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            XXV COPA BANCÁRIADE FUTEBOL SOCIETY 2019. 

Você por dentro de tudo o que acontece: 

Olá Pessoal! Hoje foi realizada na presença de jogadores, convidados e imprensa esportiva da Cidade,  a 5ª Rodada 
da XXV Copa Bancária que comemora seus 25 anos; As partidas foram realizadas no Clube de Campo dos Bancários 
de Guaratinguetá. 

A Copa América no Brasil começa dia 14/06 e a Rapaziada estréia contra a Bolívia e o Mundial Feminino começa 
dia 07/06; as meninas estréiam dia 09/06 contra a Jamaica. Vamos torcer por nossa rapaziada e nossas 
Meninas! Vamos com tudo 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! 

A 1ª Partida foi entre o Fórum de Guaratinguetá X Caixa Federal, após folgar o Fórum veio em busca de mais uma vitória e a 
CEF após a derrota na rodada passada também queria a vitória. O jogo teve dois momento, sendo que no 1º tempo a equipe 
do Fórum teve o jogo na mão e soube aproveitar sua forte e alta marcação, sendo recompensada com dois gols no início da 
partida; já na 2ª etapa a CEF que mandou no jogo, fazendo o goleiro do Fórum trabalhar muito e salvando a equipe do Fórum 
que soube administrar a pressão e conquistar mais uma vitória. Final de jogo (For. 2X0 CEF).  

Na 2ª Partida um jogo com muita emoção do começo ao fim entre as equipes do Banco Brasil X Bradesco. Ambas buscando 
uma melhor colocação na tabela; O Bradesco com maior controle da bola e jogas de lançamentos no 1º tempo fez dois gols, 
já o BB com bastante disposição diminui no finalzinho, deixando o 2º tempo mais emocionante, pois o BB manteve a 
disposição e conseguiu empatar. O jogo seguia com muitas chances de lado a lado, até que o Bradesco fez outro, mas no 
finalzinho o Banco do Brasil conseguiu novamente o empate em um bom jogo de bola. Final de partida (BB 3X3 Bra).  

Já na 3ª e última partida o Sindicato enfrentou a equipe do Mercantil que precisava de qualquer jeito da vitória para manter 
esperanças de classificação para próxima fase, entretanto o Sindicato ainda buscando uma melhor performance na 
competição não tomou conhecimento e aplicou a maior goleada da competição, até o momento com respeito à equipe do 
Mercantil o Sindicato no 1º tempo praticamente resolveu o jogo, foram 6 gols; Já na 2ª etapa o Sindicato administrou o jogo 
e ainda conseguiu mais um gol de pênalti, dando números finais ao jogo. (BMB 0X7 Sind).   

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 5ª Rodada. Participe! E veja o Show de Bola!  

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

 

 


