
Goiânia, 10 de junho de 2013

Bradesco T9 é campeão bancário de futebol 2013

 O time do Bradesco T9 
conquistou no último sábado,8, o 
título de campeão bancário de fute-
bol Sete Soçaite 2013 ao vencer o 
BCN por  6 a 3 na partida final.  A 
partida começou equilibrada nos pri-
meiros minutos do primeiro tempo, 
com chances para ambas equipes, e 
quem abriu o placar foi a equipe do 
BCN. Em uma bola roubada o ata-
cante camisa 9, Edézio,  marcou o 
primeiro. 
 O Bradesco T9 não sentiu o 
gol e adiantou a marcação obtendo 
boas chances de marcar. O empate 
veio com Danilo,  no chute forte do 
meio de campo a bola ainda desviou 
na zaga e entrou sem chances para 
o goleiro.
 Com o empate o time do 
Bradesco T9 cresceu na partida, com 
mais posse de bola a equipe conse-
guiu virar o placar com Tafael de ca-
beça, após cobrança de escanteio.  
O BCN não conseguia se acertar 
dentro de campo, dando espaço para 
o adversário que aproveitou bem. E 
na troca de passe, Wany acertou um 
belo chute marcando  o terceiro do 
Bradesco T9. Atacando bem mais e 
conseguindo neutralizar os contra-

ataques a equipe conseguiu ampliar 
o placar com Tafael e Hélio ainda no 
primeiro tempo.
 A reação do BCN veio na se-
gunda etapa, com o time acertando 
os passes e mantendo a posse de 
bola a equipe conseguiu diminuir o 
placar com Robson. O atleta recebeu 
a bola da cobrança do escanteio e 
chutou forte de fora da área no canto 
esquerdo do goleiro sem chances 

para defesa. 
 A resposta veio rá-
pida por parte do Bradesco, 
com o artilheiro da com-
petição, Tafael,  chutando 
de longe e marcando o sex-
to gol da equipe. Aprovei-
tando o vacilo da zaga 
adversária, o BCN ainda di-
minuiu o placar com Cássio.  
Mas não dava mais tempo, 

e o título de campeão bancário de 
futebol sete soçaite 2013 ficou com 
Bradesco T9.

Premiação
 O  time campeão recebeu o 
troféu das mãos  do Diretor de Es-
porte do Sindicato dos Bancários no 
Estado de Goiás, Joaquim Estevam. 
Gilmar Fernandes, Diretor Social, en-
tregou o troféu a equipe vice-campeã. 
A artilharia da competição ficou com 
Tafael (Bradesco T9) que recebeu o 
troféu pelas mãos do diretor do sindi-
cato, Luiz Antônio Bandeira. 
            Após entrega das premiações 
houve a tradicional confraternização 
promovida pelas diretorias social e 
de esportes em clima de descont-
ração, oportunidade em que os par-
ticipantes e organizadores puderam 
comemorar as conquistas e interagir 
com os amigos e familiares.


