
 

Resumo da 4ª rodada  
 

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

Sindicato vence e assume a liderança. 
B Brasil e Santander também vencem e encostam no líder. 

Na bela manhã deste sábado 16/05, tivemos a quarta rodada da XXI Copa Bancária 2015. No primeiro jogo 
da rodada o Banco do Brasil venceu o Bradesco por um a zero e ficou na terceira colocação em uma partida 
bastante disputada e equilibrada. Jogando como líder, o Bradesco não conseguiu repetir as últimas 
partidas e com a derrota caiu para a quarta colocação. O placar refletiu uma partida truncada e com 
poucas chances de gol, com um domínio parcial do Banco do Brasil, que tocou a bola e segurou o 
resultado. Fechando assim a partida (Bradesco 0x1 B Brasil). 

Já no segundo jogo da rodada (Santander X CEF), tivemos o melhor jogo da manhã com muitos gols e boas 
jogadas. O Santander venceu e ficou na vice-liderança da Copa Bancária com 09 pontos. No primeiro 
tempo, com um bom futebol, o Santander abriu logo dois a zero, mas com a queda de rendimento não 
segurou o resultado e em dois lances rápidos a CEF empatou a partida, fechando assim em dois a dois o 
primeiro tempo. Já no segundo tempo, a expectativa era que a CEF fosse pra cima, pois tinha mais 
jogadores no banco de reserva e havia terminado o primeiro tempo melhor. Mas o que vimos foi que o 
Santander soube ser mortal quando chegou ao ataque, tocou a bola, controlou a partida, teve calma e sem 
pressa fez três gols e definiu o jogo nos erros e no mau futebol da CEF, que não teve reação no segundo 
tempo. Fim de jogo (Santander 5X2 CEF).  

No terceiro jogo da rodada (Sindicato x Real), fizeram um jogo de um time só, devido a superioridade 
numérica do Sindicato, pois o Real jogou com dois jogadores a menos. Sem resistência e sem preocupação 
na defesa, a equipe do Sindicato tocou a bola, foi pra cima e chegou várias vezes ao gol do adversário, 
fazendo cinco a zero no primeiro tempo. Já no segundo tempo a valente equipe do Real não suportou o 
forte sol, tomou mais dois gols e deixou a partida após a contusão de dois jogadores, terminando a partida 
aos 5 minutos do segundo tempo, pois a equipe do Real ficou reduzida a 04 jogadores.  
Fim de partida (Sindicato 7x0 Real). 

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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