
 

     Resenha da 1ª rodada  
 

  

        XXIV COPA BANCÁRIA DE FUTEBOL SOCIETY 2018. 

                                    Você Ligado!Por dentro de tudo o que acontece: 

Olá Galera!!! Neste sábado (21/04) pela manhã, na presença de jogadores, convidados e imprensa esportiva da 
Cidade, foi dado início a primeira rodada da XXIV Copa Bancária. As partidas foram realizadas no Clube de 
Campo dos Bancários de Guaratinguetá. 

A XXIV Copa Bancária de 2018 será efetuada na mesma fórmula do Ano passado (2017); na 1ª fase todos se 
enfrentam, sendo que o 1º e 2º colocados estarão automaticamente classificados para Semifinal. Já do 3º ao 6º 
passarão para uma 2ª fase (quartas de final), também desde 2017 foi instituído o troféu Transitório Jurcy Q. 
Moreira que será concedido em Réplica à Equipe que obtiver três Títulos consecutivos ou alternados!  

Em um dia ensolarado na 1ª Partida da XXIV Copa Bancária o jogo foi entre a estreante e convidada equipe do Fórum de 
Guaratinguetá X Santander, e com arquibancada cheia, não faltou emoção; O Santander  com sua base tradicional entrou 
em campo bem postado e tocando bem a bola , também do outro lado a equipe do fórum que apesar da estréia não se 
intimidou com o adversário e teve um volume maior de jogo, mas o Santander foi mais objetivo em seus ataques, fazendo 
2 gols no 1º tempo; Já no segundo tempo o volume de jogo do fórum continuava, mas o Santander se segurava até que em 
uma jogada o atacante do fórum recebeu uma bola limpa em profundidade e saiu na cara do arqueiro Walter do Santander 
que teve que sair  da área e defender; o juiz viu mão e como último homem foi expulso, aí por diante foi só pressão da 
equipe  do fórum e numa infeliz substituição o Santander teve o segundo jogador expulso, aumentando ainda mais a 
pressão e acabou cedendo as investidas do ataque do Forum e permitindo o empate  final de jogo  (Sat 2 X 2 For).       

Na 2ª Partida da rodada, em mais um bom jogo, o Bradesco enfrentou a Jovem equipe do Expressinho do Sindicato e 
mostrou muita vontade logo no início, abriu o placar em uma jogada rápida pela esquerda, mas mesmo diante da 
desvantagem a equipe do Expressinho manteve sua estratégia, com jogadas trabalhadas e bem executadas e logo 
empataram e pularam na frente na 1ª etapa (1X2). Com o placar desfavorável o Bradesco se lançou a frente no segundo 
tempo, mas falhando nas finalizações, assim o Expressinho não perdeu jogadas e após mais três investidas com um ataque 
poderoso converteu em gols,  virando goleada, no finalzinho o Bradesco descontou final (Bra 2 X 5 Sind).    

Já na última partida da rodada, sob sol forte, o Banco do Brasil estreou contra a equipe do Mercantil, o jogo foi mais 
cadenciado entre as equipes, alternando bons lances e várias finalizações, obrigando os goleiros das duas equipes a 
trabalharem bastante. O Banco do Brasil saiu na frente após um lateral cobrado na cabeça de atacante do BB, mas o 
Mercantil foi pra cima e com jogadas pelas pontas e em duas oportunidades virou o jogo ainda no primeiro tempo. Já no 
segundo tempo as equipes continuaram jogando e se poupando do calor e utilizando dos  contra ataques  e foi em um 
deles que o mercantil ampliou dando números finais a partida ( BB 1 X 3 BMB). 

Depois dos jogos, tivemos nossa tradicional linguiçada para encerrar o belo sábado de esporte, lazer e confraternização. 
Agradecemos os diretores, Luiz Carlos sua esposa Mara e sua Filha Lene, e Paulo Cordeiro, a colaboradora Juliana, e os 
demais diretores presentes pela ajuda na realização desta bela festa. 

                      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. 


