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PORTO ALEGRE, SEXTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2015

SC, PR - R$ 2,00 | RS - R$ 1,50

TARSILA PEREIRA

ANO 120 | Nº 143

Bloco de Luta realizou protesto ontem por várias ruas durante a votação da tarifa no Conselho Municipal
de Transportes Urbanos. E prometeu
novas manifestações para os próximos dias PÁGINA 14

Tarifa de ônibus sobe
domingo para R$ 3,25
Empresas também não gostaram do valor. Lotação vai subir para R$ 4,85

IR 2015

ANDRÉ ÁVILA

O reajuste do salário mínimo
regional, que deveria vigorar desde 1˚ de fevereiro, está suspenso
pela Justiça. As centrais sindicais
querem uma decisão e pedem audiência com o governador, que
ainda não deu resposta. O caso
só será julgado dia 18. PÁGINA 4

Rota regional
é maior desafio

Começa no dia 2 de março o
prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2015. O programa deste ano só estará disponível para
download no próprio dia 2 de
março, segundo informou a Receita. No ano passado, o programa
foi liberado dias antes. PÁGINA 7

O ministro Eliseu Padilha, da
Aviação Civil, disse ontem em Porto Alegre que um dos seus desafios é promover as rotas regionais. Segundo ele, em quatro
anos, é possível deixar 270 aeroportos com capacidade de receber
voos de todos os perfis. PÁGINA 15

Preste atenção

A Receita Federal informou ontem que pessoas acima de 16
anos que constem como dependentes na declaração do Imposto
de Renda deste ano terão que ser
inscritas no Cadastro da Pessoa
Física (CPF). A obrigatoriedade
está na instrução publicada no
Diário Oficial da União. PÁGINA 7

Pagamento
está indefinido

Aviação

Programa só sai
dia 2 de março

Leão está de
olho nos jovens

Mínimo regional

Caso Bernardo

PROMOÇÃO
BAIXA PREÇO
DA GASOLINA
Valor estabilizou em R$ 3,29, mas inúmeros postos decidiram oferecer produto com redução significativa PÁGINA 7

Cidade volta
a se mobilizar

Inúmeros banners foram espalhados pelas ruas de Três de Passos ontem mostrando que o Caso
Bernardo continua vivo. Nestes, o
garoto e sua mãe, Odilaine Uglione, pedem justiça. O garoto foi morto no ano passado e a mãe teria se
suicidado em 2010. PÁGINA 17

