
 

Resumo da 2ª rodada  
 

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

Bradesco vence e garante a liderança,  
enquanto o Real perde novamente. 

No último sábado 25/04, no primeiro jogo da rodada a equipe do Sindicato, estreando na Copa Bancária, 
assumiu a terceira colocação, batendo por 2 a 1 a equipe do Santander. O destaque da partida foi o bom 
futebol apresentado pelas duas equipes, em um jogo de belas jogadas e bem disputado, o Santander saiu 
na frente, mas tomou o empate em um escanteio, onde o artilheiro Tiago, subiu sozinho e empatou a 
partida já no fim do primeiro tempo. Na segunda etapa em um rápido contra-ataque a equipe do Sindicato 
virou a partida, com mais um gol do artilheiro Tiago. Daí pra frente à partida ficou acirrada, o Sindicato 
ficou com um jogador a menos, devido à expulsão do atacante Fernando, e ambas as equipes perderam 
gols, mas o Sindicato com uma forte marcação segurou o resultado. Fim de jogo (Sindicato 2X1 Santander). 

Já no segundo jogo da rodada, a equipe do Bradesco venceu o Real e confirmou a liderança da Copa com 
06 pontos. O Jogo foi bem disputado no primeiro e no segundo tempo, mas com poucos jogadores no 
banco de reserva, o Real não segurou o Bradesco. Fechando assim a partida (Bradesco 3x1 Real).  

No terceiro jogo da rodada (Mercantil x BB), sob sol forte, em mais um bom jogo, o resultado manteve o 
Banco do Brasil na segunda colocação com 06 pontos, enquanto o Mercantil, mesmo com um bom futebol, 
amargou a segunda derrota. O jogo estava empatado até os últimos minutos, mas em uma falha da zaga 
do Mercantil o artilheiro Lico, com 03 gols, finalizou a partida. Fim de jogo (Mercantil 3x4 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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