
 

Resumo da 10ª rodada  
 

XXIi COPA bancária DE FUTEBOL SOCIETY 2016.   

Você por dentro de tudo o que acontece: 

Rodada definiu os Grandes Finalistas.  
Santander e Bradesco. 

No último sábado 09 de julho foram realizados os jogos da Semifinal da XXII 
Copa Bancária de Futebol Society 2016, no Clube dos Bancários.  
Foram jogos equilibrados e emocionantes até os últimos segundos.  

Santander 3 X 1 BMB.  

No primeiro jogo da rodada da semifinal quem jogou mais organizado e taticamente melhor foi a 
equipe do Santander, forte na marcação, tocou a bola e abriu dois a zero no primeiro tempo. No 
segundo tempo controlou a partida, impôs o ritmo de jogo e fez o terceiro gol. Já a equipe do BMB 
que havia perdido alguns gols no primeiro tempo, restou ir pra cima no segundo tempo, ficou 
desorganizada taticamente e só conseguiu o gol de honra. Vale ressaltar a boa copa e os bons jogos 
realizados pelo BMB. Quanto ao Santander, vai para a sexta grande final seguida.  
Fim de jogo Santander 3x1 BMB. 

Sindicato SJC 1 X 2 Bradesco. 

Em mais um jogo equilibrado e disputado, o que não faltou foi emoção, as equipes fizeram um jogo 
amarrado no meio de campo, com forte marcação na defesa e um futebol competitivo. A equipe do 
Bradesco, contra-atacou e foi eficiente com seu artilheiro Roger que marcou os dois gols da equipe. 
Já equipe do Sindicato SJC, sem a vibração dos jogos anteriores, errou vários passes e não conseguiu 
segurar o resultado, mesmo saindo na frente, tomou a virada. Já o Bradesco mais vibrante, virou e 
segurou o placar, classificando-se para a grande final. Fim de jogo Sindicato SJC 1x2 Bradesco. 

Chegou a hora da disputa para saber quem será o grande campeão de 2016. 

11ª - 23/07 FINAL 

10 HORAS SANTANDER X BRADESCO 
 

Muitos gols em mais uma rodada. Participe! E veja a Grande Final e o Show de Bola!  

Sábado 23/07 a partir das 09:30h no Clube dos Bancários. 

                                           José Maria Guerra                             Claudio Vasques 
                                          Diretor de Esportes                                  Presidente 
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