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Todos que estiveram presentes no Estádio
Antonio Massarelli presenciou um clima tenso
que envolveu os atletas goioerenses. Paulo
Lima “endoidou” e esbravejou pra cima do téc-
nico Amauri, não aceitando ter sido substituí-

Torcida fez a diferença
na vitória de virada

O Estádio Antonio Massareli recebeu um público recorde no último domingo quando Goioerê recebeu a tuneirense

Com a vitória a equipe goioerense precisa do empate no jogo de volta para ir para a final

Marcelinho deixou a
marca de artilheiro

O apoio do prefeito Pedro Coelho e do vice Hernane Leite
esta presente na grande torcida que tem marcado presença

no Estádio Antonio Massarelli

Na outra semi-final disputada em Umuara-
ma, a equipe do Afau venceu por 2x1 a equipe
do Casa Branca/Xambrê, que assim como
aconteceu no jogo em Goioerê foi dos mais
disputado.

O jogo de volta, em Casa Branca, assim

A vitória da equipe do
Goioerê domingo, no jogo
de ida pela semi-final do
Campeonato Amador no
Estádio Municipal Antonio
Massareli diante da equipe
da tuneirense, teve como
grande destaque a pre-

O prefeito
Pedro/
Simone
Coelho,
“Bóia”
prefeito de
Tuneiras e
os vices de
Tuneiras e de
Goioerê

A torcida explodiu no gol da vitória

sença maciça da torcida
goioerense que teve uma
atuação digna do 12º jo-
gador, empurrando a equi-
pe principalmente nos mo-
mentos em que goioerê
estava em desvantagem
no placar.

Foi uma verda-
deira festa da tor-
c ida, que lotou
as dependências
do Estádio Anto-
nio Massareli que
reviveu os áureos
tempos em que o
Grêmio disputava
o Campeonato
Paranaense.

DE VIDA :
Como já era es-
perado, a equipe
da tune i rense
que disputa vaga

para a final do Campeo-
nato Amador seria um ad-
versário dos mais difí-
ceis, muito embora veio
desfalcado de dois impor-
tantes jogadores – Rafa e
Rael. E foi realmente o
que ocorreu, logo no iní-
cio do jogo, quando a tu-
neirense emudeceu a tor-
cida goioerense saindo
na frente no placar. O ar-
tilheiro Marcelinho empa-
tou para a equipe goioe-
rense.

No segundo tempo no-
vamente a equipe visitan-
te ampliou para 2x1.

Foi aí que a torcida goi-
oerense literalmente “en-
trou em campo” e empur-
rando a equipe comandada
pelo técnico Amauri. Paulo
Lima empatou, para Toby
virar o placar em 3x2. Uma
vitória muito comemorada

pela ruidosa torcida, que lo-
tou o Estádio Antonio Mas-
sarelli. Dirigentes e os joga-
dores igualmente vibraram
muito com a vitória.

EMPATE CLASSIFICA:
No jogo de volta domingo,
30, em Tuneiras do Oes-
te, a equipe goioerense
vai em busca do empate
para ir para disputa da fi-
nal do Super Campeona-
to Amador 2017 da Liga de
Goioerê.

Afau ganhou a primeira
como ocorreu no jogo de ida, promete ser dos
mais disputados. Pelas quartas-de-final a equi-
pe do Casa Branca buscou a classificação em
Ubiratã quando venceu a forte equipe do Ubi-
ratã. Assim, a expectativa é de um grande jogo
domingo em Casa Branca.

Clima tenso
em campo

do. O mesmo aconteceu com Igor ao levar uma
bronca do técnico por estar fazendo “cera”, si-
mulando contusão.

Tudo isso mostrou o clima tenso e a vonta-
de dos jogadores em brindar a torcida com uma
vitória convincente como ocorreu.

A tensão do técnico Amauri ficou
registrado durante todo o jogo

Paulo Lima não aceitou a substituição e
esbravejou como técnico Amauri


