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JANE CONQUISTA SUA PRIMEIRA MEDALHA DE OURO NA EUROPA  
09/09 08:58  

Dia histórico para o Tênis de Mesa 
Paraolímpico brasileiro. A atleta Jane 
Rodrigues conquistou nessa sexta-feira 
a medalha de ouro na Classe 8 Feminina 
no Torneio Individual do Aberto da 
República Tcheca, em Ostrava, ao 
vencer a húngara Zsofia Arloy, para 
quem havia perdido há meses no Aberto 
da Eslovênia. 

O troco veio em grande estilo e serviu 
para comprovar a plena recuperação de 
Jane, que foi obrigada a se afastar das 
mesas por mais de seis meses no ano 

passado e venceu a luta contra um câncer de mama. 

A Raínha das Américas, apelido conseguido após o bicampeonato dos Jogos 
Parapanamericanos, no Rio de Janeiro (2007) e em Isla Margarita (2009), pôde enfim 
comemorar um título no continente europeu. 

--- Essa é a primeira vez que consigo conquistar uma medalha de ouro em um evento na 
Europa. Estou realmente muito feliz com essa conquista e quero agradecer a todos que 
acreditaram e torceram por mim. A CBTM pelo apoio, a Deus por tudo que tem me dado, a 
todos os companheiros de Seleção e ao pessoal que ficou lá no Brasil --- disse Jane, radiante, 
depois de se recompor e enxugar as lágrimas de alegria. 

 

ALAOR AZEVEDO COMPLETA MAIS UM ANO DE VIDA  
08/09 17:40  

Hoje é um dia de muita festa para a Confederação 
Brasileira de Tênis de Mesa. O Presidente Alaor 
Azevedo completa mais um ano de vida. São anos de 
empenho e dedicação a serviço do Tênis de Mesa 
brasileiro. Apaixonado pela modalidade desde a 
época de atleta, a história desse mineiro de Itajubá 
está diretamente ligada a do esporte no país. 
Quando assumiu o cargo, sua primeira medida foi 
descentralizar a prática no eixo Rio-São Paulo, 
criando três regiões distintas: Sul-Sudeste, Centro e 
Norte-Nordeste. Com isso a modalidade conseguiu se 
organizar, se desenvolveu e detém a hegemonia das 
Américas há décadas.  

Atualmente são mais de 20 mil atletas cadastrados 
em todo país. Alaor também é o responsável pela modernização da entidade, com a 
construção da nova sede e a utilização de ferramentas tecnológicas de última geração. 



 

Parabéns Presidente e obrigado por tudo que tem feito e continua fazendo pelo Tênis de Mesa 
brasileiro, em nome de atletas, olímpicos e paraolímpicos, técnicos e todos os apaixonados 
pela modalidade de um modo geral. 

 

TÉCNICO CELSO TOSHIMI ANALISA CHANCES DOS BRASILEIROS  
08/09 09:27  

O Torneio Individual do Aberto da 
República Tcheca começou na manhã 
dessa quinta-feira, em Ostrava, e a fase 
de grupos foi boa para os brasileiros. 

O primeiro a garantir sua classificação 
para segunda rodada foi Claudiomiro 
Segatto, destaque na Classe 5. 

Quem também se destacou na estreia da 
competição foi Jane Rodrigues, Bruna 
Alexandre, Carlos Carbinatti, Paulo 
Salmin e Carlo Di Franco Michel, o 
Carluxo. 

O técnico Celso Toshimi considerou os resultados excelentes e não tem dívidas de que os 
brasileiros podem ir longe na competição se continuarem jogando com o mesmo empenho e 
disposição. 

--- Os resultados estão dentro do que esperávamos. Apenas Joyce, que não deu sorte e caiu 
em um grupo muito difícil nas Classes combinadas 4-5, não teve chances em sua estreia. Os 
demais continuam firmes na competição --- afirmou. 

Veja a análise inicial feita pelo técnico Celso Toshimi no vídeo disponível no Canal CBTM no 
Youtube. 

 

OSTRAVA SERÁ A CASA DO TÊNIS DE MESA PARAOLÍMPICO  
08/09 04:46  

A cidade de Ostrava será a casa do 
Tênis de Mesa Paraolímpico brasileiro 
até o próximo domingo, quando 
terminará o Aberto da República Tcheca, 
que começou na manhã dessa quinta-
feira com mais de 180 atletas de 29 
países. 

Após uma breve escala em Paris, o 
destino da delegação do Brasil foi 
Zagreb, capital da Croácia, onde o grupo 
embarcou em uma van da organização 
do evento para quase dez horas de 
viagem até o destino final. 

Ostrava é a terceira maior cidade da República Checa e a segunda maior em termos de 
aglomeração urbana. Fica no nordeste do país, na principal região industrial, estando a apenas 
15 km da fronteira com a Polônia e 55 km da fronteira com a Eslováquia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quilometro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%B3nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eslov%C3%A1quia


 

Tem cerca de 642 mil habitantes. O seu desenvolvimento data do século XIX, quando se 
iniciou a exploração carbonífera na zona. Designou-se anteriormente de Moravská Ostrava ou 
Mährisch Ostrau, em alemão. 

Ostrava é candidato ao título de Capital Européia da Cultura 2015 e será o palco onde os 
brasileiros esperam conquistar o maior número de medalhas possíveis antes de seguir para 
Inglaterra na próxima semana. 

--- A expectativa é grande para essa competição. Estamos bem preparados e não tenho 

dúvidas de que os brasileiros vão fazer bonito aqui em Ostrava --- aposta Carlo Di Franco 

Michel, o Carluxo. 

 

OLIMPÍADAS ESCOLARES TERÁ RECORDE DE PARTICIPANTES 

Evento que movimenta mais de dois milhões 
de estudantes por ano em todo o país em 
suas etapas regionais, as Olimpíadas 
Escolares 2011 desembarcam entre 9 e 18 
de setembro em João Pessoa, para a fase 
nacional, com um recorde.  
 
Mais de 3.900 participantes, entre eles cerca 
de 3.300 jovens atletas de 12 a 14 anos, se 
reunirão na capital paraibana para celebrar 
esporte, cultura e educação. Doze 
modalidades farão parte do programa 
esportivo da mais importante competição 

estudantil do país.  
Atletismo, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, tênis de mesa, 
vôlei e xadrez completam a programação esportiva.  
 
--- A importância das Olimpíadas Escolares reflete-se no alto padrão de qualidade adotado pelo 
Comitê Olímpico Brasileiro (COB) na organização do evento. Para tornar-se sede da 
competição, a cidade deve atender diversas exigências e João Pessoa mostrou-se 
comprometida com o projeto. A cidade já recebeu as Olimpíadas Escolares em 2008 e 2007 e 
tem ciência dos benefícios que o evento proporciona --- destacou Edgar Hubner, gerente de 
Iniciação, Fomento e Eventos do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e diretor geral das 
Olimpíadas Escolares. 
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