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Você por dentro de tudo o que acontece:  

Sindicato vence novamente e garante a vice-liderança,  
enquanto Mercantil e Real perdem pela terceira vez. 

No último sábado 09/05, no primeiro jogo da rodada (CEF X Mercantil), com um bom desempenho, a CEF 
venceu a primeira partida, com 04 gols do artilheiro Claudio Zamboni. O que levou o resultado foram os 
contra-ataques rápidos da CEF, o bom futebol do artilheiro da partida, e o fraco futebol da equipe do 
Mercantil que não conseguiu reagir dentro do jogo. Fechando assim a partida (CEF 4x0 Mercantil). 

Já no segundo jogo da rodada, a equipe do Sindicato assumiu a vice-liderança com 06 pontos, batendo por 
4 a 1 a equipe do Banco do Brasil. O jogo começou equilibrado e o Sindicato abriu o placar em mais um 
belo gol do artilheiro Thiago. O gol precoce não abateu a equipe do Banco do Brasil que logo em seguida 
empatou o jogo. A partida ganhou velocidade com o forte jogo rápido do Sindicato que fechou o primeiro 
tempo vencendo por 3x1. No segundo tempo, no controle do placar e com toque de bola, a equipe do 
Sindicato em um contragolpe mortal finalizou a partida e não deixou o Banco do Brasil reagir.                   
Fim de jogo (B Brasil 1X4 Sindicato).  

No terceiro jogo da rodada (Real x Santander), novamente sob sol forte, o Santander entrando melhor no 
início do jogo que o seu adversário, tiraram partido disso e em um contra-ataque rápido inaugurou o 
marcador e manteve o placar de 1 a 0 até o fim do primeiro tempo. Já no segundo tempo, com o placar 
adverso, o Real foi pra cima e empatou a partido em um gol de muita garra e força. Para se pensar, que 
não seria um jogo fácil, pois as equipes precisavam vencer, a disposição, a garra, e o bom futebol, 
confirmaram no decorrer da partida, pois tínhamos uma partida recheada de bons valores individuais.        
E foram esses valores que definiram a partida para equipe do Santander, em dois contra-ataques fecharam 
a partida. O resultado manteve o Santander na briga pela liderança, enquanto o Real perde pela terceira 
vez e caiu para as últimas posições, em mais um bom jogo, Fim de partida (Real 1x3 Santander). 

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. 
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