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              XXV COPA BANCÁRIA DE FUTEBOL SOCIETY 2019. 

Você por dentro de tudo o que acontece:  

Fala Galera! Mais uma Rodada foi realizada, na presença de jogadores, convidados e imprensa esportiva da 
Cidade. É a XXV Copa Bancária que comemora seus 25 anos; As partidas foram realizadas no Clube de Campo dos 
Bancários de Guaratinguetá. 

Com mais um dia espetacular e maravilhoso a 2ª Rodada foi digna dos 25 anos dessa Copa Bancária em alto nível 
técnico. Venha participar e torcer, este é o momento de fazer novas amizades e se divertir!! 

O 1º Jogo foi realizada entre as equipes do Sindicato X Fórum onde o sindicato fez sua estréia após folgar na 1ª Rodada; já o 
Fórum após vitória contra o BMB veio em busca da segunda vitória em um jogo bastante movimentado, principalmente nos 
15 minutos iniciais, onde o Fórum muita mais ligado e com bom toque de bola aproveitou a desatenção da equipe do 
Sindicato, fez dois gols e controlou o jogo praticamente todo 1º tempo. Mesmo jogando mal o sindicato conseguiu em uma 
marcação alta diminuir o placar, mas não deu tempo de comemorar, logo após a saída de bola e em mais uma falha o Fórum 
ampliou (3x1). Na 2ª etapa o Sindicato voltou melhor e o jogo ficou bem equilibrado e com maior volume, o Sindicato atacou 
e conseguiu fazer o segundo mostrando um reação, entretanto o Fórum mais organizado, controlou o jogo e  após um lateral 
conseguiu fazer mais um gol, dando números finais ao jogo (Sind 2 X 4 Fórum). 

A 2ª Partida o Jogo foi entre a Caixa Federal X Bradesco, a Caixa jogando para manter a mesma pegada da estréia e o Bradesco 
tentando se reabilitar, deixou a 1ª etapa com um jogo estudado, com bastante toque de bola e jogadas pelas laterais, e após 
um contra-ataque, a Caixa parada com falta, teve uma bela cobrança e abriu o placar; mesmo atrás o Bradesco foi pra cima, 
assustando a zaga adversária, mas parou nas belas defesas do arqueiro da Caixa, que com um novo contra-ataque ampliou. 
Já no finalzinho o Bradesco descontou. Na 2ª etapa o Bradesco jogava tudo para reverter o resultado, impondo muita 
dificuldade a equipe da CEF que explorava os contra-ataques com muita velocidade e eficiência, exigindo do Arqueiro do 
Bradesco grandes defesas, mas não conseguiu evitar que sua equipe tomasse ainda mas 3 gols terminado assim a partida. 
(CEF 5 X 1 Bra). 

Já no 3º Jogo a equipe Mercantil X Santander fecharam a 2ª rodada deste Sábado com uma chuva de gols. O Mercantil 
querendo se reabilitar e o Santander buscando a liderança. A partida começou bem equilibrada, mas com pouca efetividade 
nas metas adversárias, concentrando mais no meio as jogadas, pouco aparecia os ataques e somente no finalzinho o 
Santander com duas jogadas pelos lados conseguiu furar o ferrolho do Mercantil e fazer 2 Gols, dando mais tranqüilidade a 
equipe. No 2º tempo o Mercantil avançou um pouco e até os 10 minutos manteve firme, entretanto o que aconteceu na 1ª 
partida se repetiu, o time caiu de rendimento, permitindo que o Santander explorasse com sabedoria o ataque e com isso, 
mais 4 gols. Com destaque para o atacante Wallace que fez 5 Gols. Final de jogo. (BMB 0X6 Sant). 

Logos após os jogos o nosso Bar fica a disposição de todos para tomar aquela gelada e saborear porções e salgados nesse  
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 2ª Rodada. Participe! E veja o Show de Bola!  
Todos os sábados a partir das 09:00hs no Clube dos Bancários. 

 


