
 

     Resenha da 1ª rodada  
 

XXIII COPA BANCÁRIA DE FUTEBOL SOCIETY 2017.   

                            Você Ligado! Por dentro de tudo o que acontece: 

Neste sábado (01/04) pela manhã, na presença de jogadores, convidados e imprensa 
esportiva da Cidade, foi dado o pontapé inicial para a primeira rodada da XXIII Copa 
Bancária. As partidas foram realizadas no Clube de Campo dos Bancários de 
Guaratinguetá. 

Este ano a XXIII Copa Bancária está reformulada e com novidades; na 1ª fase todos se 
enfrentam, sendo que o 1º e 2º colocados estarão automaticamente classificados para 
Semifinal. Já do 3º ao 6º passarão para uma 2ª fase (quartas de final), também a partir 
deste ano 2017 foi instituído o troféu Transitório Jurcy Q. Moreira que será concedido 

em Réplica à Equipe que obtiver três Títulos consecutivos ou alternados. 

A Bola Rolou!!! Em um dia ensolarado na 1ª Partida da XXIII Copa Bancária o jogo entre a estreante e convidada OAB de 
Guaratinguetá X Banco Mercantil do Brasil, foi uma partida muito bem jogada, com o Mercantil após uma das melhoras 
Campanhas da Temporada passada, queria repetir este ano seu bom desempenho. O jogo no 1º tempo esteve bem 
equilibrado, com a estreante OAB fazendo um jogo de bastante movimentação, havendo um respeito mútuo entres as 
equipes deixando a emoção para a 2ª etapa. A OAB voltou mais objetiva e tocando bem a bola, utilizando de seu atacante 
criaram várias oportunidades e em umas dessas, abriu o placar deixando o Mercantil meio atônico. Aumentando os ânimos 
dos atletas em outra jogada na intermediária o Mercantil após uma jogada, parou para reclamar um falta que a arbitragem 
entendeu que não foi, então a OAB se aproveitou e ampliou o marcador.  No fim o mercantil ainda diminuiu terminado 
OAB 2x1 BMB.  A OAB/Guaratª estreia de forma consistente e o Mercantil terá que rever e se arrumar para sequência da 
Copa.  

Na 2ª Partida da rodada, em mais um bom jogo, o Atual Campeão Santander enfrentou a equipe da Caixa Federal, 
comandada pelo Zagueiro Experiente João Vaz. Com um início muito animado onde o Santander logo abriu o placar, mas 
engana-se quem achou que o Santander iria ter facilidade! Pelo contrario a CEF não se abateu e em duas jogas de contra 
ataque pegou o Santander desorganizado no sistema defensivo e virou o placar, deixando o jogo emocionante tendo 
jogadas muito boas para ambas as equipes. No finalzinho da 1ª etapa em uma jogada o Santander empatou a partida. Já no 
segundo tempo o jogo continuava bom e tivemos várias oportunidades, mas a CEF após fazer várias modificações na 
equipe, durante o segundo tempo não conseguiu ter uma melhor organização dentro de campo e o Santander não 
Perdoa!! Aproveitando os espaços deixados pela CEF e com a entrada do Jogador Henriquy com jogadas rápidas e bem 
elaboradas balançou a rede duas vezes, jogando um balde de água fria na CEF que não conseguiu manter a intensidade da 
1ª etapa e ainda levou mais um gol ficando assim Santander 5x2 CEF.    

Já na última partida da rodada, sob sol forte, o Banco do Brasil enfrentou o REAL que após duas temporadas de maus 
resultados, este ano quer recolocar a equipe nos trilhos da vitória e foi isso que aconteceu no melhor jogo da rodada. O 
jogo todo foi muito acirrado e pegado com disputas fortes. O Banco do Brasil já consolidado como uma grande equipe 
também não facilitou e vendeu caro a partida, onde até o último minuto tentou não sair derrotado,  mas o Real se manteve 
firme  e o jogo terminou Real 2x1 BB. 

Depois dos jogos, tivemos nossa tradicional linguiçada para encerrar o belo sábado de esporte, lazer e confraternização. 
Agradecemos os diretores, Luiz Carlos, Fausto e Paulo Cordeiro, a colaboradora Juliana, e os demais diretores presentes 
pela ajuda na realização desta bela festa. 

        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. 


