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Diante do Flu, Sesc RJ
quer ir mais longe

Ronaldinho e o irmão, Assis, estão presos no Paraguai desde o dia 6 por uso de passaportes fraudulentos

Presos no Paraguai
pelo menos até terça F

A líbero Natinha vai encarar o primeiro playoff de Superliga pelo Sesc

Juiz vai aguardar perícia nos celulares de Ronaldinho e Assis.
Craque é disputado por detentos para jogar torneio de futsal
>>Assunção

A

permanência de Ronaldinho Gaúcho na Agrupação Especializada da
Polícia Nacional, em Assunção,
no Paraguai, será ao menos de
mais cinco dias. O juiz do caso,
Gustavo Amarilla, marcou para
terça-feira a perícia nos celulares do ex-jogador e do seu irmão, Roberto Assis, que vão
precisar esperar o resultado
antes de deixar a prisão.
Os advogados da dupla
apresentaram mais um recurso solicitando a transferência
para prisão domiciliar. Em entrevista à agência AFP, fontes
judiciais disseram que o tribunal de apelação, composto por
três juízes, tem três dias para se
pronunciar. “Somente na terça-feira da próxima semana é
esperado que Ronaldinho seja
liberado, se a câmara assim o
decidir”, informaram.

Presos preventivamente
desde o último dia 6 por apresentarem passaportes fraudulentos quando entraram no
Paraguai, Ronaldinho Gaúcho
e Assis têm sofrido com o forte
calor em Assunção, com temperaturas que variam de 35 a
40 graus. O ex-craque tem sido
disputado por várias equipes
para participar de um torneio

de futsal dos detentos, que tem
um prêmio inusitado: um leitão de 16 quilos.
Segundo o jornal paraguaio
‘ABC Color’, os intermediários
que providenciaram os passaportes vão se apresentar ao
Ministério Público do Paraguai
ainda nesta semana para explicar o caso. O advogado deles,
Gerardo Chamorro, alega que o
grupo foi enganado por funcionários do governo paraguaio.
Empresária foragida

Somente na terçafeira da próxima
semana é esperado
que Ronaldinho seja
liberado, se a câmara
assim o decidir
FONTES JUDICIAIS
Sobre o recurso apresentado

O número de processados no
caso já chega a 14, entre eles
funcionários da Direção Nacional da Aeronáutica Civil, do
Departamento de Investigações da Polícia Nacional e do
Departamento de Migrações.
Apenas uma pessoa está foragida: a empresária Dalia Lopez,
suspeita de lavagem de dinheiro, responsável pela viagem
dos irmãos ao Paraguai.

ora das semifinais da Superliga feminina
de vôlei na última temporada pela primeira
vez desde a sua criação, em 1997, quando o
projeto começou em Curitiba, o Sesc RJ volta a
disputar as quartas de final da competição nacional na semana que vem, num duelo carioca com
o Fluminense. O primeiro jogo da série melhor
de três contra o Tricolor está marcado para terçafeira, às 19h, no ginásio da Hebraica.
E, para retornar às semifinais e seguir em busca
do título, a equipe carioca comandada pelo técnico
Bernardinho apostou em novidades para a temporada 2019/2020, como a líbero Natinha, que chegou
ao Rio após passagem pelo Hinode-Barueri (SP).
Aos 22 anos, ela encara o primeiro playoff de Superliga pelo Sesc RJ, vice-líder da fase de classificação,
enquanto o Fluminense foi o sétimo colocado.
“A preparação está grande, começou hoje (ontem)
e nossa expectativa é muito alta, de fazer bons jogos
com elas. É o meu primeiro playoff com o time e estou bem animada, junto com a equipe, para fazermos o melhor para passar para a semifinal”, afirmou
Natinha, apontando a eficiência no saque como
fundamental para o Sesc RJ superar o Tricolor.
Maior vencedor da história da Superliga, com 12
títulos, o Sesc RJ havia marcado presença em todas as finais da competição desde 2004/2005 até a
última temporada, quando foi eliminado pelo Sesi
Bauru na fase de quartas de final.

