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SÉRIE C BRASILEIRO

Todos os jogos do Vitória
nesta fase de classificação da
Série C do Campeonato Bra-
sileiro, com mando de cam-
po em Salvador, no Estádio
Manoel Barradas, devem ser
aos domingos à tarde, às 16
horas. Exceto o deste final de
semana, contra o Floresta do
Ceará, mantido para o sába-
do, dia 16, no Barradão. A di-
retoria está tentando anteci-
par junto ao Departamento de
Competições da CBF o horá-
rio das 20h30 para às 17hs,
mas os ingressos já estão à
venda.“O pedido para a pro-

gramação dos jogos do Vitó-
ria, como mandante, só aos
domingos, no Barradão, é da
TV Globo que vai exibir a Sé-
rie C do Brasileiro. O Rubro-
negro baiano usou uma cláu-
sula prevista no contrato para
transmissão da 1ª Divisão
com a emissora para mostrar
suas partidas em TV aberta,
TV por assinatura e pay-per-
view.

O modelo usado é base-
ado na Lei do Mandante, apro-
vada no ano passado no Con-
gresso Nacional. Ao todo, o
Vitória tem dez jogos previs-

Jogo do Vitória mantido no sábado
tos na primeira fase da 3ª Di-
visão da CBF.

Os ingressos para o jogo
entre Vitória x Floresta/CE já
estão à venda por meio do
site do Futebol Card. As bi-
lheterias do Barradão vão fun-
cionar somente no sábado,
dia do jogo das 16h30 às
21h30, sendo que os portões
do estádio serão abertos a
partir das 18h30. O setor de
arquibancada custa R$ 40
(inteira) e R$ 20 (meia), e o
ingresso de cadeira custa R$
100 (inteira) e R$ 50 (meia).
O Vitória lança seus novos

uniformes durante um even-
to nesta quinta-feira, às
19hs, na reabertura da loja
oficial do clube, no Salvador
Shopping. Outra novidade é
que os torcedores terão nos
bares do Barradão as cerve-
jas do grupo Heineken.“Da
relação dos 10 novos contra-
tados, o lateral Daniel Bolt e
o volante Léo Gomes, ainda
não foram oficialmente apre-
sentados, mas os dois já es-
tão registrados no BID da CBF
e à disposição do técnico
Geninho para estrearem con-
tra o Floresta.

MEIA DIONÍSIO
 já treina normalmente no CT da Toca do Leão e é
uma das novas opções do técnico Geninho para
montar o novo time do Vitória
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Na última terça-feira, dia
12, data limite, literalmente
no apagar das luzes, na “pror-
rogação” do prazo de inscri-
ção de novos jogadores no
BID da CBF, o Departamento
de Futebol do Bahia conse-
guiu registrar o seu 15º joga-
dor contratado nesta tempo-
rada. O volante Lucas Falcão,
de 23 anos, que estava no
Ypiranga, vice-campeão gaú-
cho deste ano, mas que per-
tence ao Avaí de Santa
Catarina, fechando o ciclo de
reforços prometidos ao técni-
co Guto Ferreira para qualifi-
car o time na disputa da Série
B e 3ª fase da Copa do Brasil.

O novo contratado do
Bahia ainda não teve seu
nome publicado no BID – Bo-
letim Informativo Diário da
CBF, mas, o que vale no pra-
zo da janela de transferência
é a data do registro do con-
trato, e a publicação no BID

“MAIS UMA BAHÊAA”

Baiano Lucas Falcão, 16º reforço do Tricolor
pode acontecer, mesmo com
o encerramento do prazo.
Baiano da cidade de Feira de
Santana, Lucas de Oliveira
Teodoro Falcão, chega na Ci-
dade Tricolor por empréstimo
até o final do ano, depois de
se destacar na disputa do
Campeonato Gaúcho, onde
foi vice-campeão com o
Ypiranga da cidade de
Erechim.

O volante foi eleito o me-
lhor jogador da sua posição
do Campeonato Gaúcho des-
te ano, disputou 15 jogos ofi-
ciais, e marcou dois gols.
Com Falcão, o Bahia chega a
16 contratações para a tem-
porada, sendo que para o
meio-campo, investiu na vin-
da de Rezende, Emerson
Santos e Warley Jr. O Bahia
ainda pode dispensar, nego-
ciar, jogadores, e investir em
novas contratações para o
segundo semestre, na se-

gunda janela de inscrições da
CBF, que será aberta no dia
18 de julho e fecha no dia 15
de agosto. Um dos recém
contratados, o volante William
Maranhão, rescindiu contrato
e acertou com o Santos de
São Paulo.

Susto
Guto Ferreira deu entra-

da em um hospital de Salva-
dor na madrugada de quarta-
feira com um desconforto no
tórax. Após ser atendido e sem
nenhum problema detectado,
o técnico do Bahia foi libera-
do, e pela manhã já coman-
dou treino do time no CT da
Cidade Tricolor. “Estou dan-
do treino, vocês estão me ven-
do. Tudo bem, tudo legal. Va-
mos para cima. Jogo sexta-
feira, estamos juntos”, disse
Guto num vídeo postado pela
assessoria do Tricolor na
rede social.
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A Organização Mundial
de Saúde (OMS) decidiu,
durante reunião do Comitê
de Emergências, ontem,,
que ainda não rebaixará a
classificação da covid-19 e
que ainda estamos vivendo
uma pandemia. Decisão
vai na contramão do
defendido pelo presidente
Jair Bolsonaro (PL), que
tem defendido rebaixar a
covid-19 para endemia.

Durante a reunião, o
diretor-geral da OMS,
Tedros Adhanom, destacou
que o mundo está enfren-
tando o menor número de
mortes em dois anos. No
entanto, devido ao compor-
tamento imprevisível da
covid-19, os países devem
continuar em alerta. "Longe
de ser o momento de
baixar a guarda, este é o
momento de trabalhar

Geral

OMS decide manter Covid-19
como pandemia. Manteve cautela

ainda mais para salvar
vidas", afirmou.

A OMS também ressal-
tou a preocupação com o
cansaço que os países
estão enfrentando no
combate a doença e de que
o uso inadequado de
antivirais possa levar ao
desenvolvimento de varian-
tes. Além disso, a organiza-
ção destacou que o número
de mortes e casos ainda é
alto e por isso a covid-19
ainda é  Emergência de
Saúde Pública.

O Comitê deverá voltar
a se reunir em três meses
para discutir a situação da
pandemia.

ENDEMIA
O presidente Jair

Bolsonaro (PL) afirmou, na
semana passada, que a
covid-19 será rebaixada
para endemia no Brasil
nos próximos dias. Antes,
ele tinha chegado a dizer

A polícia de Nova York
prendeu na tarde de ontem
Frank James, o homem de
62 anos suspeito de come-
ter o ataque realizado no
metrô, que deixou quase 30
feridos um dia antes. A deten-
ção aconteceu no East Villa-
ge, em Manhattan, cerca de
13 km do local do ataque.
Segundo as autoridades, Ja-
mes já havia sido detido 12
vezes.

O suspeito foi preso com
a ajuda de moradores, que
postaram fotos nas redes
sociais e alertaram a polícia,
após uma busca de 30 horas.
Um deles é o imigrante sírio
Zack, que disse em entrevis-
tas a vários veículos locais
que não dormiu pensando
que o atirador estava à solta.

— Nós o pegamos. Agra-
deço à polícia — disse o pre-
feito de Nova York, Eric Ada-
ms, em entrevista a jornalis-
tas após a detenção. — Va-
mos proteger as pessoas
desta cidade e prender aque-

Suspeito de ataque a tiros em metrô
de NY é preso. Moradores ajudaram

O GLOBO les que acreditam que po-
dem trazer terror aos nova-
iorquinos comuns.

O promotor de Nova York,
Breon Peace, disse em nota
que James foi acusado “de
violar (o artigo) 18 USC 1992,
que proíbe o terrorismo e ou-
tros ataques violentos contra
os sistemas de transporte
coletivo”. Caso seja condena-
do, pode pegar prisão perpé-
tua.

James é o responsável
por alugar uma van que pode
estar ligada ao crime, que
deixou 29 feridos, incluindo
dez com ferimentos à bala.
Nesta quarta-feira, 16 pesso-
as foram liberadas, mas cin-
co ainda continuam interna-
das, em condição estável. Do
total, cinco das vítimas eram
jovens indo para a escola, de
acordo com a governadora de
Nova York, Kathy Hochul.

Ele tem endereços em
Wisconsin e na Filadélfia, e
as autoridades ofereciam
uma recompensa de US$ 50
mil (R$ 235 mil) por sua cap-
tura. Seu cartão de crédito e

SEM EUFORIAAMEAÇA DETIDA

as chaves da van que ele ha-
via alugado foram encontra-
dos no local do ataque. Até
terça-feira, ele era conside-
rado como “pessoa de inte-
resse”. Dois policiais disse-
ram à CNN que a evidência
de armas foi o ponto de vira-
da para elevá-lo a suspeito.
A arma usada no ataque foi
comprada em 2011.

Segundo o chefe de in-
vestigação da polícia, James
Essig, o suspeito tem um
vasto histórico de detenções
por posse de ferramentas
para roubos, atos sexuais cri-
minais, roubo e desvio de
conduta. Antes da prisão, o
prefeito de Nova York prome-
teu levar o suspeito à justiça
e disse aos nova-iorquinos
para permanecerem vigilan-
tes durante o dia.

— Está claro que esse
indivíduo queria criar terror e
violência. Sabemos que ele
queria trazer o terror para o
sistema (de metrô) com uma
máscara de gás, uma arma,
vários pentes, e uma bomba
de fumaça.

que a mudança iria ocorrer
até o fim de março.

Doenças endêmicas
ocorrem quando elas são
recorrentes em uma região,
mas não há uma crescente
de casos ao longo do
tempo, como a dengue e a
leishmaniose. Na prática, a
mudança permite que a
doença não seja mais
tratada como uma emer-
gência, o que permitiria que
medidas de contenção
fossem retiradas.

Em março, o diretor de
emergências da OMS,
Michael Ryan, enfatizou
que a mudança não fará
com que a covid-19 fique
menos grave. "Lembre-se,
a endemia de HIV, ende-
mia de tuberculose e
endemia de malária mata
milhões de pessoa neste
planeta todos os anos.
Então, por favor, não iguale
endemia com ‘algo bom'”,
disse.

THAYS MARTINS

REVELADO NO FLU
 de Feira de Santana, o
baiano Lucas Falcão
chega para o Bahia sob
o comando de Guto
Ferreira, que passou
mal, foi parar num
hospital, mas gravou
vídeo dizendo que está
bem e trabalhando


