
 

     Resenha da 4ª 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 4ª 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!!! 

A 1ª Partida desta 4ª Rodada foi entre a OAB-Guaratª X CEF ambas vindo de empates na última rodada. 
Prometia um jogo muito bom e bastante jogado, e foi o que aconteceu! A OAB com um maior domínio de bola e a CEF 
apostando na velocidade de seu ataque, fizeram os goleiros trabalharem bastante e em uma dessas decida da CEF, abriu o 
placar, mesmo com o placar adverso a OAB manteve seu jogo e com paciência e acionando muito seu artilheiro Quinho 
empatou o jogo ainda no 1º tempo; Já na segunda etapa a dinâmica do jogo não alterou e saíram mais dois gols, uma pra 
cada lado, dando números finais a partida ( 2 X 2 ) ; A OAB apesar de invicta na competição vem de três empates seguidos já 
a CEF após um vitória também está  a duas rodadas empatando. 

Na 2ª Partida o Real recebeu o preocupado Mercantil do Brasil para um jogo em que o Real teve domínio total da partida, já 
que na última rodada deixou a vitória escapar no último lance; assim entrou determinado a resolver a partida. Já o Mercantil 
pouco produzia e nem parecia o time que jogou contra o Bradesco na última rodada. O Real com jogadas rápidas e fortes 
não teve trabalho na 1ª etapa, fazendo dois gols. Já na 2ª etapa o Mercantil tentou uma reação, mas o Real era mortal em 
seus contra-ataques fazendo mais dois gols e deixando o Mercantil ainda mais frágil, entretanto em uma jogada isolada criada 
pelo Meia Renan Amorim, deu um chutaço do meio da rua fazendo um belo gol e diminuindo para o Mercantil. No fim da 
partida o real fez mais dois, fechando o jogo.( 6 X 1 ); Com esse resultado o Real assumiu a ponta da tabela por saldo de gols 
e o Mercantil segue sem vencer e joga todas as fichas na próxima rodada contra o Banco Brasil.  

Já a 3ª  e última partida da Rodada o Banco do Brasil após folgar na rodada passada e estar em uma posição incomoda na 
tabela  recebeu o Bradesco, considerado um dos melhor times da competição. Jogo foi muito disputado e truncado, os dois 
times forçaram muitas jogadas pelo meio e os goleiros tiveram pouco trabalho. Com poucas falhas dos dois lados, tivemos 
um empate de um a um no 1º tempo. Já na segunda etapa os dois times voltaram afim de ganhar a partida, mas esbarraram 
na forte marcação de ambos, e como ninguém é de ferro e com um sol forte, o cansaço foi chegando e os espaços foram 
também aparecendo e em uma oportunidade o meia Rodrigo Almeida acertou um balaço.....; Fazendo um golaço!!!  
Colocando assim o Banco Brasil na frente, mas como eu disse o Bradesco é um grande time e não se abateu, foi pra cima e 
no finalzinho com seu Artilheiro empatou o jogo, dando números finais a partida ( 2 X 2 ). Com o empate o Bradesco cai para 
segundo colocação, já o Banco do Brasil está e 6º lugar e terá um jogo decisivo contra o Mercantil.     

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. 


