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Justiça nega pedido de absolvição e ele
seguirá sendo investigado no Paraguai
>>Assunção

A Justiça do Paraguai voltou
atrás em decisão tomada pelo
Ministério Público de não levar adiante a acusação de uso
de documentos falsos por Ronaldinho Gaúcho e seu irmão
Assis. Ontem, após mais de
cinco horas de audiência com
os brasileiros, foi determinado que o caso seja encaminhado à Procuradoria Geral
do Estado — a manutenção ou
a mudança da petição inicial
ficará a cargo da promotora
Sandra Quiñónez.
O instrumento jurídico
“critério de oportunidade”,

NNNão vi evolução alguma na

presente no Código Penal
paraguaio, fora usado pelo
MP para inocentar os irmãos
— prevê que quando os suspeitos admitem o delito e
não têm antecedentes criminais no país ficam livres
do processo penal.
Segundo o promotor Federico Delfino, os dois admitiram o erro e o MP considerou
que ambos “foram enganados
em sua boa-fé”. Mas ontem, o
juiz do caso, Mirko Valinotti, discordou de tal critério e
revogou a decisão. Como não
há medidas cautelares, Ronaldinho e Assis podem deixar o
Paraguai, se assim desejarem.
AFP

Ronaldinho deixa o Palácio de Justiça após cinco horas de depoimento

PASSE CURTO

SANTOS PUNIDO
PELA FIFA
O Santos está proibido pela
Fifa de registrar novos jogadores. A decisão foi tomada
devido a uma ação movida
pelo Hamburgo, da Alemanha, que cobra dívida de R$
15,8 milhões pela contratação do pouco aproveitado
zagueiro Cléber Reis, em 2017.

O SUFOCO CONTINUA
EM SÃO JANUÁRIO

HOJE NA TV
ESPN BRASIL
Campeonato Inglês
Liverpool x Bournemouth
9h20 (vivo)
SPORTV
Torneio da França Feminino
Brasil x França
16h55 (vivo)
Campeonato Paulista
Santos x Mirassol
19h (vivo)

A diretoria precisa agir rápido para manter Jesus no comando do Fla

equipe de Abel Braga na vitória por 1 a 0 sobre o ABC-RN
pela Copa do Brasil. O Vasco
perdeu um caminhão de gols,
mas fez uma contratação cirúrgica ao trazer o excelente
Germán Cano. Só que o time,
em si, segue o mesmo: sem
padrão tático, pouca organização e passando sufoco. Falta muito para chegar perto
do que um clube do tamanho
do Vasco merece. Só quem
está à altura é a torcida. Esta
é sempre impecável.

HORA DE AGIR LOGO

AFP

A

diretoria do Flamengo merece todos os elogios pelas negociações que conduziu até agora. Grandes contratações, paciência, como
a compra de Gabigol, e Marcos Braz é conhecido
como “sangue de gelo”. Mas, se o clube quiser conduzir a negociação para renovar com Jorge Jesus
como fez com o camisa 9, as coisas podem se complicar. Com o atacante, não houve leilão. O RubroNegro aguardou e deu a tacada na hora certa. Com
o Mister, terá que ser diferente. O trabalho magnífico que tem feito está sendo visto pelo mundo.
Como todo profissional que atua no futebol, Jesus
tem um agente que já está caçando uma nova transação. Um novo clube renderá muito dinheiro para
o treinador, que quer ficar, mas o time da Gávea
tem que botar logo as cartas na mesa. Em maio
acaba o contrato. Entre junho e julho a janela na
Europa começa a ferver. Hora de agir.
TITE, FINALMENTE, OUVIU O POVO
NNGabigol, Everton Ribeiro
e Bruno Henrique. Grande
parte do ataque rubro-negro
está na seleção brasileira. E
digo mais: Gabigol e Bruno
Henrique brigam por vaga
no time titular, já que Ga-

briel Jesus não pode atuar
na primeira partida das
Eliminatórias. Tite ouviu o
povo e os levou. Fez certo.
Agora, se quiser colocar a
Seleção em ‘oto patamá’, é
só escutar de novo.

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

Marcelo: elogios ao Flamengo

‘O time a
ser batido’
NNNesta semana, o zagueiro

— muito bom, por sinal —
Marcelo Benevenutto deu
uma entrevista exclusiva a
‘Os Donos Da Bola’ e disse a
seguinte frase: “O Flamengo é o time a ser batido”.
Assim, o Botafogo encara
o confronto de hoje com o
rival. Ganhar do Rubro-Negro, no Maracanã, não se
trata só de três pontos, mas
de uma mudança na confiança absurda para qualquer time da América do
Sul. Para um rival, então...

