TENIS DE MESA DO IFPA CAMPUS ABAETETUBA É BICAMPEÃO DO JIFS ETAPA ESTADUAL
A equipe de tênis de mesa do campus mais uma vez mostrou sua união e companheirismo frente as mesas e conseguiu o bicampeonato.
Foram quase 12 horas de competição intensa que valeram a pena, garantindo as quatro vagas para a etapa regional em Belém.
O atleta Campeão João Marcus desabafa: “Nossa estrutura no Campus Abaetetuba não é das melhores, afinal, se nem uma quadra para
prática dos esportes mais "populares" como: Basquete, Futsal, Volei, Handebol e outros, não temos, quem dirá que temos estrutura para a
pratica de um esporte dito por muitos apenas como recreação? Temos mesas ruins, mas que com nossa força de vontade, amor, garra,
esperança, não nos impediram de trazer da recreação uma visão competitiva e apaixonada para um esporte pouco conhecido. Alguns
treinando no próprio IF ficando desde de manhã até altas horas da noite para ficar na casa de parentes ou colegas por não serem de
Abaetetuba, outros mesmo com estudos de manhã e a tarde, mas mesmo assim indo a noite até altas horas pra centro de treinamentos
improvisados em outras escolas, ou seja, todo mundo se esforçando como e do jeito que dava para chegar JIF's e fazer valer cada gota do
nosso suor trazendo 90% das medalhas dessa modalidade. O que mais decepciona é o descaso com relação a nossa modalidade, é ver no
JIF's mesas mais ruins do que as que costumamos usar em nosso instituto. Nossa ida para a etapa regional significa muito por que é fruto da
nossa dedicação e esforço, percebemos que estamos fazendo história com o nome do nosso campus e dentre os demais campi e na história do
JIF's.”
Para Amanda Cruz, campeã individual e única mulher da equipe: ” O fato de amar esse esporte me faz ter objetivos que vão além de
qualquer expectativa. Todo esforço foi e continuará sendo recompensado. Agradeço a Deus primeiramente por essa primeira vitória e aos
meus amigos, professores e familiares.”
A equipe seguirá em treinamento e representará o Pará nas categorias, individual masculino e feminino e dupla masculino.

