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SemgarantiadaPM,
FladescartaoMané
para jogocomVasco
A cinco dias das semifinais da Taça Guanabara,
Flamengo e Vasco ainda não sabem onde
jogarão. O Mané Garrincha chegou a ser
considerado para a partida no próximo sábado,
mas a vinda ao estádio mais caro do país acabou

descartada porque a Polícia Militar do DF se
disse incapaz de garantir a segurança do Clássico
dos Milhões. Motivo: todo o efetivo está escalado
para cuidar dos foliões nos bloquinhos de
carnaval da capital. Como o Maracanã segue

fechado para os clubes e o Botafogo vetou a
presença do rubro-negro no Engenhão, nem a
diretoria de competições da Federação de
Futebol do Rio de Janeiro sabe informar qual será
o palco do duelo carioca. SUPERESPORTES, PÁGINA 13

O brasiliense não quis saber de esperar o feriado: a folia está a todo vapor graças aos blocos de rua.
Ontem, pelo menos seis deles desfilaram. O Cafuçu do Cerrado (foto maior) fez tremer o Setor Bancário
Norte. Enquanto isso, o Encosta que Cresce atraiu uma multidão para o estacionamento do Ginásio
NilsonNelson. Osmais guerreiros têm compromisso, hoje, comoMe engole que eu sou jiló, na 201Norte.

EAFOLIANÃOPARADECRESCER...

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

Crítica certeira
Rubens Ewald Filho,

comentarista “clássico” doOscar,
revela suas apostas e predileções
para a cerimônia deste ano.

PÁGINA 12

Peleeletrônica
Cientistas americanos inventam
um tecido celular sensível à
temperatura. Ideia é aplicá-lo
a robôs superinteligentes.

IagoGomes,24,
assassinado
naparadade

ônibusda112Sul
Ojovemfoi esfaqueado
porumcasal enquanto
esperavaacondução

paraoGuará, ondemorava.
Os suspeitos fugiram.

Umapartedefendea redução
de0,75pontopercentualna
Selic,hojeem13%.Outra
apostanadiminuiçãoem
1ponto.AdecisãodoBC
sainaquarta-feira.

Cortena taxa
de jurosdivide
economistas

PÁGINA 16

PÁGINAS 6 E 7

Coordenadordo
projetoSupremoem
Números, daFGV,
IvarHartmann
destrinchaaatual

hipertrofiado Judiciário.

Especialista
emSTF
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Empreendedores
quebotarama
crisenobolso
São exemplos como o deWander
que animamomercado.
Enquantomuitos fechamas
portas, ele gerencia umhortifrúti
que dobrou de tamanho.

PÁGINA 20

Façanhasdeum
soldadopolonês

naChapada
As aventuras do polaco que

fugiu do exército de Napoleão para
viver no Brasil ainda povoam o

imaginário de seus descendentes,
como João Luís da Silva.
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