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Dez dias na terra da
BOMBAH

»» RREENNAATTOO AALLVVEESS

Tomavabanhoquando senti uma tontura epercebi queoprédio tremeu. Aodescer para o lobbydohotel, umdos três agentesnorte-coreanosqueme seguiam
24 horas por dia me informou sobre a obrigatoriedade de assistir a um comunicado oficial na TV estatal, mais tarde, ao lado dos funcionários do
estabelecimento. Era a declaração do ditador Kim Jung-un sobre a explosão da bombaH. Nos nove dias seguintes, testemunhei a empolgação do país com o
feito bélico.Vi celebrações emdiversas partes dePyongyang, onde visitei asmais recentes construções, emumaclara tentativa do regimedemostrar a imagem
deumanaçãomoderna.Nãohá espaçopara imperfeiçãona capital, transformada emumaespécie deDisneylândia socialista para os poucos estrangeiros que
se aventuram a visitar o país. Além de proibirem imagens, tomaram aminha câmera mais de uma vez. Apagaram e obrigaram-me a apagar fotos que
consideravamnegativas. Poderia ser preso e condenado a trabalho forçado caso reagisse ou descumprisse qualquer regra.Mas consegui deixar a naçãomais
fechadadomundo commais de 500 fotografias e 20 vídeos.Material que oCorreio começa apublicar hoje, na edição impressa e emseu site. PÁGINAS 12A 14
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UMCONCURSO
SOBSUSPEITA

Ex-diretor da Terracap, Gustavo
Adolfo Moreira Marques — preso em

operação contra grilagem — foi o
responsável por edital de seleção da
estatal, também assinado por uma
filha dele que ia concorrer a vaga.

EIXOCAPITAL, PÁGINA20

ESPAÇOPARAA
ENERGIASOLAR

Produção de luz aproveitando o
potencial do Sol deve chegar ao
primeiro gigawatt neste ano no

Brasil. Maior parque está em Bom
Jesus da Lapa (BA), com capacidade

para iluminar 160 mil lares.

PÁGINA7

Abrindoaporta
do emprego

Além de experiência profissional,
o estágio é o primeiro passo

para conseguir oportunidade de
efetivação. Lorrane Ribeiro

(foto) garantiu a vaga.
Veja como conquistar sua.

TRABALHO,PÁGINAS2E3

Brasíliaestá
quasesemágua
Oreservatório doDescoberto, que
abastece 60%doDF, corre o risco de
secar completamente em50dias,
caso a vazãopermaneçanomesmo

ritmodas últimas semanas.

PÁGINA 19

Dia de
premiação
Abaixoagravidade, de
EdgarNavarro, encerra
a 50ª edição do Festival
de CinemadeBrasília.

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

PÁGINA 15

Especialistavê
riscodefakenews
paraaseleições
»» LLEEOONNAARRDDOO CCAAVVAALLCCAANNTTII

Manipulação de redes sociais
como a ocorrida na disputa

presidencial dos EUA podem se
repetir no Brasil, alerta.
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Serviçosdestreamingede
TVacaboconquistam

cadavezmaisespectadores
emudamhábitos.

Vocêescolhea
tevêquevocêvê

Mantenhaoestilo
comcriatividade

Comolimpardentes
decãesegatos

Entrevista//SilvioMeira

Ouse comamistura de
padronagens e as cores
alegres da nova estação.
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