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BRASILEIROS SE DESPEDEM DO ABERTO DO CHILE NESSE DOMINGO  
25/09 15:32  

Os quatro brasileiros que saíram da fase de 
grupos, Isaac Zauli, Jeff Yamada, Massao 
Kohatsu e Thales Prieto foram eliminados na 
sequência do Torneio Individual Juvenil do 
Aberto do Chile, nesse domingo. 

Massao ficou entre os 32 melhores depois 
de perder para o chileno Gustavo Del Fierro, 
por 4 a 1. Apesar do placar foi uma partida 
equilibrada e as parciais comprovam isso 
(11/7, 6/11, 15/13, 11/9 e 11/8). 

Os demais brasileiros conseguiram chegar 
até as oitavas-de-final. Isaac passou pelo 
chileno Fabian Castro, por 4 a 2 (7/11, 11/9, 

11/9, 11/6, 9/11 e 11/9), mas parou no argentino Juan Daher, sofrendo 4 a 0 (11/7, 11/4, 11/8 e 
11/7). 

Jeff Yamada conquistou um bom resultado contra Enzo Gumera, por 4 a 1, (11/2, 7/11, 11/5, 
11/5 e 11/7), mas depois perdeu para o também chileno Manuel Moya, em um 4 a 3 
emocionante (11/6, 12/10, 16/18, 11/6, 14/16 e 11/4). 

Thales Prieto venceu o chileno Diego Reyes por 4 a 2 (11/6, 11/8, 6/11, 11/7, 5/11e 13/11), 
mas depois perdeu para o argentino Pablo Saragovi por 4 a 0 (11/6, 11/2, 12/10 e 11/9). 

No Torneio Infantil os brasileiros Gabriel Pereira, Isaac Zauli e Massao Kohatsu também não 
tiveram sorte e acabaram eliminados nas quartas-de-final. 

 

HUGO CALDERANO FAZ JOGO DURO, MAS ACABA ELIMINADO  
23/09 17:18  

Depois de vencer Mattia Berardi (SMR) na 
estreia do Torneio Individual Sub-21 do Aberto 
da Áustria, o brasileiro Hugo Calderano foi 
beneficiado pela ausência do austríaco 
Dominique Plattner e garantiu presença na 
fase eliminatória da competição. 

Para garantir presença entre os 32 melhores 
atletas da competição, Hugo venceu Mikkel 
Hindersson da Dinamarca por 3x0, mas, já 
entre os melhores, acabou perdendo para 
outro dinamarquês, Jonathan Groth, em um 
jogo muito equilibrado, que terminou em 3 a 2. 

Hugo começou perdendo o primeiro set por 11 a 9, mas depois empatou a partida no seguinte 
fazendo 11 a 7. 



 

No terceiro, o adversário voltou melhor e ficou novamente na frente fechando em 11 a 8. O 
brasileiro empatou mais uma vez (11 a 6) e levou o jogo para o set decisivo mas, apesar da 
luta, não resistiu e perdeu por 11 a 8. 

--- Comecei bem a partida, cheguei a estar vencendo o primeiro set por 9 a 6, mas permiti a 
reação. Estava jogando bem, mas não consegui aproveitar as chances que tive no último set e 
acabei perdendo --- avaliou Hugo. 

 

LÍGIA SILVA E GUI LIN FICAM ENTRE AS 32 MELHORES  
23/09 16:28  

Depois de conseguirem bons resultados 
no Torneio Individual do Aberto da 
Áustria, as brasileiras Lígia Silva e Gui 
Lin não conseguiram repetir o feito e 
acabaram eliminadas da competição 
nessa sexta-feira.  

Antes de garantir presença na fase 
eliminatória, Lígia Silva venceu a tcheca 
Hana Matelova e depois a espanhola 
Galia Dvorak, mas teve uma missão 
difícil contra a japonesa Ai Fukuhara e 
perdeu por 4 a 0 (11/4, 11/9,11/9 e 11/2) 

Gui Lin derrotou a colombiana Johana 
Araque na estreia e depois a bielorussa Verônika Pavlovich. Fezx jogo duro contra a húngara 
Kristina Toth, mas foi superada por 4 a 2, parciais de 3/11, 6/11, 11/6, 14/16 e 10/12. 

No Torneio de Duplas, entre as 32 melhores da competição, Lígia Silva e Gui Lin não 
conseguiram superar o combinado entre a russa Svetlana Ganina e a bielo-russa Viktoria 
Pavlovich, que venceu por 3 a 0 (4/11, 5/11, 9/11). 

 

CAMPEONATO DO AMAZONAS ACONTECE NESTE FIM DE SEMANA  
23/09 13:34  

Após cinco meses, finalmente o estado 
poderá conhecer, neste fim de semana, 
o campeão do Amazonense de Tênis de 
Mesa. No sábado, a disputa será entre 
pré-mirim masculino, mirim, infantil, 
juvenil e absoluto feminino.  

No domingo, a briga será pelo absoluto 
masculino, veterano e sênior. Nos dois 
dias, o evento terá largada a partir das 
9h, e os resultados estarão valendo 
pontos para o ranking da Federação 
Amazonense e Confederação Brasileira.  

Os campeões das categorias mirim, 
infantil,juvenil e absoluto (masculino) 

serão premiados com uma passagem aérea para o Brasileiro, que será em Salvados-BA, em 
outubro.  



 

Na categoria absoluto a promessa da conquista do lugar mais alto do pódio fica com Rafael 
Silva e Alice Lavareda.  

--- Eles fizeram uma ótima campanha e será difícil derrubá-los --- considerou o coordenador, 
Mário Costa. 

 

 

THIAGO MONTEIRO COMEMORA SEU RETORNO E PENSA NA SELEÇÃO  
22/09 18:42  

Faltando poucos dias para o anúncio dos 
atletas que disputarão os Jogos 
Panamericanos de Guadalajara, no 
México, Thiago Monteiro está de volta e 
provou na mesa que está recuperado. 

O atleta foi obrigado a passar vários 
meses afastado das competições se 
recuperando de uma lesão no pulso 
direito, mas agora as dores não 
incomodam mais e basta apenas ganhar 
ritmo. 

--- Estou feliz por poder participar desse 

evento. É uma volta com cara de volta. Tenho certeza de que vou melhorar aos poucos e estou 
consciente de que preciso ter paciência nesse momento --- afirmou. 
 
Thiago Monteiro conquistou um excelente resultado contra o alemão Florian Schereiner na 
estreia, mas não conseguiu passar pelo croata Tomislav Zubcic e foi eliminado ainda na fase 
de grupos do Torneio Individual. 

Pelo Torneio de Duplas, Thiago e Gustavo Tsuboi foram superados pelos poloneses Jakub 
Dyjas e Filip Szymanski, 

Apesar disso, o cearense tem motivos de sobra para comemorar. Afinal, depois de tanto tempo 
afastado, recuperou a confiança e agora precisa apenas intensificar os treinos para voltar a 
antiga forma, já que o talento nunca o abandonou.  
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