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                  XXIV COPA BANCÁRIADE FUTEBOL SOCIETY 2018. 

                     Você Ligado! Por dentro de tudo o que acontece: 

Fala aí, Galera! Mais um sábado (19/05) de muito futebol pela manhã, ocorreu mais uma Rodada 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!!! 

A 1ª Partida foi entre a equipe do Mercantil do Brasil X Santander, foi um jogo em que na 1ª etapa o Santander 
praticamente dominou todo o tempo, aproveitando muitos espaços deixado pelo Mercantil e com boas jogadas não teve 
dificuldade pra fazer o 1º gol logo no início, que se manteve pois o Mercantil pouco assustava e em mais duas ótimas 
jogadas ampliou para 3 X 0. Na segunda etapa o mercantil voltou um pouco melhor, mas o Santander soube administrar a 
partida e controlava a maioria das ações, com isso fez mais um e praticamente liquidando a partida, e no finalzinho com um 
jogador a menos para cada lado o mercantil descontou com seu artilheiro Zé Teixeira, final (SAN 4X1 BMB); Com esse 
resultado o Santander matematicamente já esta garantido para próxima fase, já o Mercantil ainda luta para Classificar.  

 A 2ª Partida foi a melhor da Rodada se enfrentaram Bradesco X Caixa Federal/CEF, um jogão de bola com a CEF tendo mais 
volume de jogo e posse de bola, e o Bradesco em seus contra-ataques perigosos na 1ª etapa foi 2X1 para a Caixa Federal, 
com direito a boladas nas traves e muito sustos para os arqueiros das equipes. A segunda etapa também não faltou 
emoção, o jogo estava bem aberto e os ataques não paravam de arriscar, era lá e cá, mas a CEF foi de novo mais eficiente e 
fez mais dois gols e o Bradesco ainda fez mais um, mas não evitou a derrota, final de Jogo (CEF 4X2 BRA). Com a Vitória a 
Caixa Federal – CEF assumiu a Liderança e praticamente já se garantiu na próxima Fase, já o Bradesco com a derrota ainda 
caminha também para sua Classificação.  

Na 3ª e última partida da rodada o Sindicato Expressinho recebeu a equipe do Banco do Brasil, jogo em que foi nítido ver a 
diferença técnica entre as duas equipes. Logo no início o Sindicato já abriu o placar com uma patada de fora da área do seu 
artilheiro Henriquy e como na maior parte do tempo ficava com a posse de bola e trocava bem os passes, deu poucas 
oportunidades a equipe do BB, e em mais três jogadas bem trabalhadas o Sindicato ampliou para 4X0 no 1º tempo. Na 
segunda etapa o banco do Brasil teve um bom início e um momento de futebol, chegando até a acertar a trave do gol do 
arqueiro do Sindicato, mas parou por aí. Já o Sindicato com jogadas bem articuladas e controlando a partida não encontrou 
dificuldade para aumentar o placar mais 2 vezes, mais uma goleada sofrida pelo Banco do Brasil. Final de jogo (SIN 6X0 BB). 
Com a derrota o Banco do Brasil segue sua luta para conseguir ainda uma última vaga para próxima fase, já o Sindicato 
mantém encaminhada sua vaga com mais tranquilidade para próxima fase. 

Depois dos jogos, tivemos no nosso bar muita música, Tv com os Principais Campeonatos deste belo 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. 

                      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. 


