ATAQUE 3

o dia I Segunda-feira, 4.2.2019
TÉCNICO | Zé Ricardo| Fez bem ao testar novas peças e ganhou boas
opções, como o lateral-esquerdo Jonathan. Não apaga a péssima
campanha, mas dá esperança de dias melhores ao botafoguense.

Boavista
>>Saquarema

J

á eliminado da Taça Guanabara, o Botafogo conquistou ontem sua primeira vitória no Campeonato Carioca
ao derrotar por 3 a 0 o Boavista, com gols de Ferrareis, Erik
e Jonathan, em Bacaxá. Agora,
os alvinegros voltam suas atenções para a Copa Sul-Americana, na quarta-feira, contra
o Defensa y Justicia-ARG, no
Nilton Santos.
O técnico Zé Ricardo aproveitou para fazer mudanças
no time e o Botafogo abriu o
placar logo aos três minutos:
Kieza lançou da esquerda para
Alex Santana na área. O volante chutou e parou na defesa do
goleiro Rafael. Jonathan pegou
o rebote e ajeitou para Pimpão,
que tocou para Ferrareis bater
rasteiro para o gol. Foi o primeiro jogo de Ferrareis como
titular.
O segundo gol do Alvinegro
saiu aos 22: após lançamento
de Carli, Kieza ajeitou de cabeça e Erik finalizou. E o Botafogo ampliou antes mesmo do
intervalo, aos 41, com Jonathan, de cabeça, após receber
cruzamento de Pimpão.
Logo no início do segundo
tempo, Kieza teve a chance de
fazer o quarto gol, de cabeça,
mas mandou para fora.
Aos 13 minutos, o Boavista
promoveu a estreia de Carlos
Alberto, que estava há um ano
e meio sem atuar. O meia de
34 anos teve uma chance de
diminuir para o time de Saquarema, aos 34, ao receber
de Thiago Silva. No fim, o Alvinegro manteve com tranquilidade a vitória.
Com quatro pontos, o Botafogo terminou a primeira
fase da Taça Guanabara em
quinto lugar do grupo, à frente apenas da Cabofriense. Já
o Boavista foi o quarto, com
seis pontos. Os dois ficaram
fora das semifinais.
A estreia na Taça Rio será
no dia 24, no clássico diante do Vasco. No mesmo dia,
o Boavista terá pela frente o
Madureira.

Botafogo

Até que enfim, Botafogo!
Time, com muitas mudanças, faz 3 a 0 no Boavista e conquista a primeira vitória do ano
VITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

ATUAÇÕES

BOTAFOGO
GATITO: Pouco exigido, esteve bem
nas saídas do gol. NOTA 6
RICKSON: Consistente na defesa,
mostrou poder de recuperação e boa
saída de bola. NOTA 6,5
CARLI: Voltou em alto nível. A
mesma eficiência no jogo aéreo e
precisão nos botes. NOTA 7
GABRIEL: Também teve uma
atuação sem sustos. NOTA 6,5
JONATHAN: Muito perigoso no
apoio. Foi premiado com seu primeiro
gol entre os profissionais. NOTA 8
JEAN: Protegeu bem a defesa e não
se complicou com a bola. NOTA 6
ALEX SANTANA: Fez boas
infiltrações e distribui passes. Foi
substituído por cansaço. NOTA 6
ALAN SANTOS: Entrou e não
comprometeu. NOTA 6
GUSTAVO FERRAREIS: Na primeira
vez como titular, marcou um gol e
criou boas chances. NOTA 7
LUIZ FERNANDO: Esteve apagado
depois que entrou. NOTA 5
RODRIGO PIMPÃO: Deu passes
para dois gols e serviu bem os
companheiros. Aproveitou bem a
oportunidade. NOTA 7

Observado por Pimpão, Ferrareis recebe o abraço de Kieza (9) depois de marcar o primeiro gol do Botafogo

KIEZA: Teve participação importante
no segundo gol, mas desperdiçou
muitas oportunidades. NOTA 5,5

FICHA DO JOGO

BOAVISTA

0

Rafael, Thiago Silva, Elivelton, Rafael
Marques e Douglas Pedroso n; Jean, Júlio
César (Ralph) e Arthur (Carlos Alberto);
Mosquito n (Lucas), Dija Baiano n e Renan
Donizete. Técnico: Eduardo Allax

BOTAFOGO

3

Gatito, Rickson, Carli, Gabriel e Jonathan n;
Jean n, Alex Santana (Alan Santos) e
Gustavo Ferrareis (Luiz Fernando);
Rodrigo Pimpão n, Erik e Kieza n
(Leandro Carvalho). Técnico: Zé Ricardo

Local: Bacaxá. Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães.
Gols: 1º tempo - Ferrareis (3 minutos), Erik (22) e Jonathan (41).
Renda: R$ 12.160,00. Público: 1.710 pagantes (1.760 presentes).

ERIK: Marcou um belo gol e, como de
costume, tentou arrancadas em
velocidade, mas exagerou no
individualismo. NOTA 6,5

O Botafogo volta
suas atenções para
a Sul-Americana,
na quarta, contra o
Defensa y Justicia

LEANDRO CARVALHO: Entrou na
vaga de Kieza e não se omitiu, mas
errou quase tudo. NOTA 5

BOAVISTA
Com chances de classificação, o time
tomou a iniciativa e pressionou o
Botafogo, mas pecou pela ansiedade
e ficou com defesa muito exposta.

