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      XXV COPA BANCÁRIADE FUTEBOL SOCIETY 2019. 

Você por dentro de tudo o que acontece: 

Bom dia, Galera!! Tivemos hoje à Penúltima Rodada da 1ª Fase da nossa grandiosa XXV Copa Bancária na presença 
de jogadores, convidados e imprensa esportiva da Cidade, que comemora seus 25 anos; As partidas foram 
realizadas no Clube de Campo dos Bancários de Guaratinguetá. 

O Mundial Feminino já começou e nossas meninas fizeram bonito na estreia apesar de nossa maior jogadora,  
Marta, estar se recuperando de uma lesão. A Seleção ganhou de 3 X 0 da Seleção da Jamaica com três gols da 
atacante Cristiane!!! Show de bola das nossas meninas, vai com tudo e próximo desafio será contra a Seleção 
da Austrália dia 13/06 ás 13:00hs e a Rapaziada estreia contra a Bolívia  dia 14/06 ás 21:30hs, Tmj! Brasil !!! 

Esta XXV Copa Bancária de 2019 é muito especial, pois completamos 25 Anos! É um Orgulho para todos nós, com 
a promessa de um grandioso evento esportivo para todos os Bancários e Convidados, momento de fazer novas 
amizades e se divertir! 

O 1º Jogo da 6ª Rodada foi entre Sindicato X Banco do Brasil e apesar de ambas equipes já estarem classificadas para 2ª Fase 
as mesma estão em busca de uma melhor colocação na Classificação Geral, e foi um bom jogo com muitos gols e vira vira, 
começando com o Banco do Brasil aproveitando um bobeira da zaga adversária saiu na frente, mas durou pouco e em duas 
investida o Sindicato fez a 1ª virada com dois  gols e ampliando logo depois, sendo que no finalzinho da 1ª etapa o Banco do 
Brasil diminuiu. Já na 2ª etapa o Banco do Brasil apertou a marcação e em duas bolas paradas empatou e virou novamente 
colocando o Banco do Brasil na frente. Apesar da pressão o BB consegui segurar e ainda anular várias  jogadas do Sindicato e 
saiu com um grande resultado. (Sind. 3 X 4 BB) 

Já a 2ª Partida foi entre Caixa Federal X Mercantil, o Mercantil já eliminado compareceu para fazer seu jogo de despedida 
desta Copa e a Caixa para tentar achar o caminho das vitórias novamente e foi o que aconteceu, apesar da vontade e 
disposição do Mercantil a Caixa Federal aplicou a maior goleada até o momento desta Copa, foram 8 gols e boa administração 
da partida sem correr susto; com o resultado a CEF se reabilita e ganha moral para sequencia da competição; O Mercantil 
tem a promessa de restruturação da equipe para 2020 para fazer bonito!! (CEF 8 X 0 BMB) 

Na 3ª Partida, o jogo mais esperado da Copa: Fórum X Santander e não faltou emoção e polêmicas; O Fórum atual Campeão 
de 2018 e invicto, do outro lado o Santander, Tetra Campeão e também invicto; o Santander teve um jogador expulso logo 
no início que ainda resultou no gol do Fórum, mas apesar disso, todo o 1º tempo o jogo foi de igual para igual, o Santander 
não sentiu a expulsão e já no segundo tempo com um sol muito forte e aí sim, o Fórum com um a mais e fazendo também 
um bom jogo, teve paciência e foi martelando, martelando e apesar de várias defesas difíceis do arqueiro Walter Junior 
acabou fazendo mais dois gols, tendo também um jogador expulso no finalzinho da partida, mas já não dava mais tempo 
para o Santander recuperar o resultado; bom jogo e promessa de pegar mais fogo nas próximas fases. (Fórum 3 X 0 Sant)   

Logo após os jogos o nosso Bar fica a disposição de todos para tomar aquela gelada e saborear porções e salgados, em um  
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 6ª Rodada. Participe! E veja o Show de Bola!  

Todos os sábados a partir das 09:00hs no Clube dos Bancários. 

 

 


