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Samsung
lança celular
com tela
dobrável
por R$ 7.410
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Venezuela

Militares matam
dois na fronteira,
e EUA condenam
atos de Maduro
¬ Tropas leais a Nicolás Maduro atiraram contra

indígenas, matando dois e ferindo 15. Ambulâncias
romperam o fechamento da fronteira e levaram vítimas para Roraima. EUA e Organização dos Estados
Americanos repudiam fato. Páginas 20 e 21

Tensão

Planalto não confirma rumor de
mísseis russos perto de Roraima
Tropas venezuelanas leais a Maduro fazem barreira na fronteira com o Brasil para impedir a passagem de ajuda humanitária aos moradores

Imposto de Renda

Entregas vão
começar no
dia 7 de março
¬ Pela primeira vez, contribuin-

te será obrigado a declarar CPF
até de dependente recém-nascido. Prazo mais curto terminará
no dia 30 de abril. Página 12

R$ 11,5 milhões

Página 20

Acesso a Ouro Preto

Salário. Proposta era pagar 80% do 13º em maio e o restante em junho

BR–356 reabre
em sistema
de pare e siga
com lentidão

Policiais rejeitam
acordo e ameaçam
parar no Carnaval

¬ Via é liberada em um sentido

de cada vez em intervalos de 7 a
12 minutos. Assembleia aprova
regras mais duras para mineração no Estado. Páginas 29 a 31

Justiça manda
bloquear bens
de Aécio Neves Estado anunciou multa por protesto que bloqueou MG–010
uso injustificado de aeronaves
oficiais entre 2003 e 2010. Defesa do senador afirma que voos
tinham respaldo legal. Página 9

¬ Os representantes dos servido-

res da área de segurança (policiais, bombeiros e agentes penitenciários) disseram que podem
parar no Carnaval se não houver

acordo sobre o 13º atrasado. Ontem, eles rejeitaram proposta do
governo sobre pagamento e chegaram a interromper o trânsito
na MG–010 por duas horas. A reu-

Futebol

nião entre governo, deputados e
sindicatos foi tensa, e a interdição
da pista começou antes do fim do
encontro. Estado anunciou multa de R$ 50 mil. Página 3
CRISTIANE MATTOS

¬ Decisão se refere a ação por

SUPER.FC

Flávio Bolsonaro

Irmã de dois
milicianos
assinou cheque

Brasileirão
terá VAR
em todas
as partidas
Definidas regras e
tabela. Raposa estreia
contra Flamengo, e Galo
contra Avaí. Página 6

SUPERLIGA

¬ Senador diz que denúncia
da “Istoé” de que Valdenice Meliga assinou cheques de campanha é “irresponsável”. Página 7

Sada Cruzeiro vence
clássico contra o Minas por 3 sets a 1.

COLUNISTAS
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RICARDO CORRÊA
De volta ao
caso Queiroz
Página 2

BEATLE ETERNO
Paul McCartney se
prepara para nona
turnê no Brasil.

MARCUS PESTANA
O liberalismo, o
protecionismo e o leite
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Representantes das forças de segurança do Estado cobram o pagamento de salários em dia e do 13º do ano passado

Magazine. Página 6

