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CIDADE DE SÃO BERNARDO RECEBE HUGO HOYAMA 

Tímido e bastante emocionado, Hugo 
Hoyama desfilou em carro do Corpo de 
Bombeiros, na tarde da última segunda-
feira, 24, na Rua Marechal Deodoro, em 
São Bernardo. As pessoas que 
frequentam a movimentada via de 
comércio no Centro da cidade pararam 
para ver e aplaudir o mesatenista, 
considerado o melhor atleta de São 
Bernardo em todos os tempos. 
 
Após o fim do percurso, Hugo Hoyama, 

que conquistou a décima medalha em Pan-Americanos, em Guadalajara, recebeu 
mais homenagens, no gabinete do prefeito, Luiz Marinho (PT), com a presença de 
atletas do Tênis de Mesa, handebol, Vôlei e Atletismo, além de dirigentes e do 
secretário de Esportes e Turismo, José Luiz Ferrarezi. 
 
--- Eu sempre fui um pouco tímido, meio calado, mas fiquei muito feliz com a 
homenagem. Não esperava pela recepção --- frisou Hugo Hoyama, 42 anos e natural 
de São Bernardo.  
 
--- Garanto que 2011 é o ano mais feliz da minha vida. Conquistei outra medalha, fui 
porta-bandeira da delegação no Pan e agora recebo a homenagem na minha cidade. 
Não tenho palavras para explicar meu sentimento --- contou. 
 
E Hugo garantiu que não vai se aposentar, ao menos antes da Olimpíada de 2012.  
 
--- Quero estar em Londres. Depois, vou treinar até quando tiver vontade, sem data 
certa para encerrar a carreira --- revelou o mesatenista, que vai se dedicar ao seu 
instituto na aposentadoria. 
 
Com a camisa do Palmeiras, clube que mantém parceria com a Prefeitura na 
modalidade, Hugo brincou com o fato de usar a cueca do Alviverde quando conquistou 
a medalha de ouro. 
 
--- Não poderia utilizar uma peça que aparecesse, então teve de ser a cueca, assim 
como fiz em outras competições --- brincou o atleta, que garantiu não ser a mesma 
porque levou várias cuecas do Palmeiras na bagagem. 

 

 

 



LEÃO DO NORDESTE QUER MOSTRAR NOVAMENTE A SUA FORÇA  

O Sport Club do Recife contará com 
a participação de 19 atletas no 
Campeonato Brasileiro de Tênis de 
Mesa, que será realizado em 
Fortaleza entre os dias de 27 de 
outubro e 1º de novembro. 

Entre os atletas, três se destacam e 
têm grande chance de medalha de 
ouro: Natália Pereira, atleta Vice-
Campeã Latino Americana e 18 
vezes campeã Pernambucana, que 
disputará a categoria Veterano 60 
Feminino; o diretor técnico e atleta 

mais experiente Domingos Silva, que disputará o Veterano 50, e Adriano Santos, que 
disputará o Sênior. 

O Sport Club do Recife também participa da competição por Equipes de Clube, nas 
categorias de Absoluto B Feminino, Absoluto A Feminino, Absoluto C, Absoluto A 
Masculino, Veterano 60 e tem chances de medalha de ouro na categoria Sênior, 
equipe composta por Domingos Silva, Néder Neves e Eduardo Lessa. 

Na Seleção Pernambucana, os leoninos contam com a participação de 17 atletas, com 
a exceção de Amanda Gomes e Pedro Morais, que apesar de terem sido convocados, 
o estado não contou com a participação de mais atletas das devidas categorias para 
realizar a equipe. 

 

YAMADA É O NOVO COORDENADOR DO COMITÊ DE EQUIPAMENTOS 

 

No início de janeiro de 2011, por 
nomeação do Presidente da 
Confederação Brasileira de Tênis de 
Mesa, Alaor Azevedo, foram 
conhecidos os nomes dos 
integrantes dos Comitês Especiais. 

 
O objetivo é trabalhar para ajudar no 
desenvolvimento da modalidade e, 
para isso, foram criados Comitês 
para várias áreas específicas, seis 
no total: 

 
Comitê Técnico, Comitê de Equipamentos, Comitê de Mídia, Comitê Técnico-
Científico, Comitê de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Comitê de Projetos 
Especiais, além do Grupo de Trabalho de Arbitragem. 
 



A adesão dos membros convidados para compor os C.E e o Grupo de Trabalho foi 
unânime e todos já manifestaram sua disponibilidade e empenho para dar início aos 
trabalhos.  
 
O responsável por coordenar o Comitê de Equipamento, Marcos Yamada, falou sobre 
a importância desse novo desafio:. 
 
--- A importância de estudar este tema, talvez não seja valorizada por todos os 
praticantes de tênis de mesa, mas esta intimamente ligada à evolução dos 
atletas que podem no futuro representar bem ou mal o nosso pais. 

 

MÍDIA DE FORTALEZA MOBILIZADA PARA CAMPEONATO BRASILEIRO 

A partir dessa quinta-feira Fortaleza 
é palco do 42º Campeonato 
Brasileiro de Tênis de Mesa, que 
será realizado no ginásio da Unifor. 

O evento, que conta com a 
organização da Confederação 
Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), 
está entre os maiores da modalidade 
no país e acontecerá até o dia 01 de 
novembro. 

Com o objetivo de divulgar e promover uma competição desta magnitude, a Imprensa 
da CBTM visitou os principais veículos de comunicação da região. 

Com a costumeira hospitalidade dos fortalezenses, os profissionais de jornalismo 
receberam a equipe com toda atenção e dedicação. 

Durante a visita, além do material de divulgação, receberam informações sobre as 
atualizações que serão feitas em tempo real e as novidades que serão implantadas na 
cobertura, como transmissão ao vivo de entrevistas no Facebook e álbum de fotos em 
alta resolução. 

 

IMPRENSA DA CBTM FARÁ ENTREVISTAS AO VIVO PELO FACEBOOK  
 

A Imprensa da Confederação Brasileira 
de Tênis de Mesa anuncia algumas 
novidades nas coberturas dos eventos. 

A partir de agora, além de serem 
exibidas no site, as entrevistas com 
atletas, técnicos e dirigentes também 
poderão ser vistas na página da CBTM 
no Facebook. 

A primeira entrevista realizada no ginásio 
da Unifor, onde começou na manhã 
dessa quinta-feira o Campeonato 

http://www.facebook.com/?q=#/profile.php?id=100002739434307


Brasileiro, foi com o atleta Paraolímpico da Classe 3 David Freitas. 

O cearense vem se preparando para a disputa dos Jogos Parapan-Americanos de 
Guadalajara, em novembro, e quer comemorar em casa o último título do ano. 

Clique aqui e veja a entrevista que foi realizada ao vivo! 

Acompanhe as atualizações no site e fique sabendo com quem serão feitas as próximas 
entrevistas. 

http://twitcam.com/70jlz

