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Juizordenaprisão
deJoãodeDeus

Presidentedecide
extraditarBattisti

A polícia fez buscas em endereços ligados ao líder religioso, ontem, após o juiz Fernando

Chacha, de Alexânia (GO), determinar a prisão preventiva domédium, acusado pormais

de 300 mulheres de abuso sexual durante sessões de tratamento no centro espírita em

Abadiânia. Até o fechamento desta edição, ele não havia sido encontrado. Enquanto ne-

gociava as condições para que o cliente se entregasse, a defesa de João de Deus (D)

anunciou, também, que entraria com pedido de habeas corpus para evitar a detenção.

Um dia depois de oministro Luiz Fux, do STF, mandar prender Cesare Battisti (D), 63 anos,

Michel Temer assinou decreto determinando que o ativista italiano, que era considerado fo-

ragidoaté anoitedeontem, seja extraditado.Acusadodequatrohomicídios, nopaís ondenas-

ceu, ele acabou condenado à prisão perpétua. E vivia no Brasil, livre, graças a decisão de Lula

no último ato comopresidente. Coma iniciativa,Temer antecipa-se à promessa de Bolsona-

ro de devolver Battisti, a quem se refere como terrorista, para que cumpra a pena na Itália.
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Brasília
cheia de luz

AEsplanada e os prédios da área
central iluminados são tradição
emarca registrada da capital.
Mas por todo oDF, quadras,
blocos residenciais e casas se
enchemde enfeites brilhantes

para o fimdo ano.
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Violência
entristeceu
aOctogonal

Tia domenino agredido, Jucinea
Nascimento (foto) não temmais
levado filhos e sobrinhos para a
área de lazer. Amaioria das
crianças do condomínio

também temevitadobrincar na
quadra de esportes.Moradores
estudammover umaação
contra o casal agressor, que
ontemsemanifestoupor nota.

Correiodiscuteopapel
da indústrianoBrasil
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Amemais,

éNatal!
O fimde ano é umaépoca sempre especial.
É tempode solidariedade, de reconciliação,
de reencontrar amigos e familiares e de
viver empaz. É tambémumperíodo para
festejar, para deixar a alegria entrar nas
casas e paramuitas confraternizações. A
Revista deNatal, doCorreio, vai inspirar

você a fazer umbalanço do ano e a preparar
momentosmágicos.Mas também temdicas
para escolher roupas e comprar presentes.

Seja feliz!

Gastronomia

Confira receitas de pratos,
doces e drinques diferentes
para as ceias de fim de ano.

Umafestanasmesas

Moda

O réveillon pede branco? Sim!
Mas looks coloridos também

estão na moda. Confira.

Doglamouraocasual

Esquemade
segurança
reforçado
napossede
Bolsonaro

Cinema
Osonhodeexaltar
NelsonRodrigues

Alerta nas
estradas

Naprimeira incursãocomo
diretor,MuriloBenício
celebraumdosmaiores

gêniosbrasileiros revisitando
O beijo no asfalto.

DIVERSÃO&ARTE, CAPA
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Por causa de atentado e ameaças ao
presidente e ao vice eleitos, Esplanada
dosMinistérios estará totalmente

fechadapara o trânsito já nodia 30. Em
climade tensão entre equipes do atual e
dopróximogoverno, até equipamentos
para bloqueio de celular serão usados.

Com o aumento do número de
pessoas que vão viajar nesta época, é
necessário cuidado redobrado nas
rodovias. OCorreio precorreu trechos
das BRs que cortam o DF, como a
070, onde houve deslizamento de
terra no quilômetro 1. PÁGINA 20
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