
 

  Resenha da 4ª Rodada  
 

12/05/2018 

 

             XXIV COPA BANCÁRIADE FUTEBOL SOCIETY 2018. 

        Você Ligado! Por dentro de tudo o que acontece: 

Bom dia, Galera! No sábado (12/05) pela manhã, ocorreu, a 4ª Rodada da XXIV Copa Bancária.  
As partidas foram realizadas no Clube de Campo dos Bancários de Guaratinguetá e foi show de bola!!! 

Em mais um Belo dia o 1º Jogo foi entre a equipe do Bradesco X Banco do Brasil; um jogo muito importante para ambas 
equipes, o famoso jogo de 6 pontos! E foi um jogão pois não faltou vontade e determinação, o Banco do Brasil 
diferentemente do jogo passado, neste mostrou muita garra e na 1ª etapa foi só emoção. O Bradesco saiu na frente após 
um penalty, mas em seguida o BB virou após um falta bem cobrada pelo atacante Thiago e no finalzinho o Bradesco 
empatou. Já na 2º etapa o jogo continuava muito bom e o Bradesco virou novamente o jogo e em seguida fez mais um, 
mas o BB não se abateu e foi pra cima diminuindo em um novo Penalty, meu amigo que jogo foi esse!!! No finalzinho o BB 
teve a chance de empatar, mas errou a finalização e na volta o Bradesco em mais uma jogada ampliou.  
Final de um jogão (BRA 5 X 3 BB).   

 No 2º Jogo da rodada, foi entre o Fórum de Guaratª  X  Sindicato, outro jogão de bola, ali estava em jogo a  manutenção da 
liderança da Copa e o Fórum não queria entregar de jeito nenhum o 1º Lugar. Um jogo de alto nível com grandes jogadas 
trabalhas, muita marcação  e muito  trabalho para os arqueiros das equipes (Walter e Ricardo) e quem errasse menos 
poderia sair  vitorioso e assim em uma falha da Equipe do Fórum o Sindicato não desperdiçou, Gooooooolll, abrindo o 
placar, mas mesmo atrás do placar o Fórum não se desorganizou e continuou na sua estratégia e no finzinho da 1ª etapa 
após uma jogada pelo meio, o Atleta Darcio limpou o lance e mandou uma patada de fora da área Goooolaaaaçõ!! Na 
segunda etapa o jogo continuou muito bom mas sem erros, mesmo sem gols foi um ótimo 2º tempo e o Fórum se manteve 
na 1ª  Posição,  final de jogo (FOR 1 X 1 SIN). 

E no último jogo da rodada, a Caixa Federal/CEF enfrentou o Mercantil do Brasil, outro bom jogo, a CEF após goleada 
aplicada na Rodada passada queria manter a performance, já o Mercantil precisava se recuperar da derrota sofrida 
também na semana passada e as equipes não  pouparam forças para abrir o marcador. O mercantil articulando bem a Bola 
no meio chegava mas pecava nas finalizações, mas a CEF era mas paciente e trabalhava a bola esperando um erro do 
adversário que acabou ocorrendo numa bobeada da zaga do Mercantil, a CEF abril o placar onde manteve o resultado por 
todo 1º Tempo. Já na 2ª etapa o Mercantil foi pra cima, mas a CEF consegui anular todas as jogadas e utilizava dos contra 
ataques para levar perigo a meta do mercantil e em duas situações ampliou e praticamente liquidou a partida, mesmo atrás 
do placar o mercantil ainda tentava, mas não era dia da bola entrar, fim de jogo (CEF 3 X 0 BMB).  

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. 


