
Ano 26 nº 870 Tiragem: 30.000 exemplares 

Distribuição Gratuita nos 
Terminais de Trólebus

Ação contra Lula tem “outras provas” e fica em Curitiba, diz Moro
Em despacho expedido nesta quinta-feira (26), o juiz Sérgio Moro disse que a ação penal em que o ex-presidente Lula  é 
acusado de receber vantagens indevidas por meio da reforma de um sítio em Atibaia (SP) tem mais provas, além das de-
lações da Odebrecht. O caso permanece, por ora, em Curitiba, decidiu o magistrado. O Supremo Tribunal Federal deter-
minou o envio de acusações contra Lula, que estavam sob responsabilidade de Moro, para a Justiça Federal em São Paulo.
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RODÍZIO
Jantar de domingo à sexta-feira 

R$ 59,90/por pessoa 

Oferecemos 25 tipos de carnes  
nobres, saladas variadas,   
Sushi, Sashimi e Camarão (11) 4178-9024 l 4173-1634Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

Enviar declaração incompleta é alternativa 
para evitar o pagamento de multa

IR: prazo termina dia 30

Quem está obrigado a declarar o Imposto de Renda 2018 (ano-ba-
se 2017), mas não conseguiu reunir todos os documentos necessários 
para prestar contas tem alternativa para fugir da multa por atraso.

A solução é preencher a declaração com o mínimo de informações possí-
vel e enviá-la. Depois, o contribuinte pode fazer a retificação. O prazo para 
declarar o IR termina às 23h59 do dia 30 de abril.

A multa mínima por atraso é de R$ 165,74, mas o valor pode chegar a 
20% do imposto devido no ano passado.

Até as 17h de quarta (25), quase 19 milhões de contribuintes tinham 
prestado contas à Receita Federal. O volume representa 66% das 28,8 mi-
lhões de declarações aguardadas pelo órgão.

“Pelo menos os dados cadastrais precisam ser preenchidos para que a de-
claração possa ser enviada. Depois, o contribuinte pode fazer a retificação”, 
explicou o supervisor nacional do IR, Joaquim Adir.

Segundo Adir, a declaração retificadora só poderá ser enviada a partir das 
8h do dia 2 de maio. No dia 1º, os computadores da Receita param.

Um dos cuidados a serem  tomados é entregar a declaração retificadora no 
mesmo modelo (completo ou simplificado) utilizado para a declaração original. 
Também é fundamental que o contribuinte possua o número do recibo de en-
trega da declaração anterior, para a realização do processo.

O supervisor nacional do IR lembra que a recomendação é não deixar 
a declaração para a última hora, pois isso reduz o tempo do contribuinte 
para esclarecer dúvidas.

“Quem entregar a declaração por último também precisa saber que, caso 
tenha  restituição a receber, vai para o fim da fila. Ou seja, estará entre os últi-
mos a resgatar o dinheiro”, disse Adir.

No último dia, são esperadas mais de 3 milhões de documentos. É obri-
gado a enviar a declaração do IR quem te ve renda tributável superior a  
R$ 28.559,70 no ano passado, entre outras regras.

Novidades
Neste ano, será obrigatória a apresentação do CPF para dependentes a par-

tir de 8 anos, completados até o dia 31 de dezembro de 2017.
Na declaração de bens foram incluídos campos para informações comple-

mentares, como o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Re-
navam).

Outra mudança é a possibilidade de impressão do Documento de Arreca-
dação de Receitas Federais (Darf) para pagamento de todas as cotas do impos-
to, inclusive as que estão em atraso.
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LOJAS ABER TAS AOS FERIADOS DAS 8H ÀS 16H TODAS AS LOJAS POSSUEM AUTO SERVIÇO | SHOWROOM | LOJA DE SALDOS DE PISOS E REVESTIMENTOS

Seg. a Sex. das 8h às 18h | Sáb. das 8h às 13h | Ou pelo e-mail: televendas@tumkus.com.br

    

1 - SÃO PAULO
Av. do Oratório, 3330 
Pq. São Lucas -  Tel: 2024-6555  
Seg. a Sex. das 8h às 19h30
Sáb. das 8h às 18h
Dom. das 8h às 15h

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Av. do Oratório, 6550
Vila Industrial - Tel: 2703-5789
Seg. a Sex. das 8h às 17h
Sáb. das 8h às 16h
Para Retirada de Mercadoria 

2 - SANTO ANDRÉ
R. do Oratório, 4906
Jd. Ana Maria - Tel: 4479-3199 
Seg. a Sex. das 8h às 19h30
Sáb. das 8h às 18h

3 - SANTO ANDRÉ
Av. Pereira Barreto, 2355 
Jd. Paraíso - Tel: 4426-4101
Seg. a Sex. das 8h às 19h30
Sáb. das 8h às 18h

4 - SANTO ANDRÉ
R. Giovanni Batista Pirelli, 1525
Pq. Marajoara -  Tel: 4474-1314 
Seg. a Sex. das 8h às 19h30
Sáb. das 8h às 18hLO

JA
S

TUDO 
EM ATÉ

EM TODOS OS 

CARTÕES *¹6x
ESTACIONAMENTO

GRATUITO
CAFÉ

CORTESIA
CREDIÁRIO LAB COR

TINTAS
PREPARADAS*²

CURSOS PARA
PROFISSIONAIS

ENTREGA
EM DOMICÍLIO

TROCA DE
MERCADORIA

Ofertas válidas de 23/04/2018 até 07/05/2018 ou enquanto durarem nossos estoques. Garantimos a quantidade mínima de 6 unidades ou 100 m2 ou 180 L em nosso Centro de Distribuição. Reservamo-nos o direito de limitar por cliente a quantidade dos produtos anunciados. 
Fotos somente para efeito ilustrativo. Valor do frete não incluso nos preços anunciados. Preços à vista somente para retirada. *1 - Parcela mínima de 50 reais. 2* - A loja 3, localizada na Av. Pereira Barreto, não possui este serviço.

2704-5275

Seg a Sex. das 8h às 16h
Sáb. das 8h as 14h
Ou pelo e-mail:
sac@tumkus.com.br SEM JUROS

PORCELANATO

PISO

REVESTIMENTO

RETIFICADO

RETIFICADO

RETIFICADO

ACETINADO

C
ód

. 0
26

80
2

Porcelanato VIA ROSA 
72x72 Cód.
AR72004 Extra Por m228,50

R$

C
ód

. 0
24

53
6

Porcelanato CECRISA 44x44 
Canyon White
Extra Por m229,90

R$

ACETINADO

Porcelanato VILLAGRES 
71X71 Tarmac
Extra 34,50

R$ Por m2

C
ód

. 0
29

97
3

POLIDORETIFICADO

C
ód

. 0
24

26
4

Porcelanato 
ELIZABETH 62x62 
Le Blanc Extra Por m244,90

R$

HD

HD

POLIDO POLIDO

RETIFICADO RETIFICADO

POLIDOPOLIDO

C
ód

. 0
22

43
9

Porcelanato LEVEL 
60x60 Botticino
Extra Por m267,50

R$

C
ód

. 0
26

18
6

Porcelanato INCEPA 
60x60 Jazz Cinza 
Extra Por m279,50

R$

C
ód

. 0
29

36
9

Revestimento 
CEDASA 32x57 
Cód. 2003 Extra 11,90

Por m2R$

Revestimento
PORTO FERREIRA 30x54 
Cód. 75536
Extra

C
ód

. 0
26

78
7

R$24,90
Por m2

C
ód

. 0
14

98
9

Por m29,50
R$

Piso ROCHAFORTE 
45x45 Cód. 4558 
Extra

C
ód

. 0
24

63
0

Por m224,50
R$

Piso ELIANE 60x60 Maxigres 
Essencial White
Brilhante Extra

Argamassa Overcoll 
FORTALEZA
Piso Sobre Piso,
cinza, 20 kg 17,50

CadaR$

C
ód

. 0
20

18
2

Tijolo baiano C. ITÁLIA
11,5x14x24 cm
6 furos

C
ód

. 0
09

38
8

539,00
milheiroR$

Caixa d’água 
fechada TIGRE 500 L

275,00
CadaR$C

ód
. 0

19
78

2

Telha Kalheta BRASILIT
normal 5,0 m
(zero amianto) 

C
ód

. 0
54

73
9

112,00
CadaR$

C
ód

. 4
22

47
9

Gabinete p/ 
cozinha BONATTO 
Linha Life branco, p/ 
pia de 1,20 m

439,00
R$ Cada

SE
M

 P
IA

C
ód

. 0
27

37
5

Tinta látex Fosco Completo 
SUVINIL Acrílico Premium, 
Branco,
Lata 18 L 329,00

R$ Cada

Ducha Lorenducha 
LORENZETTI
4 temperaturas,
6800W, 220V Cada58,50

R$

C
ód

. 0
17

12
4

Lâmpada LED FLC 
8W, 6500K, bivolt Cada8,50

R$

C
ód

. 0
30

20
7

Pendente 
Track 
STARTEC
p/ 2 lâmpadas

Cada99,90
R$

C
ód

. 0
18

14
6

Bianco adesivo p/ 
argamassas OTTO 
BAUMGART
balde c/ 18 kg

139,00
CadaR$

C
ó
d

. 
0
4
5
3
9
0 OFERTA

ESPECIAL
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IBGE: mais de 6 milhões vivem em casa cedida
Com a crise, um número maior de brasileiros passou em 2017 a viver em 

imóveis cedidos por terceiros, indica pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística divulgada nesta quinta (26). O número de mora-
dores por residência também aumentou no período. De acordo com o IBGE, 
6,07 milhões de domicílios estavam cedidos a outras pessoas no país no 
ano passado, alta de 7% com relação a 2016. Se enquadram nesta categoria 
imóveis de parentes ou amigos emprestados aos moradores ou cedidos por 
empregadores. Os dados são parte da pesquisa Características Gerais dos 
Domicílios e dos Moradores 2017, feita com base em informações coletadas 
pela Pnad-C (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).

A gerente da Pnad-C, Maria Lúcia Vieira, diz que a pesquisa não permite 
identificar as causas do crescimento. Como a coleta dos dados começou a ser 
feita em 2016, não há como fazer comparações de longo prazo. Porém, a pes-
quisa mostra também que houve queda de 4,5% no número de domicílios onde 
o morador é proprietário e as prestações não foram quitadas, em uma indicação 
de que o brasileiro teve dificuldade para pagar as parcelas.Essas pessoas podem 
ter se mudado para imóveis cedidos ou alugado imóveis mais baratos -também 
houve aumento no número de imóveis alugados, de 1,6% no ano.

A pesquisa mostra crescimento de 0,8% no número de unidades domiciliares no 
Brasil, que chegou em 2017 a 69,8 milhões, ou 550 mil a mais do que no ano 
anterior. Desse total, 67,9% eram próprios do morador e já quitados, 5,6% pró-
prios ainda a quitar, 17,6% alugados e 8,7% cedidos. Pesquisa anterior divulga-

da pelo IBGE no início de abril mostrou que cresceu 7% o número de brasileiros 
que contou com aluguel para complementar a renda em 2017.

Aperto
A pesquisa do IBGE identificou ainda que caiu no país a quantidade de domi-

cílios com apenas um morador, enquanto mais residências tinham dois a quatro 
pessoas em 2017. O número de residências com apenas um morador caiu 1,8%, 
para 10,5 milhões. Já as com dois ou três cresceram 1,9%, para 18,6 milhões e 
18,3 milhões, respectivamente. Com quatro moradores, a alta foi de 1,4%, para 
13,3 milhões. Menos comuns, os domicílios com cinco moradores caíram 0,9% 
(5,5 milhões) e os com seis, 2% (3,4 milhões).

Desigualdade
A pesquisa desta quinta confirma desigualdades nas condições de habitação no 

país, principalmente em relação ao acesso a água e esgoto. Na média nacional, 85,7% 
dos municípios têm acesso à rede de distribuição de água. Mas, enquanto no Sudeste 
o índice chega a 92,5%, no Norte é de apenas 59,2% e no Nordeste, de 80,3%. Já no 
tratamento de esgoto, a média nacional de acesso à rede é de 66%. No Sudeste, chega 
a 88,9%. No Norte é de apenas 20,3% e no Nordeste, de 45,1%.

De acordo com os dados do IBGE, 2 milhões de domicílios no país ainda 
usam “outras formas de esgotamento”, em sua maioria, despejo a céu aberto 
-no Norte, esses representam 8,8% do total e no Nordeste, 4,3%. O acesso à 
energia elétrica é quase universal no país, chegando a 99,8% dos domicílios, seja 
pela rede ou por fontes alternativas.
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Rodovias do ABC devem receber 836 mil 
veículos durante o feriado de 1º de Maio

mento na via pode entrar em 
contato com a SPMAR pelo 
telefone 0800 774 88 77 ou 
por meio dos 192 telefones 
de emergência situados a cada 
quilômetro da rodovia. Os  ser-
viços são gratuitos e com fun-
cionamento ininterrupto. 

Os usuários do Rodoanel 
também contam com quatro 
unidades do Serviço de Aten-
dimento ao Usuário (SAU), 
localizados nos quilômetros 
41, 68, 102 e 121 para fazer 
uma pausa em sua viagem ou 
solicitar algum tipo de infor-
mação ou atendimento. Os 
locais estão equipados com 
banheiros, fraldários e sala de 
espera com café e água.

As rodovias que passam 
pelas cidades do ABC, Sis-
tema Anchieta-Imigrantes 
e Rodoanel Sul, devem re-
ceber 836 mil veículos no 
feriado do Dia do Trabalho. 
A contagem das concessio-
nárias começa hoje (27) e 
segue até terça-feira (1º). O 
maior volume, 516 mil, deve 
transitar pelo trecho Sul do 
Rodoanel Mário Covas, ad-
ministrado pela SPMar.

A concessionária estima que 
nos trechos Sul e Leste do Ro-
doanel vão circular de 678 mil 
veículos – 516 mil no trecho 
Sul e 162 mil no trecho Leste. 
O motorista que tiver alguma 
dúvida ou precisar de atendi-

rá em vigor até 18h do mesmo 
dia, voltando a ser implemen-
tada no sábado (28), entre 7h e 
18h, e, se necessário, também 
no domingo (29), das 10h às 
12h. Durante esta operação, os 
veículos que seguirem em dire-
ção ao Litoral poderão utilizar 
as pistas sul e norte da Anchie-
ta e também a sul da rodovia 
dos Imigrantes. Para subir, os 
usuários poderão seguir ape-
nas pela pista norte da rodovia 
dos Imigrantes.

No retorno dos usuários a 
São Paulo e às cidades do ABC, 
o tráfego deve se intensificar na 
tarde de domingo (29), a partir 
das 19h, quando está prevista a 
implantação da Operação Subi-

da (2x8), que permanecerá em 
vigor até às 22h. Já os usuários 
que deixarem para subir a Ser-
ra na terça-feira (1º) contarão 
com a Operação Subida imple-
mentada a partir das 10h com 
previsão de encerramento às 
20h.  Nessa operação, a subida 
será feita pelas duas pistas da 
rodovia dos Imigrantes e pela 
pista norte da via Anchieta. A 
descida será realizada somente 
pela pista sul da Anchieta.

É importante destacar que a 
inversão de sentido das rodovias 
do SAI, durante as operações de 
tráfego, ocorre apenas no trecho 
de Serra – entre os km 40 e o km 
55 da Anchieta, e do km 40 ao 
km 57 da Imigrantes.

Anchieta-Imigrantes
A Ecovias, concessioná-

ria que administra o Sistema 
Anchieta-Imigrantes, aguarda 
de 190 mil a 320 mil veículos 
durante o feriado. A conces-
sionária também programou 
operações especiais, cujo obje-
tivo é atender da melhor for-
ma a demanda de veículos nos 
diferentes sentidos das vias e 
garantir a qualidade e conforto 
dos motoristas durante todo o 
trajeto da viagem.

O maior volume de veículos 
em direção ao Litoral é aguar-
dado para ocorrer na tarde de 
hoje (27), quando será monta-
da a Operação Descida (7x3), a 
partir das 16h. A operação fica-
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No cinema, excessos são 
considerados defeitos. Mas 
a Marvel não é conhecida 
por respeitar tabus. Nestes 
dez anos de atuação, o estú-
dio saiu de um pequeno fil-
me (“Homem de Ferro”) para 
o ineditismo da criação de 
um universo interligado e 
coeso, tornando-se a maior 
franquia da história do ci-
nema. Então, quem vai dizer 
que espremer dezenas de 
heróis e meia dúzia de vilões 
em 2h30min de puro espetá-
culo pop é um defeito?

“Vingadores: Guerra Infinita” 
é muito mais do que um filme. É 
o que nos quadrinhos costumam 
apelidar de “crossover”, eventos 
anuais que chacoalham o universo 
das editoras com a participação de 
todos os protagonistas possíveis e 
um fim que muda o cenário para 
todo o sempre - ou, pelo menos, 
até o próximo “crossover”.

A missão dos Irmãos Joe e An-

thony Russo na direção não era fá-
cil. A dupla precisou conduzir uma 
orquestra numerosa, fazer aven-
turas passadas na Terra e outros 
planetas terem sentido e não dei-
xar o público se perder em meio 
a tantos personagens e tramas. A 
boa notícia é que conseguiram.

Thanos (Josh Brolin) é um se-
mideus de Titã que planeja reunir 
as seis joias do infinito para tornar 
sua missão mais rápida: eliminar 
metade da população do universo 
para os mundos poderem prospe-
rar em paz. Apesar da motivação 
batida, já usada até recentemente 
por Dan Brown em “Inferno”, o 
vilão funciona devido à interpre-
tação de Josh Brolin e sua relação 
com a filha, Gamora (Zoe Saldana).

O longa começa já mandan-
do o recado de que não será um 
filme da Marvel sem consequ-
ências. Encontramos Thanos 
torturando Thor (Chris He-
msworth), Hulk (Mark Ruffalo), 
Loki (Tom Hiddleston), Heimdall 

(Idris Elba) e os sobreviventes de 
Asgard para recuperar uma das 
joias. Não há tempo de respirar 
numa sequência brutal e trágica, 
essencial para elevar os riscos de 
“Guerra Infinita” e mostrar que 
mortes farão parte dessa trama. 
Espere o inesperado.

Após essa apresentação, a pro-
dução se divide em dois enredos 
paralelos. O primeiro se passa na 
Terra, com Tony Stark (Robert Do-
wney Jr., sempre um show à parte) 
preparando-se para seu casamen-
to com Pepper (Gwyneth Paltrow) 
quando recebe um pedido de aju-
da do Doutor Estranho (Benedict 
Cumberbatch), que possui uma das 
joias do infinito. Os Vingadores, 
separados desde “Guerra Civil”, 
atuam em grupos para impedir 
que os arautos de Thanos recupe-
rem as gemas para o mestre, dan-
do tempo para o filme destilar o 
humor que enverniza quase todas 
as cenas e as cenas de ação que tor-
naram os Russos famosos.

O segundo enredo se passa no 
espaço e agrupa Thor com os 
Guardiões da Galáxia. Um dos 
grandes acertos de “Guerra In-
finita” e, de quebra, da Marvel 
nos últimos cinco anos, é utili-
zar cada aspecto de tom, visu-
al e voz dos filmes anteriores. 
Quando saímos da tensão do 
Capitão América (Chris Evans) 
protegendo Visão (Paul Bet-
tany) e caímos na nave de Peter 
Quill (Chris Pratt), o contras-
te entre realismo do primeiro 
com as cores (e a trilha sonora) 
do segundo é impactante. É 
como ver vários longas em um.

O filme é sombrio, emocio-
nante e inesperado em diversos 
momentos. Serve como um final 
digno para os dez anos do estúdio, 
fazendo ligações surpreendentes e 
retomando personagens de quase 
todas as obras anteriores -um de-
les, habitando novo planeta.

Claro que o preço de unir 
tantos personagens em um úni-

co longa é alto. O Capitão Amé-
ricaé pouco explorado. Também 
não há um lado político comple-
xo. Já Thor é o carro-chefe das 
melhores sequências, trazendo 
de volta seu tom nobre e pode-
roso dos primeiros filmes. O 
drama do Visão com a Feiticeira 
Escarlate (Elizabeth Olsen) é cha-
to, mas necessário.

Como a “segunda parte” sai 
em 2019, a ideia de “Guerra In-
finita” é ressaltar o nível de sa-
crifício de cada um daqueles he-
róis, principalmente quando se 
concentra em duas batalhas de 
tirar o fôlego: uma em Wakanda 
e outra em Titã. Mas não espe-
re uma enrolação por parte dos 
diretores. Thanos realmente é 
a estrela perigosa que todos es-
peravam, existe uma conclusão 
e o final vai deixar muita gente 
de queixo caído e sofrendo com 
o coração partido. Ou na fila do 
cinema por 365 dias. (Rodrigo 
Salem/Folhapress)

‘Vingadores: Guerra Infinita’


