
 

     Resenha da 6ª rodada  
 

XXIII COPA BANCÁRIA DE FUTEBOL SOCIETY 2017.   

                Você Ligado! Por dentro de tudo o que acontece: 

 

 Bom dia Galera! Após uma sexta–feira chuvosa a manhã de sábado (06/05), foi espetacular 
para mais uma rodada da 6ª Rodada da XXIII Copa Bancária de Futebol Society 2017; Com torcida empolgada e 
presença da imprensa esportiva dando toda cobertura ao comando de Waldir Leite!!! Entramos definitivamente 
no final da 1ª Fase e faltando apenas uma rodada para definir Quartas-Finais e Semifinais e o Campeonato está 
totalmente embolado, comprovando um alto nível de disputas dos últimos anos.  

A 1ª Partida o Real recebeu a equipe da OAB ambas já classificadas, mas buscavam uma melhor classificação na tabela. O 
Real brigando nas primeiras posições e a OAB também buscando uma melhor colocação para próxima fase e foi um ótimo 
jogo de se ver, os dois times muito técnicos e com muitas jogadas bonitas e elaboradas de ambas as parte, prevalecendo na 
1ª etapa um domínio do Real bem maior que o da OAB, fazendo 2 gols e controlando todo o tempo da etapa inicial. Na 
segunda etapa a OAB veio melhor e equilibrou o jogo, onde ficou melhor ainda. O Real sentiu e com uma pressão a OAB 
com seu Artilheiro Quinho diminui o placar e assim seguiu ate o fim, com o Real suportando a pressão e sair vencedor ( 2 X 
01); Com o resultado o Real assumiu a Liderança novamente , já a OAB também Classificada, mostrou que pode chegar e 
assim aguarda a última rodada para saber quem será o seu adversário na 2ª Fase. 

Na 2ª Partida outro jogão. Bastante equilibrado o Santander recebeu o Banco do Brasil, ambos vindo de vitória na última 
rodada. O jogo prometia ser muito disputado e da mesma forma o Santander brigando na parte de cima da tabela e o BB 
também buscava uma melhor colocação para 2ª Fase; e foi o que ocorreu, um jogo pegado com boas jogadas e com a 
mesma intensidade, tanto no 1º tempo como no 2º tempo das duas equipes. O Santander saiu na frente, mas o Banco do 
Brasil logo empatou, e já quase no final, apareceu à estrela do Artilheiro Henriquy, em um lindo lance, fintou a marcação do 
BB e chutou rasteiro no canto da meta do grande arqueiro Walter, dando números finais ao jogo ( 2 X 1 ); Com o resultado 
o Santander se mantei nas primeiras posições e o Banco do Brasil já Classificado ainda luta para melhorar sua posição na 
última rodada. 

Já a 3ª partida outro jogão de bola. A CEF recebeu o Bradesco que também briga nas primeiras posições. A CEF crescendo a 
cada partida e chegando pela beiradas, deixou o jogo espetacular com várias oportunidades perdidas e o Bradesco nos 
contra-ataques foi mais feliz abrindo o placar, mas a CEF não se abateu e criando mais jogadas empatou na sequência, isso 
tudo na 1ª etapa. Já na etapa complementar o Bradesco em outra jogada ficou na frente novamente e o jogo estava lá e cá 
!! Mas a CEF não desistiu e continuou a criar e após um tempo técnico de sua equipe o time veio com tudo e em duas belas 
jogas aplicou a virada no Bradesco, fazendo cair o último invicto da copa e dando números finais a partida ( 3 X 2 ); Apesar 
da derrota o Bradesco se mantém entre os primeiros, já a CEF com está vitória se aproxima da ponta da tabela . 

                                         A última Rodada da 1ª Fase  27/05/2017 Promete muitas emoções!!!!  

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. 


