Presidente
do
Querétaro
confirma
estreia
de
Ronaldinho na sexta-feira
Craque brasileiro enfrentará o Puebla, do astro mexicano
Cuauhtémoc Blanco
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Festa e aviso do técnico: brasileiros do Querétaro aguardam
Ronaldinho
Está marcada a estreia de Ronaldinho Gaúcho com a camisa do
Querétaro. O craque brasileiro fará o seu primeiro jogo no
México diante do Puebla, do astro veterano Cuauhtémoc Blanco
(41 anos), nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela
oitava rodada do campeonato local. O jornal “Record” credita a
notícia ao presidente do clube, Arturo Villanueva.
Haverá uma festa para R49 no Estádio La Corregidora, que
deverá estar lotado de torcedores ansiosos para ver o exjogador de Barcelona, seleção brasileira e, mais recentemente,
do Atlético-MG. Os preços são os mesmos do início da
temporada: o mais barato custa US$ 9 (R$ 20) e o mais caro
chega aos US$ 153 (R$ 343).
Ronaldinho ainda não teve a data de apresentação divulgada
pelo Querétaro, mas a expectativa é que ela aconteça no
decorrer da semana – o meia está neste momento no Brasil para
tirar o visto de trabalho para o México. O curioso de toda a
história é que Assis foi taxativo quando perguntado sobre a
estreia e disse ser impossível seu irmão atuar na sexta em
entrevista ao GloboEsporte.com.
A última partida oficial de Ronaldinho foi no dia 23 de julho,

quando o Atlético-MG venceu o Lanús e conquistou a Recopa SulAmericana. Depois de rescindir com o Galo, o craque chegou a
negociar com Santos e Palmeiras, mas não houve acordo.
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