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XXIV COPA BANCÁRIA DE FUTEBOL SOCIETY 2018. 

Você Ligado!Por dentro de tudo o que acontece: 

 

Aí Galera! A Copa do Mundo 2018 já esta na Final e a decisão promete!!! França X Croácia. Na nossa Copa 
Bancária tivemos no sábado (30/06) a nossa Semifinal, e não faltou emoção! As partidas foram realizadas no 
Clube de Campo dos Bancários de Guaratinguetá e foi show de bola, também contamos com a presença da 
imprensa esportiva, o Reporte de Campo Waldir Leite dando toda cobertura!!! 

A 1ª Partida foi entre a equipe do Santander X Sindicato Expressinho, Aliás, que jogo foi esse meus amigos!!! Emoção do 
início ao fim, realmente levantou a torcida na Arena Bancária. Logo no início o Santander foi pra cima e com jogadas fortes 
e criando as melhores chances de gol, fez o goleiro Ricardo do Sindicato trabalhar muito, e a Jovem equipe do sindicato 
parecia abatida, errando muitos passes e mal posicionada em campo, onde o Santander se aproveitou e em uma falha de 
marcação no escanteio abriu o placar (1X0). O Sindicato acusou o golpe e o Santander não perdoou, e em mais duas 
jogadas ampliou o placar: (2x0) numa jogada rápida na entrada da área e numa cobrança de falta fez (3X0), fechando assim 
o 1º tempo; A torcida parecia não acreditar o que estava acontecendo, o Sindicato sendo dominado, e o começo do 
segundo tempo até os 7 minutos parecia que haveria uma goleada do Santander, entretanto em uma jogada isolada do 
ataque do Sindicato, o Juiz deu Pênalty, convertido pela equipe que se animou e o que se viu foi uma vontade, uma guarra 
que o Santander não entendia e começou a bater cabeça, com isso o Sindicato se aproveitou e fez mais dois gols, colocando 
fogo no jogo (3X3). Com o resultado o Santander ainda estava se Classificando para Final e o Sindicato precisava de mais um 
gol, mas no finalzinho do jogo em um contra-ataque o Santander fez o Quarto e liquidou a partida final (SAN 4X3 SIN);  
Um Jogo para ficar na história das Copas e o Santander está em mais uma Final. 

Já na 2ª Partida entre o Fórum Guaratª. X Caixa Federal – CEF, também foi um jogo bom, mas a atual Vice Campeã de 2017 
enfrentou uma equipe muito forte que mostrou o porquê de estar na final da Copa Bancária; O Jogo começou bem aberto 
já que a Caixa precisava da Vitória, mas os ataques eram poucos perigosos e a equipe do Fórum utilizava bem dos contra 
ataques e em dois deles concluídos em gols fechou a 1ª etapa com uma vantagem ainda maior. Já na 2ª etapa a CEF 
continuava indo à frente e mais uma vez os contra-ataques do Fórum eram mortais e com boa pontaria fizeram mais 2 gols, 
administrando até o fim da partida. Já no final da partida a CEF ainda conseguiu diminuir, dando números finais ao jogo 
(FOR 4X1 CEF); Com o resultado o Fórum enfrentará o Santander para decidir quem leva o Título de 2018!!!!  

 Grande Final da XXIV  Copa Bancária  com muita bola rolando e muita Festa!!!  

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

                                        Sábado 14/07 a partir das 10:00hs no Clube dos Bancários. 


