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Um dos criminosos mais procurado do RJ foi morto ontem em uma ação da 
Polícia Civil. Wellington da silva braga, Ecko,  foi baleado por volta das 8h 
quando visitava a mulher e os filhos na Comunidade das Três Pontes, em 
Paciência, na Zona Oeste do Rio. Ele chegou sem vida ao Hospital Munici-
pal miguel Couto, com dois tiros na altura do coração.

Polícia Rodoviária federal (PRf) apreendeu mais de 100 
quilos de pasta-base de cocaína na Rodovia Rio-teresópo-
lis, na altura de guapimirim, na Região metropolitana.
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mUndO CãO mEsmO

POlítiCA sUJA 
Confiar em político é 

dar murro em ponta de 
faca: a decepção é qua-
se é certa. Mesmo com 
a eleição de 2022 ainda 
longe de bater às portas, 
muitos personagens des-
se cenário cão já aque-
cem estratégias para le-
var adiante o plano de 

sair vitorioso nas urnas. 
E, claro, a dissimulação 
parece ser o principal 
tempero para preparar 
acordos (mesmo que 
temporários) e se darem 
bem. O eleitor está de 
olho porque sabe que de-
pois as máscaras caem e 
tudo fica transparente. 

O Hora H publi-
cou em sua edição de 
ontem uma matéria 
sobre a aliança entre 
o deputado estadual 
Luiz Martins e o ex-
-vereador Fernandi-
nho Moquetá. É pú-
blico e notório que 
foi costurado apoio 
político para reeleição 
do primeiro e volta ao 

cenário do outro. Há 
quem aposte que o tiro 
vai sair pela culatra. 
Martins, preso pela 
Polícia Federal em 
2018, está sem mo-
ral, e Moquetá deve 
ter perdido os votos 
que o mantiveram na 
Câmera Municipal de 
Nova Iguaçu até 2020. 
Alguém duvida?

O secretário de uma 
importante pasta do go-
verno do estado foi exo-
nerado, mas tem falado 
a amigos e apoiado-
res que pediu pra sair, 
mesmo sabendo que a 
verdade vem à tona em 
algum momento. Nos 
bastidores comenta-se 
que a exoneração teve 

como motivo o fato do 
moço não ter corres-
pondido às expectati-
vas do cargo que preci-
sa implementar ações a 
todo momento. O que, 
na prática significa ar-
regaçar as mangas e 
mostrar trabalho. Pare-
ce que isso não aconte-
ceu neste caso. 

museu de Arte sacra do Rio 
de Janeiro e seus encantos

Pagode e R&b dos anos 1990 
faz a cabeça de liniker 

O texto assinado pelo 
jornalista Mauro Ferreira, 
do G1, discorre sonre a 
década de 1990, quando o 
samba sofreu mutação em 
São Paulo, berço de pago-
de que embutia fraseados 
herdados do soul e células 
rítmicas do R&B. Segun-
do ele, ainda que sutis, es-
sas referências da música 
negra norte-americana no 
samba da terra da garoa 
fizeram a cabeça de Li-
niker, cantora e composi-
tora paulista, nascida em 
Araraquara (SP) em julho 
de 1995.

Não por acabo, Baby 95 
é o nome da música inédi-
ta que Liniker apresentou 
na última quarta-feira, em 
single editado pelo selo 

fonográfico da produtora 
Boogie Naipe, de Mano 
Brown, rapper paulistano 
também influenciado pelo 
soul e o R&B.

Liniker da sua versão: 
“Baby 95 é canção que 
renova o trato com todas 
as referências musicais 
que eu tive e acessei no 
âmbito familiar. Muitas 
pagodeiras e pagodeiros 
encontraram no R&B um 
caminho para traduzir o 
romance na nossa língua. 
Daí, veio a minha vontade 
e inspiração para ressigni-
ficar o que eles já faziam 
nos anos 1990”. 

 “Ressignificação” 
A ideia da “ressignifica-

ção” mencionada pela ar-

tista foi posta em prática 
com Gustavo Ruiz e Júlio 
Fejuca, produtores musi-
cais da gravação de Baby 
95, feita em estúdios da 
cidade de São Paulo (SP).

Liniker também assina a 
produção desse single au-
toral em que dá voz a uma 
parceria da artista com as 
cantoras e compositoras 
Mahmundi, Tássia Reis e 
Tulipa Ruiz. Com mais de 
cinco minutos, a gravação 
de Baby 95 começa no 
tom do R&B e desagua na 
cadência do pagode.

Segundo single do pri-
meiro álbum solo de Lini-
ker, previsto para ser lan-
çado no segundo semestre 
deste ano de 2021, Baby 
95 sucede o single Psiu 

(2020), amostra inicial do 
disco apresentada em ou-
tubro do ano passado.

Os Caramelows
Já dissociada da ban-

da Os Caramelows, com 
a qual iniciou trajetória 
profissional em 2015 e 
da qual se separou em 
fevereiro de 2020, Lini-
ker gravou Baby 95 com 
os toques dos músicos 
Dennys Symples (per-
cussões), Ana Karina Se-
bastião (baixo), Sérgio 
Machado (bateria), Fábio 
Leandro (piano Fender 
Rhodes) e Will Bone (ma-
deiras e metais), além dos 
produtores Gustavo Ruiz 
(guitarra) e Júlio Fejuca 
(cavaco, banjo e violão).

 Capa do single ‘Baby 95’, de Liniker

Guardado no subsolo 
da Catedral de São Se-
bastião e mergulhado no 
tempo e no espaço, o Mu-
seu Arquidiocesano de 
Arte Sacra (MAAS) tem 
um acervo raro e décadas 
de existência. Quem já 
teve o privilégio, garante 
que a atração é incrível.

De acordo com repor-
tagem do site ‘Diário do 
Rio’, na década de 1950, 

o então Padre Ivo Callia-
ri, a pedido do Arcebis-
po Cardeal D. Jaime de 
Barros Câmara, iniciou 
a coleta das peças reli-
giosas para se formar o 
Museu de Arte Sacra da 
Arquidiocese do Rio de 
Janeiro. A ideia era ins-
talar a na futura Catedral, 
que teve a cerimônia de 
lançamento da pedra fun-
damental no dia 20 de ja-

neiro de 1964.
No dia novembro de 

1976, durante as cele-
brações do tricentenário 
de criação do Bispado da 
cidade, o Arcebispo Car-
deal Dom Eugênio Sales, 
presidiu a solenidade de 
bênção inaugural da Ca-
tedral de São Sebastião 
e consagrou o seu altar 
mor.

“Nesta mesma data, 

e ainda como parte das 
comemorações, criou o 
Museu Arquidiocesano 
de Arte Sacra em cerimô-
nia realizada na sacristia 
da nova Catedral, sendo 
expostas algumas peças 
do acervo“, informa a co-
municação do MAAS.

Retranca - Bênção das 
novas instalações em 
2001

O MAAS foi instalado 
no subsolo da Catedral 
de São Sebastião em 15 
de agosto de 1979. O 
Monsenhor Ivo Calliari 
foi nomeado diretor do 
Museu.

Quando comemorou 25 
anos de existência, em 
2001, foi realizada solene 
cerimônia de benção das 
novas instalações, que 
passaram a ser abertas ao 

público.
De boas proporções, o 

Museu Arquidiocesano 
de Arte Sacra tem em seu 
acervo imagens barrocas 
de grande valor, pinturas 
únicas e até o anel de ouro 
que o Papa João Paulo II 
doou para a Favela do Vi-
digal. O MAAS é mais 
uma das raridades do Rio 
de Janeiro que merecem 
ser conhecidas por todos.

MAAS, que tem décadas de existência, fica subsolo da Catedral de São Sebastião

 As peças religiosas 
contam a história do 
Museu de Arte Sacra 
da Arquidiocese do 

Rio 
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governo do Rio combate construções 
irregulares na Zona Oeste da capital

A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, por meio da Superintendência de Combate aos Crimes Ambien-
tais, e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), operação para reprimir construções irregulares em área protegida de Var-

gem Grande, bairro da Zona Oeste da capital fluminense.

banco de sangue do 
Pedro Ernesto participa 

do ‘Junho vermelho’
O Banco de Sangue 

Herbert de Souza, do 
Hospital universitário 
Pedro Ernesto (Hupe), 
está participando da 
campanha Junho Ver-
melho, lançada pela 
Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) 
para celebrar o Dia 
Mundial do Doador 
de Sangue, comemo-
rado em 14 de junho. 
Ao longo de todo o 
mês, vão ser realiza-
das diversas ações ao 
redor do mundo para 
relembrar a importân-
cia da doação.

Para Flávia Mi-
randa, professora de 
Hematologia da Fa-
culdade de Ciências 
Médicas da uerj, a 
data é de extrema im-
portância, ainda mais 

nos dias de hoje. A 
unidade fica em Vila 
Isabel, na Zona Norte 
da capital.

- A pandemia tem 
afastado os doadores, 
mas agora é quando 
mais necessitamos, 
pois estamos com 
dois públicos hospita-
lizados: os pacientes 
com Covid-19, que 
ficam por mais tempo 
no CTI; e os demais 
pacientes internados 
por outros motivos - 
explicou.

O Banco de Sangue 
está em estado crítico, 
principalmente dos ti-
pos O+ e A+. O pro-
cedimento de doação, 
desde a chegada no 
hospital até a saída, 
dura cerca de 50 mi-
nutos e é acompanha-

do de medidas prote-
tivas.

- Nós seguimos to-
das as regras sanitá-
rias de distanciamen-
to e higienização. Os 
voluntários ficam em 
locais isolados. Desde 
o momento da triagem 
até a coleta, há dis-
tância segura entre os 
doadores. Além disso, 
o Banco de Sangue 
fica do lado de fora 
do Hupe, então não há 
contato com pessoas 
internadas - ressaltou.

Quem preferir pode 
agendar horário pelo 
telefone (21) 2868-
8134, mas as doações 
também ocorrem sem 
horário marcado. É 
preciso apresentar do-
cumento com foto que 
permita a identifica-

x

bolsonaro participa de ato com motociclistas pelas ruas de são Paulo

ção do doador.
O Banco de Sangue 

funciona de segun-
da a sexta-feira, das 

8h às 15h. O endere-
ço é Boulevard 28 de 
Setembro, 109, Vila 
Isabel, Zona Norte do 

Rio. A uerj é vincula-
da à Secretaria de Es-
tado de Ciência, Tec-
nologia e Inovação

O presidente Jair Bol-
sonaro participa hoje 
(12) de um passeio de 
moto com apoiadores 
pelas ruas da capital 
paulista. Pela manhã, 
os motociclistas se 
concentraram na re-
gião da Praça Campo 
de Bagatele, na zona 
norte paulistana.

Bolsonaro foi ao en-
contro após participar 
da cerimônia de entre-
ga de boinas aos estu-
dantes do Colégio Mi-
litar de São Paulo. Ao 
chegar à concentração, 
foi recebido com gri-
tos de “mito” e posou 
para fotos com os par-
ticipantes.

O trajeto passa por 
grandes avenidas da 

cidade, como as mar-
ginais Tietê e Pinhei-
ros, até ser encerrado 
no Parque Ibirapuera, 
na zona sul paulistana. 
O grupo passou ainda 
pela Rodovia dos Ban-
deirantes até a altura 
do município de Jun-
diaí, na Grande São 
Paulo.

A Secretaria de Se-
gurança Pública de 
Estado de São Paulo 
informou que 6,3 mil 
policiais fazem a se-
gurança durante o ato. 
Segundo a pasta, estão 
sendo usados viaturas, 
motocicletas, drones e 
helicópteros.

A Companhia de En-
genharia de Tráfego 
(CET) interrompeu a 

circulação de veículos 
em alguns pontos para 
facilitar o trânsito dos 
motociclistas. Linhas 
de ônibus foram des-
viadas.

Multa 
No início da tarde, o 

governo do estado de 
São Paulo informou 
que multou o presi-
dente Bolsonaro em 
R$ 552,71 por não 
usar máscara durante 
a manifestação. Tam-
bém foram autuados o 
ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes, 
e o deputado federal 
Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP), filho do pre-
sidente, que também 
participaram do ato. Bolsonaro faz passeio de moto - Reuters/Amanda Perobelli

DIVuLGAçãO/GOVERNO DO RJ 

A ação foi de-
sencadeada 
graças ao 

Olho no Verde, pro-
grama da secretaria 
que monitora via 
satélite (com ima-
gens em alta reso-
lução) áreas rema-
nescentes de Mata 
Atlântica em todo 
o território flumi-
nense. O objetivo é 
combater o desma-
tamento ilegal.

O secretário de 
Estado do Ambiente 
e Sustentabilidade, 
Thiago Pampolha, 
participou da fis-

calização e consta-
tou junto à equipe 
marcações de lotes 
dentro da área do 
Parque Estadual da 
Pedra Branca, cons-
truções em zona de 
amortecimento sem 
nenhum tipo de li-
cença ou autoriza-
ção, supressão de 
vegetação, manejo 
irregular do solo 
entre outras irregu-
laridades ambien-
tais.

 Graças ao nos-
so projeto Olho no 
Verde foi possí-
vel identificar es-
sas irregularidades 
e mobilizar nossas 

equipes para com-
bater esses crimes 
ambientais. Vamos 
continuar traba-
lhando de forma 
ostensiva para coi-
bir a expansão des-
sas ocupações que 
colocam em risco 
o meio ambiente e 
também a popula-
ção - explica Thia-
go Pampolha.

A fiscalização mo-
bilizou cerca de 50 
pessoas e contou 
com o apoio da De-
legacia de Proteção 
ao Meio Ambiente 
(DPMA) e da com-
panhia de energia 
elétrica Light.
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O tiro que dilacera vidas 
e destrói famílias 

Em 2021, 17 pes-
soas foram mortas por 
balas perdidas no Rio, 
enquanto outras 46 fica-
ram feridas. São núme-
ros assustadores quando 
comparados ao mesmo 
período de 2020: 66 víti-
mas, 11 delas morreram 
e 55 ficaram feridas, se-
gundo dados do Instituto 
Fogo Cruzado. A jovem 
Kathlen Romeu, de 24 
anos, foi a mais recente 
vítima fatal ao ser atin-
gida numa troca de tiros 
entre policiais e bandidos

O cenário é o mesmo: 
comunidades pobres que 
vivem momentos cru-
ciais na guerra travada 
entre o Estado e crimino-
sos. É preciso observar 
que na maioria dos casos 
todas as vítimas foram 
alvo de ações desastradas 
da PM, que ora atiram a 
ermo, ora não planejam 
estratégias para focar no 

seu objetivo. Os bandi-
dos, por sua vez, sabem 
que a melhor blindagem 
são os moradores, usa-
dos aleatoriamente como 
escudos. Porque é isso o 
que eles sabem fazer de 
melhor: fugir como ratos 
de esgoto. 

Enquanto isso, a cada 
bala perdida, uma vida 
é ceifada e uma família 
destruída. Todos nós, in-
discriminadamente, fo-
mos transformados em 
alvo fáceis. Saímos de 
casa com a incerteza de 
que voltaremos. E mes-
mo estando sob os nossos 
tetos somos atingidos.

O Estado deveria ga-
rantir o direito à vida do 
cidadão. Em meio à guer-
ra travada com os bandi-
dos, parece esquecer que 
há famílias, trabalhado-
res, pessoas do bem lu-
tando para sobreviver no 
abismo do caos. 

O vereador Dr. Jairinho teve seu registro de médico suspenso 
pelo Conselho Regional de Medicina do RJ (Cremerj). A deci-
são levou em consideração uma possível infração ao Código de 

Ética Médica.

Documentos mostram possíveis falhas em procedimentos 
que provocaram a morte do paraquedista do Exército Pedro 
Lucas Ferreira Chaves, de 19 anos. O caso ocorreu em junho 
de 2020. 

A universidade 
Federal do Rio de Ja-
neiro (uFRJ) é a me-
lhor universidade fe-
deral do país, aponta 
o ranking global QS 
2022 (QS World uni-
versity Rankings), 
publicado na última 
terça-feira.

No cenário interna-
cional, a uFRJ saltou 
11 posições na com-
paração com 2020, 
saindo da 380ª po-
sição para a 369ª, à 
frente de instituições 
como a universidade 
do Colorado (Estados 
unidos).

RAnKing

POsiçõEs 

A instituição flu-
minense evoluiu 55 
posições no quesito 
reputação entre em-
pregadores: da 443ª 
colocação para a 388ª. 
Em reputação acadê-
mica, saltou nove lu-
gares: do 150º lugar 
para o 141º.

uma das atribuições a qual ele pre-
cisa atentar é em relação ao incentivo 
a projetos sociais de inclusão ao es-
porte. Iniciativas como o ‘Atletas de 
Cristo’, precisa de recursos para se-
guir de pé. 

EvOlUçãO 

iniCiAtivAs sOCiAis

EditORiAl

Já que Fernandinho Moquetá assu-
miu a Secretaria de Esporte e Lazer de 
Nova Iguaçu numa jogada política que 
inclui o apoio ao deputado Luiz Mar-
tins, réu por corrupção, espera-se que 
ele trabalhe.

sAiR dA inéRCiA 

A Política Estadual 
para a População em Si-
tuação de Rua será insti-
tuída no RJ, segundo de-
termina a Lei 9.302/21, 
sancionada pelo gover-
nador Cláudio Castro 

e publicada no Diário 
Oficial ontem. O texto 
é de autoria original da 
ex-deputada Tânia Ro-
drigues e do deputado 
Waldeck Carneiro (PT). 
A política pretende as-

segurar o acesso de pes-
soas em situação de rua 
aos serviços de saúde, 
educação, assistência 
social, moradia, segu-
rança, cultura, lazer, tra-
balho e renda.

RJ terá política pra 
pessoas em situação de rua 

Reconhecimento 

Antonio cArlos

horahmunicipios@gmail.com

Unidade é referência no atendimento a gestantes e bebês recebeu premiação da Câmara dos Deputados

Meriti: Hospital da Mulher ganha prêmio

Referência no aten-
dimento especiali-
zado a gestantes e 

bebês em casos de média e 
alta complexidade, o Hos-
pital Estadual da Mulher 
Heloneida Studart, em São 
João de Meriti, na Baixa-
da Fluminense, acaba de 
receber o Prêmio Dr. Pi-
notti – Hospital Amigo da 
Mulher. A premiação, con-
cedida pela Câmara dos 
Deputados, é destinada a 
entidades de saúde gover-
namentais e não governa-
mentais cujos trabalhos e 
ações merecem destaque 
pela promoção do acesso e 
pela qualificação dos ser-
viços de Saúde da Mulher.

Diretora da unidade, a 
médica Ana Teresa Der-
raik Barbosa falou sobre 
a importância do prêmio 
para a hospital.

“um dos maiores mé-
ritos do hospital é que 
ele está exatamente onde 
deveria estar, na Baixada 
Fluminense, uma das re-
giões de maior densidade 

demográfica no mundo. 
Nossa presença aqui tem 
impactado na redução da 
mortalidade materna. Re-
ceber o Prêmio Dr. Pinotti 
foi uma alegria para toda a 
equipe do hospital. Justa-
mente neste momento em 
que a Saúde passa por tan-
tos desafios, receber esse 
prêmio nos encheu de or-
gulho e satisfação”, ressal-
tou a diretora.

Serviço SOS Mulher 
O Hospital da Mulher 

Heloneida Studart tam-
bém possui o serviço SOS 
Mulher, que acolhe víti-
mas de violência a par-
tir dos 12 anos de idade. 
Conta ainda com o espaço 
conhecido como “Casa 
da Mãe”, local no qual a 
puérpera fica hospedada 
durante a permanência de 
seu bebê na uTI, e com o 
Banco de Leite Humano, 
setor que faz captação in-
terna e externamente, for-
necendo leite ordenhado 
e pasteurizado aos recém-
-nascidos internos, promo-
vendo, assim, orientação à 
amamentação individual 
ou em grupo.

REPROdUçãO 

divUlgAçãO 

CHINA - A Administra-
ção Espacial da China di-
vulgou ontem uma imagem 
panorâmica de 360 graus e 
duas fotografias em cores 
da superfície de Marte e 
dos dispositivos da sonda 
Tianwen-1, que chegou ao 
planeta vermelho em 15 de 
maio.

A imagem mostra os ar-
redores da zona de pouso, 
um terreno plano e pedre-
goso, e foi registrada pelo 
veículo Zhurong - uma 
homenagem ao Deus do 
Fogo da antiga mitologia 
chinesa.

“A superfície próxima é 
relativamente plana, com 

pedras lisas, de cores claras 
e de diferentes tamanhos, 
espalhadas e semienter-
radas. Há um buraco no 
fundo com pedras mais 
escuras e angulares na mar-
gem”, detalhou a Adminis-
tração Espacial da China 
em comunicado.

A imagem também 

mostra a rampa de descida 
para o terreno marciano e a 
parte traseira do Zhurong, 
com painéis solares. “A 
abundância e o tamanho 
das pedras correspondem 
às expectativas”, diz a nota.

A outra fotografia mos-
tra a plataforma de ater-
rissagem, com a rampa de 

descida do Zhurong e uma 
bandeira chinesa desfral-
dada. No final da rampa, 
podem ser vistas as marcas 
deixadas pelo veículo na 
superfície marciana, que 
formam um círculo. Na ter-
ceira imagem, o Zhurong 
afastou-se da câmara des-
cartável, que normalmente 

carrega no porão, e recuou 
alguns metros. Assim, tanto 
o veículo quanto a platafor-
ma podem ser vistos mais 
ao fundo. “A imagem foi 
transmitida sem ligação por 
fio ao veículo, que então a 
reencaminhou para a Terra 
por meio do módulo de ór-
bita”, detalhou o texto.

m
Un

dO

Publicada imagens em cores da superfície de marte

O Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart fica em São João de Meriti

“Se eu fosse você, 
corria para o Heloneida 
Studart”. Essa frase foi 
ouvida pela jovem Ma-
ria Isadora dos Santos 
Silva, 18 anos, ao tomar 
conhecimento de que 
teria de ser submetida 
a um parto emergencial 

para salvar a filha. A 
placenta dela não estava 
mais repassando os nu-
trientes que o bebê pre-
cisava.

“Eu estava com 36 
semanas de gestação 
quando fui realizar uma 
ultrassonografia de roti-

na e o médico constatou 
que minha bebê estava 
com restrição de cres-
cimento devido a um 
problema placentário. 
Fiquei muito assustada 
na hora, mas confiei no 
médico e fui direito para 
o Hospital da Mulher. 

Chegando lá, não tive 
mais dúvidas: estava em 
excelentes mãos. Agra-
deço a toda equipe do 
local. Minha filha ain-
da está internada aqui e 
estamos tendo o melhor 
atendimento possível – 
disse Maria Isadora.

diCA dE vAliOsA dE fUtURA mAmãE 
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vice do fla defende volta do público: 
“Covid é um processo natural”

COvid-19

O vice de Relações 
Externas do Fla-
mengo, Luiz Edu-

ardo Baptista, o BAP, deu 
entrevista nesta semana ao 
canal “Venê Casagrande” e 
comentou sobre o tema da 
possibilidade de volta do 
público aos estádios. Ele 
afirmou que o clube é a fa-
vor da medida.

BAP acredita que não há 
motivo para os estádios se-
guirem sem público quan-
do as pessoas já podem 
circular, por exemplo, por 
shoppings utilizar o trans-
porte público. O dirigente 
afirmou que “todos nós 
vamos ter” a Covid e que 
a vacina não é garantia de 
imunidade.

- O Flamengo é a favor 

da volta do público aos es-
tádios. Covid não se pega 
somente em estádio de 
futebol. Eu entendo que a 
Covid é um processo na-
tural, que todos nós vamos 
ter. A vacina não é uma ga-
rantia de que a pessoa não 
vai contrair o vírus. Então, 
nós entendemos que no es-
tádio de futebol, você po-
deria perfeitamente ter um 
retorno com 30% do públi-
co, com afastamento maior 
do que determina-se para 
shoppings. Seria absolu-
tamente possível - disse o 
dirigente.

Na final do Carioca, o 
Flamengo e a Federação de 
Futebol do Rio de Janeiro 
(Ferj) estudaram a possibi-
lidade de transferência do 
Fla-Flu do Maracanã para 
Brasília, com a presença 
de torcedores.

AssessoriA 
de imprensA

Arbitragem nega interferência externa contra o Vasco
O Vasco avançou às oi-

tavas de final da Copa do 
Brasil, mas o gol anulado 
de Gabriel Pec no empate 
por 1 a 1 com o Boavista 
gerou reclamações. Mar-
celo Cabo, por exemplo, 
afirmou que houve inter-
ferência externa. O fato 
de Leandrão, treinador do 
Boavista, ter mostrado o 
celular para a arbitragem 
causou polêmica. Na sú-
mula, Rodrigo Nunes de 
Sá relatou o que aconteceu.

Segundo o quarto árbi-
tro, no momento em que 
o jogo estava parado por 
conta de reclamações de 
jogadores do Boavista, que 
pediam o toque de mão de 
Cano antes do gol de Ga-
briel Pec, ele se aproximou 
de Leandrão para pedir 
calma. O treinador então 
retirou o telefone do bol-
so e disse que a TV estaria 
apontando irregularidades 
no lance. Rodrigo Nunes 
de Sá afirma que não houve 
interferência externa e diz 
ter repreendido Leandrão.

- Ressalto que nenhuma 
imagem foi mostrada pelo 

treinador. Imediatamente 
proferi as seguintes pala-
vras ao referido técnico: 
“Para de graça que nem era 
para você estar com esse 
celular aí. Você sabe que 
isso está no modo avião. 
Não faz isso.” Após a mi-
nha intervenção, o mesmo 
colocou de volta no bolso, 
não mais retirando desse 
local. Informo que após a 
não confirmação do gol, 
quando fui em direção a 
área técnica da equipe do 
Vasco da Gama, no mo-
mento que o técnico (sr. 
Marcelo Ribeiro Cabo) 
reclamava verbalmente, 
porque a jogada teria sido 
anulada por possível inter-
ferência externa, informei 
ao mesmo sobre a mudan-
ça da regra para esse ano, 
onde a mão que gera uma 
oportunidade de gol tem 
sanções diferentes em re-
lação a essa fase da Copa 
do Brasil e ao Campeonato 
Brasileiro (séries A e B) - 
disse o quarto árbitro, em 
relato na súmula do jogo.

Após sair perdendo para 
o Boavista, o Vasco che-

gou a empatar o jogo aos 
15 minutos do segundo 
tempo com Gabriel Pec. 
Porém, depois de 3min35s, 
o árbitro José Mendonça 
da Silva Junior anulou o 
lance mesmo sem ter VAR 
na partida (veja no vídeo 
acima). O que gerou muita 
reclamação dos vascaínos, 
e a bola só voltou a rolar 
depois de sete minutos de 
paralisação.

Na Central do Apito do 
SporTV, o comentarista de 
arbitragem Paulo César de 
Oliveira disse que o gol foi 
bem anulado, 1min54s de-
pois do lance.

- A regra vai mudar, mas 
a CBF determinou que nesta 
fase seria a antiga, portanto 
o gol foi irregular. O toque 
na mão do Cano foi claro. 
Mesmo sem intenção, com 
a regra antiga, o gol é irre-
gular. Tem que saber como 
foi essa tomada de decisão. 
Demorou muito.

Com 2min43s depois do 
gol, a câmera da televisão 
mostra Leandrão, técni-
co do Boavista, dizendo 
várias vezes para o quar-

to árbitro, Rodrigo Nunes 
de Sá: “Olha na TV”. Ele 
chegou a mostrar o celular 
para o quarto árbitro, mas a 
tela estava bloqueada, sem 
imagem.

O árbitro principal con-
versou com o bandeirinha, 
que correu para sinalizar o 
gol quando a bola entrou, 
e seus outros auxiliares 
3min15s após o gol. De-
pois de mais 20 segundos, 
ele anulou o gol, o que le-
vou os vascaínos à loucura.

Marcelo Cabo, técnico 
do Vasco, reclamou muito 
com o quarto árbitro, ale-
gando que ele teria dito que 
o árbitro principal iria con-
firmar o gol e reiniciar a 
partida. Segundo o repórter 
Eudes Júnior, o diretor exe-
cutivo do clube, Alexandre 
Pássaro, foi até a beira da 
arquibancada e bradou. O 
árbitro citou o dirigente na 
súmula, mas não relatou 
nenhuma ofensa.

- Sem VAR? Como vo-
cês mudam essa decisão 
seis, sete minutos depois 
sem VAR? – disse Pássaro.

Na coletiva de impren-

sa, após a partida, Marcelo 
Cabo disse que houve in-
terferência externa, em sua 
opinião

- Na minha opinião, hou-
ve interferência externa. 
Ouvi do quarto árbitro que 
foi gol. Quando o árbitro 
se dirige para sair a bola, 
ele ouve alguma coisa de 
fora, coloca a mão no ou-
vido e anula o gol. Eu es-
tava ao lado do assistente. 
Em nenhum momento, ele 
falou que não foi gol. Mas 
na minha opinião houve 
uma interferência externa. 
O árbitro falava que sairia 
a bola no meio de campo. 
É um lance de interpreta-
ção. Desde o momento que 
ele interpreta o lance, dá o 
gol e não tem VAR, como é 

que ele anula o lance? Isso 
é o que eu quero entender - 
comentou Cabo, para com-
pletar:

- Na hora eu não vi. Vi 
agora a foto (do Leandrão, 
técnico do Boavista, segu-
rando um celular na área 
técnica). Eu não posso jul-
gar aqui se ele viu ou não 
viu a imagem, mas ele sa-
cou um telefone do bolso 
e mostrou para o quarto 
árbitro. Bato na tecla: hou-
ve interferência. Vejam as 
imagens. Ele (árbitro) vai 
dar a saída, coloca a mão 
no ouvido e escuta algo. 
Anula o gol. De onde veio 
essa informação? Não te-
mos VAR. Voltaram atrás 
em um gol legítimo do 
Vasco.

De olho na sequência da 
temporada, o Fluminense 
está próximo de acertar 
com volante Ronaldo, re-
velado pelo Flamengo e 
que está em fim de con-
trato com o clube rubro-
-negro. O jogador de 24 
anos já trabalhou com o 
técnico Roger Machado 
no Bahia, em 2019 e 2020, 
e está perto de assinar por 
dois anos com o Tricolor 
carioca.

A informação sobre o 
interesse do Fluminense 
em contar com Ronaldo 
foi inicialmente dada pelo 
NetFlu. Como seu vínculo 
atual com o Flamengo ter-
mina dia 30 deste mês, ele 

assinará sem custos e em 
definitivo. O atleta estava 
praticamente certo com o 

Shimizu, do Japão, mas ba-
lançou com a proposta do 
Fluminense. 

Ronaldo foi emprestado 
ao Bahia em 2019 e de-
fendeu a equipe baiana até 

o fim da temporada 2020, 
que terminou em fevereiro 
deste ano. Ele não vinha 

sendo aproveitado por Ro-
gério Ceni e, desde então, 
vinha treinando em separa-
do.

Pelo Bahia, disputou 52 
partidas e fez um gol. Atu-
almente, Roger Macha-
do conta com os titulares 
Martinelli e Yago, além de 
Wellington e André para a 
função. Hudson também 
seria uma alternativa, mas 
sofreu uma lesão ligamen-
tar no joelho direito e pre-
cisou passar por cirurgia. 
Calegari, que costuma 
atuar como lateral-direito, 
jogou como volante em 
Xerém e chegou a ser apro-
veitado na posição em um 
jogo nesta temporada.

Volante de 24 anos já trabalhou com técnico Roger Machado

divUlgAçãO

luiz Eduardo baptista acredita que a vacina não vai garantir imunidade contra o vírus

Flu fica 
próximo de 
fechar com 

Ronaldo

divUlgAçãO

Dirigente não acha justo partidas sem público

Árbitro Rodrigo Nunes de Sá que estava na partida

divUlgAçãO
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O presidente Jair Bol-
sonaro afirmou nes-
ta semana, durante 

cerimônia no Palácio do 
Planalto, que pediu ao Mi-
nistério da Saúde um pare-
cer para desobrigar o uso de 
máscara por pessoas que já 
estejam vacinadas ou que ti-
veram a covid-19. 

“Acabei de conversar 
com um tal de Queiroga, não 
sei se vocês sabem quem é. 
Nosso ministro da Saúde. 
Ele vai ultimar um parecer 
visando a desobrigar o uso 
de máscara por parte daque-
les que estejam vacinados 

ou que já foram contamina-
dos para tirar este símbolo 
que, obviamente, tem a sua 
utilidade para quem está 
infectado”, afirmou o pre-
sidente durante solenidade 
para anúncio de medidas do 
Ministério do Turismo.

A obrigação do uso de 
máscara em espaços e am-
bientes públicos, entre ou-
tras medidas sanitárias, é de-
finida em decretos estaduais 
e municipais, por iniciativa 
de prefeitos e governadores, 
conforme decisão vigente 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF).

De acordo com epidemio-
logistas, a população vacina-
da ou que já teve a doença 
deve continuar usando más-

caras porque, mesmo imuni-
zada, ainda pode transmitir 
o vírus para outras pessoas. 
Segundo especialistas, a de-
sobrigação do uso de más-
cara só seria recomendável 
quando o país alcançar um 
número expressivo de pesso-
as completamente vacinadas.   

Estudo
O ministro da Saúde, 

Marcelo Queiroga, afirmou 
no início da noite desta quin-
ta-feira nas redes sociais que 
recebeu o pedido do presi-
dente para produzir um es-
tudo sobre flexibilização do 
uso de máscaras. O avanço 
da vacinação no país teria 
motivado o levantamento. 

“O presidente está mui-

to satisfeito com o ritmo 
da vacinação no Brasil, da 
chegada de novas doses, da 
distribuição de mais de 100 
milhões de doses de vacina. 

O presidente acompanha o 
cenário internacional e vê 
que em outros países onde 
a campanha de vacinação já 
avançou, as pessoas já es-

tão flexibilizando o uso das 
máscaras. O presidente me 
pediu que fizesse um estudo 
para avaliar a situação aqui 
no Brasil”, disse o ministro.

COvid-19

Jair bolsonaro pede parecer para 
desobrigar uso de máscara por vacinados

Antonio cArlos

horahmunicipios@gmail.com

divUlgAçãO

Quem já contraiu covid-19 também não precisaria mais usar a máscara

Máscara é de uso obrigatório em espaços e ambientes públicos

Justiça manda vale pagar R$ 1 
milhão para herdeiros de mortos 

em tragédia de brumadinho
A Justiça do Trabalho 

condenou nesta semana a 
mineradora Vale a pagar 
indenização de R$ 1 mi-
lhão por danos morais para 
herdeiros de trabalhadores 
mortos no rompimento da 
barragem da Mina Córrego 
do Feijão, em Brumadinho, 
na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte.

O desastre de 25 de janei-
ro de 2019 matou 270 pesso-
as. O deslizamento de lama 
atingiu casas e propriedades 
rurais, obrigou moradores a 
deixarem a região e destruiu 
a área administrativa da mi-
neradora. A tragédia atingiu 
o rio Paraopeba, um dos 
afluentes do São Francisco, 
que ainda sofre com o im-
pacto ambiental, sem prece-
dentes.

A Vale ainda pode re-
correr da decisão judicial 
desta quarta em instâncias 
superiores. Procurada pela 
reportagem, a mineradora 
informou ser sensível à situ-
ação dos atingidos e que faz 
acordos com as famílias.

A decisão é da juíza Vi-
vianne Celia Ferreira Ramos 

Correa, titular da 5ª Vara do 
Tribunal Regional do Traba-
lho (TRT), de primeira ins-
tância, de Betim.

A indenização “para re-
paração do dano-morte”, de 
acordo com a juíza, deverá 
ser recebida por espólios ou 
herdeiros das vítimas que, 
segundo o Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria 
da Extração de Ferro e Me-
tais Básicos de Brumadinho 
e Região, são 131.

A ação beneficia apenas 

as famílias desses 131 tra-
balhadores porque eles eram 
ligados diretamente à Vale, 
e a ação foi impetrada pelo 
sindicato.

Na decisão, a juíza falou 
em culpa de “grau gravíssi-
mo” da Vale.

“Considerado na nature-
za do bem ofendido e que 
o dano-morte decorre da 
própria ofensa, é imperti-
nente pesquisa envolvendo 
intensidade do sofrimento 
ou da humilhação, possibi-

lidade de superação física 
ou psicológica, os reflexos 
pessoais e sociais da ação 
ou da omissão, a extensão 
e a duração dos efeitos da 
ofensa, as condições em 
que ocorreu a ofensa ou o 
prejuízo moral, ocorrência 
de retratação espontânea, o 
esforço efetivo para mini-
mizar a ofensa e o perdão, 
tácito ou expresso e o grau 
de publicidade da ofensa. 
A culpa é em grau gravíssi-
mo”, define.

Desastre aconteceu em 2019 e matou 270 pessoas

divUlgAçãO

Brasil recebe terceiro 
lote de vacinas da 
Pfizer na semana

uma nova remessa de 
936 mil doses da vaci-
na contra a covid-19 da 
Pfizer/BioNTech desem-
barcou no Aeroporto de 
Viracopos, em Campinas 
(SP). Com isso, o Minis-
tério da Saúde recebeu da 
farmacêutica um total de 
2,3 milhões de doses do 

imunizante somente nesta 
semana.

Na terça-feira (8), foram 
recebidas cerca de 527 mil 
doses e, na quarta (9), mais 
936 mil doses. De acordo 
com o planejamento do 
ministério, deverão ser en-
tregues no mês de junho 
mais de 12 milhões de do-

ses da vacina da Pfizer.
Os dois contratos fecha-

dos com a farmacêutica 
preveem um total de 200 
milhões de doses até o fim 
deste ano. Até o momen-
to, mais de 5,9 milhões de 
doses da Pfizer/BioNTech 
foram enviadas para todo 
o Brasil.Nova remessa com 936 mil doses chegou na quinta (10)

divUlgAçãO

O Senado decidiu não vo-
tar na quinta (10) o projeto 
de lei (PL) que reconhece 
a educação como serviço 
essencial e traz diretrizes 
para o retorno às aulas pre-
senciais. A apreciação do 
projeto em plenário já pas-
sou por dois adiamentos. 
Desta vez, porém, o relator 
da matéria, Marcos Do Val 
(Podemos-ES), leu o relató-
rio, que, apesar de lido, não 
foi votado. O presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), decidiu pela 
realização de uma sessão de 
debates sobre o tema antes 
da apreciação da proposta.

O objetivo do projeto é, ao 
reconhecer a educação bási-
ca e superior como serviço 
essencial, garantir a volta às 
aulas presenciais em escolas 
e universidades. No entanto, 
surgiu um debate entre os 
senadores de que o projeto, 
em sua essência, retiraria do 
professor o direito de greve. 
Em resposta, Do Val afirmou 
que manteve o direito à gre-
ve em seu relatório, acatan-
do uma emenda. Nem isso 
fez alguns senadores, como 
Kátia Abreu (PP-TO), mu-
darem de ideia.

“Desculpe-me, Senador 
Marcos do Val. Apesar do 
fato de você escrever que 
não há essa questão, eu não 
abro esse precedente”, disse 
Kátia Abreu. “Incluir como 
função essencial, claro que 
tira o direito de greve, mas, 
mais do que isso, eu tenho 
filha, eu tenho noras, eu te-
nho netas, eu jamais per-
mitiria que uma delas fosse 
para a sala de aula, nem que 
eu tivesse que amarrar, para 
poder dar aula sem vacina”, 
acrescentou a senadora.

Izalci Lucas (PSDB-
-DF) defendeu a discussão 
do projeto na Comissão de 
Educação do Senado. Já 
Carlos Viana (PSD-MG) su-
geriu que o direito à greve 
tenha restrições. Para ele, o 
Congresso aprova mais re-
cursos para a educação, mas 
não estabelece metas de en-
sino ou aprendizado. “Nós 
temos que discutir, sim, li-
mite para a greve”, disse 
Viana. “Estamos falando de 
greves, greves que hoje não 
têm qualquer tipo de limite 
em relação ao ensino num 
país que precisa repensar a 
educação com coragem”, 
acrescentou.

Senado deixa de 
votar PL que suspende 

aulas presenciais
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ChEfE dA mAiOR milíCiA dO 
RJ mORRE APós sER bAlEAdO 

Criminoso mais procurado do RJ foi morto em confronto na Zona Norte do Rio 

O chefe da 
maior milí-
cia em ati-

vidade do estado e 
o criminoso mais 
procurado do RJ, 
foi morto ontem 
em uma ação da 
Polícia Civil. Ecko 
foi baleado por vol-
ta das 8h quando 
visitava a mulher 
e os filhos na Co-
munidade das Três 
Pontes, em Paciên-
cia, na Zona Oeste 
do Rio. Ele chegou 
sem vida ao Hospi-
tal Municipal Mi-
guel Couto, com 
dois tiros na altura 
do coração.

O Bonde do Ecko, 
domina boa par-
te da Zona Oeste 
e algumas regiões 
da Baixada Flu-
minense. Os para-
militares sob sua 
chefia extorquem 

dinheiro de mo-
radores e comer-
ciantes, a fim de 
oferecer uma pre-
tensa segurança, e 
exploram diversas 
atividades, como o 
sinal clandestino de 
internet e TV, mo-
nopólio da venda 
de água e gás e o 
transporte por vans.

O governador 
Cláudio Castro 
(PL), nas redes so-
ciais, parabenizou a 
equipe. “Hoje é um 
dia importante. De-
mos um golpe duro 
nas facções crimi-
nosas do Estado. 
Parabéns, Polícia 
Civil, pela opera-
ção cirúrgica e si-
gilosa que capturou 
o Ecko, miliciano 
mais procurado do 
Brasil”, escreveu.

 Como foi
 o cerco

A Operação Dia 

dos Namorados 
começou no fim 
da tarde da última 
quinta-feira, quan-
do a Subscretaria de 
Inteligência obteve 
informações de que 
Ecko visitaria a fa-
mília neste 12 de ju-
nho.

O delegado Rodri-
go Oliveira convo-
cou quatro agentes 
para a primeira reu-
nião, ainda na quin-
ta, e somente 21 po-
liciais foram para 
Paciência neste sá-
bado.

Ecko chegou à casa 
da esposa por volta 
das 4h. Horas de-
pois, a residência foi 
cercada pela força-
-tarefa. O miliciano 
percebeu a presença 
da polícia e tentou 
fugir pelos fundos, 
mas outra equipe o 
interceptou, o que 
deu início a um tiro-
teio.

O miliciano, que 
nunca foi policial, 
transformou-se no 
homem mais procura-
do do país desde que 
assumiu e expandiu 
os negócios de seu ir-
mão, Carlos Alexan-
dre da Silva Braga, o 
Carlinhos Três Pontes, 

morto em um confron-
to também com a Po-
lícia Civil, em abril de 
2017.

Inicialmente atuando 
nos bairros de Campo 
Grande, Santa Cruz, 
Cosmos, Inhoaíba e 
Paciência, na Zona 
Oeste, a então Liga da 

Justiça chegou ao seu 
auge em 2007, com 
assassinatos e controle 
econômico da região.

Com todos presos 
após operações em 
2007 e 2008, a con-
figuração da milícia 
mudou. Carlinhos 
Três Pontes passou 

a liderar o grupo. 
Diferente dos ante-
cessores, ele era ex-
-traficante do Morro 
Três Pontes, em San-
ta Cruz, e tornou-se o 
chefe do grupo até ser 
morto.

Nessa época, Ecko 
assumiu a liderança 

da Liga da Justiça. 
Atualmente, o nome 
do grupo faz referên-
cia ao líder: Bonde 
do Ecko.

Ecko herdou a mis-
são de estreitar ainda 
mais os laços de mi-
licianos e trafican-
tes, primeiro com 

integrantes da facção 
Amigos dos Amigos 
(ADA), depois com 
os do Terceiro Co-
mando Puro (TCP). O 
Disque Denúncia ofe-
recia uma recompensa 
de R$ 10 mil por in-
formações que levas-
sem ao miliciano.

QUEm é O miliCiAnO ECKO
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Fuzil apreendido com Ecko; segundo a polícia, houve tiroteio 

PRf apreende mais de 100 kg de 
pasta-base de cocaína na baixada

Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) apre-
endeu mais de 100 
quilos de pasta-base 
de cocaína na Rodo-
via Rio-Teresópolis, 
na altura de Guapimi-
rim, na Região Metro-
politana. A apreensão 
aconteceu na última 
sexta-feira e é a maior 
realizada este ano no 
Estado do Rio de Ja-

neiro.
A ação ocorreu após 

troca de informações 
entre agentes da PRF 
e da Core, da Polí-
cia Civil. Os policiais 
abordaram uma cami-
nhonete com placa de 
Minas Gerais e, duran-
te as buscas, encon-
traram o entorpecente 
em um fundo falso nas 
laterais da caçamba do 

veículo.
O motorista confes-

sou aos policiais que 
buscou o carro já car-
regado com a droga 
em Minas e receberia 
R$ 4 mil para entregar 
em um posto de com-
bustíveis na Avenida 
Brasil, próximo ao 
Complexo da Maré. A 
ocorrência foi encami-
nhada para a Core.

Polícia prende homem por 
ameaça à mãe em Porto Real

Policiais civis da 100ª 
DP (Porto Real) pren-
deram em flagrante, na 
última quinta-feira,  um 
homem acusado de ame-
aça, injúria e violação 
de domicílio no âmbito 
da Lei Maria da Penha. 
O autor praticou os deli-
tos contra a própria mãe, 

uma idosa de 76 anos.
Mediante denúncia de 

que um filho ameaçava 
a mãe de morte, tentan-
do forçar a entrada na 
casa dela sem consenti-
mento, os agentes foram 
ao local e deram voz de 
prisão ao mesmo, que, 
aparentemente, estava 

embriagado.
O autor foi encami-

nhado à unidade policial 
e autuado. Ele tem ou-
tras passagens por cri-
mes conexos com a Lei 
Maria Penha, inclusive 
lesão corporal praticado 
contra a mesma vítima, 
a mãe.

 Trio foi capturado por agentes da 15ª DP após tra-
balho de inteligência e monitoramento
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Mulher frita órgão genital do marido 
em frigideira após matá-lo no RJ

Na manhã da últi-
ma segunda-feira, uma 
mulher foi presa em 
flagrante por um crime 
brutal e inusitado ocor-
rido em São Gonçalo, 
no Rio de Janeiro. Ela 
é suspeita de matar o 
marido, mutilar o pênis 
dele e depois fritar o ór-
gão em uma frigideira. 

Dayane Cristina Ro-
drigues Machado, de 
33 anos, moradora do 
bairro Santa Catarina 
foi autuada por homi-
cídio qualificado vili-
pêndio de cadáver, ou 

seja, um crime contra o 
respeito aos mortos. A 
vítima foi identificada 
apenas pelo primeiro 
nome: André.

A polícia ainda não 
sabe qual foi a moti-
vação do crime. A faca 
utilizada para cometer 
o crime foi apreendida. 
A Delegacia de Homi-
cídios de Niterói, São 
Gonçalo e Itaboraí foi 
acionado e irá investi-
gar o caso.

De acordo com o por-
tal uOL, Dayane e An-
dré ficaram juntos por 

dez anos e estavam se-
parados há dois meses. 
Segundo relatos da fa-
mília, o casal vivia en-
tre “idas e vindas”. Eles 
tiveram dois filhos, um 
menino de 8 anos e 
uma menina de 5 anos. 
Mesmo separados, eles 
mantinham uma pizza-
ria juntos.

Na noite do crime, 
ambos foram em uma 
lanchonete, acabaram 
discutindo e, em um 
momento defúria, An-
dré chegou a agredir 
um dos filhos do casal.
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O Supremo Tri-
bunal Federal 
(STF) formou 

maioria nesta semana 
para permitir a realização 
da Copa América no Bra-
sil. Os ministros Ricardo 
Lewandowski, Carmen 
Lúcia, Marco Aurélio 

Mello, Edson Fachin, 
Gilmar Mendes e Dias 
Toffoli votaram contra os 
pedidos para vetar a com-
petição marcada para co-
meçar no domingo (13), 
em Brasília, com a parti-
da entre a seleção brasi-
leira e a Venezuela.

O debate se dá agora 
em torno da necessidade 
ou não de apresentação 

de um plano ao STF, a 
ser elaborado pelo gover-
no federal, com medidas 
preventivas para evitar 
a disseminação do coro-
navírus durante o even-
to. A proposta partiu de 
Lewandowski e foi subs-
crita por Fachin.

“O Governo Federal 
tem a obrigação de tornar 
públicas, com a celerida-

de que as circunstâncias 
exigem, considerada, es-
pecialmente, a proximi-
dade do início dos jogos 
da Copa América 2021, as 
providências que adotou, 
ou que pretende adotar, 
para garantir a seguran-
ça da população durante 
o evento e, de modo par-
ticular, a dos torcedores, 
jogadores, técnicos, inte-

grantes das comitivas e 
profissionais de imprensa 
que ingressarão no País”, 
diz um trecho do voto de 
Lewandowski, que é re-
lator de um dos pedidos 
para vetar o torneio.

O tribunal analisa, ao 
mesmo tempo, três pro-
cessos movidos pelo PT, 
pelo PSB e pela Con-
federação Nacional dos 

Trabalhadores Metalúr-
gicos contra a realização 
da competição. Os julga-
mentos simultâneos estão 
sendo feitos no plenário 
virtual – plataforma que 
permite aos ministros 
analisarem os processos 
e incluírem os votos no 
sistema sem a necessida-
de de reunião presencial 
ou por videoconferência.
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Competição começa no domingo (13), em brasília

ministros do stf 
formam maioria para 

autorizar a Copa 
América no brasil


