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       XXV COPA BANCÁRIADE FUTEBOL SOCIETY 2019. 

Você por dentro de tudo o que acontece: 

Galera do Futebol e Amigos! Nesse lindo final de semana tivemos a última rodada da 1ª Fase da nossa grandiosa 
XXV Copa Bancária na presença de jogadores, convidados e imprensa esportiva da Cidade, que comemora seus 
25 anos; As partidas foram realizadas no Clube de Campo dos Bancários de Guaratinguetá. 

Antes de falar da nossa copa segue informações da Seleção Brasileira no Mundial Feminino e da Copa América: 
Nossas meninas após vitória sobre a Jamaica enfrentaram as rivais australianas, mas depois de estar vencendo 
de 2X0, as Australianas viraram o jogo sobre as Brasileiras por 3X2. Agora a Seleção joga contra as Italianas e 
precisa de um empate para passar para oitavas; Já a Seleção Masculina abriu a Copa América contra a fraca 
Bolívia e venceu por 3X0 no Morumbi e agora enfrentará a Venezuela, que empatou com o Peru. Vamos com 
tudo Brasil !!!    

Essa XXV Copa Bancária de 2019 é muito especial, pois completamos 25 Anos! É um Orgulho para todos nós, com 
a promessa de um grandioso evento esportivo para todos os Bancários e Convidados, momento de fazer novas 
amizades e se divertir! 

A 1ª Partida foi entre a CEF X Santander, estava a disputa do segundo lugar, e se a CEF ganhasse o jogo tomava o 2º lugar do 
Santander e iria direto para semifinal da Competição, e não é que a CEF começou a 1000 o jogo, abrindo o placar logo no 
início e ditando o jogo praticamente todo 1ª e 2º tempo,  e só não ampliou devido ao grande destaque da partida, o arqueiro 
do Santander que além de ser um excelente goleiro estava em um dia iluminado, defendendo até pênalti, mas a bola pune 
amigo... Não é à toa que o Santander é um candidato ao título e teve pouquíssimas chances, mas foi letal, foram três gols nos 
momentos oportunos, liquidando a partida e se assegurando na vice liderança. Fim de um belo jogo. (CEF 1 X 3 Sant).    

Na 2ª Partida Fórum encarou o Banco Brasil em um jogo de equilíbrio de ambos os lados e poucas jogadas de perigo, 
concentrando mais a disputa bela bola no meio de campo, e quem saiu na frente foi o Fórum, após chute de fora da área o 
atacante aproveitou um rebote do arqueiro do Banco Brasil, ficando assim o 1º tempo. Já no 2º tempo o jogo continuou o 
mesmo, só que desta vez, quem fez foi o Banco do Brasil, após uma jogada trabalhada pelo meio seu atacante acertou um 
belo chute, empatando o jogo e ficando assim até o apito final. (Fór 1 X 1 BB). 

Já o último jogo desta fase foi entre Sindicato X Bradesco com um sol forte e muito equilíbrio a partida foi marcado por muita 
garra e vontade das duas equipes e forte marcação, onde o sindicato abriu o placar já perto do fim da 1ª etapa. Com o sol 
ainda mais forte na 2ª etapa o jogo continuou equilibrado, mas novamente em uma bola parada de escanteio, o Bradesco se 
aproveitou da falha e empatou. O jogo continuou disputado, mas no finalzinho após um contra-ataque o Sindicato fez mais 
um gol, em um momento que o jogo se encaminhava para um empate; final (Sind 2 X 1 Bra).  

Logo após os jogos o nosso Bar fica a disposição de todos para tomar aquela gelada e saborear porções e salgados, em um  
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 7ª Rodada. Participe! E veja o Show de Bola!  

Todos os sábados a partir das 09:15hs no Clube dos Bancários. 

 

 


