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Livre de
lesão,
Cano foi
confirmado
no jogo
contra o
Madureira

Para embalar de vez no Carioca
Em busca da segunda vitória, Vasco encara o Madureira, único time ainda invicto na competição

A

pós conseguir a sua primeira vitória no Carioca
contra o Macaé, o Vasco
enfrenta o Madureira, hoje, às
15h30, em Los Larios, e precisa vencer para se aproximar do
G-4. A equipe terá o retorno de
Germán Cano diante do único
time ainda invicto no campeonato. Ele foi confirmado, ontem, pelo técnico Marcelo Cabo,
após se lesionar contra o Goiás,
na última partida do Brasilei-

ro - enfrentou a Caldense, pela
Copa do Brasil, mas ainda não
jogou no Carioca.
O Cruzmaltino deverá ir para
campo com Lucão; Léo Matos,
Miranda, Leandro Castan e
Zeca; Andrey, Juninho e Marquinhos Gabriel; Talles Magno,
Gabriel Pec e Germán Cano.
A chegada de Léo Jabá, oficialmente apresentado ontem,
não cessou a busca da diretoria para aumentar o poderio

ofensivo do Vasco. E Morato é
próximo reforço a ser anunciado. Liberado pelo Red Bull Bragantino, o atacante, de 28 anos,
desembarcou ontem no Rio de
Janeiro para realizar exames
médicos, como revelou o ‘ge’. O
contrato, por empréstimo, tem
validade até dezembro.
Recuperado de um incômodo no púbis, Morato não deverá
ter problema na reavaliação clínica. O próprio atacante reve-

lou no decorrer da negociação
com o Vasco que estava em tratamento. A contratação de Morato aumenta o leque de opções
de Marcelo Cabo, que ainda não
pôde contar com Cano desde o
início em 2021. Na Colina, Morato terá a concorrência de Léo
Jabá, Talles Magno, Gabriel Pec
e Vinícius como alternativa de
velocidade pelos lados.
Morato iniciou a carreira
nas categorias de base do São

Paulo, em Cotia. Sua primeira
experiência como profissional
foi no futebol coreano, em 2011.
No ano seguinte, voltou ao Brasil e rodou por Ferroviária-SP,
Mogi Mirim, Boa Esporte-MG,
Cascavel, Ituano até regressar
ao São Paulo, em 2017, numa
passagem sem brilho. Ainda defendeu Sport e RB Bragantino
antes do iminente acerto com o
Vasco, com a marca de dois gols
em 34 jogos em 2020.

