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MANIFESTAÇÃO CORTES DE VERBAS NA EDUCAÇÃO E REFORMA DA PREVIDÊNCIA ESTÃO ENTRE OS ASSUNTOS CENTRAIS

JUSTIÇA

Cármen Lúcia
assume 2ª
Turma do STF
CARGO. A ministra do

STF (Supremo Tribunal
Federal) Cármen Lúcia
foi eleita nesta terçafeira presidente da
Segunda Turma da
Corte, responsável pelo
julgamento das ações da
Operação Lava Jato.

Sindicalistas prometem
parar o Vale nesta sexta
Greve geral foi convocada por centrais sindicais e será organizada em todo país;
serviços de ônibus, por exemplo, devem funcionar apenas parcialmente na região

TURISMO

Apesar da
estagnação,
satisfação sobe

PROTESTOS.
Sindicatos
prometem novas
manifestações;
transporte deve ser
afetado em São José
dos Campos

DADOS. Cerca de 6,62
milhões de turistas
estrangeiros visitaram o
Brasil em 2018. O número
é praticamente o mesmo
dos últimos três anos,
mostrando estagnação.
Mas índices de satisfação
chegaram a quase 90%.

Divulgação

pelo menos 10
EE“Há
anos percebemos
estagnação. Nos últimos
três anos [o número de
turistas estrangeiros]
parou em 6,5 milhões,
dos quais pelo menos
40% são argentinos”
Marcelo Álvaro Antônio
Ministro do Turismo

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

Na próxima sexta-feira, trabalhadores e sindicalistas
vão cruzar os braços para
defender o direito à aposentadoria e protestar contra o
desemprego e os cortes nas
verbas para a educação.
Chamado de ‘Greve Geral
contra a reforma da Previdência’, o movimento é organizado por centrais sindicais em todo o país contra
as propostas do governo Jair

Bolsonaro (PSL).
É a segunda paralisação nacional contra medidas do governo Bolsonaro. A primeira
foi realizada em 15 de maio,
com protestos após o anúncio
de cortes na educação.
Segundo o Sindicato dos
Metalúrgicos de São José, um
dos principais organizadores
da greve geral, o movimento
reunirá trabalhadores de diferentes categorias na região,
como metalúrgicos, químicos, petroleiros, servidores,
operários da construção civil, metroviários, condutores,
trabalhadores dos Correios e
professores.

OPERAÇÃO DETERMINAÇÃO FOI DO JUIZ DIEGO MOREIRA

MERCADO

Dólar cai e
Bolsa fica perto
do recorde
VALORES. A Bolsa de
Valores voltou a aproximarse do recorde histórico.
O índice Ibovespa subiu
1,53%, fechando aos
98.960 pontos, maior nível
desde 19 de março. O dólar
comercial foi vendido a R$
3,85, recuo de 0,88%.

Justiça bloqueia bens do
operador Paulo Preto
AÇÃO. A Justiça Federal em
São Paulo determinou o bloqueio de bens de Paulo Vieira
de Souza, o Paulo Preto, que
é de Taubaté, apontado como
operador de esquemas envolvendo o PSDB em São Paulo.
A determinação é do juiz federal Diego Paes Moreira, da
6ª Vara Federal Criminal de
São Paulo, atendendo a um
pedido feito pela Força-tarefa da Operação Lava Jato em
São Paulo.
Em sua decisão, o juiz de-

terminou o bloqueio de dois
imóveis [a mansão no condomínio Iporanga, no Guarujá,
e um apartamento no condomínio Marina VI, em Ubatuba] e da lancha Giprita III,
de propriedade da empresa
P3T Empreendimentos e Participações, que foi criada em
2014 por Paulo Preto. Para
o juiz, “há indícios de que a
sociedade P3T Empreendimentos tenha sido constituída pelo réu para blindar seu
patrimônio”.

.

Estão previstas paralisações
em fábricas de São José dos
Campos, Jacareí, Caçapava,
Igaratá, Santa Branca, Taubaté
e Pindamonhangaba.
Em São José, segundo o
sindicato, os ônibus circularão de forma parcial na sex-
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DE MAIO
foi a data da primeira
paralisação promovida
pelos sindicatos, mas em
protesto pela educação

Divulgação

Divulgação/PMJ

ta. Também devem fechar as
portas --ao menos parcialmente-- bancos, escolas, serviços públicos, comércio e
indústrias.
“O momento pede união e
luta de todos os trabalhadores. A Greve Geral é a nossa
arma para barrar a reforma
da Previdência. As duas greves gerais de 2017 atrapalharam os planos de Temer e
agora é hora de mostrarmos
nossa força a Bolsonaro. Dia
14, só saia de casa se for para
protestar”, disse Weller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São
José.

.

