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 XXIII COPA BANCÁRIA DE FUTEBOL SOCIETY 2017.   

                Você Ligado! Por dentro de tudo o que acontece: 

 

Bom dia Galera! No último sábado aconteceu as Quarta de final da XXIII Copa Bancária 2017 e não faltaram 
emoções!!! Já definidos os confrontos para a Semifinal -  veja abaixo o Resumo das Partidas. 

A 1ª Partida a CEF  Classificada em 3ª na 1ª Fase recebeu o Banco do Brasil também Classificado na 1ª Fase em 5º, assim a 
CEF pelo regulamento jogava pelo empate fazendo o Banco do Brasil não ter outra escolha, entrar em Campo pra buscar a 
vitória. O jogo começou com o Banco do Brasil em cima da CEF e criando várias chances, já a CEF buscava sempre o contra 
ataques para surpreender o Banco do Brasil, e essa foi à tônica de todo o 1º tempo; Na 2ª etapa o Banco do Brasil era todo 
ataque e a CEF se segurando como podia, e num contra-ataque em uma jogada levantada na área da meta do Arqueiro 
Walter do Banco do Brasil, no corte da zaga a bola bate na mão do zagueiro onde o árbitro interpretou como desvio e 
assinalou penalidade máxima para a CEF, cobrada pelo artilheiro da equipe Sergio Ricardo abrindo o placar e jogando um 
balde de água fria nas pretensões do Banco do Brasil, ficando assim até o final. ( 1 X 0 ); Com o resultado o CEF avança para 
Semifinal e irá enfrentar o Santander para uma das Vagas na decisão final!! 

Na 2ª Partida o Real recebeu a Equipe da OAB – Gtª, o Real também jogou pelo empate já que se classificou em 4º na 1ª 
Fase da competição e a OAB precisava do resultado positivo para avançar para a semifinal. O jogo foi considerado pelos 
presentes como o melhor jogo do campeonato até o momento, um jogo muito bem articulado pelas duas equipes, com um 
refinado toque de bola e muitas boas jogadas e marcação limpa, isto tanto na 1ª etapa quanto na 2ª etapa. A OAB indo pra 
cima e o Real buscando os contra-ataques, com isso os gols só apareceram no finalzinho do jogo. O Real abrindo o placar 
após um contra-ataque e logo em seguida a OAB empatou após um falta, assim dando números finais ( 1 X 1 ); Com o 
resultado e pelo regulamento de baixo do braço o Real avança para semifinal e enfrentará a equipe do Bradesco.   

      

                                                        Semifinal 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 09:15hs no Clube dos Bancários. 


