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LLo zagueiro Gabriel levou o terceiro
cartão amarelo e desfalcará o
Botafogo contra o Athletico-PR

esportes
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LLCIRÚRGICO

Fogão acaba com jejum
Alvinegro é mais preciso que o Avaí ao fazer 2 a 0, volta a vencer e sobe na tabela

N

o duelo entre duas equipes com enorme dificuldade de fazer gol, quem
fosse eficiente sairia com a vitória.
E o Botafogo foi o mais competente neste quesito, com dois acertos,
de Alex Santana e Marcelo Benevenuto, para vencer o Avaí por 2
a 0, na Ressacada. Com o resultado, o Glorioso acabou com jejum
de seis jogos sem vencer — dois na
Copa Sul-Americana — e voltou
a subir na tabela do Campeonato
Brasileiro, agora com 19 pontos.
Contra o lanterna, que ainda
não venceu, o Botafogo, mesmo
fora de casa,fez um bom primeiro
tempo. O time se impôs no início
e,sem qualidade para criar,buscou
os chutes de fora da área.Se Cícero
e Marcinho finalizaram fraco,Alex
Santana acertou em cheio, aos 18,
para abrir o placar mandando a
bola no canto, após passe de calcanhar de João Paulo.
“Pude acertar um bom chute.
O João Paulo é inteligente e me
achou ali”, disse Alex Santana.
Diego Souza poderia ter amAVAÍ

0

Vladimir; Léo, Betão, Marquinhos Silva e
Igor Fernandes; Pedro Castro (Luan Pereira)
e Richard Franco (André Moritz); Gustavo
Ferrareis, João Paulo e Bruno Sávio (Brenner); Lourenço. Técnico: Alberto Valentim
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pliado ao aparecer na cara do goleiro Vladimir — em novo passe
preciso de João Paulo —,mas perdeu gol incrível. Menos mal que
não fez falta. Seguro na defesa, o
Botafogo até foi pressionado,mas
o Avaí abusou de chutes de fora da
área e não acertou o alvo de Gatito.
Após o intervalo,o Botafogo resolveu o confronto logo aos quatro minutos, ampliando o placar
com Marcelo Benevenuto subindo mais que os defensores,em falta
cobrada por Marcinho. A vantagem de 2 a 0 permitiu ao Glorioso
recuar pelo contra-ataque.
Contra um time sem nenhuma qualidade, ficou fácil para a
defesa se segurar. O Avaí até tentou, mas não conseguiu assustar
o gol de Gatito e a vida alvinegra
ficou ainda mais fácil quando André Moritz deu entrada dura em
Pimpão e foi expulso, aos 35.“Eu
e Gabriel falamos para os companheiros que daríamos conta atrás
e que se preocupassem em fazer o
gol. Foi o que aconteceu. A gente
está evoluindo”, disse Marcelo.
BOTAFOGO
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Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Gilson;Alex Santana e
Cícero; Luiz Fernando (Jean), Rodrigo Pimpão (Fernando) e João Paulo; Diego Souza
(Victor Rangel). Técnico: Eduardo Barroca

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC) Juiz: Vinicius Furlan (SP)
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
Gols: 1º tempo: Alex Santana, aos 18. 2º tempo: Marcelo Benevenuto, aos 4
Cartões amarelos: Igor Fernandes e Gabriel Cartão vermelho: André Moritz
Público: 7.140 presentes

Diante do desolado jogador do Avaí, João Paulo abraça Alex Santana, autor do primeiro gol do Botafogo

ATUAÇÕES

BOTAFOGO
COBRA DO JOGO

Marcelo substituiu
Carli, fez gol de cabeça e
aplicou dez desarmes.

bola cheia

Marcinho, Cícero,
João Paulo, Gabriel
e Alex Santana

deu pro gasto

Gatito, Jean, Gilson,
Victor Rangel, Pimpão e
Fernando

bola murcha

Luiz Fernando e
Diego Souza

técnico

Barroca fez o time se
impor e aproveitar as
chances criadas.

