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Botafogo

A

pós empatar com o Boavista, na estreia, o Botafogo conseguiu a sua
primeira vitória no Campeonato Carioca. Com atuação
convincente, dois gols de Matheus Babi e um de Warley, bateu o Resende, por 3 a 0, ontem,
no Nilton Santos, chegou aos
quatro pontos ganhos e está na
terceira colocação na tabela de
classificação. Na próxima rodada, vai encarar o Bangu, sábado, também no Nilton Santos.
O Botafogo iniciou a partida
pressionando o Resende. Com
apenas dois minutos, quase
abriu o placar. Após levantamento para a área, a defesa
da equipe do Sul Fluminense
cortou para trás e Jefferson
fez grande defesa, evitando
o primeiro gol do Glorioso. O
Alvinegro tinha o controle da
partida, mas não conseguia finalizar contra a meta do Resende - embora buscasse bastante
as jogadas pelo lado do campo
e pressionava muito a saída de
bola da equipe adversária.
Até que, aos 31 minutos, o
Botafogo abriu o placar. Ronald invadiu a área e cruzou
na medida para Matheus Babi
balançar a rede. Em vantagem,
o Glorioso ampliou o placar um
minuto depois. Bruno Nazário
serviu Babi e finalizou no ângulo, marcando o segundo dele
na partida. Em vantagem no
placar, o Botafogo acabou desabrochando mais na partida.
Aos 36 minutos, chegou com
perigo novamente. Bruno Nazário arrancou, puxando contra-ataque e finalizou para fora,
assustando o goleiro Jefferson.
O segundo tempo come-

Com a vitória sobre o
Resende e o empate
com o Boavista, o
Botafogo está em
terceiro lugar na
tabela da Taça GB
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Matheus Babi (agachado) e Warley vibram após marcarem os gols da vitória do Botafogo sobre o Resende

Babi comanda
show do Fogão
no Nilton Santos
Com dois gols do atacante e um de Warley, Alvinegro joga bem,
atropela o Resende e vence a primeira no Campeonato Carioca

çou com o Resende assustando. Com apenas cinco minutos, após cruzamento pela esquerda, Grasson cabeceou, mas
o goleiro do Botafogo, Douglas
Borges, fez grande defesa. Seis
minutos depois, brilhou a estrela do goleiro alvinegro. Após
cobrança de escanteio, Nunes
finalizou com muita força, mas
Douglas apareceu muito bem e
fez uma defesa sensacional no
Nilton Santos.
Aos 20 minutos, finalmente, o Botafogo conseguiu levar perigo ao gol do Resende
no segundo tempo. Warley
foi até a linha de fundo na
direita e tocou para trás, Matheus Babi recebeu e bateu firme e o goleiro Jefferson fez boa
defesa, salvando os visitantes
na partida. Aos 27 minutos,
enfim, o Botafogo chegou ao
seu terceiro gol. Bruno Nazário serviu Warley, o atacante
invadiu a área e finalizou sem
defesa para o goleiro Jefferson,
ampliando a vantagem do Glorioso sobre o Resende.
Com tamanha vantagem
no placar, o Glorioso administrou o resultado nos últimos
minutos e conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato
Carioca, com direito à atuação
convincente.
BOTAFOGO: Douglas Borges, Jonathan, Kanu, Marcelo Benevenuto e Hugo (Guilherme Santos); Luiz Otávio,
Pedro Castro (José Welison) e
Bruno Nazário (Rafael Navarro); Ronald (Ênio), Matheus
Babi e Warley (Matheus Nascimento). Técnico: Marcelo
Chamusca. RESENDE: Jefferson, Thiago Ryan, Grasson,
Dão e Alex Barros; Derli, Paulo Victor (João Felipe), Guioto
(Jean Deretti) e Matheuzinho
(Jonathan); Matheus Bastos
(Jefferson Ruan) e Nunes
(Igor). Técnico: Sandro Sargentim. Local: Estádio Nilton Santos. Árbitro: Alexandre Vargas. Cartões Amarelos: Alex Barros, Guilherme
Santos e Matheus Babi. Gols:
Matheus Babi (dois) e Warley.
Público e renda: Jogo co portões fechados.

