
 

  Resenha da 3ª rodada  
 

05/05/2018 

 

             XXIV COPA BANCÁRIADE FUTEBOL SOCIETY 2018. 

Você Ligado!Por dentro de tudo o que acontece: 

Olá Galera! Neste sábado (05/05) pela manhã, ocorreu mais uma Rodada, a 3ª da XXIV Copa Bancária.  
As partidas foram realizadas no Clube de Campo dos Bancários de Guaratinguetá e foi show de bola!!! 

Em Belo dia a 1ª Partida foi entre a equipe do Banco do Brasil X Caixa Federal - CEF; O Jogo começou bem com as duas 
equipes arriscando pouco, entretanto a equipe da CEF se mostrava mais ativa e com maior volume de jogo, principalmente 
no meio campo, onde foi por ali que abriu o placar. Após o gol sofrido o Banco do Brasil com poucas jogadas efetivas pouco 
assustava a meta da CEF, que percebendo praticamente dominou todo 1ª tempo. Já no Segundo tempo o que se viu foi a 
Equipe da Caixa Federal tomando conta do jogo e anulando as investida do Banco do Brasil e utilizando dos contra ataques 
para ampliar e foi isso que aconteceu, e em vários contra-ataques bem executados, aumentou pra 4X0, praticamente 
liquidando a partida e ainda no finalzinho fez mais um. Goleada pra cima do Banco do Brasil. (CEF 5 X 0 BB) 

Já na 2ª Partida da rodada, foi a vez do Fórum de Guaratª enfrentar o Mercantil do Brasil e para confirmar a Liderança da 
Competição o Fórum não tomou conhecimento e como a Caixa Federal, também aplicou uma goleada sobre o Mercantil 
que até tentou resistir, mas o bom time do fórum com uma atuação muito boa e  dominando maior parte dos tempos e 
com uma ótima pontaria fez 02 gols na 1ª etapa e mais 3 na segunda e já no finalzinho o Mercantil descontou marcando 
seu gol de honra final. (FOR 5 X 1 BMB ). 

E na última partida da rodada, e mais uma vez com Sol forte, a equipe do Sindicato enfrentou o Santander que alias 
precisava de qualquer jeito de uma vitoria pra se restabelecer na copa e foi um jogão de bola, equilíbrio de parte a parte 
com jogadas espetaculares, mas foi o Sindicato que saiu na frente com um belo gol de longe acertando o canto direito do 
arqueiro Walter, sem chance! 1x0 Sindicato; Mas o Santander não sentiu o golpe e continuou com seu jogo e também 
levava perigo à meta do sindicato; No Segundo tempo o Santander foi com tudo pra cima do Sindicato que se segurava 
como podia, e ai tem aquele famoso ditado: Água mole em pedra Dura, tanto bate até que fura, e foi isso que aconteceu de 
tanta insistência, o Santander foi recompensado, empatando e virando já no finalzinho. Um belo jogo. (SAT 2 X 1 SIN)   

Depois dos jogos, tivemos no nosso bar muita música, Tv com os Principais Campeonatos deste belo 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. 

 

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. 


