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        XXV COPA BANCÁRIADE FUTEBOL SOCIETY 2019. 

Você por dentro de tudo o que acontece: 

 

Bom dia Pessoal! Tivemos nesse sábado dia 29/06 a Semifinal 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 passamos algumas notícias da Seleção Brasileira no Mundial Feminino e da Copa América: 
Já sem a nossa Seleção Brasileira Feminina fora do Mundial a competição segue para as Semifinais entre Inglesas X 
Americanas (          X   ) e  Holandesas X Suecas (       X       ), quem fará a Final do Mundial  Feminino dia 06/07 ás 
12:00hs; E na Copa América a Seleção Brasileira Masculina passou para semifinal nos pênaltis contra os Paraguaios e agora 
será contra a Argentina meus amigos !! Brasil  x Argentina (         X         ) e na outra semifinal será Chile x Peru (         X          ).  

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! 

Tivemos a 1ª Partida da Semifinal entre as equipes do Santander X Sindicato, reedição da Copa de 2018 e que foi um jogão 
de bola. O Sindicato precisando da vitória e o Santander jogando pelo empate após melhor classificação na 1ª fase, fez com 
que o Sindicado tomasse a iniciativa do jogo, fazendo mais uma vez o arqueiro do Santander trabalhar muito, com belas 
defesas e muita sorte, pois o Sindicato teve duas bolas na trave, já o Santander se segurou e ariscava pouco, mas num desses 
raros ataques, abriu o placar, após boa jogada de seu artilheiro. Já no 2º tempo o Sindicato continuava pra cima e mais defesas 
do arqueiro e bola na trava do Santander; a bola do Sindicato teimava a não entrar e em um belo contra-ataque o Santander 
ampliou (2x0), deixando a situação mais difícil ainda para o Sindicato que não se entregava e com tanta pressão conseguiu 
seu gol, diminuindo e deixando o jogo ainda mais quente (2x1), entretanto numa fantástica cobrança de falta do atacante 
Wallace do Santander, ampliou e pôs fim ao sonho do Sindicato em disputar a final, fim de jogo. (Santander 3X1 Sindicato)     

A 2ª Partida da Semifinal foi entre as equipes do Fórum Gtª X CEF e foi outro jogo emocionante, pois a CEF também precisava 
da vitória para passar para final e não deu mole ao Fórum; após um 1º tempo mais equilibrado e com poucas chances de 
gols, o placar só saiu do zero no 2º tempo. Foi de arrepiar, a Caixa muito melhor em campo e com mais criação conseguiu 
abrir o placar e continuava firme (0x1), já o Fórum sentiu e só não sofreu mais dois gols devido a bela atuação do goleiro, que 
fez duas grandes defesas e contou com a sorte também, pois a Caixa teve chances claras de gols e não aproveitou, e aí meu 
amigo.... Como diz os Boleiros!! A Bola puni... No finalzinho do jogo o Fórum após um jogada alçada na área, consegui o gol, 
empatando o jogo, controlando a partida até o fim e pela melhor campanha conseguiu passar para final, fim de jogo.  
(Fórum 1X1 CEF)  

GRANDE FINAL 2019!  REEDIÇÃO DE 2018!!!!   SANTANDER X FÓRUM DE GUARATINGUETÁ  

Logos após a final faremos as entregas das premiações e homenagens dos 25 anos da Copa Bancária e finalizaremos com 
nossa tradicional Festa. Agradecemos o diretor Paulo Cordeiro, a colaboradora Juliana, e os demais diretores presentes pela 

ajuda na realização desta bela festa. 

 

 


