
 

Resumo da 6ª rodada  
 

XXIi COPA bancária DE FUTEBOL SOCIETY 2016.   

Você por dentro de tudo o que acontece: 

BMB vence e mantém chance de classificação,  
Santander vence e garante a classificação, enquanto Sindicato 
SJC vence a quarta partida e está perto da classificação. 

Mais um ótimo sábado de futebol (11/06) foi iniciada a 6ª Rodada da Copa Bancária, com 
mais 3 jogos bem movimentados e muito empolgantes!!!  

No primeiro jogo da rodada (Real x BMB), com muito frio tivemos um bom jogo. A equipe do Real começou 
bem, mas com falhas na defesa deixou o BMB abrir o placar e com um bom rendimento ampliar. Sem chances 
de reação, o Real viu o BMB tocar a bola e golear. Fim de jogo (Real 0X4 BMB).  

No Segundo jogo o Santander venceu e confirmou a classificação para a semifinal da Copa, vencendo de 
virada o Sindicato Guará por 4 a 3. O Sindicato Guará começou a partida com uma forte marcação sobre o 
Santander e partiu para os contra-ataques e logo abriu o placar. Jogando muito bem, o sindicato comandava o 
jogo marcando bem os atacantes do Santander e no bom toque de bola fez mais dois no primeiro tempo 
(3x0). Já no segundo tempo o Santander pressionou e em poucos minutos empatou a partida, deixando o jogo 
ainda mais empolgante e disputado até o fim, mas com um time mais entrosado e técnico o Santander virou a 
partida. Final de jogo (Santander 4X3 Sindicato Guará).  

No terceiro jogo da rodada (Sindicato SJC x B Brasil), fizeram um jogo disputado do começo ao fim e com 
toque de bola as duas equipes estiveram equilibradas nos dois tempos, mas com uma equipe mais compacta 
e aproveitando melhor as chances o Sindicato SJC, novamente  venceu a partida. 
Fim de jogo (Sindicato SJC 2x1 BB). 

Folgaram nesta rodada Bradesco e CEF  

 

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. 
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