
 

                          Resenha da 2ª rodada  

 
 

    

2º Torneio Bancário Society de ClubeS paulistas 2017.   

                           Você Ligado! Por dentro de tudo o que acontece: 

                                                                                                                                                                                                                           
Neste sábado (21/10) pela manhã, na presença de Bancários e sócios, realizamos a 2ª rodada do 2º Torneio 
Bancário Society de Clubes Paulistas 2017, com as partidas realizadas no Clube de Campo dos Bancários de 
Guaratinguetá. 

Estamos fazendo com que este Torneio se consolide para que ocorra sempre no 2º Semestre do ano; Já que no 
1º Semestre fazemos a Copa Bancária, que está em disputa há 23 anos, e é um Sucesso consolidado, sempre 
com a Participação de todos. O intuito deste torneio é trazer todos que gostam de futebol a jogar pelos seus 
times de Coração e agregar a amizade e fortalecer a união, além de utilizar e desfrutar do Clube de Campo 
dos Bancários, trazendo toda a família. 

Em um dia nublado, mas ótimo para o futebol, a 2ª Rodada foi um show com muita disposição dos atletas; O 1º 
jogo foi entre Santos x São Paulo, o Santos precisando da vitória para se manter vivo no torneio teve um 1º 
tempo muito bom, onde o São Paulo pouco fez e acabou 1 X 0 pro Peixe! Parecia que a vitória estava 
encaminhada, mas veio a 2ª etapa e o São Paulo teve desde o início o controle e conseguiu um virada incrível, 
onde o Santos até diminuiu, mas não o suficiente para bater o Tricolor Paulista, final de Jogo 3 X 2 São Paulo, 
com a vitória garantiu a vaga para Final.   

Já no 2º Jogo   Corinthians X Palmeiras   fizeram um jogo de muitos gols, mas para um lado só!! Isso mesmo, a 
equipe do Palmeiras comanda pelo artilheiro Henriquy Vasques não teve dificuldade para aplicar um sonora 
goleada na equipe do Timão! Sem piedade no 1º tempo foi 6 X 0 e no segundo mais 9 ... Literalmente não deu 
pra o Timão, final Palmeiras 15 X 0 Corinthians; Com o resultado o Palmeira que também já havia batido o 
Santos na Rodada anterior consegui a vaga para Final   

Depois dos jogos, tivemos nossa tradicional linguiçada para encerrar o belo sábado de esporte, lazer e 
confraternização. Agradecemos a colaboradora Juliana e os demais diretores presentes, pela ajuda na realização 
deste evento. No dia 11 /11 / 2017 teremos a disputa do 3º e 4º às 09:15hs  e a Grande Final  1º e 2º  às 10:15hs. 

                            

Muitos gols em mais uma rodada. Participe! 

E veja o Show de Bola! 

    Todos os sábados a partir das 09:00h no 

Clube dos Bancários. 


