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NA CATEGORIA JUNIOR, GOLEIRO RAFAEL Garantiu o TITULO AO VILA NOVA 
 

 

O Vila Nova garantiu neste domingo o titulo 
da categoria Junior de Itabira, a equipe 
venceu  o Gabiroba pelo placar de 1 x 0, o 
principal responsável pela conquista chama-
se Rafael Junio, que aos 45 minutos defendeu 
a penalidade que poderia mudar a história 
do jogo. 
O empate levaria a disputa do titulo para as 
penalidades, que naquela altura seria uma 
loteria. 
Em seis jogos o Vila Nova obteve 4 vitorias 
dois empates, portanto, conquistou o titulo 
de forma invicta. Rafael levou 06 gols na 
competição 
 

 

Deibson foi um dos melhores da competição 
 

 
 

 

 

 
Deibson foi o artilheiro da competição Junior, dos 
14 gols marcados pelo Vila Nova, o meio campista 
fez sete.  
 
Gustavo Jancer, destaque do Gabiroba foi vice 
artilheiro com quatro gols. 
 

 

Grêmio não segura pressão e leva virada do Campestre 
 

 

 
O Campestre sagrou-se campeão Máster, ao 
vencer o Grêmio de virada pelo placar de 3 x 1. 
 
Gaguinho foi o herói do jogo ao marcar dois. 
gols. 
 
O Ivipa ficou com a terceira colocação, a escolha 
foi por  critérios técnico. 



 

 
 

Marcelo fez o segundo gol da virada do Campestre 
 

 

 
 
 
Marcelo Cirilo do Campestre (foto), Sergio 
Gandara do Grêmio e Carlos Roberto do Pedreira 
dividiram a artilharia Máster com 05 gols cada. 
 
Bruno do Campestre foi escolhido como o melhor 
goleiro. 
 
 

 

Campeonato principal 
 

O Campeonato categoria principal está previsto para iniciar no dia 19 de 
Agosto de 2012, vinte e cinco equipes confirmaram presença. 

 
Festival de Chopp 

 
Dia 11 de Agosto, a Liga Itabirana promove o primeiro festival de 

chopp do amador de Itabira, o objetivo é arrecadar fundos para o 
campeonato da categoria principal. O evento acontecerá na sede 

da ARFITA. 
 

Futebol profissional 
 

Acontece neste sábado no estádio Israel Pinheiro, o primeiro 
amistoso da equipe do profissional do valeriodoce visando o 
preparativo para a disputa da segunda divisão mineira. O 
amistoso está marcado para ás 15:00h, do dia 28/07 no sábado, 
contra a equipe do União Santa Cruz. 
 
O Valério estréia na competição mineira no dia 26 de Agosto 
contra a equipe do Arsenal. 
 
Preço do Ingresso para o amistoso: 01 KG DE ALIMENTO NÃO 
PERECIVEL 
 


