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MAIO AMARELO Uso do celular, embriaguez e excesso de velocidade são as maiores razões de sinistros em 25 anos do CTB

FALHA HUMANA CAUSA 90%
DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO

Nos últimos 25 anos, 90%
dos acidentes de trânsito no
Brasil foram causados por
falhas humanas, sejam elas
por negligência, imprudên-
cia ou imperícia. Excesso de
velocidade, direção após o
consumo de álcool e uso do
celular enquanto dirige são
as três maiores razões. Es-
pecialistas da área ouvidos
por A TARDE mostram preo-
cupação em meio ao Maio
Amarelo, mês de conscien-
tização em torno do tema
Neste ano, a campanha com-
pleta 10 anos, com um mês
dedicado a levar a sociedade
a refletir sobre as vítimas de
acidentes. Segundo o tenen-
te-coronel Genésio Luide
Souza, especialista em trân-
sito e professor da Escola Pú-
blica do Detran, só em 2022,
34 mil pessoas morreram no
trânsito brasileiro. A4

“É necessário
que respeitem
as leis de
trânsito”
GENÉSIO LUIDE SOUZA, ten. coronel

Victor Ferreira / ECV / Divulgação

CORRUPÇÃO

STF forma maioria por
condenação de Collor

INTERNET

Volume de imagens de
abuso sexual cresce 70%

VISUAIS
MAM abre mostra
de Frans Krajcberg
com 13 obras do
artista C1

NA BAHIA

Ministro do
Trabalho lança
programa
Juventude
Produtiva A8

MOSTRA

Bahia Expo &
Negócios reúne
164 expositores
no Centro de
Convenções B4

LUCIANA MANDELLI

“A cultura e a
democracia estão
de volta e a Bahia
chegou chegando” A3

FERNANDA LORDÊLO

“Atenção em espaços
nos quais crianças
e adolescentes
circulam” A2

ANO 111 / Nº 38.005

UM JORNAL
DE OPINIÃO

OPINIÃO \ LEITOR

“Um centro cultural que
faz parte do passado e é
preciso coragem para
revalorizar” A2
JOÃO MISAEL TAVARES LANTYER

FECHAMENTO: 00H20

SUSTENTABILIDADE

Ministro de
Minas e Energia
abre congresso
de Direito
O Congresso Direito e Sus-
tentabilidade no Brasil: 35
anos na Constituição e 50
anos pós Conferência de Es-
tocolmo teve abertura on-
tem, no Wish Hotel da Bahia,
emSalvador,comapresença
do ministro de Minas e Ener-
gia, Alexandre Silveira, e dis-
cutiu temáticas sustentáveis

à luz do Estado Democrático
de Direito e a defesa da Po-
lítica Nacional do Meio Am-
biente. O evento é realizado
pelo Instituto Brasileiro de
Direito e Sustentabilidade
(Ibrades) em conjunto com a
Associação Comercial da Ba-
hia (ACB) e e segue até hoje
com diversos painéis. B3

Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Ministro Alexandre Silveira participou do evento que discutiu sustentabilidade à luz das bases da democracia

VITÓRIA
Time joga para
retomar rumo
dos triunfos B8

MMA
Evento é chance
para baianos
provarem força B7

A maioria dos ministros do
Supremo Tribunal Federal
(STF) votou ontem pela con-
denação do ex-senador e
ex-presidente Fernando Col-
lor por corrupção passiva e

lavagem de dinheiro em um
processodaOperaçãoLavaJa-
to.Atéomomento,oplacardo
julgamento é de 6 votos a 1
pela condenação. A sessão se-
rá retomada dia 24. B2

A quantidade de imagens de
abuso e exploração sexual
infantil encontradas na in-
ternet cresceu 70% no pri-
meiro quadrimestre deste
ano, na comparação com

2022, sendo a maior alta des-
de 2020. Segundo a organi-
zação não governamental
SaferNet, no período sua
central recebeu 23.777 de-
núncias. B5

Uendel Galter / Ag. A TARDE

Imprudência dos condutores ao pilotar motos ou dirigir carros está entre as principais causas de colisões nos centros urbanos do país

Léo Condé
prepara
time para
o Mirassol


