
 

                          Resenha da 1ª rodada  

 
 

    

2º Torneio Bancário Society de Clubes paulista 2017.   

                           Você Ligado! Por dentro de tudo o que acontece: 

                                                                                                                                                                                                                           
Neste sábado (07/04) pela manhã, na presença de Bancários e sócios, iniciamos o 2º Torneio Bancário de Clubes 
Paulista 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 há 23 anos e é um Sucesso consolidado, sempre com a 
Participação de todos, e o intuito deste torneio e trazer todos que gostam de futebol para jogar pelo seu time 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.   

E a Bola Rolou!!! Em um dia quente e meio nublado a 1ª Rodada foi um show de gols, com muita disposição dos atletas; 
Onde o 1º jogo foi entre São Paulo x Corinthians  e não faltou emoção. A equipe tricolor Paulista não tomou conhecimento 
do Timão e atropelou os caras, massacre da serra elétrica 10  x  03  sem chororô ou mimimi.... .Artilheiro do Jogo foi o Tiago 
Chaves com 4 gols que comandou a equipe!!! com direito a música no Fantástico!!   

Já no 2º Jogo  entraram em campo a Rapaziada do  Santos X Palmeiras  e teve um jogo mais equilibrado pelo menos no 1º 
tempo 1 x 1, mas na segunda etapa a equipe do Palmeiras foi superior fisicamente e comandada também pelo seu 
artilheiro Jurandir, goleou  a equipe Santista por 5 x 1,  com quatro gols do Jurandir que também deve direito a música no 
Fantástico!!! 

Depois dos jogos, tivemos nossa tradicional linguiçada para encerrar o belo sábado de esporte, lazer e confraternização. 
Agradecemos o diretor Paulo Cordeiro, a colaboradora Juliana, e aos demais diretores presentes pela ajuda na realização 
deste evento, e que dia 21 /10 / 2017 temos nova Rodada  !!!! . 

                            

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. 


