
 

     Resenha da 5ª rodada  
 

XXIII COPA BANCÁRIA DE FUTEBOL SOCIETY 2017.   

  Você Ligado! Por dentro de tudo o que acontece: 

 

 Bom dia Galera! Entramos na reta final da 1ª fase com as equipes bastante niveladas em 
uma Copa bem competitiva e disputada.  Assim tivemos a 5ª Rodada em um sábado 
ensolarado, com torcida empolgada e a presença da imprensa esportiva dando toda 
cobertura ao comando de Waldir Leite!!! 

A 1ª Partida desta 5ª Rodada o Bradesco recebeu a equipe da OAB – Gtª, que após os empates 
consecutivos precisava de uma vitória para recolar a equipe nos trilhos. Já o Bradesco também vindo de empate, pensava 
no mesmo. O jogo começou bem equilibrado com boas jogadas de ambas as equipes e logo no início o Bradesco abriu o 
placar após um falta sofrida e uma total desatenção da OAB. Diante do controverso gol, a OAB se abate e o Bradesco se 
aproveita da situação, fazendo mais um gol. Com isso, a OAB pede um tempo técnico para se organizar novamente e após 
retorno volta a tocar mais a bola variando jogadas pelas laterais, e numa jogada bem tramada conseguiu diminuir o placar. 
Já o Bradesco perdeu um atleta expulso ainda no 1º tempo; Na etapa final a OAB com a vantagem de um jogador a mais, 
foi pra cima e logo empatou, mas logo depois também perdeu um jogador por expulsão e com menos jogadores em 
campo, apareceram muito espaços e as equipes tiveram várias chances, onde o Bradesco foi mais eficiente e fez mais um 
gol, dando números finais ao jogo ( 3 X 2 ). 

Na 2ª Partida o Santander após folgar na rodada anterior recebeu o Real que veio de uma goleada sobre o Mercantil. O 
Jogo foi muito disputado e com muitos gols. Destaque para a equipe do Santander que na 1ª etapa poderia definir a 
partida, pois mandou no jogo fazendo 2 X 0, o que ficou barato pra o Real. Já na segunda etapa o Real se reorganizou, mas 
ainda cometia muitas falhas na marcação e nos passe, onde o Santander aproveitou novamente e fez mais dois!! Mas 
achou que o jogo estava liquidado e se enganou, pois Real teve uma reação muito boa, fazendo três gols rapidamente e 
colocando fogo no jogo, mas após um escanteio para o Santander eles fizeram outro gol, jogando um balde de água fria na 
equipe do Real. Fim de um belo jogo ( 5 X 3 ). 

Já a 3ª e última partida da 5ª Rodada o Banco do Brasil recebeu o desesperado Mercantil que precisa ganhar de qualquer 
jeito, vencer a partida para ainda sonhar com uma classificação, e foi um jogo bastante truncado e muito disputado, tanto 
que no 1º tempo tivemos poucas jogadas agudas e com chances de gols para os dois lados, mas o placar não se mexeu; Na 
2ª etapa o Banco do Brasil foi mais insistente e logo abriu o placar deixando a situação do Mercantil muito complicada, 
assim a Equipe celeste do mercantil foi com tudo pra cima, meio na garra e na vontade, com o coração na chuteira, 
precisando empatar e conseguiu, deixando o jogo muito bom. A entrega das equipes teve um papel fundamental no 
segundo tempo, com isso, o Banco do Brasil em mais dois contra-ataques ampliou, fazendo o Mercantil respirar por 
aparelhos e no finalzinho diminuir com mais um gol após falta recebida na frete da área do arqueiro Walter do BB. Fim de 
jogo ( 3 X 2 )  

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. 


