
 

   Resenha da 8ª Rodada  
 

23/06/2018 

 
 

   XXIV COPA BANCÁRIADE FUTEBOL SOCIETY 2018. 

Você Ligado!Por dentro de tudo o que acontece: 

 

Fala Galera! A Copa do Mundo 2018 é só emoção e Nossa Seleção conquista sua 1ª Vitória 2X0 contra a Costa 
Rica e agora será contra a Sérvia dia 27/06 ás 15:00hs. Vamos Brasil!!!!; Já no sábado passado (23/06), ocorreu a 
Quartas de Final da XXIV Copa Bancária. As partidas foram realizadas no Clube de Campo dos Bancários de 
Guaratinguetá e foi show de bola, também contamos com a presença da imprensa esportiva, o Reporte de 
Campo Waldir Leite dando toda cobertura!!! 

O 1º Jogo foi entre Sindicato X Mercantil, o Sindicato precisando apenas de um empate para seguir para Semifinal e o 
Mercantil só interessava a vitória para seguir em frente e apesar de tecnicamente a equipe do Sindicato Expressinho ser  
melhor, o Mercantil  estava com muita vontade e organização e na 1ª etapa conseguiu manter o resultado em 0X0; O 
Sindicato estava muito nervoso e errando muitos passes e na  volta para 2ª etapa melhorou sua concentração e com todo o 
mérito e bravura  do Mercantil resistindo, mas em duas jogadas bem trabalhadas o Sindicato enfim fez sua parte e 
conseguiu seu objetivo, a vitória por 2X0; Com o resultado o Sindicato Expressinho enfrentará o Santander pela Semifinal e 
o Mercantil se despede da Copa com grande atuação.  

O 2º Jogo foi entre a Caixa Federal – CEF X Bradesco, desta partida saiu o adversário da Equipe do Fórum de Guaratinguetá 
na outra Semifinal e a Caixa Federal que foi Vice Campeão em 2017 se mostra pronta para brigar pelo Título inédito da 
Copa. Em um jogo que foi totalmente dominado pela CEF, a equipe do Bradesco pouco fez, e com posse de bola e um 
ataque inspirado no 1º tempo a CEF abriu 2X0, abrindo assim o caminho para uma Classificação sem risco e mantendo o 
mesmo padrão da 1ª etapa. Já o Bradesco abatido em campo, não conseguiu segurar a CEF, que fez mais 3 Gols, liquidando 
a partida por 5X0; Assim o Bradesco se despede da Copa e a CEF continua firme para buscar mais uma Vitória na Semifinal. 

 

Agora com a COPA DO MUNDO 2018 jogos ao vivo no nosso bar com muita cerveja gelada, salgados e  

petiscos para Torcer por nosso Seleção Brasileira!!!! Que venha o Hexaaaaa Brasil !!! 

                           Muitos gols em mais uma rodada. Participe! E veja o Show de Bola! 

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


