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● Resultado do carnaval em SP

Subiram
Dragões da Real
Camisa Verde

Tropas de Kadafi atacam
rebeldes em duas frentes

Governo quer
mudar Incra e
frear indicação
política
Documento propõe controle maior sobre
superintendências, que são fonte de desvios

Hillary diz que zona de exclusão depende da ONU

Escola do Bexiga vence disputa apertada com Acadêmicos do Tucuruvi e Vila Maria

Vai-Vai, a campeã das campeãs

Dissidente do Irã elogia
nova postura brasileira

Faculdades municipais
de SP têm vagas ociosas

ESTADO SOB CENSURA HÁ 586 DIAS. PÁG. A7

A polêmica do
boneco gigante

Unidos da Tijuca e Beija-Flor,
favoritas das arquibancadasManobra maquia

contas públicas

CELSO MING VISÃO GLOBALGILLES LAPOUGE
60 dias duros
O governo Dilma enfrenta proble-
mas na economia com que não conta-
va e que complicam a administração.
O mais grave deles é a inflação.
ECONOMIA / PÁG. B2

O pulo da extrema direita
A um ano das eleições na França,
pesquisa mostra que Marine Le Pen,
filha do líder xenófobo Jean Marie
Le Pen, venceria o primeiro turno.
INTERNACIONAL / PÁG. A11

Tempo na capital
25˚ Máx.
16˚ Mín.

Chuva e
um pouco
de frio

HOJE: 50 PÁGINAS
* VER TABELA NA PÁGINA A3

Intervir ou não na Líbia?
Barack Obama analisa revoltas na Eu-
ropa, Oriente Médio e Ásia para saber
qual foi o papel dos EUA e suas conse-
quências, escreve Mark Landler.
INTERNACIONAL / PÁG. A10

JULIO MESQUITA
1891 - 1927

RUY MESQUITA
Diretor

Com 14 títulos, a Vai-Vai se firmou co-
mo a maior campeã do carnaval de São
Paulo. A escola do Bexiga, cujo enredo
homenageou o pianista e maestro João
Carlos Martins, conquistou o campeo-
nato em disputa apertada. Acadêmicos
do Tucuruvi e Unidos de Vila Maria, es-
colas de menor porte, ficaram em segun-
do e terceiro e desbancaram favoritas
como Rosas de Ouro e Gaviões da Fiel.
Foi o melhor resultado da história da
Tucuruvi. METRÓPOLE / PÁG. C1

Documento preparado no Ministério
do Desenvolvimento Agrário propõe
mudanças na estrutura do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária para aumentar o controle de
Brasília sobre as 30 superintendências
regionais, comandadas, em sua maio-
ria, por apadrinhados de políticos e
fonte de denúncias de desvio de recur-
sos. Hoje, cada uma das regionais defi-
ne os planos da reforma agrária e a apli-
cação de recursos. Com a preparação
do programa nacional de combate à
miséria, uma das prioridades do gover-
no Dilma Rousseff, a eficiência do ór-
gão também vem sendo questionada,
informa o repórter Roldão Arruda. A
proposta do ministério é vista com

desconfiança por funcionários. “O In-
cra e suas superintendências são dis-
putados por correntes do PT e setores
do PMDB. Tudo indica que a corrente
do PT que hoje domina o ministério
quer centralizar em Brasília a chave do
cofre”, diz o diretor da Confederação
dos Servidores do Incra, Reginaldo
Aguiar. NACIONAL / PÁG. A4

● Esvaziamento
Ganhou força nos últimos dias a ver-
são de que o governo quer reduzir a
área de ação do Incra, que presta as-
sistência a quase 1 milhão de famílias
assentadas. NACIONAL / PÁG. A4

MARCO LONGRAI/AFP

MARCOS DE PAULA/AE

FILIPE ARAÚJO/AE

1º Vai-Vai ..................................................... 269,50
2º Tucuruvi ............................................... 269,25
3º Vila Maria ............................................ 269,25
4º Mancha Verde ............................... 268,75
5º Gaviões da Fiel .............................. 268,50

Esportes
Volta ao batente
Corinthians, Santos
e Palmeiras jogam
hoje pelo Paulista

VIDA / PÁG. A13

Agrícola
Corrida do touro
Alta da carne
aquece procura
por reprodutores

NOTAS & INFORMAÇÕES

Mais dinheiro para o BNDES
Não se justifica repassar R$ 55 bi ao
BNDES para manter o Programa de
Sustentação do Investimento. PÁG. A3

NACIONAL / PÁG. A7

Show.
Messi
marca 2 e
Barcelona
despacha
Arsenal.
PÁG. E4

A manobra do governo Lula, de adiar
para este ano o pagamento de R$ 128
bilhões em despesas de 2010, ma-
quia resultados e dificulta o ajuste de
contas públicas. ECONOMIA / PÁG. B1

Além de patentear a marca “bonecos gi-
gantes de Olinda”, o empresário Lean-
dro Costa causou polêmica ao levar às
ruas figuras como Freddy Krueger e Mi-
chael Jackson. METRÓPOLE / PÁG. C4
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Caderno2
A nova casa dos livros
USP constrói prédio
para abrigar acervo do
bibliófilo José Mindlin

Na mira. Civis buscam abrigo durante bombardeio em Ras Lanuf

Unidos da Tijuca e Beija-Flor, ao lado
da Vila Isabel, são fortes candidatas ao
título do carnaval no Rio. A apuração
começa às 15 horas. O Salgueiro fez
um belo desfile, mas ultrapassou em

10 minutos o tempo. A Grande Rio,
escola que mais sofreu com o incêndio
na Cidade do Samba, também empol-
gou. Este ano, nenhuma agremiação
será rebaixada. METRÓPOLE / PÁG. C3

Tropas leais a Muamar Kadafi manti-
veram o avanço sobre rebeldes na Lí-
bia. Impediram insurgentes de tomar
Bin Jawad, a leste de Trípoli, e avança-
ram para o centro de Zawiya, a oeste
da capital. Bombardearam ainda o po-

lo petroquímico de Ras Lanuf, relata o
enviado Lourival Sant’Anna. A secre-
tária de Estado Hillary Clinton disse
que uma zona de exclusão aérea só se-
rá imposta por decisão da ONU, “não
dos EUA”. INTERNACIONAL/ PÁGS. A8 e A9

Apoteose. Beija-Flor contou a vida de Roberto Carlos: passagem do Rei no carro final da escola levantou o público

Festa. Camila Silva, Maria Rita e Ana Hickmann comemoram o título
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