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      XXIV COPA BANCÁRIADE FUTEBOL SOCIETY 2018. 

Você Ligado!Por dentro de tudo o que acontece: 

Bom dia, Galera! A Copa do Mundo 2018 já começou e nossa Seleção teve um jogo difícil como se esperava 
diante da Suíça e acabamos empatando em 1X1, mas fiquemos tranquilos, pois o Brasil seguirá firme rumo ao 
Hexa e nesta sexta-feira dia 22/06 às 09:hs vamos com tudo pra cima da Costa Rica; Já no sábado passado 
(16/06) tivemos o fim da 1ª Fase da XXIV Copa Bancária. 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 Caixa Federal CEF X Sindicato Expressinho, ambos Classificados, mas com muita vontade de melhorar 
na Classificação. O jogo na 1ª etapa foi de total domínio do sindicato e pouca inspiração da CEF que estava apática, onde 
com isso o Sindicato se aproveitou e facilmente aplicou 4 Gols, deixando o jogo bem administrado até o fim do primeiro 
tempo. Já na 2ª etapa após conversar no vestiário a CEF voltou mais ligada e o jogo melhorou muito com várias jogadas de 
ambos os lados, sendo que em uma delas a CEF diminuiu, mas como o placar já estava elástico e o sindicato controlava 
bem a ações da CEF, não se abateu e em uma bela jogada, liquidou a partida fazendo o 5º e último gol do jogo.  
Final (SIN 5x1 CEF); Com o Resultado o Sindicato terminou em 3º Lugar e irá enfrentar nas Quartas o Mercantil que ficou 
em 6º Lugar, já a Caixa Federal CEF termina a 1ª Fase em 4º Lugar e enfrentará o Bradesco.  

A 2ª Partida tivemos um fato que a anos não acontecia na Copa Bancaria, infelizmente um WO da equipe do Bradesco que 
não compareceu para jogar contra a equipe do Santander; Diante da Lamentável situação o Bradesco perdeu 3 Pontos do 
jogo para o Santander e mais 3 Pontos na classificação geral. Assim o Santander terminou a 1ª Fase em 2º Lugar e foi direto 
para Semifinal e o Bradesco mesmo com o WO termina a 1ª Fase no 5º Lugar e enfrentará a Caixa Federal nas Quartas de 
Final.  

O última partida da Rodada e da 1ª Fase foi entre Banco do Brasil X Fórum de Guaratinguetá e que jogo, pois o Banco do 
Brasil precisava apenas do empate para seguir na Copa e o Fórum de uma vitória simples para se consolidar em 1º Lugar na 
classificação geral e ir direto para Semifinal. O jogo foi muito disputado e pegado, pressão total do Banco do Brasil e os 
perigosos contra-ataques do Fórum, muita torcida para as duas equipes e o jogo foi decidido nos detalhes, em uma 
cobrança de falta ainda no 1º tempo com rara felicidade o atleta Renato do fórum acertou uma linda cobrança e colocou na 
gaveta sem chance para o goleiro Bruno, mas a equipe de BB sai de cabeça erguida, lutando até o último minuto, mas não 
deu. Final de jogo (FOR 1X0 BB). Com o resultado o BB se despede da competição e agora só para 2019, enquanto a 
estreante equipe do Fórum termina a 1ª Fase em 1ª Lugar e como o melhor time, segue firme para Semifinal. 

Agora com a COPA DO MUNDO 2018 jogos ao vivo no nosso bar com muita cerveja gelada, salgados e  

petiscos para Torcer por nosso Seleção Brasileira!!!! Que venha o Hexaaaaa Brasil !!! 

                         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. 


