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Receita está mais exigente
As novas regras para a declaração do Imposto de Renda vão exigir bastante atenção dos
contribuintes. A partir deste ano, será obrigatório fornecer informações detalhadas sobre os carros
e os imóveis. E, para inscrever dependentes, é preciso o CPF de todos eles, até de recém-nascidos!
Outra novidade: o Leão promete informar em 24 horas quem cair na malha fina.

NÚMERO 20.366 • 36 PÁGINAS • R$ 2,50

7 de março

R$ 28.559,70

Início do prazo para entrega

Valor de isenção este ano

30 de abril

30,5 milhões

Data limite para declaração

Contribuintes que farão o IR
PÁGINA 8

Maurenilson/CB/D.A Press

Tensão, conflito e
morte na fronteira
TropasdeMaduroabremfogocontraindígenasquetentaramimpedirobloqueioàajudahumanitária
doBrasilaosvenezuelanos.Doismorreram.Oposiçãodenunciaviolentarepressãodoregime
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O confronto, na véspera da entrega de donativos ao povo
venezuelano, prevista para hoje, elevou a temperatura na
fronteira do Brasil com o país vizinho. Além de dois mortos, 15 indígenas ficaram feridos, três deles em estado
grave. O incidente não mudou os planos do governo

brasileiro de envio da ajuda humanitária. A questão foi
discutida em reunião de emergência, à tarde, no Palácio
do Planalto. Logo depois, o porta-voz da Presidência,
Otávio do Rêgo Barros, afirmou que o processo de entrega
de 200 toneladas de alimentos e kits de primeiros socorros

está mantido para este sábado. Mas a ajuda só ocorrerá se
caminhões venezuelanos enviados pela oposição
chegarem a Roraima. Se isso não for possível hoje, haverá
novas tentativas nos próximos dias. “O limite da nossa
ação está na linha de fronteira”, disse Rêgo Barros.

EUA dizem que Caracas responderá
por atos brutais contra a população

Maduro e Guaidó organizam shows em
lados opostos de ponte internacional

PÁGINAS 12, 13 E VISÃO DO CORREIO, 10

Falsosequestro
leva terror à
família do DF

Carlos Vieira/CB/D.A Press

BRASILEIRÃO

vai ter árbitro de vídeo
Em decisão unânime, clubes da Série A aprovam uso
da tecnologia na edição deste ano e rejeitam cota para
troca de técnicos. Competição começa em abril com
rodada de clássicos nacionais. PÁGINA 16

Por mais de cinco horas, uma babá, duas crianças e os pais dos
meninos ficaram sob ameaças de golpistas, por telefone.
Os criminosos conseguiram enganar as vítimas, moradores do
Cruzeiro, a ponto de a empregada sair de casa com os dois
irmãos e a mãe deles para sacar dinheiro para pagar o resgate.
A polícia evitou a conclusão do golpe. PÁGINA 22

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Você pode até comer o canudo!
Donas de um café, Elaine (E) planeja comprar produtos
comestíveis para substituir o material plástico. Lei dá 90 dias
para o comércio do DF se adaptar à nova norma. PÁGINA 19

É tempo de

brilhar!

A uma semana do carnaval, os blocos já estão na rua.
E quem ainda não comprou ou montou a fantasia, é
bom correr. As lojas estão cheias, mas dá pra
conseguir um bom preço — a consultora de moda
Carla Xavier deu algumas sugestões. PÁGINA 22

CRM revoga
resolução sobre
telemedicina

Nova Previdência
será crucial para
ajuste nos estados

Decisão do Conselho Federal
de Medicina ocorre após
pressão de entidades médicas,
que cobram discussão mais
profunda sobre o
atendimento a distância de
pacientes. PÁGINA 7

Não à toa, governadores
apostam em aprovação mais
breve possível da reforma.
A expectativa é de regras
iguais para servidores
da União, estados e
municípios. PÁGINAS 2 A 4
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