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SELEÇÃO EMPATA: 2 A 2

DIVULGAÇÃO

NNApós abrir uma vantagem de 2 a 0 ainda no primeiro tempo,
a Seleção feminina não conseguiu segurar o resultado, sofreu
o empate e ficou no 2 a 2 com o Canadá, no encerramento do
Torneio da França, competição preparatória para os Jogos de
Tóquio. Marta e Ludmila marcaram para o Brasil. Matheson
e Beckie fizeram para as canadenses. O time de Pia Sundhage
se despede do torneio sem vencer: foram dois empates, com
Holanda (0 a o) e Canadá, e uma derrota, para a França (1 a 0).

Ronaldinho Gaúcho e o irmão, Assis, estão presos desde sexta-feira, quando o caso sofreu uma reviravolta

Ronaldinho: prisão
domiciliar é negada
Juiz rejeita pedido da defesa. Ex-jogador e seu irmão, Assis,
continuam presos em uma penitenciária em Assunção

Brasileiras comemoram gol no empate diante da equipe canadense

LIVINHO DESISTE
DO FUTEBOL
NNNo dia de sua apresen-

>>Assunção

O

juiz Gustavo Amarrilla
negou o pedido de prisão
domiciliar feito pela defesa de Ronaldinho Gaúcho e
de seu irmão, Assis, numa audiência realizada no Palácio de
Justiça, em Assunção. Eles estão desde sexta-feira na penitenciária Agrupación Especializada da Polícia Nacional, em
Assunção, após serem detidos
por entrar no país com passaportes fraudulentos (originais,
mas com conteúdo falso). A defesa vai recorrer da decisão.
O Ministério Público foi autorizado a fazer uma perícia nos
celulares de Ronaldinho Gaúcho e Assis. “Não podemos correr o risco de essa investigação
acabar por causa de uma fuga
ou de uma saída do Paraguai.
A liberdade de Ronaldinho poderia significar obstrução da
investigação ou fuga”, afirmou
o juiz Gustavo Amarilla.

O Ministério Público do Paraguai apresentou os argumentos na audiência para se opor à
prisão domiciliar, ao contrário
do que havia dito anteriormente o promotor Osmar Legal.
Ronaldinho e Assis não seriam acusados pelo Ministério Público, mas na sexta-feira
tiveram a prisão preventiva
solicitada pelo MP, numa reviravolta no caso.
Apontada como uma das responsáveis pela ida de Ronaldi-

O Ministério Público
foi autorizado a
fazer uma perícia
nos celulares de
Ronaldinho Gaúcho e
do irmão, Assis

nho ao Paraguai, a empresária
Dalia López já teve a prisão preventiva decretada, mas ainda
não se apresentou ao Ministério Público ou à Polícia Nacional. A suspeita do Ministério de
Tributação é que Dalia tenha
usado a ida de Ronaldinho ao
Paraguai para lavar dinheiro.
Também apontado como
responsável pela viagem do
ex-jogador ao Paraguai, o
empresário Wilmondes de
Souza Lira está detido desde
quinta-feira.
O procurador Federico Delfino confirmou que três funcionários da Direção Nacional da
Aeronáutica Civil e de Migração
(Dinac) foram presos ontem de
manhã, suspeitos de permitir
a entrada de Ronaldinho Gaúcho, Assis e do empresário Wilmondes Sousa Lira, com identidades e passaportes adulterados. Os três se somam a outro
funcionário do Dinac, detido
na segunda-feira.

tação no Audax-SP, MC
Livinho desistiu de virar
jogador de futebol e cancelou o evento. Por meio
das redes sociais, Rodrigo Oliveira, produtor do
cantor, alegou dificuldade
em conciliar a agenda de
shows com a carreira esportiva, anunciando o fim
do acordo com o Audax.

DONO DE CLUBE
TEM CORONAVÍRUS
NNDono do Olympiacos e do
Nottingham Forest, Evangelos Marinakis anunciou
que está com coronavírus. A
notícia alertou a Inglaterra,
já que o grego cumprimentou atletas do Millwall com
apertos de mão e esteve no
Emirates Stadium, quando o
Olympiacos enfrentou o Arsenal, pela Europa League.

HOJE NA TV
GLOBO
Globo Esporte
13h (vivo)
Copa Libertadores
Flamengo x Barcelona(EQU)
21h30 (vivo)
TNT
UEFA Champions League
Liverpool x Atlético de Madrid
17h (vivo)
SPORTV
Seleção Sportv
13h (vivo)
Copa do Brasil
Figueirense x Fluminense
18h (vivo)
ESPN BRASIL
Campeonato Inglês
Manchester City x Arsenal
16h30 (vivo)
FOX SPORTS
Copa Libertadores
Colo-Colo x Athletico-PR
19h10 (vivo)
São Paulo x LDU - 21h30 (vivo)

