
Dyecon Átila comenta participações 
em Barretos e na Exposerra

RODEIO

FUTEBOL DE BASE FUTEBOL SOCIETY

DOIS JOGOS

Estadual sub-17 começa 
neste fim de semana

Copa Cinquentinha 
registra duas goleadas

Copa AABB terá 
rodada hoje

>Esportes06

Após passar por sele-
ção que contou com cer-
ca de 34 locutores de di-
versas regiões do país, o 
tangaraense Dyecon Áti-
la foi escolhido para fa-
zer a abertura do rodeio 
junior da Festa do Peão 
de Barretos, que aconte-
ceu de 17 a 27 de agosto.

Para chegar lá, o ca-
minho não foi fácil. A 
família do locutor se es-
forçou e vendeu pizzas a 
R$ 20,00, com o objeti-
vo de angariar recursos 
para que Dyecon pudes-
se se manter na cidade 
paulista.

“Para ir para lá foi di-
ficultoso por causa dos 
patrocínios. Não tive 
ajuda da cidade e a mé-
dia de gastos que tive lá 
foi muito alta, aproxi-
madamente R$ 5000,00. 
Era meu sonho estar lá, 

eu consegui com muito 
esforço. Não foi fácil, 
não tive sorte, foi com 
a graça de Deus. Depois 
de muita luta, muito en-
saio, muita dedicação, 
muito trabalho. Eu acor-
do respirando o rodeio, 
sempre fui envolvido 
com isso, sempre estou 
focado no rodeio”, afir-
mou.

O garoto prodígio que 
já fez participações no 
Esquenta, e Domingão 
do Faustão (ambos da 
Rede Globo), contou 
ainda ter ficado encan-
tado com a atmosfera do 
maior rodeio do Brasil.

“Para mim é uma ba-
gagem imensa conhe-
cer tantos profissionais. 
A experiência que se 
ganha em profissio-
nalismo é muito gran-
de. Você aprende a ser 
profissional dentro do 
rodeio, a dar valor no 
seu trabalho”, destacou, 
ao  falar com alegria da 

oportunidade de ter co-
nhecido grandes locuto-
res.

Dyecon Átila também 
se apresentou na Expo-
serra, no início desse 
mês.

“Agradeço ao Reck 
Junior que deu a opor-
tunidade de estar na 
Exposerra 2017, que 
também foi uma gran-
de festa”, disse, ao tecer 
agradecimentos aos que 
colaboraram na realiza-
ção de seu sonho.

“Gostaria de agrade-
cer aos meus pais e a 
algumas pessoas que 
me ajudaram, a Aline 
Motta, Claudia, Adria-
no Bahia e Aeroagrícola 
Rio Claro, de São José 
do Rio Claro. Agradeço 
também a equipe da WS 
que é do Waltinho dos 
Santos lá de Bauru-SP, 
Premiere Escola de avia-
ção de Tangará da Serra, 
ao Niltinho do Lanche 
que também me deu 

apoio e a Tangará Cred 
que me ajudou bastan-
te”, pontuou o locutor, 
ao concluir.

“É melhor trabalhar 
na coisa que você gosta 
e ser feliz do que traba-
lhar pelo dinheiro. O 

dinheiro não é tudo. Ló-
gico que ajuda em muita 
coisa, mas a felicidade é 
mais importante”.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Locutor realizou um de seus grandes sonhos na edição deste ano da festa

O Campeonato 
Mato-grossense Sub-
17 começa neste fi-
nal de semana com 
cinco jogos. A parti-
da entre Academia x 
Ação, devido à via-
gem do time de Ron-
donópolis a Portugal, 
foi adiada para o dia 
12/10.

Sinop, Luverden-
se, Grêmio Sorriso e 
Juara ficaram no Gru-
po A. No grupo B, es-
tão Academia, União, 
Dom Bosco e Ação. 
Já no Grupo C estão 
os times do Poconé, 
Cacerense, Mixto e 
Cuiabá.

Irão avançar à fase 
seguinte os dois me-
lhores de cada gru-
po, sendo seis times 
classificados. Es-
tarão classificados 
para as semifinais os 
três vencedores e o 
quarto melhor time 
em aproveitamento 
percentual durante 
toda a competição. 

Os times de melho-
res colocações fazem 
a segunda partida em 
casa.

Jogos da 1ª rodada 
Poconé x Cuiabá – 
sábado, 30, às 15h00 
-  Neco Falcão – Po-
coné; Sinop x Grêmio 
Sorriso – sábado, 30, 
às 18h00 – Gigan-
te do Norte – Sinop; 

Dom Bosco x União 
– domingo, 01, às 
15h00 – Presidente 
Dutra – Cuiabá; Mix-
to x Cacerense – do-
mingo, 01, às 17h 
– Presidente Dutra – 
Cuiabá; Luverdense x 
Juara – domingo, 01, 
às 17h00 – Passo das 
Emas – Lucas do Rio 
Verde.

Aconteceu na noite 
da última segunda-feira, 
25, no campo do Módulo 
Esportivo mais uma ro-
dada da Copa Cinquen-
tinha de Futebol Society, 
destinada a atletas ama-
dores que têm como ano 
base 1967. A competi-
ção conta com a parti-

cipação de seis equipes, 
que estão distribuídas 
em chave única.

O primeiro jogo da 
noite colocou frente a 
frente os times do Real 
Soccer X CTG. Na oca-
sião, melhor para o CTG 
que goleou pelo placar 
de 4 a 0.

Na sequência, entra-
ram em campo Comer-
cial X Pioneiros. Uma 

nova goleada foi regis-
trada, desta vez em favor 
da equipe do Comercial, 
que repetiu o 4 a 0 da 
primeira partida.

A próxima rodada 
acontece já na noite de 
hoje, 27, a partir das 
19h30min, no campo do 
Módulo Esportivo, com 
as partidas entre Comer-
cial X Droga Max e Pio-
neiros X Litrão.

Mais duas parti-
das prometem movi-
mentar a Copa AABB 
de Futebol Society 
Master na noite des-
ta quarta-feira, 27. 
Os confrontos acon-
tecerão no campo da 
Associação Atléti-
ca Banco do Brasil 
(AABB).

Pelo grupo B, a 
partir das 19h30, Vila 
Alta III entra no tape-
te verde para parti-
da diante do time do 
100% Negro/Elite Car.

O outro jogo da 
noite será entre Li-
trão Esporte Clube X 
Droga Max B., logo na 
sequência. A partida 
será válida pelo gru-
po C.

Após os jogos, o 

telão da AABB exibi-
rá a grande final da 
Copa do Brasil, entre 
Cruzeiro X Flamengo, 
que acontecerá no es-
tádio do Mineirão. No 
primeiro jogo, empa-
te em 1 a 1 no Mara-
canã. Para o público 
presente no clube, 
haverá venda de be-
bidas e aperitivos du-
rante a transmissão 
da partida.

>> Olhar Esportivo >>  Paulo César Desidério
Redação DS

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Diário da Serra

FMF divulgou horários das partidas
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