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RESENHA X UNIÃO
1 tempo:
No início do jogo, Maricá já faz jogada perigosa e
quase abre o placar para o Resenha.
Maricá perde gol incrível sozinho, aos 2 minutos.
União começa a chegar mais no ataque, melhora na
partida.
Aos 5 minutos, Hélio finaliza uma bola surpresa e o
goleiro salva o União.
Em escanteio, novamente Hélio perde sozinho de
cabeça, pressão do Resenha.
Jogo fica equilibrado aos 9 minutos, duas equipes
trocam passes.
Aos 13 minutos, Leandro Chaves cobra falta e tio
Caio faz a defesa.
Aos 15 minutos, Carlos Alemão abre o placar em
rebote dentro da área.
Veloso perde gol incrível, sozinho. Equipe do
Resenha cria, mas não aproveita as oportunidades,
enquanto União chega com eficiência.
Resenha busca o gol de empate a todo instante.
Resenha chega aos 23 minutos, e perde mais uma
chance, goleiro do União faz boa partida.
Aos 25 minutos, União trabalha a bola e espera o
fim de primeira etapa.
Aos 29 minutos, Maricá faz de cabeça e empata.

2 tempo:
Logo no início de jogo, Veloso quase vira o jogo em
cabeçada, mais uma defesa Maicon.
Aos 2 minutos, Baiano perde de cara pro goleiro,
Tio Caio defende, bom jogo dos goleiros.
Aos 4 minutos, Nelinho faz jogada individual e faz
um golaço, 2x1 União.
Jogo muito disputado, brigado.
União melhor no jogo, trabalha a bola aproveitando
a vantagem do placar.
12 minutos, jogo esfria um pouco, jogadores
demonstram cansaço.
Aos 16 minutos, Hélio empata o jogo de cabeça,
grande jogo até aqui.
20 minutos, jogo quente, equipes começam a errar
muito passe.
Aos 23 minutos Hélio faz linda jogada e Maicon
salva o Uniao em milagre.
25 minutos, Nelinho novamente faz um belo gol e
faz seu segundo gol no jogo.
Jogador do Resenha Alessandro após reclamação foi
expulso.
Fim de partida .

