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Cida Borghetti e mais 10 convidados arriscam o placar deste jogo

Brasil e Bélgica fazem o jogão de bola logo mais às 15 horas pelas quartas de ﬁnal da Copa do Mundo de Futebol. Como
editor deste portal de notícias da Revista Conexão Paraná e autor de 4 livros, resolvi contatar e testar a intuição de 10
inﬂuentes personalidades paranaenses para que ﬁzessem um prognóstico sobre o resultado do jogo. Para os acertadores,
meu último livro lançado na FLIM 2017:
Série
Coletâneas
Urbanas (1)
--------------------SETENTRIÃO
PARANAENSE
Em crônicas, versos e prosas
--------------------------------------Com exceção do colaborador misterioso dos núcleos de jornalismo da Editora On Line, Elano Maringá, que previu
“sofrimento na vitória do Brasil somente nas cobranças de pênaltis”, todos os palpites acreditam na vitória do Brasil.
Nenhum palpite exagerou com goleada da seleção brasileira e a maioria apostou no placar de 2X1. São 11 jogadores em
campo? São onze palpites. Conﬁra:
-Cida Borghetti (Governadora do Paraná): 2X1 Brasil
-Alexandra Staudt (Coordenadora de MKT) 2x1 Brasil
-Dr. Jacovós (Delegado de Polícia) 3X1 Brasil
-Domingos Trevisan (Chefe de gabinete) 2X0 Brasil
-Franklin Silva (O Diário) 2x1 Brasil
-Dr. Raul Mora D àurea (cardiologista) 2x1 Brasil

-Dayani Barbosa (Colunista Social) 1x0
-Majô Baptistone (atriz e escritora) 2X0 Brasil
- Dr. Rogério Calazans (Advogado) (2x1 Brasil
-Verdelírio Barbosa (Jornal do Povo) 2x0
*Elano Maringá, analista que escreve sobre os bastidores da política e da sociedade como um todo, acredita que o Brasil
vai vencer e vai para a semi- ﬁnal, mas a vitória será sofrida, conseguida depois dos 90 minutos, depois da prorrogação.
Segundo ele, a conquista virá nas cobranças dos pênaltis.
DO EDITOR: Palpitando por fora e sem concorrer ao meu livro, estou apostando em uma sonora goleada: 5X1 para o Brasil.
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