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PRESIDENTE RECEBE ATLETAS NO PALÁCIO DO PLANALTO  

A presidente da República, Dilma 
Rousseff, recebeu nesta quinta-feira, 
24, parte da delegação que 
representou o Brasil nos Jogos 
Parapan-Americanos de 
Guadalajara, no México, entre os 
dias 12 e 20 de novembro. Oitenta e 
cinco atletas representaram os 222 
que disputaram a competição em 
que o País garantiu o primeiro lugar 
no quadro geral de medalhas, com 
197 conquistas, sendo 81 de ouro, 
61 de prata e 55 de bronze. 

Dilma iniciou seu discurso saudando o nadador Daniel Dias, que conquistou 11 
medalhas de ouro no Parapan. 

--- Dou destaque a ele e a cada um de vocês, que mostraram garra para disputar os 
primeiros lugares nas provas que competiram. Vocês provam que a pessoa com 
deficiência pode ultrapassar seus limites e engrandecem o Brasil --- ressaltou. 

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, afirmou que o resultado é a coroação do esforço e 
da superação de obstáculos dos atletas, que representaram o Brasil no México. 

Em visita ao Brasil, o presidente do Comitê Paraolímpico Internacional (IPC), Sir Philip 
Craven, participou da cerimônia em homenagem aos atletas brasileiros e elogiou o 
desempenho do País no Parapan e o apoio do Governo Federal ao paradesporto. 

--- Parabenizo a presidente Dilma pelo apoio ao paradesporto e como presidente do 
IPC parabenizo a todos que elegeram Andrew Parsons como presidente do Comitê 
Paraolímpico Brasileiro. O Brasil tem conquistado excelentes resultados em grandes 
competições. Tivemos agora o Parapan em Guadalajara, ano que vem teremos 
Londres (Paraolimpíadas) e em 2016 os Jogos Paraolímpicos no Rio --- afirmou. 

O presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), Andrew Parsons, exaltou os 
números conquistados pelo Brasil no México. 

--- Ninguém ganhou mais medalhas de ouro, prata e bronze em Guadalajara como o 
Brasil. Tudo isso é fruto do trabalho dos atletas, dos clubes e dos treinadores em 
conjunto com o CPB, as Confederações e, fundamentalmente, o apoio do Governo 
Federal, dos convênios e do patrocino de estatais como a Caixa Econômica Federal e 
a Infraero --- disse. 

--- Estão aqui pessoas que escolheram transformar um momento difícil em força para 
serem exemplo para o País. Temos certeza que todos eles servirão de inspiração para 



que outras pessoas com deficiência se identifiquem e se tornem atletas --- finalizou 
Parsons, sobre aplausos. 

 

HUGO VAI À CIDADE DE MIRASSOL ONDE FALA SOBRE TÊNIS DE MESA  

Medalha de ouro nos Jogos Pan-

Americanos de Guadalajara,o 

mesatenista Hugo Hoyama vai a 

cidade de Mirassol, interior paulista, 

no próximo sábado, 26. A visita 

acontece no Tupan Clube da cidade, 

das 9h ás 11 h e é organizada pelo 

Departamento de Esportes e Lazer 

da Prefeitura em parceria com o 

Sesc Rio Preto.  

 

Um dos recordistas em medalhas do 

Pan 2011, Hoyama fará uma palestra sobre o esporte e a vida de atleta de Tênis de 

Mesa. Depois, a garotada presente poderá jogar com o atleta e ainda aprender alguns 

segredos do jogo.  

 

Hugo Hoyama joga Tênis de Mesa desde os sete anos. Ele começou no Palestra de 

São Bernardo do Campo, clube de sua cidade. Aos 17 anos de idade, foi convocado 

pela primeira vez para a Seleção Brasileira adulta.  

 

O mesatenista participou de quatro Olimpíadas e em 2007, nos Jogos Pan-americanos 

do Rio de Janeiro, juntamente com Gustavo Tsuboi e Thiago Monteiro, foi campeão 

por Equipe, conquistando assim sua nona medalha de ouro, batendo o recorde 

brasileiro de medalhas de ouro em Jogos Pan-americanos, hoje superado por Thiago 

Monteiro. 

 

 

REI DAS AMÉRICAS JÁ PENSA NAS PARAOLIMPÍADAS DE LONDRES  

Entre os cadeirantes, Iranildo 
Espíndola, da Classe 2, foi escolhido 
o melhor atleta dos Jogos 
Parapanamericanos de Guadalajara, 
no México. Outro brasileiro, Carlos 
Carbinatti, da Classe 10, conquistou 
duas medalhas de ouro e foi eleito o 
Rei das Américas na categoria 
andante. 

Um fato curioso chamou a atenção 
de todos e confirmou a excelente 



fase e a superioridade do representante da cidade de Rio Claro na competição, 
Carbinatti foi campeão do Torneio Individual sem perder nenhum set e depois levou o 
ouro por Equipes tendo sido derrotado em apenas uma partida. 

--- Treinei muito para essa competição, foram mais de seis meses de preparação e 
trabalhos específicos. A recompensa veio com os dois ouros --- afirmou Carbinatti que 
além das medalhas conquistou também a vaga nas Paraolimpíadas de Londres, em 
2012. 

--- Agora vou tirar alguns dias de folga depois desse Parapan, mas ainda em 
dezembro farei um planejamento visando os Jogos de Londres. Meu objetivo é chegar 
entre os primeiros e tentar uma medalha para o Brasil --- garantiu. 

Carbinatti vem subindo de produção a cada temporada e esse ano, no Aberto da 
República Tcheca, em Ostrava, e depois no da Inglaterra, em Shefield, foi apontado 
pelos técnicos da Seleção como um dos destaques dos eventos porque enfrentou os 
melhores atletas do mundo em sua categoria de igual para igual. 

Atualmente o brasileiro é o 11º colocado do Ranking. 

 

ARBITRAGEM BRASILEIRA MARCA PRESENÇA EM GUADALAJARA  

O Brasil possui um dos maiores e 
mais respeitados quadros de árbitros 
do mundo. Isso graças ao trabalho 
realizado pela CBTM durante anos, 
com cursos de especialização que 
ajudaram no desenvolvimento do 
setor. 

O reconhecimento dos esforços feitos 
pela entidade veio no último Parapan, 
realizado em Guadalajara, no 
México, com o convite da ITTF a 
Maria Ferrer Ferreira, a Musa, para 
ser Árbitra Geral. 

Como não poderia deixar de ser, o Presidente da CBTM, Alaor Azevedo, ficou 
bastante orgulhoso com a presença da brasileira no comando da arbitragem e reiterou 
seu compromisso de continuar investindo para capacitar outros profissionais. 

--- É a primeira vez que um brasileiro exerce essa função em um evento dessa 
importância. Isso mostra o nosso crescimento em todas as áreas --- destacou o 
Presidente. 

Antes do início da competição, Maria Ferrer Ferreira não escondeu a ansiedade e 
admitiu ter ficado um pouco apreensiva com tamanha responsabilidade, mas no final 
tudo deu certo e o trabalho foi excelente. 

--- Fiquei nervosa, pois tenho pouca experiência como Árbitra Geral, mas no final tudo 
deu certo. Estou muito satisfeita e não tenho dúvidas de que representamos bem a 
arbitragem brasileira mais uma vez --- explicou. 

Além de Maria Ferrer Ferreira, outra experiente árbitra brasileira, Leonor Demário, 
também trabalhou no evento. 



 

FISIOTERAPEUTA DA SELEÇÃO FAZ BALANÇO POSITIVO DO PARAPAN  

Os atletas da Seleção Brasileira 
Paraolímpica de Tênis de Mesa 
voltaram de Guadalajara, no México, 
onde aconteceram os Jogos 
Parapanamericanos, com 12 
medalhas de ouro, seis de prata e 
seis de bronze, uma campanha que 
superou a edição passada e mostra 
a evolução da modalidade no país. 

Para garantir o bom desempenho de 
todos, além de quatro técnicos, a 
delegação brasileira também contou 
com os serviços do experiente e 

competente fisioterapeuta Luis Gustavo Amorim, que está cada vez mais ligado ao 
esporte e recentemente fez um curso de classificação funcional. 

Dias antes da competição, Luis Gustavo deu início a um processo de preparação com 
o grupo. Depois, fez um trabalho de manutenção e realizou atendimentos durante as 
disputas, o que deu mais segurança aos atletas, que puderam se concentrar apenas 
nas partidas, pois sabiam que estavam em boas mãos. 

--- Felizmente tudo saiu dentro do planejado e não houve maiores problemas. Apenas 
na reta final um atleta ou outro sentiu um pouco o desgaste físico, mas isso é normal 
em um fim de temporada --- explicou o fisioterapeuta, que não jogou mas teve 
participação decidiva nas conquistas do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


