
PRIMEIRA RODADA DA FINAL DA TAÇA INTEGRAÇÃO SICREDI DE FUTEBOL AMADOR 
 
Empate no primeiro confronto. 
 
A primeira partida da final da Taça Integração Sicredi de Futebol Amador 
terminou empatada. 
 
A tarde fria do ultimo domingo não foi obstáculo para os mais de 400 torcedores  
que compareceram a linha Primavera Cruzeiro do sul para acompanhar a primeira partida da final 
entre Primavera e Brasil. 
O Jogo: 
A equipe visitante conseguiu marcar o seu gol logo no inicio do jogo, Junior acertou um lindo chute de 
fora da área encobrindo o 
goleiro Demetrios. 
A equipe do Primavera chegava com perigo ao ataque, e usava a velocidade de Celsinho e Jackon, 
criando boas  
chances de gol, mas o primeiro tempo terminou com vantagem para o Brasil. 
No segundo tempo a equipe do Primavera buscou o empate, mas o ataque não conseguia furar a boa 
defesa do Brasil, e quando  
parecia que o resultado seria o de 1 a 0 Tin fez grande jogada pela direita e cruzou para Ongaratto livre 
na pequena area, amparar e mandar pro fundo da rede o gol de empate dos donos da casa. 
 
A grande final esta marcada para domingo que vem, na sede do E.C.Brasil em Marques de Souza, o  
inicio do jogo esta marcado para as 14h30min. 
 
Campanhas: 
Brasil - 11Jogos/ 24gols marcados / 12 gols sofridos/ 880 pontos na disciplina 
Primavera - 11Jogos/ 15 gols marcados / 18 gols sofridos/ 1150 pontos na disciplina 
  
 
Atletas Suspensos: 
Jackson Farias - Primavera - 1 jogo 
Everson da Silva - Primavera - 1 jogo 
 
Goleadores 
Edenilson Dorneles - Brasil - 8 gols 
Elieser Kern - Nacional - 6 gols 
Guilherme Groders - Nacional - 6 gols 
Maicon Ferreira - 15 de Novembro - 6 gols 
 
 
A equipe do Brasil joga por 3 empates para ser campeão. 
 

04 de Junho de 2018. 


