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BRASIL ENCERRA PARTICIPAÇÃO NA EUROPA COM CHAVE DE OURO  
17/09 12:57  

Depois de quase um mês na Europa, 
onde participou de dois eventos em 
Ostrava, na República Tcheca, e em 
Sheffield, na Inglaterra, a Seleção 
Brasileira de Tênis de Mesa 
Paraolímpica volta para casa nesse 
domingo com a certeza do dever 
cumprido e oito medalhas na bagagem. 

Os destaques da delegação, que antes 
de entrar nas disputas passou uma 
semana se preparando em Lasko, na 
Eslovênia, foram as atletas Bruna 
Alexandre e Jane Rodrigues, que juntas 

conseguiram cinco medalhas. As outras foram obtidas por Claudiomiro Segatto e Joyce 
Oliveira. 

Na Classe 10, Bruna fechou sua participação com mais um resultado positivo. Depois dos dois 
ouros em Ostrava, no Individual e por Equipes, ficou também com o título em Sheffield em 
parceria com a atleta australiana Melissa Tapper. As duas venceram na final, que aconteceu 
nesse sábado, a Seleção da Turquia. 

Na Classe 8, Jane Rodrigues também foi brilhante e conseguiu sua primeira medalha de ouro 
em eventos na Europa, no Torneio Individual, em Ostrava. Depois, terminou em quarto lugar 
em Sheffield e encerrou conquistando o bronze por Equipes em parceria com a sueca Josefin 
Abrahamsson. 

Outros atletas que também se destacaram foram Claudiomiro Segatto, com uma prata por 
Equipes e o bronze no Individual, e Joyce Oliveira, que conquistou o título formando dupla com 
a eslovaca Alena Kanova, ambos na República Tcheca. Os demais brasileiros também 
merecem crédito, pois lutaram muito. 

As atuações de Carlos Carbinatti também renderam elogios do técnico José Ricardo Rizzone. 
O atleta da Classe 10 ficou em quarto lugar em Sheffield superando o décimo, o sexto e o 
quarto colocados do Ranking Mundial, perdendo para o nº 1 da categoria, o espanhol Jose 
Manuel Ruiz, em um jogo equilibrado que terminou 3 a 2. 

--- Quero parabenizar todos os atletas brasileiros, sem exceção, pelos excelentes resultados 
que conseguiram nessas duas competições. Estou realmente muito satisfeito e orgulhoso, pois 
conquistamos um total de oito medalhas e agora podemos voltar para casa com a sensação do 
dever cumprido, certo de que fizemos o melhor --- afirmou o técnico José Ricardo Rizzone. 

 

 

 



 

LINCON YASUDA ANALISA PRIMEIRO DIA DE TREINO NA FRANÇA  
15/09 06:03  

Começou na terça-feira, em Paris, a 
segunda etapa da preparação da 
Seleção Brasileira para os Jogos 
Panamericanos de Guadalajara. As 
atividades serão realizadas até o 
próximo dia 19 e o objetivo é dar ritmo 
de competição. A novidade foi a volta de 
Thiago Monteiro, que passou um longo 
período afastado por causa de uma 
lesão no pulso. 

Veja abaixo a análise feita pelo técnico 
Lincon Yasuda sobre o primeiro dia de 
treinamento na França. 

"Hoje tivemos o primeiro dia de treinos da equipe brasileira, que está se preparando para os 
Jogos Panamericanos de Guadalajara. Um grupo com 12 atletas está aqui treinando com a 
Seleção Francesa principal. Além de Jean-René Mounie, contamos ainda com a colaboração 
especial de Michel Blondel, técnico da Seleção Francesa, que está nos ajudando como 
consultor técnico da equipe. 

Apesar do Pan ser o nosso alvo mais próximo agora, aproveitamos a chance para mesclar as 
experiências de Hugo Hoyama, Cazuo Matsumoto, Gustavo Tsuboi e Thiago Montgeiro, com a 
juventude de Eric Jouti, Hugo Calderano, Gui Lin e Caroline Kumahara. Nesse primeiro dia, a 
prioridade foi dar ritmo aos atletas, pois chegaram ontem de viagem. Fizeram uma corrida leve 
na parte da manhã, depois treinaram em dois períodos, manhã e à tarde. 

O masculino teve a oportunidade de treinar com os franceses Thomas LeBreton, Tristan Flore, 
Quentin Robinot e o russo Igor Rubtsov. A equipe feminina treinou com as francesas Carole 
Grundisch e Audrey Mattenet, e também a atleta defensiva Li Xue, atual numero 51 do Ranking 
Mundial. Foram feitos trabalhos básicos de pernas, ataque-defesa, e trabalho de primeiras 
bolas. Uma ótima perfomance para o primeiro dia de trabalhos aqui em Paris." 

 

REI DAS AMÉRICAS QUER O OURO PARA DEDICAR A FILHA  
13/09 08:06  

Para alguns atletas, além da 
responsabilidade de competir em um 
evento internacional, passar quase um 
mês na Europa é uma verdadeira festa. 
No entanto, para outros, principalmente 
aqueles com filhos pequenos, cada dia 
longe da família parece uma eternidade 
de nem o uso diário da internet é capaz 
de diminuir a saudade. 

Nesses dois dias sem atividades no 
ginásio onde acontecerá a competição 
Fator 40, em Sheffield, na Inglaterra, 
para pode falar mais facilmente com a 
esposa e a filha Kauane Vitória, de sete 

anos, Claudiomiro Segatto, desembolsou o equivalente a R$ 60 para liberar o sinal da internet 
em seu quarto. Um investimento que valeu a pena. 



 

Na noite de segunda-feira, no entanto, o sempre brincalhão e sorridente Claudiomiro parecia 
um pouco mais sério. Os amigos mais próximos logo notaram a diferença e quiseram saber o 
motivo. Com o coração apertado, o atleta da Classe 5 disse que o motivo era a saudade da 
esposa Tatiane e do fruto desse amor. 

--- Falei com minha filha e ela estava chorando. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa, se 
tinha feito bagunça e a mãe dela tinha chamado atenção, essas coisas normais que acontecem 
com qualquer criança, mas ela respondeu que chorava porque estava com saudade de mim. 
Foi difícil ouvir isso --- revelou Claudiomiro. 

O episódio parece servir de estímulo para o Rei das Américas, apelido conseguido graças ao 
bicampeonato dos Jogos Parapanamericanos do Rio de Janeiro (2007) e Isla Margarita (2009), 
que agora espera obter mais um bom resultado na competição Fator 40, que começará nessa 
quarta-feira, para dedicar à família. 

--- Consegui duas medalhas em Ostrava, o bronze no Individual e a prata por equipes. O nível 
técnico desse evento em Sheffield será bem maior, mas vou fazer de tudo para tentar voltar 
para casa com o ouro para comemorar com a família --- garantiu. 

 

SHEFFIELD SERÁ A CASA DO TÊNIS DE MESA ATÉ DOMINGO  
12/09 09:16  

Depois de passar os últimos dias em 
Ostrava, na República Tcheca, os 
brasileiros já estão em Sheffield, na 
Inglaterra, para a disputa de mais um 
evento Fator 40, que reunirá até o 
próximo domingo a elite do Tênis de 
Mesa Mundial. 

A delegação Brasileira chegou à cidade 
na noite de domingo e está hospedada 
no Hotel Holiday In, que fica 
aproximadamente a cinco minutos de 
ônibus do local das disputas. Sheffield e 
a sexta cidade mais populosa da 
Inglaterra. 

Localizada no condado de South Yorkshire, possui atualmente uma população de mais de 500 
mil habitantes. A sua aglomeração urbana tem cerca de 1.105 mil habitantes. É a casa do 
Sheffield FC, o primeiro clube de futebol da história fundado em 1857. 

Sheffiel tambem tem fama por ser a cidade onde foram formadas as bandas de rock Def 
Leppard, Arctic Monkeys e Bring Me The Horizon. 

Alem disso, Sheffield foi também cenário para um filme vencedor do Oscar: "Ou Tudo ou 
Nada". Uma inspiração a mais para os brasileiros, que realmente vão para o tudo ou nada em 
busca das medalhas e dos preciosos pontos no ranking mundial. 
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BRASILEIROS ENCERRAM PARTICIPAÇÃO COM MAIS TRÊS MEDALHAS  
12/09 11:31  

A participação dos brasileiros no Aberto 
da República Tcheca, que terminou na 
tarde desse sábado, em Ostrava, foi 
considerada excelente pelos técnicos 
José Ricardo Rizzone, Celso Toshimi e 
Joachin Gögel, que acompanham o 
grupo. 

Nessa sábado, Joyce Oliveira e Bruna 
Alexandre conquistaram mais duas 
medalhas de ouro no Torneio de 
Equipes, nas Classes 4-5 e 10, 
respectivamente, e Claudiomiro Segatto 
ficou com a prata na Classe 5. 

Foram ao todo seis medalhas: quatro de ouro, uma de prata e uma de bronze. Uma campanha 
excelente por se tratar de uma competição na Europa, que entrou para a história e mostra a 
evolução do Tênis de Mesa brasileiro no cenário internacional. 

--- Os resultados não chegaram a ser surpresas, pois fizemos uma boa preparação antes 
dessa competição e os atletas conseguiram por em prática tudo que realizaram durante os 
treinamentos. Estão todos de parabéns --- comemorou o técnico José Rizzone. 

Depois da cerimônia de premiação, que aconteceu imediatamente após o término das disputas, 
os atletas foram para o hotel descansar. Alguns aproveitaram a tarde livre para passear em um 
shopping que fica próximo da arena. 

Na noite desse sábado o grupo viajará para a Croácia, de onde seguirá para Sheffield, na 
Inglaterra, para a disputa de mais uma importante competição Fator 40, que reunirá a elite da 
modalidade. Serão quase 24 horas de viagem até o destino final, mas nada que tire o ânimo da 
turma que mais parece uma grande família. 

--- Vamos para essa competição mais motivados ainda por causa dessas conquistas e não 
tenho dúvidas de que o Brasil vai lutar por muitas medalhas também em Sheffield --- aposta 
Rizzone. 
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