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JANE, IRANILDO E CARBINATTI ELEITOS OS MELHORES DO PAN  

Além das 12 medalhas de ouro 
conquistadas no Torneio Individual e 
de Equipes, o Brasil teve ainda três 
atletas escolhidos como os melhores 
do Parapan de Guadalajara, que 
terminou nessa sexta-feira. 

Entre os cadeirantes o título que nos 
últimos quatro anos foi de 
Claudiomiro Segatto, eleito no Rio de 
Janeiro (2007) e Isla Margarita 
(2009), dessa vez foi para Iranildo 
Espíndola, que conquistou duas 

medalhas de ouro. 

--- Essa conquista tem um sabor especial porque há menos de dois meses não sabia 
nem se poderia disputar o Parapan porque estava machucado, mas felizmente tudo 
deu certo --- afirmou Iranildo. 

Carlos Carbinatti, que levou o ouro no Individual de forma invicta e perdeu apenas 
uma partida na decisão de Equipes, recebeu a honraria entre os andantes e estava 
feliz da vida. 

--- Esse é um dia muito importante para o Tênis de Mesa brasileiro. Agora vou 
comemorar um pouco, tirar uns dias de férias, para voltar com tudo e iniciar um 
treinamento específico para Londres --- afirmou Carbinatti. 

No feminino, Jane Rodrigues foi indicada pela terceira vez seguida para receber o 
prêmio em uma competição Parapanamericana e não escondeu a emoção. 

--- Mais uma vez! Estou muito feliz. Quero aproveitar para agradecer novamente a 
todos aqueles que me ajudaram a chegar até aqui --- afirmou Jane.  

 

 

 

 

 

 



REI DAS AMÉRICAS CONFIRMA FAVORITISMO E LEVA O OURO  

Em uma final emocionante, 
Claudiomiro Segatto conquistou o 
título da Classe 5 no Torneio 
Individual do Parapan de 
Guadalajara, nessa terça-feira, e 
garantiu também a vaga nas 
Paraolimpíadas de Londres, em 
2012. 

Claudiomiro superou o americano 
André Scott, por 3 a 2, e conseguiu a 
segunda medalha de ouro seguida na 
competição, já que foi campeão da 
edição que aconteceu em 2007, no 

Rio de Janeiro. No intervalo entre esses dois eventos o brasileiro levou também o 
Campeonato Parapanamericano, em 2007, na Venezuela. 

--- Foi um jogo muito difícil, mas felizmente consegui acertar as bolas decisivas e 
cometi poucos erros. Quero agradecer o apoio que a CBTM vem dando aos atletas 
Paraolímpicos, pois isso tem feito a diferença. Se estamos aqui hoje comemorando 
títulos é graças a esse trabalho também --- afirmou. 

Claudiomiro começou vencendo o primeiro set com certa facilidade, por 11 a 5. No 
entanto, sofreu a virada nos dois seguintes, perdendo por 11-8 e 12-10. A situação 
ficou difícil, mas o Rei das AMéricas não se entregou e conseguiu dar o troco, 
revertendo o placar para festejar mais um título. 

--- Venho me preparando para essa competição há meses e a medalha de ouro é o 
melhor prêmio e a recompensa por tanto esforço. Agora vou focar em Londres, fazer 
um trabalho de preparação melhor ainda para tentar buscar mais uma medalha para o 
Brasil. Obrigado a todos pelo carinho e pela torcida. Valeu! --- completou Claudiomiro. 

 

JANE RETRIBUI CARINHO QUE RECEBEU NO BRASILEIRO DE 2010 

 

Em outubro de 2010, Jane estava em 
tratamento para se livrar de um 
câncer de mama e não foi ao Rio de 
Janeiro disputar o Campeonato 
Brasileiro. No entanto, por iniciativa 
do atleta da Classe 9 Mário Ribeiro, 
recebeu uma homenagem dos 
amigos, que exibiram uma faixa 
durante a cerimônia de premiação. 

O tempo passou, Jane se recuperou 
e voltou a competir. Com a saúde em 
perfeita ordem e a medalha de ouro 
do Torneio Individual do Parapan de 

Guadalajara no peito, Jane decidiu retribuir o carinho que recebeu há um ano e 
também mandou fazer uma faixa na qual estava escrito: 



"Mário, Deus é fiel e está comigo. E a vitória foi certa!" 

Jane pretendia exibir durante a cerimônia de premiação, assim como fez Mário no 
Brasileiro, mas foi impedida pelo Comitê Organizador do Parapan. Apesar disso, não 
existe nenhum sentimento de frustração, mas sim de agradecimento e reconhecimento 
a quem lhe ajudou de alguma forma a superar um momento difícil. 

--- Quero agradecer a todos que torceram por mim, em especial ao Mário, do Rio de 
Janeiro, que teve a idéia de me fazer aquela bonita homenagem. Fiquei muito 
emocionada na época e achei que agora era o momento certo de retribuir o carinho e 
a força que me deram --- afirmou Jane, que agora vai em busca do sonho da 
conquista de uma medalha nos Jogos Paraolímpicos de Londres. 

--- Vou me preparar muito para essa competição e espero fazer bonito --- garantiu. 

 

LUANA E ROSÂNGELA CONQUISTAM A MEDALHA DE BRONZE  

O dia começou com a vitória de 
Rosângela Dalcin e Luana Silva na 
decisão da medalha de bronze do 
Torneio de Equipes do Parapan de 
Guadalajara, na Classe 1-3. 

As brasileiras superaram as 
venezuelanas Romélia Jimenez e 
Ana Carrilo, por 3 jogos a 0. Apesar 
da conquista, Rosângela não ficou 
satisfeita com o resultado porque, 
segundo ela, não conseguiu atingir 
seu objetivo. 

--- Investi muito para chegar até aqui. Foi um ano inteiro de treinamento. Queria ficar 
entre as três primeiras da minha Classe, mas não consegui. Estou feliz com o bronze, 
mas há também um pouco de frustração porque acho que não fui bem --- afirmou a 
atleta. 

Luana também queria o ouro, mas teve que se contentar com o terceiro lugar. A 
primeira atleta de um clube do Rio de Janeiro a participar de um Parapan estava feliz 
com a estreia e aproveitou o momento para agradecer todos que a ajudaram a viver 
esse momento histórico. 

--- Quero agradecer as pessoas que trabalham comigo no clube e em especial a 
minha família, que sempre me apoiou. Estou satisfeita com essa primeira participação 
e essa medalha me dá mais motivação ainda para treinar cada vez mais para evoluir 
no esporte --- afirmou Luana. 

A carioca abriu a série superando Romelia Jimenez, por 3 a 1 (11-6, 11-5, 4-11, 11-9). 
Depois, Rosângela venceu seus dois jogos e deu números finais ao confronto. 

--- Estou sentindo um pouco a falta de ritmo. Pretendo participar de mais competições 
em 2012 para solucionar esse problema. Quero aproveitar para agradecer meu 
técnico, Luciano, que vem fazendo um excelente trabalho comigo e me ajudou muito 
aqui no Parapan --- destacou Rosângela. 

 



CBTM LEVA SONHOS PARA OS MORADORES DO SANTA MARTA   

Representantes da Confederação 
Brasileira de Tênis de Mesa estiveram, no 
último sábado, na comunidade do Santa 
Marta para distribuir os mil sonhos 
adquiridos na campanha promovida pelo 
Instituto Superar e que tem como objetivo 
construir um Centro de Treinamento 
voltado exclusivamente para os atletas 
portadores de necessidades especiais.  

Além de levar os doces, a CBTM levou 
também a possibilidade de sonhar com 
um futuro melhor através da modalidade 
esportiva que representa, o Tênis de 
Mesa. Um dos contemplados com o doce 

foi o pequeno Jefferson Silva, de oito anos, que quando perguntado sobre se era 
melhor o sonho ou o Kit de Tênis de Mesa que recebeu, disse o seguinte: 

--- Eu prefiro os dois. O sonho é gostoso, mas vai acabar agora, a raquete é muito boa 
e eu vou jogar com ela por muito tempo e posso até ir para a Olimpíada --- disse o 
menino, com o sorriso tímido de quem passa pela troca dos dentes da frente, depois 
de saber que o ping pong na verdade é um esporte olimpico e chama-se Tênis de 
Mesa. 

A adesão da entidade a campanha do Instituto Superar foi importante, não somente 
para proporcionar esse momento de felicidade para o povo da comunidade. A 
importância maior está em ajudar no desenvolvimento do esporte paraolimpico, 
através da construção do referido centro de treinamento, e em mostrar a comunidade 
que com a solidariedade é possível construir uma sociedade mais justa, digna e livre 
de preconceitos, como foi muito bem mostrado na nota de agradecimento de um dos 
idealizadores da campanha. 

--- Obrigado a cada um de vocês. Aqueles que compraram um sonho no sábado ou no 
domingo, aqueles que compraram centenas, as empresas apoiadoras, aos 
fornecedores com sua participação em massa e as pessoas que trabalham no 
Prezunic, que fizeram um esforço emocionante por mais esse recorde. Estamos 
mudando a história do esporte no Brasil. Quebrando uma imensa barreira de 
preconceitos. Juntos!--- agradeceu Marcos Malafaia, Diretor do Instituto Superar. 

Dando continuidade ao seu objetivo e reafirmando o seu compromisso social, a 
entidade divulgou aos presentes, através de sua equipe, o projeto de detecção de 
talentos que é fruto de uma futura parceria com o Fluminense Football Club, que deve 
dar oportunidade aos jovens da comunidade de vencerem na vida através do esporte.  

--- A comunidade do Santa Marta além de receber o doce, que simboliza a 
possiblidade de todos nós sonharmos muito, tembém nos trouxe o sonho de 
descobrirmos quem sabe campeões olimpicos aqui --- disse o Presidente da 
Associação de Moradores do Santa Marta, José Mario. 

--- Sonhar não custa nada gente! --- completou o empolgado Líder Comunitário. 

 


