Imagens
0:01 stigmata - rupert wainwright
0:10 habemus papa - nanni moretti
0:23 demon - you are my high
0:24 letrux - ninguém perguntou por
você
0:25 organe genital feminin - jenn
jackson
0:34 liniker e os caramelows - intimidade
0:38 palíndromo - philippe barcinski
0:54 mc tha - rito de passá
0:58 linn da quebrada - blasfêmea
1:22 siamese - moleque
1:33 valentina's 'signature' makeup
tutorial
1:40 canal 100palavras
1:53 xvideos
1:55 tv câmara - votação impeachment
golpe de dilma rousseff
2:01 cidade de deus - fernando meirelles
2:01 mc tha - rito de passá
2:05 madame satã - karim ainouz
2:17 dança da tribo indígena tuyuca amazonas
2:17 amazônia em chamas - el país
2:23 liniker - forever young
2:40 - vartex’s candles
2:59 pagando promessa em aparecida
3:01 paradise faith - ulrich seidl
3:31 quadrinhos com personagens lgbts
3:39 hq censurado - vingadores: a
cruzada das crianças
3:43 a hora da aventura
3:43 steven universo
3:45 parada da diversidade lgbti 2016 curitiba
3:49 vice - as jornadas de junho de 2013
4:00 comercial scruff américa do sul
4:00 scruff party 2016 teaser
4:04 a resposta ainda é a arte - festival de
teatro de curitiba 2017
4:13 os sapatos de aristeu - rené guerra

4:30 huella según manhunt
4:35 sessão do descarrego - bispo
macedo - 20/04/2018
4:40 1970s american stock exchange,
new york, 35mm
4:40 how the new york stock exchange
works
4:46 série rarefeito
4:53 o processo - maria augusta ramos
5:12 pabllo vittar - k.o (versão criança
viada)
5:12 crianças miss gay 2016 versão
eréias
5:12 criança viada - parte i
5:12 brendan jordan
5:34 afrobapho - popa da bunda
5:40 frascáh no círio - leona vingativa
5:50 criolo - etérea
5:55 reveja chegada do homem à lua
6:10 gasolina - teto preto
6:23 neide marela e bababitts - opereta
das excluídas
6:38 peter campus - three transitions
6:45 das tripas coração - ana carolina
6:51 foto viviany beleboni
reprodução/facebook
7:00 big bang explosion
7:13 helix nebula seen in infrared
7:45 cena parto - arquivo pessoal
7:59 oração - linn da quebrada

trechos de trilhas e sons
flutua karaokê editado by fernando leonel
emoção e homenagens no enterro da
vereadora marielle franco
percussão da roda de samba luiz
augusto, thiaguinho castro e bernardo
aguiar
oração - linn da quebrada

