
 

Resumo da 6ª rodada  
 

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

Rodada garantiu a classificação do Santander, Sindicato e B 
Brasil, enquanto CEF e Bradesco disputam a última vaga. 

Sábado (30/05) tivemos a Penúltima e 6ª rodada da XXI Copa Bancária. No primeiro jogo o Santander 
venceu e confirmou a classificação para a semifinal da Copa, vencendo o Bradesco por 4 a 1. Os dois times 
ainda disputavam a vaga para a semifinal, mas com mais organização em campo e toque de bola, o 
Santander dominou boa parte da partida. Para o Bradesco, vencer era a alternativa, e com vontade foi pra 
cima no começo do jogo, abriu o placar, e quase fez o segundo, mas com falhas na defesa e no meio do 
campo, levou já no primeiro tempo a virada por 3 a 1. Já no segundo tempo teve que correr sempre atrás 
do placar. Na vontade e com pouca organização, parou na experiente equipe adversária, e ainda levou o 
quarto gol. Terminou a partida com um jogador a menos, expulso, e não teve forças contra a boa equipe 
do Santander. Final de partida (Santander 4x1 Bradesco). 

Já o segundo jogo da rodada (CEF x Real), tivemos um bom jogo, embora a equipe do Real já 
desclassificada da Copa, jogou bola e endureceu a partida, a equipe da CEF precisando da vitória para 
ainda disputar a vaga para a semifinal, tocou a bola e venceu. Fim de jogo (CEF 3X2 Real).  

No terceiro jogo da rodada (Mercantil x Sindicato), fizeram um jogo sem muitas emoções, pois a equipe do 
Sindicato já classificada para a semifinal, jogou displicente e errou muito, mas por ter jogadores mais 
rápidos e técnicos, dominou e venceu a partida sem um bom futebol. Já a equipe do Mercantil, o destaque 
foi novamente o seu bom goleiro, que em várias vezes segurou o ataque do Sindicato.  
Fim de partida (Mercantil 1x4 Sindicato). 

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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