
 
Grande final 
 

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

Acontece neste sábado 27/06 a Grande Final. 

 

Santander e Banco do Brasil fazem a Finalíssima, que acontece neste sábado, 
27 de junho, quando haverá entrega de prêmios e festa de confraternização. 

Chegou o momento mais esperado: a Grande Final.  Com jogos emocionantes foram definida no último fim 
de semana as equipes para a decisão. As equipes do Santander e do Banco do Brasil entram em campo em 
busca do título. Vale salientar que se trata de duas grandes equipes, O Santander tenta o inédito 
tetracampeonato da Copa Bancária, e a forte equipe do Banco do Brasil, pela primeira vez em uma final, 
quer o primeiro título.  

No decorrer da competição ambas as equipes fizeram grandes jogos. Há muita expectativa para o grande 
confronto final. Quem será o grande campeão da edição 2015. 

A briga pela artilharia da Copa Bancária é outra grande atração para essa rodada final. Temos sete jogadores 
que estarão nesta rodada final e todos com chances de terminarem com a artilharia da Copa. A briga entre os 
goleiros também está acirrada, todos com chances de ser o Goleiro Menos Vazado.   

Aproveitando a oportunidade a Secretária de Esportes do Sindicato dos Bancários agradece a todos 
aqueles que participaram de forma direta e indireta de mais está grande Copa Bancária, e de antemão 
aproveita também para já anunciar que em 2016 tem mais bola rolando para XXII Copa Bancária.  

E que essa paixão não é só pelo futebol mais também pelo imenso prazer da confraternização, amizade e 
do companheirismo de todos. Realmente, relacionar-se com os amigos e fazer novos amigos tem sido o 
ponto alto dessa Copa Bancária. 

A partida final será realizada no Clube dos Bancários, com início às 09:00hs, com a partida para a disputa 
do 3º lugar, entre a Sindicato e CEF, e as 10:00hs a Grande Final. 

Contamos com sua presença, venha participar desta grande festa. 

Muitos gols em mais uma Final. Participe! E veja o Show de Bola!  
Sábado 27/06 a partir das 09:00hs no Clube dos Bancários. 

Até lá! Claudio Vasques                                                                                 PARCEIROS 
Diretor de Esportes.  
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