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Nova Iguaçu

S

em vencer há três partidas no Campeonato
Carioca, o Botafogo enfrenta o Nova Iguaçu desejando se recuperar na competição. O confronto entre as
equipes será hoje, às 18h, e vai
acontecer no estádio do Boavista, em Bacaxá, na Região
dos Lagos do Rio.
O Botafogo deverá contar
com a reestreia do zagueiro
Joel Carli na partida contra
o Nova Iguaçu. O argentino
deve formar dupla com Gilvan, contratado junto ao Atlético-GO. Titular no clássico
diante do Flamengo, Kanu
está suspenso, enquanto
Marcelo Benevenuto vive um
mau momento e deve perder
a posição.
O técnico Marcelo Chamusca deve escalar o Botafogo para a partida com Douglas Borges; Jonathan, Joel
Cali, Gilvan e PV; José Welison, Rickson e Matheus Frizzo; Warley, Marcinho e Matheus Babi.
Com os mesmos seis pontos
do Botafogo, o Nova Iguaçu
está invicto desde a primeira
rodada, quando perdeu para
o Flamengo por 1 a 0, com um
gol no fim da partida. A equipe da Baixada Fluminense
quer confirmar a boa fase e
surpreender o Glorioso.

Sem vencer há três jogos,
Alvinegro quer se recuperar
Time do técnico Marcelo Chamusca enfrenta o Nova Iguaçu, em Bacaxá
VITOR SILVA/BOTAFOGO

BABI EM ALTA

O Athletico entrou de vez na
briga para contratar o atacante Matheus Babi, que está emprestado pelo Serra Macaense
ao Botafogo e que desperta o
interesse de diversos clubes.
De acordo com o site “GE”, o
Furacão formalizou uma proposta por 60% dos direitos
econômicos do jogador.
“Não posso abrir valores,
mas o Athletico já apresentou
uma proposta. O Babi está feliz no Botafogo, tem respeito por um clube que abriu as
portas para ele. Até por isso,
ele só sai se vier algo que beneficie o Botafogo, só sai pela
porta da frente”, explicou o
empresário Bruno Martins
ao site “GE”.
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