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Vasco

T

alles Magno foi submetido a uma operação, pela
equipe médica do Vasco,
na manhã de ontem. A artroscopia no joelho esquerdo foi
considerada um sucesso. Talles se lesionou em um treino
no último domingo e o procedimento foi necessário.
O atacante começará o processo de fisioterapia hoje, em
casa. De acordo com o cronograma do clube, Talles deverá
se apresentar na segunda-feira e passará por um cuidado
integral.
“Talles Magno foi submetido a uma artroscopia no joelho
esquerdo, devido a uma lesão
no menisco lateral. A cirurgia
foi considerada por nós um
sucesso. Todos os passos da cirurgia transcorreram sem intercorrência. Vai receber alta
hoje (ontem), no fim do dia, e
amanhã (hoje) já inicia a fisioterapia em casa. O retorno ao clube está previsto para a próxima
segunda-feira para o início da
fisioterapia em tempo integral”,
afirmou o diretor médico Gustavo Caldeira.
Ainda não foi divulgado
pelo Vasco o tempo de recuperação do jogador. No entanto,
esse tipo de lesão dura cerca
de dois meses de recuperação.

Artroscopia de Talles
Magno é bem-sucedida
Atacante se apresenta na segunda e passará por fisioterapia em período integral
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O Vasco não
divulgou
o tempo de recuperação de
Talles Magno,
mas esse tipo
de lesão dura
cerca de dois
meses de
recuperação

ESTREIAS À VISTA

Recém-chegados ao Vasco, os
atacantes Morato e Léo Jabá
devem fazer suas estreias pelo
clube em breve. Segundo o site
“GE”, os dois participaram de
um jogo-treino na última quarta-feira contra o elenco sub-20
e ficaram mais próximos de
atuar. Morato, inclusive, chegou a marcar um dos gols da
atividade, vencida pelo elenco
principal por 4 a 2.
Figueiredo, que foi bem ao
entrar no segundo tempo contra o Fluminense, na última
terça-feira, e Tiago Reis, duas
vezes, completaram o placar.
De acordo com o técnico
Marcelo Cabo, a ideia é relacionar Léo Jabá e Morato já para
a partida de amanhã, contra
o Bangu, às 21h05, em Volta
Redonda.

Talles precisou
passar pelo
procedimento
após se
lesionar em
um treino
no último
domingo

