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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 22/06 a 2ª Fase – Quartas de Final 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 ultimas informações da Seleção Brasileira no Mundial Feminino e da Copa America; 

Nossas Seleção Brasileira Feminina após uma heróica Classificação no Grupo derrotando as Italianas, 
enfrentamos as Francesas e donas da Casa nas Oitavas e infelizmente por muito pouco não passamos para as 
Quartas de Final da Competição França 2 X 1 com gol na prorrogação, Parabéns as meninas pelo desempenho,  
o Brasil se orgulha de vocês!!!  Já a Seleção masculina na Copa América após derrotar a Bolívia e empatar com 
a Venezuela desta vez jogou, ganhou e convenceu o torcedor goleada pra cima dos Peruanos 5X0 e Classificação 
para Quartas de Final, 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! 

O 1º Jogo das Quartas de Final foi entre a equipe do Sindicato X Bradesco e foi um jogo muito bom de assistir, o Sindicato por 
melhor campanha jogava pelo empate e o Bradesco só interessava a vitória. No 1º tempo o Bradesco mandou no jogo até os 
minutos finais com dois gols, deixando o Sindicato praticamente sem ver a bola, entretanto nos minutos finais da 1ª etapa o 
Sindicato após uma das raras jogadas conseguiu um gol, trazendo o time novamente pro jogo. Já na 2ª etapa o Bradesco 
continuava no seu ritmo, mas o Sindicato voltou com outra postura, equilibrou o jogo e levou mais perigo a meta do Bradesco 
onde após uma bola que o goleiro não encaixou na área o sindicato empatou o jogo e segurou a pressão até o fim.  
Final (Sind. 2X2 Bra), com o resultado o Sindicato garantiu a vaga para Semifinal.        

Já o 2º Jogo dessa Quartas de Final foi entre a CEF X Banco do Brasil, também por melhor Campanha na 1ª Fase a CEF jogou 
pelo empate e o Banco Brasil precisou correr atrás da vitória. Em um jogo bastante disputando e com muita disposição as 
duas equipes queriam a vitória e por essa vontade as duas equipes fizeram um gol no 1º tempo (1X1), deixando a emoção 
mais forte para 2ª etapa que foi muito equilibrado e com poucos erros, mas a Caixa foi mais eficiente e em uma jogada bem 
articulada colocou a bola no fundo da rede da meta adversária fazendo (2X1) e jogando um balde de água fria no Banco do 
Brasil que ainda tentou, mas já era tarde final de jogo (CEF 2X1 BB). Com o resultado a CEF também garantiu vaga na Semifinal.      

Agora no dia 29/06, próximo sábado, teremos a reprise da Semifinal de 2018  Santander x Sindicato e Fórum X CEF!!!  
Muita emoção e vai ser de arrepiar!!! 

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 SEMIFINAL. Participe! E veja o Show de Bola!  

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

 

 

 


