
 

Resumo da 9ª rodada  
 

XXIi COPA bancária DE FUTEBOL SOCIETY 2016.   

Você por dentro de tudo o que acontece: 

Última Rodada definiu a classificação geral da Copa Bancária 
e os confrontos para a Semifinal. 

São os classificados: 1º Santander, 2º Sindicato SJC, 3º Bradesco e 4º BMB. 

 

Nesta bela manhã de sábado (02/07) tivemos a última rodada e a definição da classificação 
geral da primeira fase da XXII Copa Bancária 2016.  

No primeiro jogo da rodada a equipe do Banco do Brasil venceu a já classificada equipe do 
Bradesco, terminando a primeira fase em quarto lugar e não se classificando para a semifinal. 
O destaque ficou pelo bom jogo apresentado pelas duas equipes, embora a equipe do 
Bradesco tenha jogado abaixo do esperado. Final de partida (Bradesco 2x3 BB). 

No segundo jogo da rodada, Sindicato Guará e Real, já desclassificados, fizeram um bate bola 
de final de semana, sem muita preocupação e organização, as duas equipes jogaram bola e o 
destaque ficou por conta dos 05 gols do atacante João Vitor, se isolando com 11 gols na 
artilharia da XXII Copa bancária 2016. Final de partida (Sindicato Guará 6x0 Real). 

No terceiro e esperado jogo da rodada (Sindicato SJC X Santander), fizeram um jogo 
disputado, embora as duas equipes já estarem classificadas para a semifinal, valia a primeira 
colocação da tabela. O Santander por ter mais jogadores no banco de reserva, trocou o jogo 
todo, tocou muito a bola, dominou e venceu a partida. Já a boa equipe do Sindicato SJC sem 
banco de reserva, sentiu a partida, não conseguiu encaixar o jogo, cansou e não conseguiu 
reagir. Fim de partida (Sindicato SJC 0x4 Santander). 

Folgaram nesta rodada BMB 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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