
  

 

Resumo da 2ª rodada 

Você por dentro de tudo o que acontece: 

Neste sábado (26/09), uma manhã com pouco sol e um clima muito bom para o futebol, e com a presença de 
jogadores e convidados, a bola rolou na 2ª Rodada do I Torneio Bancário Society de Clubes Paulistas.  
As partidas foram realizadas no Clube de Campo dos Bancários de Guaratinguetá. 

Na primeira partida da 2ª Rodada, a equipe/clube do São Paulo enfrentou a do Palmeiras, que estava 
embaladíssima pela goleada aplicada no eterno rival Corinthians na 1ª rodada. O São Paulo não por menos 
também veio de uma goleada em cima do Santos.  Foi um bom jogo, muito acirrado, muita marcação, poucos 
espaços para os dois lados, as jogadas eram bem estudas onde prevaleceu quem errou menos, e foi o Palmeiras, 
que no final acabou saindo com a vitória. Vitória está, que o São Paulo vendeu muito caro!  
Na próxima e última Rodada (03/10) o Palmeiras já classificado para a final enfrentará o Santos às 08:45hs. 

Logo em seguida, a segunda e última partida da 2ª Rodada foi entre as equipes/Clubes do Santos contra a do 
Corinthians. Foi um jogo digno de um verdadeiro clássico Paulista e teve de tudo entre estes dois rivais; Na 
primeira etapa o Santos com um time melhor que da 1ª Rodada soube conter o ímpeto do time do Corinthians, 
que também melhorou muito referente à sua 1ª Partida diante do Palmeiras. Aproveitando de uma desatenção 
da defesa corintiana e após um lateral em uma jogada de linha de fundo, o Santos abriu o placar e assim a 1ª 
etapa terminou 1x0 para o Santos. Já na 2ª Etapa, o Corinthians continuava atacando, até que conseguiu 
empatar o jogo e em seguida virar o placar, deixando a equipe do Santos tensa, entretanto após uma jogada do 
meio campista Corintiano, utilizando-se de  uma força desproporcional, acabou levando o 2º amarelo e foi 
expulso, deixando a equipe do Corinthians com menos um. Mas veja como o futebol é mágico!!!  Quem sentiu a 
expulsão foi a equipe do Santos que se lançou ao ataque de forma desorganização taticamente tentando 
empatar e virar a partida, assim deu espaço ao Corinthians, que apesar  de estar com menos um jogador , soube 
aproveitar a maioria dos contra ataques e liquidou a fatura fazendo mais dois gols e fechando o placar em 4 x 2. 
O Santos ainda conseguiu fazer mais um gol, mas já era tarde. Na próxima e última Rodada (03/10) o Corinthians  
enfrentará o São Paulo às 09:45hs, na disputa pela segunda vaga para a grande final contra o Palmeiras. 

Durante e depois dos jogos, estamos no nosso bar com Espetinhos muito bem assados pelo nosso amigo Luiz 
Carlos (Chegado) e pelo Paulo Cordeiro e a Geladíssima e Famosa Cerveja a ¨GORDUCHINHA¨;  Agradecemos a 
todos os diretores que estão nos ajudando na realização desta bela confraternização. 

PS: TRAGAM SEUS FAMILIARES PARA COMPARTILHAR UMA MANHÃ ENTRE AMIGOS, POIS A RIVALIDADE É 
SADIA E FICA APENAS DENTRO DE CAMPOS DEPOIS É SÓ ALEGRIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Muitos gols em mais uma rodada. Participe! E veja o Show de Bola!  

Todos os sábados a partir das 08:45h no Clube dos Bancários.  
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