
 

CRB eSports faz bonito no Brasileiro de eFootball, quebra invencibilidade 

dos adversários e se classifica para as quartas de final da competição 

Galo é o único clube alagoano a disputar o Brasileiro e garante lugar entre os 

oito melhores da competição 

Na noite da última segunda-feira (8), o CRB eSports deu mais um passo 

importante no Campeonato Brasileiro de eFootball, na modalidade 11x11. O 

game eFootball é a nova identidade do consagrado jogo Pro Evolution Soccer, 

mais conhecido pela sigla PES, da desenvolvedora japonesa Konami. 

O Galo voltou aos gramados virtuais do game para enfrentar a equipe Joga 

Bonito, de São Paulo, em jogos de ida e volta. Na primeira partida, os 

alagoanos foram derrotados por 2 a 1, mas conseguiram reverter o placar com 

uma goleada de 4 a 1 sobre os paulistanos, quebrando uma invencibilidade de 

7 jogos da equipe adversária, fechando o placar agregado em 5 a 3 e 

chegando com moral entre as oito melhores equipes do Brasil na modalidade, 

sendo também, o único alagoano a disputar o Brasileiro. 

Henrique Leite, diretor técnico do futebol digital, falou sobre a classificação e 

exaltou o desempenho da equipe no jogo da volta. 

“Foi um jogo difícil, enfrentamos o Time do Joga Bonito, uma equipe tradicional 

do X11, que sempre chega forte nas competições, se classificou como segundo 

lugar do grupo C e estava invicto. Eles saíram na frente no primeiro jogo desse 

mata-mata, mas nossa equipe conseguiu se concentrar e no jogo de volta 

conseguimos uma belíssima vitória garantindo a classificação para as quartas 

de finais. Parabéns a toda a equipe e ao nosso capitão Kennedy Chaves que 

conseguiu orientar o time dentro de campo. Agora vamos esperar o adversário 

das quartas de finais e focar para conseguir avançar para as semifinais.” 

PRÓXIMO CONFRONTO 

Agora, o CRB eSports aguarda a definição do outro confronto das oitavas de 

final, entre Inativos eSports x Gigantes eSports, para disputar o próximo mata-

mata do nacional. Todas as transmissões das partidas ficam por conta da TV 

Regatas, o canal oficial da organização, na Twitch.TV, e do canal oficial da 

Confederação Brasileira de Futebol Digital e Virtual (CBFDV), no YouTube. 


