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LLPROBLEMA NO VASCÃO

Talles Magno é dúvida
Atacante tem trauma na bacia e faz tratamento intensivo para enfrentar o Caracas

O

atacante Talles Magno,
de 18 anos, é dúvida
para a partida do Vasco
contra o Caracas, na Venezuela, amanhã, às 21h30, pela Copa Sul-Americana. O jogador,
que foi substituído no primeiro tempo do empate em 1 a 1
com o Goiás, domingo, após
entrada de Ariel Cabral, teve
um trauma na bacia e fará tratamento intensivo para saber
se terá condições de jogo.
“O atleta Talles Magno sofreu um trauma na região da
bacia, próxima ao abdômen,
no jogo contra o Goiás, e iniciou o tratamento já no vestiário. Manterá o tratamento intensivo durante a viagem e será
reavaliado nas próximas horas
pelo departamento médico do
Vasco da Gama”, informou o
clube, em nota.
Talles viajou com a delegação para Caracas. A expectativa
é que a decisão sobre a presença
ou não do atacante em campo
seja tomada pelo departamento médico momentos antes do
início da partida.
No confronto de ida, em São
Januário, o Vasco venceu os venezuelanos por 1 a 0. Agora, jo-

ga pelo empate para avançar à
próxima fase da Sul-Americana. Como o gol fora de casa é
critério de desempate, o Gigante da Colina avançará se
perder por um gol de diferença,
desde que seja a partir de 2 a 1.
O zagueiro Leandro Castan,
que cumpriu suspensão diante do Goiás, prevê um jogo du-
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‘será uma
partida muito
disputada,
mas estamos
confiantes’
ro em Caracas.“Já conhecemos
um pouco os adversários, pois
tivemos uma partida difícil
contra eles na última quartafeira. Se eu não estou enganado, o Caracas vai contar com (a
volta de) alguns titulares nesse
próximo jogo, então será uma
partida muito disputada. Apesar disso, estamos confiantes e
acreditamos que iremos levar a
classificação para o Rio de Janeiro”, afirmou o capitão.

Novela Benítez perto do fim
LLO presidente Alexandre Campello terá uma semana agitada no
Vasco. Vivendo expectativa pela
reeleição no Cruzmaltino no sábado, o mandatário quer fechar a
contratação de Martín Benítez hoje. Em entrevista ao Globoesporte.
com, Campello afirmou que a reunião, antes prevista para ocorrer
de forma presencial,será realizada
via videoconferência.“Se for preciso (viajar), sim. Mas acho que
vamos resolver por vídeo. Essa é a

intenção.Vamos negociar”, disse.
O valor da compra deve girar
na casa dos R$ 22 milhões, por
60% dos direitos do jogador, e será parcelada.A primeira parte será
paga ainda este ano ao Independiente-ARG no valor de R$ 14
milhões e as outras seriam pagas
em parcelas menores ao decorrer de 2021. Martín Benítez é um
dos destaques do Cruzmaltino na
temporada, mas tem sofrido com
desgaste e lesões em 2020.

Com maior movimentação no ataque, Talles Magno subiu de produção sob o comando de Sá Pinto

