
 

Resumo da 5ª rodada  
 

XXIi COPA bancária DE FUTEBOL SOCIETY 2016.   

Você por dentro de tudo o que acontece: 

Santander vence e garante a liderança, Bradesco vence e encosta 
nos lideres, enquanto Sindicato Guará perde novamente. 

Mais um ótimo sábado de futebol (04/06) foi iniciada a 5ª Rodada da Copa Bancária, com mais 3 jogos 
bem movimentados e muito empolgantes!!!  

No 1º jogo a equipe do Sindicato de Guará enfrentou o Bradesco, que folgou na semana passada e entrou em campo para 
conquistar mais um vitória e se afirmar como uma das equipes que tem tudo para conquistar uma das vagas na semifinal se 
continuar apresentando sua regularidade que vem tendo até o momento. Já o Sindicato de Guará continua seu calvário nesta 
copa, amargando a última posição; O jogo até teve um equilíbrio no 1º tempo onde as equipes trocavam alguns lances 
perigosos, mas foi o Bradesco que abriu o placar e com um time mais organizado tocava bem a bola e logo criou outras 
oportunidades, ampliando para 3 X 0 no primeiro tempo , deixando a equipe do Sindicato Guará ainda mais complicada para 
reverter o placar. No segundo tempo o Bradesco praticamente dominou toda etapa, enquanto o Sindicato Guará pecava muito 
nas suas saídas de bolas. Com isso o Bradesco com uma marcação alta conseguia roubar várias bolas e fazer assim mais 3 gols, 
liquidando a fatura e chegando à terceira colocação da copa. O Sindicato Guará ainda conseguiu no final da partida fazer o seu 
gol de honra. Final de partida (Bradesco 6 x 1 Sind Guará). 

O 2º jogo foi entre Santander X CEF, que também vindo de folga da semana passado o Santander entrou em campo disposto a 
continuar com sua invencibilidade e a manter a liderança da Copa. Já a CEF tentava se manter em 4 Lugar após ter empatado 
na quarta rodada, e veio para se reencontrar com a vitória , entretanto no 1º tempo o Santander não teve dificuldade e mais 
eficiente logo fez o primeiro gol e em seguida o segundo e o terceiro, fazendo 3 X 0. A CEF sem muita efetividade não assustava 
o Santander, mas no finalzinho do primeiro tempo em uma jogada, aproveitou a desatenção da defesa do Santander e fez seu 
primeiro gol. Já no segundo tempo a CEF se mostrou mais agressiva, melhorando suas investidas na defesa do Santander e se 
aproveitou novamente da desatenção da zaga e fez o segundo gol, acendendo um sinal de alertar ao Santander, que conseguiu 
manter o placar e vencer por (3 X 2). Resultado que garante o Santander na Liderança e a CEF começa a se preocupar pois após 
esta derrota, deixou a zona de Classificação. Final de partida (Santander 3 x 2 CEF). 

Já o 3º jogo aconteceu entre as Equipes do Banco do Brasil X Real. O Real depois de deixar escapar na quarta rodada a vitória 
no “Apagar das Luzes”, queria a vitória para ainda depender de si próprio para conquistar uma vaga na semifinal. Enquanto o 
Banco do Brasil após vitória sofrida e de virada em cima do Sindicato Guará, precisava da vitória para continuar caminhando 
rumo a semifinal e defender seu Título de atual Campeão. E foi o que aconteceu, apesar do Jogo equilibrado tendo o Real mais 
chances claras de gol no primeiro tempo, mais uma vez não foram efetivos e viram o BB nas oportunidades claras que 
apareceram e mais eficientes, fizeram 2 gols praticamente em seguida, embora o Real ainda tentando nos minutos finais, não 
conseguiu deixar seu gol de hora, perdendo mais uma (2 X 0). O Real também seguem seu calvário nesta copa, pois diga-se de 
passagem, o Real é o maior time em finais de Campeonatos Bancários (10 Finais, sendo Tetra Campeão e ainda tem 6 Vices 
Campeonatos).  O time desde 1993 está passando por uma reformulação profunda que será positiva em longo prazo, mas os 
resultado precisam a começar a aparecer diante de sua tradição!!! 

Folgaram nesta rodada Sind. SJC e BMB  

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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