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      XXIV COPA BANCÁRIADE FUTEBOL SOCIETY 2018.   

Você Ligado!Por dentro de tudo o que acontece:               

Bom dia, Galera! Todos no aquecimento para torcer pela nossa Seleção Brasileira de Futebol que está rumo ao 
Hexa na Rússia. Faltando poucos dias para o Mundial tivemos neste sábado (09/06) muito futebol e Chuva de 
gols, onde 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!!! 

O 1º Jogo foi entre a equipe do Fórum Gtª. X Bradesco, jogo bem movimentado e de muitos gols, vimos um jogo em que o 
Fórum Gtª garantiu sua classificação sem muitos problemas controlando todo jogo. O Bradesco desfalcado e com pouca 
ofensividade a meta da equipe do Fórum, que se aproveitou das falhas deixada pelo Bradesco e fez 3X0 no primeiro tempo 
e mais 3 no segundo. O Bradesco ainda fez seu gol de honra, mas a partida já estava liquidada (FOR 6x1 BRA). Destaque 
para o artilheiro Matheus Nogueira que fez 4 gols e se tornou momentaneamente artilheiro da Copa. Com este resultado a 
equipe do Fórum Gtª. reassumiu a liderança da Copa e o Bradesco apesar da derrota também já se garantiu para próxima 
fase. 

 O 2º Jogo foi semelhante ao jogo em que nos fez lembrar a derrota do Brasil para Alemanha na Copa de 2014, foi muito 
triste, mas já passou e estamos pronto pro Hexa, e parece que a Equipe do Expressinho do Sindicato está a todo vapor e 
sacudiu a roseira da equipe do Mercantil do Brasil aplicando também seus 7X1 com muita autoridade em campo, deixando 
no 1º tempo 4X0 e completando com mais 3 gols na segunda etapa, tendo no finalzinho o gol de honra do Mercantil  final  
(SIN 7X1 BMB); Destaque para o artilheiro Henriquy Vasques que fez 3 Gols e é o Vice-artilheiro da Copa. Após a goleada o 
Expressinho do Sindicato já esta classificado, já o Mercantil encerrou sua participação na 1ª Fase, pois folga na última 
Rodada e vai torcer por uma derrota do Bco do Brasil apara assim assegurar a última vaga para próxima fase.  

O último jogo da Rodada entre Santander X Caixa Federal – CEF foi mais pegado e bastante disputando, onde os goleiros 
das duas equipes trabalharam muito, mas foi a Caixa que saiu na frente, após boa jogada pela lateral, o atleta Everton 
bateu forte de fora da área, surpreendendo o arqueiro do Santander e bola na rede; O Santander não se abateu e foi pra 
cima e de tanto atacar também fez o seu, deixando a 1ª etapa empatada. Na 2ª etapa o Santander veio mais concentrado e 
disposto a conseguir a vitória e bem mais organizado e anulando as jogadas da CEF, que deve um jogador expulso. Com 
isso, o Santander foi pra cima e conseguiu virar o jogo e ainda fez mais 2 gols, dando números finais à partida (SAN 4X1 CEF) 
Destaque para o Centroavante/Pivô Wallace que fez 2 gols e ajudou o Santander a garantir a vaga para próxima fase. A 
Caixa que estava na liderança agora é 4ª colocada, mas também já classificada para próxima fase.   

Agora com a COPA DO MUNDO 2018 jogos ao vivo no nosso bar com muita cerveja gelada, salgados e  

petiscos para Torcer por nosso Seleção Brasileira!!!! Que venha o Hexaaaaa Brasil !!! 

                            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. 


