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Regimeensinaas
criançasaidolatrar
Kimeasbombas

Pyongyang—Os“imperialistas norte-americanos” e seus“cachorrinhos sul-coreanos” são os inimigos. Assim comoos“im-

perialistas japoneses”, quematamcrianças e estuprammulheres. Oprimeiro ditador é o“Grande Líder AvôKim Il-sung”. Es-

sas são algumas das lições aprendidas pelas crianças norte-coreanas desde o primeiro ano de vida. Emmeus 10 dias no país

mais fechadodomundo, visitei berçário, creche, orfanato, escolas primárias e secundárias, alémdo seumaior hospital pediá-

trico.Emtodosesses locais, vi fotosdosdoisonipresentes líderes falecidosnas salasdeaulae imagensbélicasnoscorredores.

Assisti a bebês e crianças evocando os integrantes da dinastia Kim em canções elaboradas pelo regime. Nas instituições de

ensino, desdecriança seaprende lemascomo“SejamosbalashumanasparadefenderoGrandeLíder!” Essa éa realidadede

5,3milhões de pessoas commenos de 14 anos, que crescem aprendendo que o país é autossuficiente, graças aos líderes,

sem saber ahistória real domundo, proibidasde ler, assistir e acessar qualquer livro, filmeou site estrangeiro. PÁGINA 10
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Comofazer
aredação
Nota1000
A professora Dad Squarisi
ministrará duas oficinas
com dicas sobre como
chegar à excelência na
dissertação do Enem.
Inscreva-se. É de graça.

A diferença
eraavoz

Brasília perde suadama
do rádio. Amortede
LúciaGarófalopriva os
fãs deumadas vozes
mais bonitas da capital.
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Unidos contra a
“curagay”

Merkelvence,
masultradireita
avançaeassusta

Afestadocinema
Arábia, longa de Affonso Uchoa e João Dumans, foi o grande vencedor ao arrebatar quatro prêmios Candango na 50ª edição
do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Entre eles, o de melhor ator para Aristides de Sousa. O Saruê, estatueta
concedida pelo CCoorrrreeiioo BBrraazziilliieennssee, ficou com o documentário Afronte, de Bruno Victor e Marcus Azevedo. PÁGINA 20

AfDdesbancagrandespartidos
edevedificultara formaçãode
novogovernopelachanceler.Éa
primeiravez,desdeaquedado
nazismo,queaextrema-direita
chegaaoParlamentoalemão.

Parada LGBTI, emTaguatinga,
repudia decisão judicial que
permite a psicólogos oferecer

reorientação sexual a
homossexuais. Ativistas do
movimento veem retrocesso.
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