
 

Resumo da 4ª rodada  
 

XXIi COPA bancária DE FUTEBOL SOCIETY 2016.   

Você por dentro de tudo o que acontece: 

Sindicato de SJC vence novamente  
e encosta no líder Santander. 

Neste sábado dia 28/05 tivemos a 4ª Rodada da Copa Bancária e numa bela manhã de outono 
tivemos três jogos bem movimentados e muito empolgantes!!!  

No Primeiro  jogo, o tradicional Real enfrentou a CEF e fizeram o melhor jogo da rodada. Num jogo pegado do inicio ao fim, 
fizeram a arbitragem trabalhar muito. O Real vindo de duas derrotas, precisando se reabilitar e com um time totalmente 
renovado foi pra cima da CEF que até aquele momento segurava a 4ª posição na tabela. Logo no inicio o Real abriu o placar e 
foi melhor durante todo o primeiro tempo, entretanto a CEF veio com uma postura melhor para a segunda etapa e atacou o 
Real não deixando o mesmo encaixar um contra-ataque para matar o jogo. E aquele velho ditado: “quem não faz toma”, e 
acabou acontecendo no último lance do jogo, deixando o placar tudo igual 1 X 1. O Resultado não agradou a CEF e complicou 
ainda mais o Real que agora soma apenas 1 ponto, já a CEF soma 5 Pontos na tabela.  
Fechando assim a partida (Real 1x1 CEF).  

No Segundo jogo o Banco do Brasil enfrentou o Sindicato de Guará. O BB que atua como Campeão de 2015 parece que ainda 
não emplacou nesta Copa, mas conseguiu uma bela vitória de virada, na vontade e na garra após ter começado com o placar 
de 1 X 0 no primeiro tempo, tomou a virada no segundo o tempo e não se encontrava em campo, onde o Sindicato de Guará 
imprimindo um maior ritmo e oportunismo conseguiu uma virada de 2 X 1, deixando a equipe do BB atordoada. Mas a equipe 
do sindicato que também sofreu uma renovada, pecava nos passes e na mobilidade, trazendo para seu campo a equipe do 
Banco do Brasil, que mais entrosada e na base da raça fez o “Vira que Vira” no finalzinho do jogo, terminando com a vitória e 
dando um alivio ao Atual Campeão. O Sindicato de Guará apesar dos esforços também não vem bem neste inicio de 
campeonato. Final de partida (BB 3 x 2 Sindicato Guará).    

Finalmente o Terceiro e ultimo jogo da 4ª Rodada aconteceu entre a belíssima e envolvente equipe do Sindicato SJC e o  BMB. 
O Sindicato de SJC que estava invicto, conseguiu mais uma vitória e divide a Liderança junto com o Santander.  
O Jogo foi equilibrado pois o BMB  que a cada ano vem melhorando, inclusive este ano conta com o jogador  Triguinho,  com 
passagem em vários clubes do Brasil tais como São Caetano , Santos e Botafogo, e que não está jogando profissionalmente 
atualmente, não conseguiu segurar a forte equipe de SJC.  O primeiro tempo foi 0 x 0 e no segundo tempo, mais envolvente o 
Sindicato SJC conseguiu fazer dois gols rapidamente deixando sem reação à equipe do BMB que ainda se esforçou e conseguiu 
diminuir em seguida, mas no finalzinho a equipe do  Sindicato em um contra – ataque eficiente pois fim a derrota do BMB 
fazendo o terceiro gol. Final de partida (Sindicato SJC 3 x 1 BMB)  

Folgaram nesta rodada as equipes do Santander e do Bradesco.  

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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