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ENTREVISTA /JoãoDoria

“Serei sempre opositor
ao ex-presidente Lula”

» ANA DUBEUX E SEVERINO FRANCISCO

» DENISE ROTHENBURG

“Sevocêcrê
emDeus,nada
éimpossível”

ENTREVISTA / JoãodeDeus

Médiumqueatraimilharesdepessoasdevários lugaresdomundoaAbadiânia
dámensagemdeesperança, falasobreBrasíliaeelogiao juizSérgioMoro

Aos 74 anos e recuperado de um câncer, o goiano João
de Deus está em plena atividade. Com a ajuda de vo-
luntários, ele atende, em média, 1,5 mil pessoas por
dia, três vezes na semana. Os visitantes vêm de todas
as regiões do país e do exterior. O líder espiritual não
faz distinção de cor, classe social ou religião. Por lá,

passam de figuras anônimas a celebridades nacionais
e internacionais, incluindo as apresentadoras Xuxa e
OprahWinfrey, além de, mais recentemente, o cantor
Paul Simon. Ao Correio, ele destacou a importância
do perdão, declarou amor à capital federal e afirmou
queMoro “está sendo orientado por Deus”.

VivaBrasília!
Conheça57 lugares
paracurtir a cidade
Confira um guia de locais
importantes para vivenciar
hábitos e costumes da capital
federal, incluindo espaços
commuita música, artes
plásticas e gastronomia.

Chacina
deixaMato
Grossoem
alerta

Eleições
apertadas
naFrança

O assassinato de nove
integrantes doMST evidencia

a violência e o clima de
tensão entre trabalhadores
rurais e fazendeiros da região.
Governo suspeita da ação de
capangas de donos de terras.

PÁGINA 6

Ainda no embalo do

aniversário da cidade, o

fotógrafo Ed Alves apresenta

um ensaio mostrando toda a

beleza da Lua em Brasília.
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Ummovimento com o objetivo de expor a discriminação contra a população negra em instituições

de ensino tomou conta das redes sociais em abril, depois que uma professora abordou o tema

com ironia. Kelly Quirino, por exemplo, começou a sofrer com piadas racistas aos 6 anos.
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Desemprego

Sem-terra

Saibaoquefazerà
esperadeumtrabalho
Com a crise econômica, 20% dos
desempregados do país estão

procurando por trabalho há, pelo
menos, dois anos. Especialistas
dão dicas sobre o que fazer

durante esse período.
OsprimeirosmesesnaPrefei-
tura de São Paulo alçaram
João Doria a um novo pata-
mar na hierarquia do PSDB.
De surpresa das urnas em
2016, o empresário passou a
presidenciável. Ao Correio,
ele nega ser candidato e refor-
ça o apoio a Alckmin. Mas a
imagem de bom gestor e o
desgaste dos tucanos citados
naLava-Jatocolocaramdevez
onomedeDoria para 2018.O
prefeito tambémbusca refor-
çar a imagemde antipetista.
“Lula quase destruiu oBrasil”,
diz ele, que promete correr o
país para evitar que o ex-pre-
sidentevolteaoPlanalto.
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Indústrias
crescemna
recessão
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Revista
doCORREIO

Revista
doCORREIO

Racismo: até quando?

Amusa
inspiradora
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Doespaço— Árvore fruto de
experimento da Nasa na Lua foi
plantada na Asa Norte. PÁGINA 17

VÍDEO
comtrechosda
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