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Benítez, a dúvida de Luxa
para escalar o Vascão
Mesmo lesionado, meia argentino embarcou para São Paulo de olho no decisivo duelo contra o Corinthians

O

técnico Vanderlei Luxemburgo tem feito
mistério quanto à escalação do Vasco para a decisiva partida contra o Corinthians, amanhã, em São
Paulo, um duelo fundamental para a permanência do
time na Série A do Campeonato Brasileiro - no qual a vitória é quase uma obrigação.
Como se não bastasse isso, o
meia Benítez virou dúvida,
após sentir dor muscular na
esquerda. As informações foram dadas inicialmente pelo
canal “Atenção, Vascaínos”.
Benítez relatou o problema na reapresentação do
elenco, após a derrota para o
Internacional, no último domingo. Desde segunda-feira,
ele tem feito tratamento médico no local da lesão, e não
não participou dos treinos
comandados por Luxemburgo durante a semana. Mesmo
assim, embarcou com a delegação, ontem, rumo à capital
paulista.

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Benítez não
treinou com
o elenco essa
semana, mas
deve encarar o
Timão na Neo
Quimica Arena

DÚVIDA NA ZAGA

Afinal, sua presença em campo é fundamental para o Vasco, em uma partida que pode
confirmar matematicamente o rebaixamento do Vasco,
ou dar um fôlego a mais na
luta contra a queda para a
Série B. Luxemburgo pode
ter Marcelo Alves e Leandro
Castan na zaga titular. escalação provável é Fernando
Miguel; Léo Matos, Leandro
Castan, Marcelo Alves (Ricardo Graça) e Henrique;
Bruno Gomes, Leo Gil (An-

drey) e Benítez (Carlinhos);
Yago Pikachu (Ygor Catatau),
Cano e Talles (Juninho).

Germán Cano
depende da definição
do destino do Vasco,
no Brasileiro, para
saber se segue ou não
em São Januário

RENOVAÇÕES EM SUSPENSO

Ainda sem saber se vai disputar a Série A ou a Série B
em 2021, a direção do Vasco não tem se preocupado
com possíveis renovações
ou dispensas de jogadores.
Esse tipo de avaliação só
será realizada depois que o

time definir o seu futuro no
Campeonato Brasileiro. A
estratégia faz sentido, uma
vez que, em caso de queda,
o orçamento para o futebol será muito menor na
Segundona.
A maior preocupação gira
em torno do atacante Germán Cano. Goleador da equipe no Campeonato Brasileiro, com 13 gols marcados, o
argentino tem contrato com

o Gigante da Colina até o fim
de 2021, deseja permanecer
em São Januário, mas um
possível rebaixamento pode
fazer com que o argentino
decida deixar o clube. Aos 33
anos, Cano sabe que não terá
muito tempo para grandes
contratos antes de pendurar
as chuteiras e se manter na
elite, em um grande centro
do futebol mundial, é uma
de suas prioridades.

