COM VITÓRIA NO ÚLTIMO DOMINGO E 83%
DE APROVEITAMENTO, ITABIRITO FC
GARANTE CLASSIFICAÇÃO PARA A
PRÓXIMA FASE DO MINEIRO
Por: Hellen Perucci
No último domingo, 11 de setembro, o Itabirito FC venceu, fora de casa, o Passos FC no Estádio
Carlos Costa Monteiro, em Guaxupé, por 1x0. Com esse resultado, a Sociedade Anônima do Futebol,
SAF, da Região dos Inconfidentes, mantém a liderança e garante a classificação para a próxima fase
da segunda divisão do mineiro com uma rodada de antecedência.

A equipe Itabiritense possui 15 pontos, 3 a mais que o Santarritense da cidade de Santa Rita do
Sapucaí. Sem nenhum empate até o momento, o time possui 83% de aproveitamento com 15 pontos
conquistados em 6 jogos e apenas uma derrota na competição, que aconteceu contra o Villa Real, de
Juiz de Fora, na quinta rodada.

O goleiro Júnior, que defendeu um pênalti, falou sobre a vitória do Itabirito na última partida e
também sobre a classificação: “Hoje a gente se entregou, colocamos o nosso jogo. Pude ajudar a
minha equipe pegando a cobrança de pênalti e fazer outra defesa durante rebote. Só tenho a
agradecer a Deus e a esse clube que abriu portas para mim. A equipe está de parabéns.
Conseguimos a classificação antecipada e seguiremos fortes”, comemorou.
BETIS FC
A cerca de 72 quilômetros de distância pela MG-129 via Rodovia dos Inconfidentes, o grupo B
também possui o Betis FC de Ouro Branco. Que está a 10 pontos do Itabirito e distante, também da
classificação. O time ourobranquense é o sexto colocado do grupo B com 5 pontos , com
aproveitamento de 27%, sendo 3 derrotas, dois empates e uma vitória.
O time da cidade de Ouro Branco está a 5 pontos do quarto colocado, o Três Corações, último do g4
que se classifica para a próxima fase. Isso significa, que mesmo se vencer na sétima e última partida
da fase de grupos, contra o Passos, a equipe alcança 8 pontos, 2 a menos que o necessário para os
classificados do grupo B, já que a última equipe, da cidade de Três Corações, já alcançou 10 pontos
na sexta rodada.
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