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Juiza multa Dória e o
coloca no banco dos
réus por 'Acelera SP'

A juíza Cynthia Tomé, da 6ª Vara da
Fazenda Pública de São Paulo,
multou em R$ 200 mil e abriu ação
de improbidade contra o ex-prefeito
João Doria (PSDB), por suposta
promoção pessoal com uso da
expressão Acelera SP. Para a
magistrada, ele descumpriu liminar
que determinava pena de R$ 50 mil
caso voltasse a usar o slogan. A
decisão é de 23 de maio. Esta é a 2ª
ação civil pública aberta contra
Doria e foi ajuizada em março pelo
promotor Nelson Luís Sampaio de
Andrade, do Patrimônio Público e
Social. Para ele, Doria se vale de
slogans para sua imagem pessoal.

Produção deve levar
um mês para voltar
ao normal após greve

A maioria das plantas de celulose foi
obrigada a parar sua operação por
alguns dias devido à greve dos
caminhoneiros que durou cerca de
10 dias e a normalização das
operações deve levar cerca de um
mês, informou nesta segunda-feira
(4) a Indústria Brasileira de Árvores
(Ibá), associação que representa o
setor de florestas plantadas para
fins industriais. Além da produção, a
entidade destaca que os envios de
produtos para o mercado externo
também foram afetados.
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PRÉ-SAL REGISTRA
NOVO RECORDE
Abril produziu 2,3% a
mais frente março

�A produção em
abril totalizou 1,785
milhão de boe/d,
superando marca de
1,763 milhão de boe/d
em fevereiro.
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ABRIL BOM
PARA PAPELÃO
Demanda pelo material
cresceu 9,10%

�Foram vendidas no
mês 290,3 mil
toneladas de papelão
ondulado , afirma a
Associação Brasileira
de Papelão Ondulado
(ABPO).
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S E M I N OV O S
SEGUEM EM ALTA
1,224 milhão foram
vendidos em maio

�Comercialização de
veículos usados teve
crescimento de 2,8%
sobre abril, atingindo
alta de 3% no
acumulado do ano.

239,52 bi
De reais é o valor concedido
pela União em garantias até 1º
quadrimestre de 2018, de
acordo com relatório divulgado
pelo Tesouro Nacional

20 %
Dos usuários de cartão de
crédito usam essa linha como
extensão da renda e 33% já
foram bloqueados por atrasar
pagamento, diz SPC/CNDL

75 %
Foi a alta na movimentação de
cargas no aeroporto
Val-de-Cans, em Belém (PA), no
1º quadrimestre; 533 toneladas
foram movimentadas.

Brasil será segundo maior
mercado pet do mundo

O segmento pet care deve movimentar R$ 20,7
bilhões no Brasil em 2018, em aumento de 9,8%
em relação ao ano passado, de acordo com a
Euromonitor International. O desempenho
positivo coloca o Brasil em segundo lugar no
ranking global da consultoria, ultrapassando o
Reino Unido e Alemanha e ficando atrás somente
dos Estados Unidos. A “premiunização do setor e
a humanização dos animais de estimação”
contribuíram com o movimento.
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Em 24 horas, Minas
tem mais de 20
ataques a ônibus

Mais de 20 ônibus foram
incendiados em 17 municípios de
Minas Gerais dentro de um período
de 24 horas. Além da capital Belo
Horizonte, ocorrências foram
registradas em cidades como
Uberaba, Uberlândia e Varginha. Em
Passos, a Câmara Municipal
também foi atacada.

“Não sou candidata,
o PT tem candidato.
É Lula! Aceitem,
dói menos”

GLEISI HOFFMANN,
SENADORA DO PT

NA MESA
FMI diz que
negociações
com Argentina
para um novo
plano de
financiamento
estão "bem
ava n ç a d as " .

Trecho rodoviário
mais perigoso do País
teve 21 mortes em 2017

C
ruzando o País quase
que de cima a baixo, a
BR-101 é uma das ro-
dovias mais perigosas

do País. Segundo um estudo da
Confederação Nacional dos
Transportes (CNT), um trecho
da BR-101, município de Gua-
rapari (ES) foi considerado o
mais perigoso do País.

Em um trecho de dez quilô-
metros (343,1 e 353,1) foram 14
acidentes e 21 mortes ao longo
do ano passado.

Uma das causas desse resul-
tado está no fato de que o tre-
cho foi palco, no ano passado,
de um acidente que envolveu
duas ambulâncias, um ônibus
e uma carreta.

A BR-101 aparece também
no segundo lugar, dessa vez,
com um trecho no município
de Abreu e Lima (PE), onde
ocorreram 15 mortes e 142 aci-
dentes. Em seguida, está a

BR-040, localizada no município
de Luziânia (GO), que registrou 15
mortes e 103 acidentes. Em quar-
to lugar, aparece um trecho da
BR-381 em Itatiaiuçu (MG), com
14 mortes e 95 acidentes. Em
quinto ficou a BR-116 em Guaru-
lho, (13 mortes e 252 acidentes.)

Ao analisar as condições viárias,
o estudo constata que, quando a
avaliação do estado geral é negati-
va (ou seja, regular, ruim ou péssi-
ma), a gravidade dos acidentes
nos trechos considerados mais
perigosos é 2,4 vezes maior que
no restante das rodovias.

Quando o estado do pavimento
é avaliado como regular, ruim ou
péssimo, a gravidade dos aciden-
tes nos cem trechos mais perigo-
sos é 39,2% maior em relação aos
demais trechos rodoviários.
Quando a variável analisada é a si-
nalização, a gravidade é 77,1%
maior nessa mesma comparação,
completava o estudo.
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Pedaço da BR-101 , na altura do Guarapari (ES), lidera lista de acidentes

Textos / Agências

ENERGIA
Itaúsa conclui
venda de 96,5%
do capital da
Elekeiroz para
empresa de
private equity
HIG Capital por
R$ 14,2 mi
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NOVAS LEITURAS

1
Livro trata do atual
cenário político e
econômico do País

O jurista Modesto
Carvalhosa lança livro
sobre atual cenário
político e econômico
brasileiro, definido pelo
autor como cleptocracia,
e apresenta propostas
para mudança. A obra
traz os desafios do
governo e o dano
causado pela corrupção
em geral.

EDITORA: REVISTA DOS
TRIBUNAIS AUTOR: MODE STO
CA RVA L H O SA . PREÇO: R$ 75

2
Como conquistar
atenção dos
seus clientes

Livro ensina empresas a
vencerem avalanche de
infor mações
conquistando atenção
dos clientes do jeito
certo. Escrito pelo
especialista em audiência
online Samuel Pereira, a
obra tem como objetivo
contar os segredos que
ele desvendou em sua
trajetór ia.

EDITORA: GENTE.
AUTOR: SAMUEL PEREIRA.
PREÇO: R$ 35

3
Coloque em prática
o desenvolvimento
s u st e n t á v e l

No livro “101 dias com
Ações mais Sustentáveis”,
que será lançado
amanhã, o professor de
graduação e MBA da
ESPM, Marcus Nakagawa
tenta esclarecer as
pessoas sobre como é
possível colocar as ideias
do desenvolvimento
sustentável em prática
em suas vidas.

EDITORA: LABRADOR.
AUTOR: MARCUS NAKAGAWA.
PREÇO: R$ 39,90


