
 

     Resenha da 2ª rodada  
 

XXIII COPA BANCÁRIA DE FUTEBOL SOCIETY 2017.   

       

         Você Ligado! Por dentro de tudo o que acontece: 

 

Mais um belo sábado (08/04) pela manhã, tivemos a 2ª Rodada da XXIII Copa Bancária de 
Futebol Society 2017; com o dia sem sol, mas ótimo para o futebol com a torcida empolgada 
e a presença da imprensa esportiva dando toda cobertura ao comando de Waldir Leite!!! 

A 1ª Partida entre OAB SP – Guaratinguetá X Banco do Brasil prometia muitas emoções até porque o Banco do Brasil estreou 
com uma derrota para o Real e precisava se reabilitar. Já a Estreante e convidada OAB  após ter vencido o Mercantil também 
queria se manter invicta e realmente emoções não faltaram! Assim o jogo começou com o domínio da OAB com boa posse 
de bola e jogadas contundente fazendo o goleiro do BB trabalhar muito, e em uma das jogadas muito bem executada o placar 
foi aberto para OAB, que com forte domínio deixou pouco espaço para o BB na 1ª etapa. Já na segunda etapa a OAB 
continuava  seu domínio apesar do Banco do Brasil ter melhorado a marcação, acabou sofrendo mais um gol, e parecia certa 
mais uma derrota da Equipe do BB, entretanto após uma parada técnica o BB voltou determinado a reverter o placar, a OAB 
diminuiu o ritmo sentido a intensidade do jogo que impôs o BB e se aproveitando do momento,  o BB diminui o placar e logo 
após, em uma mal tirada de bola que sobra na intermediária para o meia Camargo do BB que acerta um belo chute colocado 
no ângulo do arqueiro da OAB, empatando em 2 X 2 o jogo e fazendo a torcida ir ao delírio  ... GOOOOOOLLLLLLLLLLLAÇO!!!!  
Dando números finais a partida.                                                                                                 

Na 2ª Partida da rodada, em mais um bom jogo, o Bradesco que havia folgado na 1ª Rodada fez sua estreia diante da equipe 
do Santander que por sua vez havia goleado a CEF e já deixava clara que não estava para brincadeira, o jogo na 1ª etapa foi 
bastante disputado onde as duas equipes tiveram bons momentos e em um deste momento em uma falta perto da meta do 
gol do Santander o Bradesco abriu o placar onde segurou a tem o fim da primeira etapa. Já na 2ª etapa o Santander foi pra 
cima, mas com pouca efetividade não conseguiu encaixar o jogo, enquanto o Bradesco com uma marcação encaixada, saídas 
rápidas e mais envolventes, ampliou o placar dominando por completo o jogo. O Santander se desorganizou e as jogadas já 
não dava mais certo e deixando espaços para o Bradesco, que aproveitou mais uma vez e fez o terceiro gol, decretando a 
vitória inquestionável sobre o Santander 3 X 0.   

O Jogo entre CEF  X Mercantil  foi adiado em virtude da abertura das Agências da Caixa Federal para atendimento a população 
para Saques e assuntos pertinente ao FGTS liberado pelo governo . O jogo será remarcado em breve antes da 3ª Rodada .  

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. 


