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          XXV COPA BANCÁRIA DE FUTEBOL SOCIETY 2019. 

   Você por dentro de tudo o que acontece:  

Bom dia Galera! Sabadão foi realizada na presença de jogadores, convidados e imprensa esportiva da Cidade,  a 
3ª Rodada da XXV Copa Bancária que comemora seus 25 anos; As partidas foram realizadas no Clube de Campo 
dos Bancários de Guaratinguetá. 

Com mais um dia maravilhoso e disputado, a 2ª Rodada foi digna dos 25 anos dessa Copa Bancária em alto nível 
técnico. Venha participar e torcer, este é o momento de fazer novas amizades e se divertir!! 

A 1ª Partida foi realizada entre as equipes do Banco do Brasil X Mercantil, o jogo num ritmo de estudo entre as equipes com 
bastante troca de passe e jogadas pelo meio, mas pouca efetividade nas metas adversárias, onde as melhores oportunidades 
foram da equipe do BB. No 1º tempo com um ataque mais rápido e jogadas individuais que abriram espaço na marcação 
adversária, o BB abriu o placar e ampliou logo em seguida. No 2º tempo o Mercantil fez algumas modificações e atacou mais, 
fazendo o BB utilizar os contra-ataques e num desses, fez mais um, aumentado a vantagem; mas mesmo atrás do placar o 
Mercantil lutou bravamente e conseguiu diminuir, dando números finais ao jogo; O Banco do Brasil consegue sua 1ª vitória 
na competição, já o Mercantil ainda não venceu e segue na luta por melhores resultados. (BB 3 X 1 BMB).    

Já a 2ª Partida o time do Sindicato enfrentou a equipe do Santander em um jogo duro e com muita emoção; na 1ª etapa as 
equipes tiveram várias oportunidades, fazendo com que os goleiros trabalhassem muito, mantendo a igualdade do placar, a 
até que em uma bola parada o Santander abriu o placar, após escanteio do lado direito, o Artilheiro Wallace de cabeça 
colocou no fundo da rede. Na 2ª etapa o jogo continuou muito bom, o sindicato indo pra cima e o Santander explorando os 
contra-ataques, e em uma jogada individual saiu o segundo gol do Santander. Já no final e com um jogador a menos a equipe 
do Sindicato sofreu mais dois gols, dando fim ao jogo. O Forte Santander se mantem competitivo e firme na Liderança, já o 
Sindicato continua seu trabalho para se encontrar na competição. Final de jogo (Sind 0 X 4 San).  

O 3º Jogo ocorreu entre as equipes do Bradesco X Fórum, e o jogo foi pra lá de quente. Um jogo pegado, muito equilíbrio e 
variações de jogadas e chances de gols para os dois lados. O placar não foi mexido na 1ª etapa, a equipe do Fórum deve um 
jogador expulso no finalzinho do 1º tempo. Já na 2ª etapa, com um jogar a mais, o Bradesco foi pra cima e o Fórum se 
defendia como podia e pouco atacava, até que faltando uns 10 minutos para o fim, o Bradesco teve também um jogador 
expulso, igualando o jogo em campo, e aí meu amigo, com mais espaço o jogo ganhou muita emoção, chances para todos os 
lados e nos últimos minutos, o Fórum foi mais eficiente, abriu o placar e fechou a partida!!! Que jogo!!! A Forte equipe do 
Fórum foi guerreira até o fim e foi recompensado com a vitória. Já o Bradesco foi muito guerreiro também e martelou o jogo 
todo, mas não foi eficiente. Final de jogo (Bra 0 X 1 Fórum).     

Logos após os jogos o nosso Bar fica a disposição de todos para tomar aquela gelada e saborear porções e salgados nesse  
sábado de esporte, lazer e confraternização. Agradecemos o diretor Paulo Cordeiro, a colaboradora Juliana, e os demais 
diretores presentes pela ajuda na realização desta bela festa. 

Belos Jogos e gols nesta 3ª Rodada. Participe! E veja o Show de Bola!  

Todos os sábados a partir das 09:00hs no Clube dos Bancários. 

 

 


