
 

     Resenha da 2ª rodada  
 

  

        XXIV COPA BANCÁRIA DE FUTEBOL SOCIETY 2018. 

                                    Você Ligado!Por dentro de tudo o que acontece: 

Fala aí Galera! Neste sábado (28/04) pela manhã, ocorreu a 2ª 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 dia ensolarado a 1ª Partida da 2ª rodada da XXIV Copa Bancária foi entre a equipe do Bradesco X Mercantil  do 
Brasil; O Bradesco após derrota na estreia queria se restabelecer e o Mercantil após ótima estreia com vitória também 
queria confirmar o bom início de campeonato, mas o que se viu foi o Bradesco muito melhor, com boa marcação e boas 
jogadas que levaram grande perigo para a meta do Mercantil, sendo isso todo no 1º tempo; Nessa investida o Bradesco não 
teve dificuldade em abrir o placar e depois ampliar, fazendo o segundo e o terceiro gol. Já no 2º Tempo após um 
chaqualhão do técnico do Mercantil o time voltou mais focado e determinado a mudar o panorama do jogo e logo no início 
fez seu gol, diminuindo o placar e apesar da melhora, o Bradesco administrou muito bem o resultado até o fim, mesmo o 
Mercantil conseguindo ainda fazer mais um, mas o resultado já estava definido. Fim de Jogo (BRA 3 x 2 BMB).     

Na 2ª Partida da rodada, foi a vez do Banco do Brasil enfrentar o Santander, jogo de grande rivalidade na Copa, já que 
também na estreia o BB foi derrotado e o Santander após estar ganhando de 2X0, mas com as expulsões sofridas cedeu o 
empate para o Fórum na primeira rodada. Quando a bola rolou o 1ª tempo foi muito bom com jogadas bem tramadas de 
ambas as equipes, o Santander tinha muito mais volume, mas pecava nas finalizações, isso quando o Goleiro Bruno (BB) 
aparecia e resolvia tudo, aí a eficiência falou mais alto e o BB não perdoou, em uma jogada bem feita abriu o placar 
segurando até o fim da 1ª etapa. Já no segundo tempo o Santander continuava com maior volume, mas esbarrava na 
pontaria e nas grandes defesa do Bruno (BB) e logo em mais uma jogada o BB ampliou; E quem disse que o resultado 
estava liquidado! Enganou-se, o Santander mesmo tomando de 2 gols foi pra cima e em duas jogadas rápidas empatou a 
partida! Isso mesmo, que jogo foi esse meu amigo... Mas com disse o BB estava eficiente e cirúrgico, e numa pancada de 
longe pôs o BB na frente novamente, mas ai já estava no finalzinho, decretando a grande vitória fim de jogo! (BB 3 X 2 SAN). 

Já na última partida da rodada, com sol forte, a equipe do Fórum enfrentou a Caixa Federal (CEF) estreando pois havia 
folgado na 1ª  Rodada,  já o Fórum arrancou um empate heroico contra o Santander na sua estreia. O jogo foi bem 
disputado, a Caixa após o Vice Campeonato obtido em 2017 vem forte para chegar novamente em 2018, mas esqueceu de 
combinar com a boa equipe do Fórum. Outro jogão com muita variação de jogadas e com triangulações e infiltrações pelas 
laterais, os arqueiros das duas equipes trabalharam muito onde saiu apenas um gol no primeiro tempo para o Fórum. Já na 
2ª etapa o ritmo não caiu, mas o fórum conseguiu controlar e anular as jogadas da CEF e também não desperdiçou as 
oportunidades, e em dois lances bem articulados ampliou, dando números finais a partida, (FOR 3 X 0 CEF). Com o 
resultado o Fórum assumiu a Liderança momentânea da Copa Bancária !!!!     

Depois dos jogos, tivemos no nosso bar muita música e a Tv ligada nos Principais Campeonatos, neste 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 09:00h no Clube dos Bancários. 


