
 
  
 

  Resumo da 1ª rodada 

 

Você por dentro de tudo o que acontece: 

Neste sábado (19/09), pela bela manhã ensolarada, muito quente e com a presença de Bancários, sócios e 
convidados, a bola rolou para o primeiro e inédito Torneio Bancário Society Clubes Paulistas.  
As partidas foram realizadas no Clube de Campo dos Bancários de Guaratinguetá. 

Na primeira partida do I Torneio Bancário de Clubes Paulista, tivemos as equipes/clubes do Palmeiras 
enfrentando a do Corinthians. O Palmeiras se fez valer pela quantidade de jogadores que tinha, tocou a bola e 
dominou praticamente todo o jogo. A valente equipe do Corinthians contava apenas com um reserva e tentou 
se organizar para surpreender a equipe do Palmeiras, entretanto as jogadas do Palmeiras eram mais eficazes e 
mortais. Placar final Palmeiras 11 x 3 Corinthians. Na próxima Rodada dia 26/09 ás 08:45hs teremos o São Paulo 
X Palmeiras.  

Logo em seguida, a segunda e última partida da Rodada foi entre as equipes/Clubes do São Paulo contra a do 
Santos, onde como a equipe do Corinthians, estava com poucos jogadores e sem reserva. Mesmo assim o 1º 
Tempo foi bem disputado, o São Paulo criou varias oportunidades, mas parou no goleiro Bruno do Santos,  
terminando o primeiro tempo 2 x 1 para o São Paulo. Já na etapa final, o Santos não conseguiu desempenhar a 
mesma atuação do 1º tempo onde tocava mais a bola, assim o São Paulo se aproveitou e com mais atletas 
revezando, aumentou o placar e liquidou a partida. Placar final São Paulo 7 x 1 Santos. A Segunda partida da 
próxima rodada será entre Santos x Corinthians, dia 26/09 ás 09:45hs. As duas equipes precisam da vitória para 
seguir firme no Torneio. 

Depois dos jogos, tivemos uma bela confraternização, com Espetinhos muito bem assados pelo nosso amigo Luis 
Carlos (Chegado) e a Geladíssima Cerveja, a famosa gorduchinha, onde quem comprou 3 gorduchinhas, foi 
agraciado com uma lembrança do evento, uma gelada Caneca de alumínio do torneio.  

Agradecemos os diretores, Luiz Carlos, Paulo Cordeiro e Teixeira, as eternas ajudantes Juliana e Mara esposa do 
chegado, pela ajuda na realização desta bela confraternização; Informamos ainda, que temos canecas do evento 
e estaremos na próxima rodada, com a mesma oferta, comprando 3 Gorduchinhas ou  3 refrigerante leva uma 
Caneca do I Torneio Bancário Society de Clubes Paulistas. 

Muitos gols em mais uma rodada.  

Participe! E veja o Show de Bola!  

Todos os sábados a partir das 08:45h no Clube dos Bancários. 

Claudio Vasques, José Maria Guerra e Gilberto Gil. 
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