
 

Resumo da 5ª rodada  
 

                        XXI COPA bancária DE FUTEBOL SOCIETY 2015.   
 
Você por dentro de tudo o que acontece:  

Sindicato garante a liderança, Mercantil vence a primeira 
e Real perde pela quinta vez. 

Neste sábado 23/05, tivemos a quinta rodada da XXI Copa Bancária 2015. No primeiro jogo da rodada o 
Mercantil do Brasil venceu o Real por quatro a dois e garantiu os primeiros três pontos na Copa. No 
primeiro tempo o Mercantil abril logo dois a zero, mas no toque de bola e na vontade, o Real empatou a 
partida, terminando melhor o primeiro tempo. Já para o segundo tempo, onde se esperava o Real 
dominando a partida, foi o Mercantil que aproveitou as falhas do adversário e fez mais dois gols, 
decretando a quinta derrota seguida do Real. Fechando assim a partida (Real 2x4 Mercantil). 

Já o segundo jogo da rodada (Bradesco X Sindicato), o Sindicato está novamente na liderança da XXI Copa 
Bancária. Atuando de forma compacta, a equipe do Sindicato se deu melhor em uma partida equilibrada 
do primeiro minuto ao último, vencendo o Bradesco por dois a um, e deu importante passo na luta por 
uma vaga na semifinal. Depois do primeiro tempo dominado pelas defesas, a segunda etapa começou 
equilibrada, porém a equipe do Sindicato soube aproveitar melhor o toque de bola e abriu dois a zero, e 
somente no fim da partida que a equipe do Bradesco conseguiu fazer o seu primeiro gol, mas sem tempo 
para a reação. Fim de jogo (Bradesco 1X2 Sindicato).  

No terceiro jogo da rodada (CEF x B Brasil), fizeram um jogo amarrado e equilibrado. O empate foi justo 
pelo futebol apresentado pelas duas equipes que fizeram uma partida muito disputada, mas que deixou a 
desejar. O resultado, porém, acabou sendo bom para os dois, pois manteve o Banco do Brasil na vice-
liderança isolada da XXI Copa Bancária e manteve a CEF na disputa pela quarta vaga para a semifinal. 
Fim de partida (CEF 1x1 B Brasil). 

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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Diretor de Esportes.  
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