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A Rama Brasil da Associação Americana de Juristas (AAJ), entidade fundada, em 1975, com status 
consultivo ante o Conselho Econômico e Social da ONU, que tem dentre seus objetivos a defesa da 
paz, da democracia, dos Direitos Humanos e das garantias para a sua proteção, vem a público 
manifestar sua posição com relação à realização da Copa América.

Como decorrência da irresponsável política negacionista adotada pelo governo federal, o 
Brasil atravessa a maior crise humanitária e econômica de sua história recente. São mais de 
462 mil mortes prematuras, além de tantas outras, não contabilizadas, e dos tantos efeitos 
consequentes para a saúde de quem já foi contaminado, sem falar nos impactos econômicos 
e sociais nas famílias dos atingidos. 

Nesse quadro, por mais que se reconheça a importância política, social, cultural e até mesmo eco-
nômica do futebol, é um verdadeiro atentado à saúde pública e um desrespeito às famílias das 
vítimas que os jogos sigam sendo realizados como se nada estivesse acontecendo. As partidas não 
envolvem apenas jogadores, que, ademais, mesmo sendo jovens e saudáveis não são completa-
mente imunes aos riscos e não deixam de ser transmissores do vírus. A dinâmica da realização dos 
jogos envolve uma série enorme de outras trabalhadoras e trabalhadores, além dos necessários e 
sucessivos deslocamentos e da não muita rara mobilização de torcedores em atos de aglomeração. 

É essa naturalização da catástrofe o que torna possível que alguns vislumbrem a realização, 
pela CONMEBOL, com apoio do Presidente da República, da Copa América, já apelidada de 
“Cepa América”, em um país que �gura no “ranking’ daqueles com maior número de pessoas 
infectadas e mortas por COVID19 e por todos os efeitos colaterais que decorrem do estágio 
de caos sanitário atingido. 

A determinação de ser realizar a competição no Brasil é, por si, uma ofensa à nação brasileira, uma 
ode à contaminação. Se realizada, abrirá mais um triste capítulo desta política pública governa-
mental que trata o povo brasileiro como pária e exerce verdadeira militância pela morte. O Presi-
dente da República chamou brasileiros e brasileiras que se cuidam de “idiotas”, ofendeu os mani-
festantes que, em desespero, foram às ruas para defenderem as suas vidas. Enquanto todos sofrem, 
o Presidente faz piadas. Age como se fosse tudo uma palhaçada e, agora, com o futebol, quer insta-
lar o circo. Chega de bravatas. Precisamos de seriedade na gestão do país e das nossas vidas. 

A AAJ Rama Brasil roga às autoridades brasileiras e internacionais que impeçam a realização desse 
evento em nosso país, enquanto persistir a situação de calamidade pública. Não é hora de jogar 
com nossas vidas!

Brasil, 1º de junho de 2021.


