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ESPORTES

LLBELO REFORÇO NO VASCÃO!

Benítez já regularizado
Nome do meia aparece no BID e ele poderá reestrear, sábado, contra o Coritiba

A

CBF publicou a nova
inscrição do meia Martín Benitez no BID, o que
o libera a fazer a reestreia pelo Vasco. Como está há mais de
um mês afastado dos gramados, ele vai precisar passar por
um recondicionamento físico
antes de ficar à disposição do
técnico Vanderlei Luxemburgo. No entanto, a expectativa no
clube é que esteja no banco de
reservas na partida de sábado
contra o Coritiba.
O contrato de Benítez com
o Vasco havia terminado em 31
de dezembro e ele teve que voltar ao Independiente. Até que
as partes se acertassem para o
jogador retornar à Colina,o
meia procurou manter a forma por conta própria.
“É um atleta que entendeu

as nossas ideias em relação ao
treinamento indoor e no campo. Ele se mostrou aberto a fazer tudo o que a gente quer. O
primeiro dia (terça-feira) foi

Como não está
no melhor da
forma, Benítez
deve ficar
no banco
muito bom, ele ficou um tempo
parado. Mas se manteve em atividade de alguma forma”, disse
o preparador físico Daniel Felix
à VascoTV.
“Acredito que encurtando
os caminhos de alguma for-

ma dentro do campo, a gente
vá conseguir com que ele responda o mais rápido possível.
Ele vai ajudar muito. Já entendeu o tamanho do clube, o peso
de vestir essa camisa. Ele volta
ainda mais focado para colocar intensidade máxima um
dia após o outro para fazer as
coisas acontecerem nos 90 minutos. Não vai demorar muito
e ele vai estar com a gente no
campo para fazer a felicidade
da torcida”, acrescentou Daniel.
Atualmente na 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, três acima
do Bahia, o primeiro na zona da
degola, o Vasco recebe o lanterna Coritiba, no sábado, às 21h,
em São Januário, tendo a vitória como obrigação para respirar ainda mais aliviado.

Rafael Ribeiro/Vasco

TJ-RJ rejeita recurso e mantém vitória de Salgado
LLO desembargador Custódio de
Barros Tostes,da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ),
rejeitou os pedidos de efeito suspensivo de Leven Siano e Roberto
Monteiro e manteve Jorge Salgado
como presidente eleito do Vasco.
Em trecho da decisão, o desembargador cita o fato de que Leven

já havia manifestado publicamente que acatava o resultado.
Custódio de Barros Tostes,novamente, confirmou como inválida a eleição para presidente do
Vasco ocorrida no dia 7 de novembro de 2020, em São Januário, quando Leven Siano saiu vitorioso. O pleito não garantiu
votação não presencial, o que foi

possível somente no dia 14 de novembro do ano passado, quando
Jorge Salgado foi o vencedor.
Há ainda pedido de liminar do
Partido Solidariedade ao Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando que a vitória seja dada a
Leven. O caso está nas mãos do
ministro Luiz Fux,que deve anunciar uma decisão nesta semana.

Benítez vem trabalhando forte para melhorar o condicionamento

