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• Börtönbe került a 
2000-es évek egyik 
legmeghatározóbb 
futballistája, a brazil 
Ronaldinho. Az egye-
bek közt világbajnok és 
aranylabdás játékmes-
ter hivatalosan két évvel 
ezelőtt vonult vissza a 
labdarúgástól, azóta pe-
dig többször meggyűlt 
a baja a hatóságokkal. 
Legutóbb Paraguayban 
tartóztatták le, de ez 
nem vette el a kedvét 
attól, hogy megnyerje a 
börtönbajnokságot.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

M árcius elején a paraguayi 
hatóságok előállították 
Ronaldinhót és testvérét, 

Roberto de Assis Moreirát, a két 
brazil a gyanú szerint hamis ok-
mányokkal jutott be az országba, 
majd miután átkutatták a hotelszo-

bájukat, megtalálták az iratokat. A 
korábbi kiváló labdarúgó egy gyer-
mekeknek szóló jótékonysági prog-
ram, illetve könyve népszerűsítése 
miatt utazott Paraguayba, ahová 
egy kaszinótulajdonos meghívásá-
ra érkezett.

A probléma az volt, hogy Ronal-
dinho és testvére is paraguayi útle-
véllel lépett be az országba, annak 
ellenére, hogy természetesen egyi-
kük sem paraguayi állampolgár. A 
brazil azt állította, ajándékba kapták 
az útlevelet, és nem is gondoltak ar-
ra, hogy emiatt bajba kerülhetnek. A 
rendőrség azt is vizsgálja, kik enged-
ték be őket az országba a hamis ok-
mányokkal, és a beszámolók szerint 
nagy valószínűséggel csalás áldoza-
tai lettek Ronaldinhóék, egy brazil, 
valamint két paraguayi állampolgárt 
már le is tartóztattak az ügyben.

Ronaldinho és testvére azt szerette 
volna elérni, hogy házi őrizetbe kerül-
jenek, ezt azonban a bíró a szökés és 
elrejtőzés veszélyére hivatkozva el-
utasította. Arra is hivatkoztak, hogy 
Ronaldinho testvérének szívproblé-

mái miatt orvosi kezelésre van szük-
sége, az ezt bizonyító dokumentumo-
kat azonban nem tudták bemutatni. 
Mindenesetre ha minden jól megy, 
legfeljebb még csak néhány napot kell 
a börtönben tölteniük, annak ellené-
re, hogy a paraguayi sajtó azzal fenye-
get, az ügy akár fél évig is elhúzódhat. 
Ezt azzal indokolták, hogy ha kien-
gednék őket, fennállna a veszélye, 
hogy elhagyják az országot, ez pedig 
akadályozhatja az igazság kideríté-
sét, amelyhez feltétlenül szükséges a 
jelenlétük. Ugyanakkor az ügyész ki-
jelentette, várhatóan alternatív bünte-
tést szabnak majd ki Ronaldinhóékra, 
akiknek valószínűleg egy jótékony-
sági szervezetnek kell majd egy bizo-
nyos összeget átutalniuk.

A közel 40 éves brazil futball-
mágus a börtönben sem hagyta ki a 

lehetőséget, hogy ismét felhúzza a 
labdarúgócipőt egy kispályás bör-
töntornán, amelyet tizenöt, egyaránt 
ötfős csapat részvételével rendeztek 
meg. Nem meglepő módon a torna 
Ronaldinhóról szólt, hiszen csapata 
megnyerte a bajnokságot, a 11–2-re 
végződött döntőben főszerepet ját-
szott, öt gólt szerzett és hat gólpasszt 
osztott ki a csapatban, tehát minde-
gyik találatból kivette a részét. Tette 
mindezt úgy, hogy korábban a bör-
tön egyik vezetője azt nyilatkozta, 
Ronaldinho nem vehet majd részt a 
tornán, a börtöntársak által hozott 
szabály szerint pedig gólt sem lőhe-
tett volna a mérkőzéseken.

Ronaldinho nem először került 
összetűzésbe a hatóságokkal, 2018 
végén ugyanis bevonták brazil útle-
velét, mivel ő és testvére több mint 
kétmillió eurónak megfelelő összeg-
gel tartozott a brazil államnak, és az 
ügyészség elrendelte bankszámláik 
zárolását. Ronaldinhóék azért kap-
tak pénzbírságot, mert engedély nél-
kül védett területen építkeztek Porto 
Alegrében, egy természetvédelmi te-
rületen álló tó partján.

Nagyszerű pályafutása során 
Ronaldinho legnagyobb sikereit a 
brazil válogatottal érte el, amellyel 
2002-ben világbajnok, két alkalom-
mal pedig Copa América-aranyérmes 
volt, minden idők egyik legerősebb 
csatársorának tagjaként, Ronaldo és 
Rivaldo mellett. Klubszinten az FC 
Barcelonával volt a legsikeresebb, a 
katalán klubbal két bajnoki címet, 
két spanyol szuperkupát és egy Baj-
nokok Ligáját nyert, 2005-ben pedig 
megkapta az Aranylabdát. Európá-
ban játszott még a Paris Saint-Ger-
mainben és az AC Milanban is, to-
vábbá négy brazil klubban (Grémio, 
Flamengo, Atlético Mineiro, Flumi-
nense), illetve a mexikói Querétaró-
nál is.

Börtönbajnok brazil játékmester
Ismét összetűzésbe került a hatóságokkal Ronaldinho
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Hivatalosan két évvel ezelőtt 
fejezte be pályafutását 
a brazil futballmágus
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Ronaldinho pályafutása

Teljes név:  Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho)
Születési dátum: 1980. március 21. (39 éves)
Születési hely: Porto Alegre, Brazília
Állampolgársága: brazil
Becenév: Ronaldinho, Dinho, Ronaldinho Gaúcho, Ronnie
Poszt: támadó középpályás, csatár
Profi klubok:
1998–2001 Grémio (Brazília) 52 mérkőzés/21 gól
2001–2003 Paris Saint-Germain (Franciaország) 55/17
2003–2008 Barcelona (Spanyolország) 145/70
2008–2011 AC Milan (Olaszország) 76/20
2011–2012 Flamengo (Brazília) 33/15
2012–2014 Atlético Mineiro (Brazília) 47/17
2014–2015 Querétaro (Mexikó) 25/8
2015–2016 Fluminense (Brazília) 9/0
Válogatottság:
1999–2014 Brazília 97/33
Egyéni díjak
A Konföderációs Kupa gólkirálya (1999)
A Konföderációs Kupa legjobb játékosa (1999)
A spanyol bajnokság legjobb latin-amerikai játékosa (2004 és 2005)
Az év labdarúgója (FIFA) (2004 és 2005)
FIFPro év legjobbja (2005)
Aranylabda (2005)
Az év legjobb támadója az UEFA szavazásán (2005)
A Bajnokok Ligája legjobb játékosa az UEFA szavazásán (2006)
Az évtized játékosa (2009)
Az FC Barcelonával
A Joan Gamper Kupa győztese (2003)
Spanyol bajnok (2005 és 2006)
Spanyol szuperkupagyőztes (2005 és 2006)
Bajnokok Ligája-győztes (2006)
A válogatottal
Copa América-aranyérmes (1999 és 2007)
Világbajnok (2002)
A Konföderációs Kupa győztese (2005 és 2009)




