
 

     Resenha da 7ª rodada  
 

 

XXIII COPA BANCÁRIA DE FUTEBOL SOCIETY 2017.   

                Você Ligado! Por dentro de tudo o que acontece: 

 

Bom dia Galera! Chegamos ao final da 1ª Fase da XXIII Copa Bancária com muita emoção e muito sobe e desce na 
Classificação. Como já informado uma das Copas mais competitivas e de alto nível dos últimos anos mostra que 
todas as equipes Classificadas tem plenas condições de chegar a Grande Final!!!! 

A 1ª Partida o Bradesco recebeu o Real para um jogo em que, se vencesse colocaria a equipe diretamente na semifinal sem 
passar pelas quartas de final e o Real também queria a mesma coisa. O jogo foi bem disputado onde Real mais técnico, 
manteve maior posse de bola o jogo todo, mas sem efetividade e pouco ameaçou o goleiro adversário. Já o Bradesco apesar 
de ter menos posse de bola, chutou mais e criou mais que o Real e aproveitou fazendo 1 x 0 no primeiro tempo e mais 2 no 
segundo tempo, dando números finais ao jogo ( 3 x 0 ); Com o Resultado o Bradesco avança direto para a semifinal, já o Real 
terá um batalha com a boa equipe da OAB – Gtª nas Quartas de final. 

Na 2ª Partida o Banco do Brasil recebeu a CEF para também um jogo decisivo e disposto a melhorar sua Classificação para as 
quartas de final, mas a CEF também estava disposta a subir igualmente na tabela, e com um jogo bastante brigado no 1º 
tempo, onde a CEF com mais oportunidades fez 2 x 1. Já no 2º tempo o Banco do Brasil foi pra cima ficando bastante aberto 
e os arqueiros de ambas equipes trabalharam muito e numa jogada pelo lado novamente a CEF ampliou e seguiu controlando 
o jogo até o final ( 3 x 1 ); Com a  vitória a CEF termina a 1ª Fase na 3ª colocação e vai pegar nas quartas de final novamente 
o Banco do Brasil que ficou em 6º lugar. Será outro jogo emocionante!!!! 

Já a 3ª Partida o Mercantil do Brasil recebeu o Santander, mesmo já eliminada a equipe BMB queria atrapalhar a vida do 
Santander na Classificação final e começou o jogo muito bem aproveitando os espaços dado pelo Santander e logo aproveitou 
após um jogada, a bola sobrou para o artilheiro da equipe, o Teixeira e ele meu amigo guardou!!!  1 x 0, deixando o Santander 
assustado e que não se achava em campo, mas após um tempo técnico a casa foi arrumada e com o comando do artilheiro 
da Copa, Henriquy, até o momento logo veio o empate e mais dois fechando o 1º tempo 3 x 1 de virada. Já na segunda etapa 
o Santander só administrou até o fim fazendo mais 2 gols e fechando a partida ( 5 x 1 ) ; Com o resultado o Santander também 
vai direto a semifinal e o mercantil encerra sua participação nesta Copa e já trabalha nos bastidores para montar um time 
competitivo para 2018. 

                                         Quartas de Final vai tremer !!!!! Expectativa de Grande Jogos !!!!!!!!! 

Depois dos jogos,  todos se reúnem no Caramanchão para tomar uma cerveja extremamente gelada e comer  petiscos e 
salgadinhos maravilhosos e  ter um belíssimo atendimento de Nossa funcionaria Juliana e nosso Diretor parceiro Paulo 
Cordeiro !!!!   

   Muitos gols em mais uma rodada. Participe! E veja o Show de Bola!  

                                Todos os sábados a partir das 09:00h no Clube dos Bancários. 


