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HORÁRIO CLUBE CLUBE
08:30 CEMDEF CAIRA

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES
XVII CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DE 7

6 A 11 DE NOVEMBRO DE 2016

RESULTADO
4ª RODADA

DIA 10-11-2016

ATLETA CARTÃO CLUBE

felipe rafael amarelo crvg

A SEGUIR VASCO ANDEF

rael de medeiros amaralo add

ubirajara da silva amarelo crvg
bruno pratis amarelo add

matheus xilaves amarelo arouca
bruno rodrigues amarelo arouca

lucas de souza amarelo/vermelho add

evandro de oliveira vermelho crvg
hudson hyure do carmo amarelo crvg

vitor antonio amarelo andef
fernandes celso ama crvg

leandro gonçalves amarelo caira
delcio ferreira amarelo cemdef

igor romero amarelo crvg
joao luiz gomes amarelo caira

wesley martins amarelo caira
diego eugenio lourenço amarelo add

jose carlos monteiro amarelo andef
joão marcos montenegro amarelo arouca

igor romero amarelo crvg
wanderson silva amarelo andef

rael de medeiros amarelo add
felipe rafael amarelo crvg

magno muniz amarelo cemdef
maurizio mascarenhas amarelo cemdef

adriano costa amarelo cemdef
felipe ricardo amarelo cemdef

cleiton marcelino vermelho add
mateus benitez amarelo caira

bruno pratis amarelo/vermelho add
claudecir ayva amarelo/vermelho add

erivaldo dos santos amarelo add
leonardo giovani amarelo add

gabriel de souza amarelo arouca
jeferson santos amarelo arouca

jonatas santos amarelo crvg
ellienai sandin amarelo/vermelho cemdef

lucas de souza amarelo add
vitor antonio amarelo andef

fernandes celso crvg
evandro de oliveira crvg

luiz gustavo amarelo cemdef
GOLS

ATLETA CLUBE
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RANKING
1º VASCO
2º ANDEF
3º CAIRA
4º CEMDEF
5º AROUCA
6º ADD

felipe rafael crvg

wanderson silva andef

adriano costa cemdef

eduardo felipe cemdef

gabriel brian arouca

jan francisco andef

vitor antonio andef

hudson hyure crvg

thalles bruno caira

ellienai sandinn cemdef

leandro gonçalves caira

maycon ferreira caira

wesley martins caira

erivaldo dos santos add

rael de medeiros add

leonardo giovane add

fabio bordignon andef

bruno da silva ayva add

bruno pratis add

eduardo de souza crvg

jose carlos monteiro andef

ubirajara da silva crvg

magno muniz cemdef

wesley duarte cemdef

lucas de souza add

maicon alvarenga arouca

ronaldo almeida caira

peterson azevedo andef

bruno rodrigues arouca

joelson da rocha add

IGOR ROMERO crvg

1- o atleta lucas de souza da equipe ADD está suspenso para o próximo jogos oficial pela ANDE
2-o atleta bruno pratis da equipe ADD está suspenso por 1 jogos devido ao fato relatado em súmula

3-o atleta claudecir ayva da equipe ADD está suspenso por 4 jogos devido ao fato relatado em súmula. O mesmo deverá cumprir o restante 
da pena na próxima competição oficial da ANDE a contar a partir de hoje.

CLASSIFICAÇÃO GERAL 1ª DIVISÃO



5- o atleta ellienai sandin da equipe CEMDEF está suspens para o próximo jogo
4- o atleta vitor antonio da equipe ANDEF está suspenso por 2 cartões amarelos




