
EM UMA FINAL DE ARREPIAR, BRASIL É CAMPEÃO POR EQUIPES  
24/07 23:15 

Foi sofrido, foi emocionante, mas o título é 
do Brasil. Com a vitória da equipe 
brasileira de tênis de mesa, o Brasil 
conseguiu a 30ª medalha de ouro nos 
Jogos Pan Americanos do Rio de Janeiro, 
superando o recorde da edição anterior 
(Santo Domingo, onde conquistou 29 
ouros). 

A primeira partida era muito esperada 
pelos amantes do tênis de mesa. 
Possivelmente foi uma das últimas vezes 

que o chinês naturalizado argentino Liu Song e a lenda do tênis de mesa brasileiro Hugo 
Hoyama se enfrentaram. Song foi superior durante toda a partida e não teve problemas em 
fechar a partida por 3 a 0 (5-11, 6-11 e 5-11) 

Thiago Monteiro foi para o jogo contra o argentino Gastón Alto e foi bastante irregular, 
alternando grandes momentos, com outros sem tanto brilho. No final, mesmo com o sufoco, o 
brasileiro venceu por 3 sets a 2 (11-2, 9-11, 11-3, 10-12 e 11-9) levantando a torcida que 
gritava seu nome e empatando o confronto. 

Nas duplas, mais uma vez os brasileiros foram soberanos. Com muita concentração, Gustavo 
Tsuboi e Thiago Monteiro não deram qualquer chance a Pablo Tabachnik e Gastón Alto 
vencendo por 3 a 0, com parciais de 11-4, 11-1 e 11-3. 

Toda a responsabilidade do mundo estava nas costas de Hugo Hoyama. O brasileiro enfrentou 
Pablo Tabachnik com a missão de dar o 30º ouro ao Brasil nos Jogos Pan Americanos, se 
tornar o maior medalhista de ouro brasileiro na história dos Pan Americanos e fazer a torcida 
brasileira voltar a cantar o coro entoado no handball para os argentinos � Vice de novo!!!� . 

E Hoyama conseguiu com muito sofrimento. O brasileiro esteve atrás da partida em todo o 
momento, mas foi buscar na raça a partida contra Tabachnik, vencendo em emocionantes 3 a 
2, parciais de 8-11, 11-9, 8-11, 11-8 e 11-8. 

No último ponto, Hugo desabou na quadra e foi abraçado por toda equipe brasileira, incluindo a 
equipe feminina que invadiu a área de jogo para abraçar agora o maior vencedor da história do 
Brasil em Pan Americanos. 

 

SENHOR MEDALHA DE OURO!!!!  
24/07 23:56 

O nome dele é Hugo Hoyama, mas se 
você chama-lo  de senhor Pan, 
provavelmente ele atenderá. Pela nona 
vez, Hugo Hoyama levou o Brasil para 
o lugar mais alto do pódio, se tornando 
o maior atleta brasileiro em número de 
medalhas de ouro, superando o ex-
nadador Gustavo Borges. 

Confira alguns pontos da entrevista 
coletiva 

Medalha no Brasil 

� Vencer dentro do Brasil foi mcom 



certeza minha medalha de ouro mais significativa. Eu falava que era a de Havana em 91, mas 
esta superou. Sem esta torcida eu não conseguiria virar o jogo contra o Pablo.�  

Thiago Pereira 

� Eu fico muito feliz em termos um Thiago Pereira surgindo. O meu grande � rival� neste 
recorde foi o Gustavo Borges que veio até aqui torcer por mim. No próximo Pan não estarei 
jogando, mas estarei torcendo por ele.�  

Gustavo Borges 

� Eu só tenho a agradecer ele estar aqui. Vindo dele não poderia ser diferente. Estivemos 
juntos na Abertura e ele me perguntou quando eu jogaria para vir assistir. O Gustavo é um 
ídolo nacional e mostrou isso. Só tenho palavras para agradecer.�  

Derrota para Pablo? 

� Não pensei que poderia perder a partida. O maior objetivo era o ouro para o Brasil. O 
governo, a CBTM, o Lincon, Wei, Paulo todos tem uma parcela nesta vitória.�  

Casamento 

� A gente mora junto há dois anos ( Hugo e Tania). Deverímos ter nos casado no dia 21 de 
outubro do ano passado, mas ela entendeu que não era legal não podermos aproveitar. Vamos 
ver uma data legal para que possamos aproveitar. Eu amo ela e ela me ama, isso é o mais 
importante. Não to enrolando ela não� .  

Sacrifícios 

� Deixei muita coisa de lado, na juventude, para estar aqui com essa medalha e esse resultado 
tão bom. Não me arrependo de nada. Tomei muita bronca do Maurício (Kobayashi) que não 
está aqui, mas valeu a pena.�  

Claudio Kano 

Também dedico a ele, que é como meu irmão e éramos amigos desde garoto. Claudio também 
é para você.�  

EM UMA FINAL CHINESA, LIN JU É BICAMPEAO  
28/07 16:11 

Em um jogo de alto nível técnico, o chinês 
naturalizado dominicano se deu melhor 
sobre o chinês naturalizado argentino e se 
sagrou bicampeão Pan Americano de tênis 
de mesa. 
 
Com a torcida claramente a favor do 
dominicano, que durante o campeonato 
jogou camisas para o público, Lin Ju foi para 
cima de Liu Songe venceu por 4 a 3, com 
parciais de 11-9, 8-11, 11-8, 8-11, 6-11, 11-9 
e 11-6. 
 
Na tão aguardada hora do hino, todos 

queriam saber se Lin Ju cantaria, já que em Santo Domingo, além de não cantar, o mesa-
tenista ainda segurou a bandeirqa de seu país ao contrário. Desta vez, Lin Ju foi abafado pelos 
integrantes da equipe da República Dominicana que cantaram o hino em algo e bom som. 
 
Mas vale salientar que Lin não cantou novamente. 
 



O CHORO DE UM CAMPEAO  
28/07 15:53 

Lágrimas e muitos aplausos da torcida que 
praticamente lotou o Riocentro para ver o 
nove vezes campeão panamericano Hugo 
Hoyama em partida contra Liu Song, da 
Argentina. 
 
No jogo, o argentino foi melhor que o 
brasileiro, pois foi mais constante durante 
todo o tempo e se aproveitou bastante dos 
saques longos de Hugo para atacar na 
frente. No final, 4 a 2 para o chinês 
naturalizado argentino com parciais de 4-11, 
7-11, 11-7, 5-11, 6-11 e 11-7. 
 

No final da partida, lágrimas nos olhos do brasileiro. No entanto, estas não duraram muito, pois 
Hugo logo levantou e saudou a torcida que gritava seu nome no pavilhão 4B do Riocentro. 
Talvez Hugo tenha parado e visto que em seus seis Pan Americanos tenha tido muito mais 
motivos para sorrir do que para chorar. 
 
� Tenho a sensação do dever cumprido, acho que dei muitas alegrias ao povo brasileiro.�  
 
Hoyama conquistou 14 medalhas, sendo 9 de ouro, 1 de prata e 4 de bronze. 
 
� Meu choro foi o da despedida e não da derrota. Foi minha última partida em Pans e foi no 
Brasil. O trabalho foi bem feito, tenho de agradecer a todos que me ajudaram�  
 
Hugo falou sobre a partida 
 
� Ele jogou muito bem. Até tive algumas chances, mas pequei em algumas bolas. Meu saque 
também não tava legal. Contra ele tenho que sair primeiro.� , disse Hugo que reclamou de 
dores no ombro esquerdo, mas o que garante não ter sido a causa da derrota. 
 
Resta apenas a agradecer a tudo que esta lenda do tênis de mesa fez pelo Brasil. 
 
Obrigado Hugo! 



EM PARTIDA DRAMÁTICA, LIN JU VENCE THIAGO  
28/07 15:30 

Em uma partida eletrizante, o chinês 
naturalizado dominicano Lin Ju foi 
novamente o algoz do brasileiro Thiago 
Monteiro. Ju venceu a partida por 4 a 3, com 
parciais de 4-11, 11-9, 10-12, 11-9, 11-6, 9-
11 e 11-9. 
 
A partida foi disputada em altíssimo nível 
técnico empolgando a torcida que 
praticamente lotava o pavilhão 4B do 
Riocentro. Não é demérito nenhum dizer que 
Lin Ju teve um pouco mais de sorte na 
partida que o brasileiro. 
 

Três momentos foram capitais para a vitória do dominicano. O primeiro foi no treceiro set, 
quando a partida estava empatada em 1 a 1 e Thiago tinha 10-7 no placar, com o dominicano 
virando e fechando em 12-10. 
 
O segundo foi no final do sexto set quando o brasileiro vencia por 3 sets a 2 e Ju tinha 10-9 no 
marcar. O dominicano cortou, a bola bateu na casquinha e ele conseguiu fechar. O terceiro e 
derradeiro momento foi no último ponto do jogo. Thiago deixou uma bola curta quando estava 
com match point contra. A bola parou em cima da rede e voltou para a mesa do brasileiro, com 
Lin Ju fechando a partida. 
 
� Estou um pouco chateado pela maneira como foi, dava para ter ido um pouco mais longe.� , 
disse Thiago para depois completar. � Eu poderia ter fechado em 4-2 ou 4-3, talvez se tivesse 
feito 2 a 1 fosse diferente, mas a gente não vai saber, não iremos jogar de novo. Foi detalhe, 
hoje a sorte estava com ele.� , disse Thiago, que nunca ganhou partidas oficiais de Lin Ju. 
 
Thiago acha que cumpriu seu objetivo 
 
� Em Winnipeg (1999) me firmei com os bons jogadores. Agora não se espera de mim menos 
que o ouro, Já fui campeão latino e ganhei desses caras que estão aí, Gustavo, Hugo, Liu 
Song, exceto o Lin. Estou satisfeito com o bronze, até semana que vem pelo menos� , brincou 
o brasileiro. 



GAO JUN É TRICAMPEA PANAMERICANA  
28/07 15:08 

A norte-americana Gao Jun de 38 anos 
entrou na história do torneio Pan Americano 
de tênis de mesa ao conquistar o 
tricampeonato individual da modalidade. 
Antes dela apenas Insook Brushan dos 
Estados Unidos tinha tal feito (83, 87 e 91). 
 
A norte-americana, que é numero 13 no 
ranking mundial teve o controle da partida e 
venceu a dominicana Wu Xue por 4 sets a 2, 
com parciais de 11-6, 11-8, 11-7, 9-11, 9-11 
e 11-5. 
 
Os Estados Unidos dominaram o tênis de 

mesa feminino dos Jogos Pan Americanos do Rio de Janeiro ao serem campeãs em equipes, 
individual (Gao Jun) e bronze no individual (Wang Chen). 

HUGO VENCE GONGORA E PARTE EM BUSCA DO DÉCIMO OURO  
27/07 15:31 

Mais uma vez foi sofrido, mas com o apoio 
da torcida que praticamente lotou o pavilhão 
4B, Hugo Hoyama superou o cubano 
Dimeys Gongora por 4 a 3. 

Hugo alternou bons e maus momentos na 
partida e fez o cubano crescer conseguindo 



levar o jogo para o sétimo set. Na decisão a experiência do brasileiro falou mais alto e Hoyama 
fechou em 4 a 3, com parciais de 11-4, 8-11, 11-9, 8-11, 11-2, 10-12 e 11-6 garantindo suas 
14ª medalha em Jogos Pan Americanos. 
 
Resta saber a cor da medalha do brasileiro. Caso supere o chinês naturalizado argentino Liu 
Song, Hugo vai em busca da sua décima medalha de ouro. 
 
� To feliz com mais uma medalha . O jogo contra o cubano foi difícil, mas consegui vencer 
graças ao apoio da torcida� , disse Hugo 
 

THIAGO GARANTE O BRONZE E ENCARA NOVAMENTE LIN JU  
27/07 15:27 

Thiago Monteiro garantiu hoje pela manhã a 
primeira medalha brasileira no torneio 
individual dos Jogos Pan Americanos do 
Rio de Janeiro. 
 
O brasileiro derrotou o argentino Pablo 
Tabachnik, que o havia vencido no Latino 
Americano em março deste ano. Thiago 
teve uma grande atuação e venceu por 
inapeláveis 4 a 0, com parciais de 11-8, 11-
6, 11-6 e 11-4. 
 
� A princípio meu objetivo foi atingido com 
o bronze. A preparação é longa e de quatro 

em quatro anos ganhar medalha é bom� , disse Monteiro. 
 
Thiago reagiu com bom humor quando perguntaram se pela sua cabeça tinha a idéia de uma 
revanche, já que Thiago foi derrotado por Lin Ju na final do último Pan. 
 
� Olha, na minha cabeça não passou. Pode ser que quando eu for ali dentro mude� , disse 
rindo. 
 
Quando perguntado sobre os gritos da torcida durante o saque dos rivais, Thiago foi 
compreensivo 
 
� Nem todo mundo aqui conhece o tênis de mesa, mas vale porque o objetivo é incentivar. A 
gente chegou até aqui assim. Eu acho que acaba atrapalhando os dois, mas faz parte. Disputei 
um  Mundial em 2004 na China, onde eles gritavam durante o ponto�  
 

GUSTAVO LUTA, MAS ACABA DERROTADO POR LIN JU  
27/07 15:25 

Mesmo com muita luta e muita raça, 
Gustavo Tsuboi não resistiu ao chinês 
naturalizado dominicano Lin Ju e foi 
derrotado por 4 a 1, parciais de 9-11, 11-7, 
11-9, 11-6 e 11-4. 
 
A partida foi muito equilibrada do começo 
ao fim e o brasileiro começou melhor, tendo 
muita paciência para superar o jogo 
defensivo do dominicano. Lin Ju se irritava 



e a partir do segundo set começou a errar muito pouco. 
 
No terceiro set, Gustavo conseguiu uma reação espetacular depois de estar perdendo por 7-0, 
encostou e a partida estava 9-10, quando Ju acertou a casquinha do brasileiro fechando o set. 
 
� Se eu ganhasse o terceiro set poderia motivar mais, mas a última bola bateu na casquinha� , 
disse um resignado Tsuboi. 
 
Com o até então calado Lin Ju vibrando a cada ponto ficou muito difícil para o brasileiro, que 
não desistiu em momento algum até o ponto derradeiro. 
 
Após o jogo o contraste de sentimentos. Enquanto Gustavo chorava ao lado do treinador Wei 
Jianren, Lin Ju aplaudia a torcida dos dominicanos e lançava camisetas para a torcida. 
 
Gustavo ainda falou sobre a torcida. 
 
� É chato falar isso, mas o barulho acabou me desconcentrando. Mas a culpa é minha que 
devia estar mais focado no jogo.�  
 
Perguntado sobre quais eram suas chances antes da partida, Gustavo foi sincero. 
 
� Vendo pelo lado real eu tinha 30% de chances, mas entrei 100%, se eu não acreditar, quem 
vai�  
 
Após esta partida, Gustavo e Lin Ju devem ter refeito a estatística sobre as chances de cada 
um. 

HUGO HOYAMA TEM TORCEDOR ESPECIAL  
26/07 18:50 

Nas tribunas, um convidado mais que 
especial para Hugo Hoyama. Trata-se do 
ator Edson Celulari que foi prestigiar e 
parabenizar o maior vencedor brasileiro da 
historia dos Jogos Pan Americanos. 
 
� Vim dar parabéns pessoalmente pela 
medalha e trouxe minha família para torcer 
por ele no individual.� , disse Celulari. 
 



O ator posou para muitas fotos e deu várias entrevistas. Após o jogo, Hugo foi pessoalmente 
agradecer a torcida. 
 
� A força do Edson e de sua família foi muito importante. Agora é ir passo a passo. A torcida 
aqui tem ajudado muito� , afirmou Hoyama. 
 
Edson Celulari ainda fez um pedido a Hugo. 
 
� Fidel que nos desculpe, mas é barba e cabelo� , disse referindo-se aos dois confrontos de 
Hugo contra cubanos. 
 

HUGO VENCE CUBANO NAS OITAVAS E ENFRENTA OUTRO NAS 
QUARTAS  

26/07 18:40 

A vida de Hugo Hoyama no torneio 
individual masculino de tênis de mesa dos 
Jogos Pan Americanos está com uma ilha, 
só que cercado de cubanos por todos os 
lados. 
 
Hugo venceu nas oitavas de final o bom 
Pavel Oxamendy por 4 a 2, com parciais de 
11-9, 12-10, 11-7, 12-14, 4-11 e 11-4 e 
encara agora o também cubano Dimey 
Gongora. 
 
Gongora eliminou nas oitavas ao 
canadense Pradeeban Peter Paul por 

apertados 4 sets a 3. A partida acontecerá nesta sexta-feira as 13 horas. 

THIAGO SUA, MAS VENCE PAPIC  
26/07 18:24 

Com mais uma boa atuação, Thiago 
Monteiro avançou nos Jogos Pan 
Americanos do Rio de Janeiro e já está 
entre os oito melhores da competição. 
 
O chileno Juan Papic, de 37 anos valorizou 
bastante a vitória do brasileiro com uma boa 
atuação e fez Thiago suar para ganhar a 
partida por 4 a 1, com parciais de 11-5, 13-
15, 11-6, 119 e 11-7. 
 
O brasileiro irá enfrentar amanha pela 
manhã, o argentino Pablo Tabachnik, que 
eliminou Dexter St Louis por 4 a 3. Vale 

ressaltar, que no ultimo confronto entre ambos, Pablo venceu Thiago por 3 a 2 na final do 
torneio de equipes do Latino Americano de Guarulhos. 



GUSTAVO FAZ BONITO, VENCE E ENCARA LIN JU NAS QUARTAS DE 
FINAL  

26/07 18:21 

Com sua melhor atuação no torneio até 
então Gustavo Tsuboi se classificou para as 
quartas de final dos Jogos Pan Americanos 
do Rio de Janeiro. 
 
Tsuboi venceu a José Miguel Ramirez, da 
Guatemala por tranqüilos 4 a 0, com 
parciais de 11-9, 11-4, 11-5 e 11-7. Ao sair 
do jogo, Gustavo comentou. 
 
� Este eu joguei bem� , disse. 
 
O adversário das quartas de final é o chinês 
naturalizado domininacano Lin Ju, que teve 

dificuldades para vencer o canadense Pierre Luc Hinse por 4 a 2. Para o treinador Wei Jianren, 
Gustavo tem de ser forte. 
 
� Eles treinam no mesmo local na França, mas o Lin Ju não treina no mesmo horário. Gustavo 
tem que ser mais forte e mais calmo. Jogar com cato é complicado. È difícil ganhar um ponto, 
mas perder é fácil.� , afirmou o treinador brasileiro. 

LIGIA FAZ JOGO EQUILIBRADO, MAS PERDE PARA LONG  
26/07 18:00 

Chegou ao fim a participação feminina 
brasileira nos Jogos Pan Americanos do Rio 
de Janeiro. Com a derrota de Ligia Silva 
nas oitavas de final todas estão eliminadas. 
 
A brasileira Ligia Silva teve boas chances 
na partida contra a canadense Judy Long, 
principalmente no primeiro e terceiro set, 
quando pöde fechar a partida, mas a 
canadense reagiu e venceu. 
 
No final, Long venceu por 4 a 0, com 
parciais de 12-10, 11-7, 12-10 e 11-4. Com 
isso, Ligia Silva foi eliminada nas oitavas de 

final, Karin Sako saiu na segunda fase e Mariany Nonaka ficou nos grupos. 
 

KARIN LUTA, MAS NAO RESISTE A ZHANG MO  
26/07 17:56 

Não deu para a brasileira Karin Sako. 
Mesmo lutando muito, a canadense Zhang 
Mo foi superior e venceu por 4 a 0, 
parciais de 11-7, 11-2, 13-11 e 12-10. 
 
Karin fez um bom papel nos Jogos Pan 
Americanos, conseguindo levantar a 
torcida quando jogou em duplas com 
Mariany Nonaka (torneio de equipes) e em 



sua espetacular virada sobre a cubana Anisleyvis Bereau. 
 
A brasileira ficou satisfeita com sua atuação neste primeiro Pan. 
 
� To feliz. Acho que todos os jogos que fiz dei meu máximo, estive bem em todos eles. No 
ultimo não consegui impor o meu jogo. O mais importante é que a gente deu o maximo, se não 
deu é porque não era para dar.�  

BRASILEIROS JÁ SABEM ADVERSÁRIOS  
26/07 13:34 

Acabou o mistério! Thiago Monteiro, 
Gustavo Tsuboi e Hugo Hoyama já sabem 
seus possíveis adversários nas oitavas de 
final do Pan. 
 
Thiago Monteiro, número 89 do mundo vai 
encarar ao vencedor do jogo entre Juan 
Papic, do Chile e Guilhermo Munoz, do 
México, só encarando LIN Ju numa possível 
semifinal. 
 
Hugo Hoyama terá pela frente o vencedor 
de Gastón Alto da Argentina e Pavel 
Oxamendy, de Cuba. O brasileiro só 

encarará um chinês naturalizado se chegar a semifinal, no caso o argentino Liu Song. 
 
Gustavo Tsuboi tem o caminho mais complicado dos três. Nas oitavas encarará o 
guatemalteco José Miguel Ramirez e caso vença deve encontrar o chinês naturalizado 
dominicano Lin Ju. 

KARIN SAKO TERÁ ADVERSÁRIA DIFÍCIL NA SEGUNDA FASE  
26/07 13:33 

O sorteio não foi dos mais gratos para Karin 
Sako. A mesa-tenista vai encarar a 
canadense Zhang Mo, número 133 do mundo. 
Já Ligia Silva só inicia sua batalha pela 
medalha nas oitavas de final. 
 
A mesa-tenista da seleção brasileira Mariany 
Nonaka acredita que o coração pode fazer a 
diferença no confronto. 
 
� A adversária da Karin e forte, as duas se 
conhecem ,já jogaram juntas varias vezes, 
elas se encontraram na Croácia (Training 

Camp), mas acredito na Karin, acho que ela tem vantagem por ter mais coração que a Zhang 
Mo�  
 
Já Claudia Ikeizumi acha que o fato de ambas terem se enfrentados algumas vezes é uma 
vantagem. 
 
� Karin tem chances de ganhar dela, é uma jogadora irregular e elas se conhecem por ter 
jogado juntas varias vezes.�  



BRASILEIROS NAO TEM PROBLEMAS E PASSAM EM PRIMEIRO DE 
SEUS GRUPOS  

26/07 13:32 

Os brasileiros Gustavo Tsuboi, Hugo 
Hoyama e Thiago Monteiro avançaram na 
competição individual masculina dos Jogos 
Pan Americanos do Rio de Janeiro. 
 
O numero 89 do mundo, Thiago Monteiro 
venceu a Carlos Gracia, de Porto Rico por 4 
a 0, com parciais de 11-7, 11-5, 11-7 e 11-2, 
terminando em primeiro no grupo C. 
 
O nove vezes campeão panamericano Hugo 
Hoyama também não teve problemas para 
derrotar a Rivera de Porto Rico por 4 a 0, 

parciais de 11-7, 11-2, 11-9 e 11-7 e assim como Thiago ficou em primeiro de seu grupo (D). 
 
Gustavo Tsuboi teve o mesmo destino de seus companheiros e venceu ao mexicano Rafael 
Mendez em quatro sets, com parciais de 11-5, 11-9, 12-10 e 11-6, finalizando a chave de 
grupos em primeiro no E. 
 
Os brasileiros devem voltar a jogar já nas oitavas de final contra adversários que serão 
definidos por sorteio. 
 

KARIN: A FÊNIX BRASILEIRA  
25/07 23:49 

Quando tudo parecia perdido, a torcida 
gritou � Vamos Sako, a torcida está com 
você� e isso de alguma forma mexeu com 
a mesa-tenista Karin Sako, de 19 anos em 
seu primeiro Pan. 

O jogo contra a cubana Anisleyvis Bereau 
não encaixava e a adversária já tinha 3 a 1 
no placar. Quando poucos ainda 
acreditavam, entre esses, suas 
companheiras de seleção Claudia Ikeizumi 
e Carina Murashige que a apoiavam em 
todos os momentos, acontece a 
ressurreição. 

Karin começou a jogar com a torcida e set 
a set a diferença que Berau tinha foi diminuindo até empatar a partida. A cada grito da torcida 
um ponto e no final 4 a 3 para a brasileira, com parciais de 8-11, 4-11, 11-9, 7-11, 11-7, 11-8 e 
11-5. 

Chorando muito Karin foi até a torcida e agradeceu o apoio, deu autógrafos e distribuiu 
bolinhas. Ainda no cominho de volta a tribuna, o treinador do Canadá Marles Martins 
parabenizou a brasileira. 

� Parabéns, você jogou bem� , disse para a brasileira que agradeceu e sorriu. 

Ao falar de onde arranjou forças para a virada, Karin voltou a chorar. 

� Tirei forças da minha família, eles nunca me cobraram nada, tanto meus pais, meus avós e 
tios, todos sempre me apoiaram. Eles apenas me deram dicas sobre o que fazer para não me 



arrepender. Tenho que agradecer também a torcida que me deu muito apoio� , disse a 
classificada Karin Sako. 

HUGO SOFRE, VENCE HINSE E AVANÇA  
25/07 23:48 

Hugo Hoyama sofreu, mas acabou vencendo o 
canadense Pierre Luc Hinse no sétimo set, 
onde sua experiência foi fundamental. 

O brasileiro esteve atrás do placar durante 
todo o tempo, tendo uma desvantagem que 
chegou a 3 sets a 1, mas com a força da 
torcida conseguiu reverter esta situação. 

No final, 4 a 3 para Hugo com parciais de 8-11, 
12-10, 5-11, 8-11, 11-9, 11-8 e 11-5. O 
brasileiro enfrenterá, já classificado, a Elvin 
Rivera de Porto Rico. 

 

GUSTAVO VENCE CUBANO E TAMBÉM ESTÁ NA PRÓXIMA FASE  
25/07 23:48 

Gustavo Tsuboi é o segundo brasileiro 
classificado nesta quarta-feira no torneio 
masculino de tênis de mesa dos Jogos Pan 
Americanos. 

Tsuboi não deu chances ao cubano Pavel 
Oxamendy e venceu a partida por 4 a 0, com 
parciais de 11-7, 12-10, 12-10 e 11-9. 

O brasileiro terá pela frente na manhã desta 
quinta-feira, o mexicano Rafael Mendez, com 
sua classificação já garantida. 

 

THIAGO NÃO DÁ CHANCES A CANADENSE E SE CLASSIFICA  
25/07 23:48 

Thiago Monteiro está mais que credenciado 
para lutar pelo título panamericano. Com as 
boas atuações do torneio de equipes e 
neste começo de campeonato individual, o 
brasileiro está mostrando suas armas. 

A � vítima� da vez foi o canadense Shen 
Qiang, que não resistiu ao brasileiro e 
acabou derrotado por 4 a 0, com parciais 
de 11-6, 12-10, 11-1 e 11-9. 



Thiago encara amanhã o portorriquenho Carlos Gracia, com a vaga assegurada. 

LIGIA ARRASA MEDINA E SE CLASSIFICA  
25/07 23:47 

Sem problemas, Ligia Silva passou pela 
hondurenha Izzwa Medina e se classificou 
para a próxima fase dos Jogos Pan 
Americanos do Rio de Janeiro. 

O único momento mais crítico da partida foi 
o segundo set, quando Ligia teve calma e 
paciência para decidir por 13-11. 

No final, a brasileira venceu por 4 a 0, 
parciais de 11-6, 13-11, 11-8 e 11-7 e 
agora encara a portorriquenha Cynhia 
Gonzalez.  

 

NONAKA PERDE PARA CHRIS XU E TEM DE VENCER CHILENA  
25/07 23:46 

Apesar de um bom começo, a brasileira 
Mariany Nonaka não manteve a 
regularidade e foi derrotada de virada pela 
canadense Chris Xu. 

Apesar de ter ficado duas vezes em 
vantagem, a mesatenista não conseguiu 
manter a vantagem e acabou derrotada por 
4 a 2 (11-9, 11-13, 11-9, 2-11, 7-11 e 9-11). 

� Faltou concentração e controle 
emocional. É complicado tenho que treinar 
este processo e controlar isso para nos 
próximos jogos não acontecer.� , disse 

A brasileira encara agora a chilena Melita 
Yañez e a vencedora do confronto se classificará para a próxima fase. 

KARIN LUTA, MAS NAO RESISTE A NÚMERO 16 DO MUNDO  
25/07 15:23 

Não deu para Karin Sako em sua estréia no individual 
feminino. A brasileira encarou uma Gao Jun bastante 
inspirada e foi derrotada por 4 sets a 0, parciais de 
11-2, 11-3, 11-3 e 11-pela numero 16 do mundo. 
 
Desde o início, a americana variava muito o jogo, não 
dando chances a brasileira, que forçava ao máximo 
suas bolas. 
 
A norte-americana está classificada no grupo 1, 
enquanto Karin e Anisleyvis Bereau, de Cuba lutarão 
ainda hoje pela outra vaga 



THIAGO NÃO DÁ CHANCES E VENCE ATLETA DE BARBADOS  
25/07 15:21 

O mesa-tenista Thiago Monteiro, atualmente 
número 89 do mundo, mostrou porque 
atravessa uma das melhores fases de sua 
carreira. 
 
Com uma atuação segura Thiago venceu a 
Trevor Farley de Barbados por 4 a 1, parciais 
de 11-6, 10-12, 11-5, 11-7 e 11-7 e deu um 
passo importante rumo a classificação em seu 
grupo. 
 
O brasileiro volta a jogar hoje a tarde e seu 
adversário será Shen Qiang, do Canadá. 
 

RECORDISTA É RECEBIDO COM FESTA NO RIOCENTRO  
25/07 15:21 

Já no aquecimento, a torcida gritava Ah É 
Hugo Hoyama, saudando o maior 
medalhista de ouro brasileiro na história 
dos Jogos Pan Americanos. 
 
Hugo, que parece não ter conseguido 
dormir muito depois de vencer Tabachnik 
na final de equipes, venceu sem problemas 
ao americano Xiao Yan por 4 a 1, parciais 
de 11-5, 8-11, 11-8, 11-6 e 11-9. 
 
Hugo volta a jogar hoje a tarde contra 
Pierre Luc Hinse, do Canadá. 
 

GUSTAVO VENCE OMAR FLORES E COMEÇA BEM  
25/07 15:19 

Na � ressaca� do ouro panamericano, Gustavo 
Tsuboi começou muito bem a fase de grupos do 
torneio individual masculino no pavilhão 4B do 
Riocentro. 
 
Gustavo encarou a Omar Flores, da Guatemala e 
não deu chances ao seu adversário vencendo por 
4 a 1, parciais de 11-9, 10-12, 11-3, 11-3 e 11-8 
 
O brasileiro jogou com muita paciência e teve o 
apoio da torcida que gritava seu nome. Tsuboi 
encara hoje ainda a Pavel Oxamendy, de Cuba 
pelo grupo E. 
 



MARIANY CHAMA A TORCIDA E VENCE VALDEZ  
25/07 15:17 

Uma estréia bem com a cara de Mariany 
Nonaka. A brasileira conclamou a torcida para 
jogar e venceu a dominicana Johenny Valdez 
por 4 a 2, em partida válida pelo grupo 8. 
 
A brasileira não começou bem e perdeu o 
primeiro set por 11-7. A partir daí, com muita 
vibração, Nonaka virou a partida, vencendo 
três sets seguidos e ficou perto da vitória, mas 
acabou perdendo o quarto set por 16-14. 
 
No entanto, Valdez só adiou o inevitável e 
Mariany fechou no set seguinte a partida por 4 
a 2, com parciais de 7-11, 11-7, 11-5, 11-5, 14-
16 e 11-6 

 
A brasileira terá como adversária no próximo jogo, a canadense Chris Xu. 
 

LÍGIA COMEÇA INDIVIDUAL COM VITÓRIA SOBRE COLOMBIANA  
25/07 15:13 

Com uma boa atuação, Ligia Silva estreou 
com o pé direito na disputa individual dos 
Jogos Pan Americanos do Rio de Janeiro. 
 
Na sua primeira partida do dia, a brasileira 
encarou a colombiana Johana Araque e 
não teve dificuldades para vencer por 4 a 1, 
parciais de 12-10, 11-6, 7-11, 11-3 e 11-8 
 
Ligia encara hoje a tarde a hondurenha 
Izzwa Medina pelo grupo 7 e uma vitória 
praticamente garante a brasileira na 
próxima fase. 

ESTADOS UNIDOS LEVA O OURO SEM PROBLEMAS  
24/07 23:00 

Já era esperado. Sem grandes sustos, a 
equipe feminina dos Estados Unidos levou 
a medalha de ouro no torneio de equipes 
femininas dos Jogos Pan Americanos do 
Rio de Janeiro. 
 
Sem perder um ponto sequer Tawny Bahn, 
Rheann Chung e Gao Jun derrotaram as 
canadenses Chris Xu, Zhang Mo e Judy 
Long na grande final. 
 
Com a medalha de bronze, ficaram as 
seleções de Cuba e República Dominicana. 

Foto Marcio Rodrigues 



THIAGO JOGA MUITO E AJUDA A POR O BRASIL NA FINAL  
24/07 22:59 

Foi suado, mas no fim a torcida brasileira 
pôde comemorar. O Brasil derrotou o Canadá, 
do treinador Marles Martins por 3 a 1 e já é 
medalha de prata. 

Thiago Monteiro abriu o confronto contra 
Shen Qiang e só teve dificuldades no 
segundo set, no qual virou sensacionalmente 
depois de estar perdendo por 9-5, fechando 
em 11-9. No final, Thiago venceu por 3 a 0, 
com parciais de 11-7, 11-9 e 11-3. 

Aos gritos de � Ah! É Hugo Hoyama!, o 
brasileiro entrou na mesa e fez uma partida 
duríssima contra o canadense Pradeeban 

Peter-Paul. Com excelentes defesas e muitos erros de Hugo, o canadense acabou fechando  a 
partida em 3 sets a 2, parciais de 11-6, 11-13, 11-13, 11-8 e 7-11. 

A dupla brasileira formada por Gustavo Tsuboi e Thiago Monteiro deu um show! Jogando muito 
bem, ambos venceram facilmente Pierre Luc Hinse e Shen Qiang por 3 a 0 (11-9, 11-6 e 11-7) 
e deram a missão de fechar o confronto para Hugo. 

Hoyama não decepcionou e vibrando muito conseguiu vencer um apertado primeiro set contra 
Pierre Luc Hinse em 14-12. No segundo, Hugo deu show para a torcida e chegou a abrir 10-0, 
para em seguida fechar em 11-3. No terceiro, o brasileiro apenas ratificou a superioridade 
fechando por 11-6. 

Hugo falou sobre a partida. 

� Já esperávamos uma semifinal difícil.Mais importante que o recorde é o ouro para o Brasil. 
Agora é descansar um pouco. Esta vai ser a final mais importante da minha carreira� , disse. 

CANADÁ DERROTA REPÚBLICA DOMINICANA E ENCARA EUA NA FINAL 
FEMININA  
24/07 22:44 

As dominicanas lutaram muito, mas não deu. As 
canadenses lideradas por Zhang Mo foram melhores e 
venceram o confronto por 3 a 1. 
 
O ponto final veio com a virada de Chris Xu sobre 
Johenr Reyes por 3 a 1, com grande atuação da mesa-
tenista canadense. 
 
Canadá e Estados Unidos duelam pela medalha de 
ouro. 
 



ESTADOS UNIDOS ESTÁ NA FINAL DO FEMININO  
24/07 22:43 

Não deu nem para o começo. As cubanas 
foram arrasadas pelos Estados Unidos na 
semifinal 1 dos Jogos Pan Americanos do Rio 
de Janeiro por 3 a 0. 
 
Wang Chen, Chang Ju e Chung Rheann 
venceram os três jogos por 3 a 0 contra as 
cubanas Anisleyvis Bereau, Dayana Ferrer e 
Glendy Gonzalez, que ontem derrotaram as 
meninas do Brasil por 3 a 1. 
 
As americanas encaram ainda hoje as 
vencedoras do confronto entre Canadá e 
República Dominicana. 

 

BRASIL DERROTA REPÚBLICA DOMINICANA E GARANTE O BRONZE  
23/07 20:26 

A primeira medalha já está garantida! Com 
uma boa atuação de toda a equipe, o Brasil 
garantiu o bronze e vai encarar o Canadá, do 
ex-técnico brasileiro Marles Martins por uma 
vaga na final. 
 
Quem abriu o confronto contra os dominicanos 
foi Thiago Monteiro. O brasileiro, número 89 
do mundo não deu chances ao atual campeão 
latino americano juvenil, Juan Villa e venceu 
por tranqüilos 3 a 0, parciais de 11-7, 11-6 e 
11-8. 
 
Em um dos jogos mais aguardados do Pan 
Americano, o chinês naturalizado dominicano 

Lin Ju venceu Hugo Hoyama por 3 a 0 (11-6, 11-3 e 11-5) em um jogo que o brasileiro não fez 
boa partida. 
 
A dupla formada por Gustavo Tsuboi e Thiago Monteiro levou um susto no primeiro set contra 
Emil Santos e Juan Villa. Os dominicanos venceram por 12-10, mas os brasileiros voltaram ao 
segundo set dispostos a fechar a partida. E foi o que aconteceu com Tsuboi e Monteiro 
vencendo três sets rápidos por 11-4, 11-3 e 11-8 e vencendo a partida por 3 a 1. 
 
A missão de fechar o confronto era de Hugo Hoyama diante de Emil Santos. O brasileiro 
começou muito mal e foi derrotado facilmente por 11-3 no primeiro set. Um Hugo Hoyama 
completamente diferente levantou a torcida a partir do segundo set. Com ataques potentes, 
Hoyama virou a partida e fechou por 3 a 1 (3-11, 11-3, 11-6 e 19-17  para alegria de sua noiva 
Tânia, que torcia muito das arquibancadas. 
 
O treinador Wei Jianren rechaçou qual1quer vantagem que os canadense pudessem ter pelo 
seu treinador Marles Martins conhecer a seleção brasileira. 
 
`Não tem nada a ver, todo mundo conhece todo mundo. O jogo é menos complicado do que 
contra a República Dominicana. O chinês canadense não é tão forte quanto o dominicano e 
nossa equipe é bastante equilibrada, com três jogadores do mesmo nível.` 
 
Já Gustavo Tsuboi falou da possibilidade de ter tido de enfrentar Lin Ju, caso Hugo Hoyama 
perdesse para Emil Santos. 



`Seria um jogo difícil. Sou realista e sei que as chances seriam maiores para o lado dele, por 
isso estava torcendo bastante para o Hugo,`disse Gustavo. 
 

BRASIL PERDE PARA CUBA E FICA SEM O BRONZE  
23/07 20:25 

Não deu para as brasileiras. A medalha 
chegou e ficar perto, mas no final quem 
comemorou sob as vaias da torcida 
brasileira foram as cubanas. 
 
Na primeira partida, Ligia Silva saiu um 
pouco de seu estilo e vibrou muito contra 
Daiana Ferrer. Jogando bem, a brasileira 
venceu a cubana por 3 sets a 1, com 
parciais de 11-6, 13-11, 9-11 e 11-5 e fez o 
primeiro ponto do Brasil. 
 
Mariany Nonaka começou muito bem 
abrindo 2 a 0 contra Anisleyvis Bereau. A 
brasileira teve inclusive uma chance de 

fechar a partida no terceiro se quando fez 11-10, mas a cubana virou e fechou por 13-11. A 
partir daí, Bereau mandou na partida e venceu por 3 a 2 (11-7, 11-8, 11-13, 7-11 e 8-11). 
 
Nas duplas, um jogo sofrido com Karin Sako e Mariany Nonaka jogando contra as experientes 
Glendy Gonzalez e Anisleyvis Bereau. A partida só foi decidida no quinto set com a vitória das 
cubanas, com parciais de 4-11, 11-7, 5-11, 11-7 e 7-11, abatendo muito as brasileiras. 
 
A quarta partida trouxe de volta a mesa Ligia Silva e Glendy Gonzalez. A brasileira não 
conseguiu em nenhum momento encaixar seu jogo e perdeu 16 pontos seguidos entre o 
segundo e terceiro set. Gonzalez venceu fácil por 3 a 0, parciais de 8-11, 6-11 e 11-4. 
 
Mariany Nonaka e Karin Sako estavam desoladas chorando muito. Ao passar pela zona mista 
Karin Sako deu um rápido depoimento chorando. 
 
`Quando a gente tava atrás, faltou acreditar um pouco mais.` 
 
O treinador da seleção feminina Lincon Yasuda falou com exclusividade ao site da CBTM. 
 
`Faltou fecharmos a 2ª partida, quando a Mary teve um match point a favor. Com aquela 
derrota, as cubanas cresceram. A gente sabia que a dupla seria muito difícil. A primeira metade 
do quinto set seria muito importante para nós por causa da combinação, mas elas abriram por 
5 a 1. A Ligia entrou apática, errando bolas que não vinha errando. Agora temos de juntar os 
cacos, foi uma derrota dura, mas vou conversar com elas e temos que saber nos recuperar 
para o individual`, disse. 
 

BRASIL JÁ SABE ADVERSÁRIOS NAS QUARTAS DE FINAIS  
23/07 20:24 

Definidos os adversários brasileiros nas 
quartas de finais do torneio de tênis de 
mesa do XV Jogos Pan Americanos que 
estão acontecendo no Rio de Janeiro. 
 
As meninas do Brasil, Ligia Silva, Mariany 
Nonaka e Karin Sako terão pela frente a 



forte equipe de Cuba, que derrotou Honduras hoje pela manha. 
 
É um adversário muito forte, que não se entrega em nenhum momento. Wea a segunda equipe 
mais forte que poderíamos enfrentar. disse o treinador Lincon Yasuda. 
 
Já o masculino terá pela frente um desafio bem qualificado, a República Dominicana do chinês 
naturalizado Lin Ju. Hugo Hoyama, Thiago Monteiro e Gustavo Tsuboi jogam depois das 
meninas. 
 

MENINAS A UMA VITÓRIA DA MEDALHA  
22/07 18:41 

Definitivamente o Rio Centro adotou a 
seleção brasileira de tênis de mesa 
feminino. Com gritos da torcida, batidas de 
pé e até olas a seleção venceu a 
Venezuela e está nas quartas. 

Quem abriu o confronto foi Ligia Silva 
contra a venezuelana Fabiola Ramos. O 
jogo foi em alto nível técnico e a brasileira 
levou a melhor vencendo por 3 a 1, parciais 
de 11-6, 13-15, 11-6 e 11-3. 

� Entrei bastenate concentrada. Sabia que 
este era um jogo de vida ou morte. Nas 
quartas temos que colocar o coração na 
Mao porque já vale medalha.!�  

Karin Sako entrou e encarou Luisana Perez. Com uma grande partida, karin só bobeou na hora 
de fechar a partida, pois vencia por 10-3 e deixou a venezuelana empatar, para em seguida 
fechar em 12-10 o terceiro set e 3 a 0 a partida. 

Nas duplas Karin e Mariany Nonaka não deram chances a Ruaida Ezzedine e Luisana Perez e 
venceram por 3 a 0, com parciais de 11-5, 11-9 e 11-3. 

Mariany Nonaka falou sobre a torcida. 

� Eles motivam mesmo. A torcida ajuda demais. Nos momentos tensos, quando seu jogo cai, 
eles te levantam. O time inteiro está bom, uma confiando na outra, a preparação foi intensa e 
temos que estar prontas para o que der e vier.� , disse. 

 

BRASIL COMEÇA COM O PÉ DIREITO  
22/07 17:59 

Um estréia sem sustos, assim pode ser 
definida o início da trajetória da seleção 
brasileira masculina de tênis de mesa nos 
Jogos Pan Americanos do Rio de Janeiro. 

O primeiro a entrar na mesa foi Thiago 
Monteiro, que pareceu não sentir a pressão 
da estréia e do Riocentro lotado derrotando 
o venezuelano Jonathan Pino por 3 sets a 
0, sem maiores problemas.  

No jogo seguinte, Hugo Hoyama foi à 
partida com a torcida gritando seu nome. E 



o brasileiro não decepcionou ao derrotar Henry Mujica por 3 a 1. 

� Tanto o jogo quanto a pressão da torcida gritando meu nome foram coisas tranqüilas. Os três 
sets que eu ganhei foram tranqüilos. Não é porque o adversário é mais fraco que você tem de 
vencer por 3 a 0. A torcida vibrando foi muito gostoso. Deu para soltar o jogo legal.� , disse o 
oito vezes campeão panamericano. 

Nas duplas, foi a vez de Gustavo Tsuboi estrear, em parceria com Thiago Monteiro. O Brasil 
fez excelente partida e venceu por 3 a 0, com os venezuelanos Navas e Mojica marcando 
apenas sete pontos em todo o jogo. 

O treinador Wei Jianren gostou muito da dupla brasileira. 

� Não tem como não ser difícil, mas estamos acostumados com os latinos. Temos que 
concentrar em cada ponto. Gustavo e Thiago jogaram melhor, pois estão jogando juntos a 
muito tempo, testamos eles bastante.� , disse. 

 

ENCONTRO DE RIVAIS  
20/07 18:17 

Um encontro inesperado. Assim pode ser 
definido o encontro da seleção brasileira de 
tênis de mesa com seus dois maiores rivais no 
masculino, os chineses Liu Song (Argentina) e 
Lin Ju (República Dominicana). 
 
O argentino chegou primeiro e ao ver Hugo 
Hoyama dando uma entrevista foi cordial 
cumprimentou o brasileiro, para logo em 
seguida fazer o mesmo com os demais 
integrantes da equipe, Gustavo Tsuboi e 
Thiago Monteiro. 
 
Já Lin Ju, que chegou logo depois de Liu Song, 
não teve a mesma educação do chinês 

naturalizado argentino. Ju passou direto sem cumprimentar ninguém e sobre o olhar atento dos 
brasileiros foi arrumar seu material para começar o treino. 
 
O tênis de mesa nos Jogos Pan Americanos do Rio de Janeiro promete!!! 

DIVERSOS VEÍCULOS DE IMPRENSA COM O TENIS DE MESA  
20/07 18:15 

A seleção brasileira de tênis de mesa 
causou um grande frisson ao treinar hoje 
pela manha no Centro de Educação e 
Cultura (CEC), na Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro. 
 
Vários veículos acompanharam a seleção e 
um assunto era freqüente em quase todas 
as entrevistas concedidas pelos seis atletas 
brasileiros: O recorde de Hugo Hoyama. 
 
Todos deram entrevistas e bateram bola 
para filmagens. Em seguida, Hugo Hoyama 
foi ao centro de imprensa onde concedeu 



uma entrevista a Rede Globo de Televisão, Rede Record e Globonews para em seguida voltar 
a Vila Pan Americana para descanso. 
 

WEI SE DIVERTE COM CRIANÇADA DEPOIS DO TREINO  
20/07 18:12 

Sempre uma figura amabilíssima, o 
treinador da seleção brasileira de tênis de 
mesa, Wei Jianren mostrou um lado 
diferente na sessão de autógrafos de hoje, 
no Centro de Educação e Cultura (CEC), 
onde a seleção brasileira treina para o Pan. 
 
Wei se divertiu ensinando tênis de mesa 
para uma turma do pré-escolar. O treinador 
ensinou como segurar a raquete e ajudava 
as crianças a rebater as bolas de Mariany 
Nonaka. 
 
Pouco depois foi a vez de Karin Sako, 
Gustavo Tsuboi e Hugo Hoyama bater bola 
com outras crianças, estas um pouco mais 

velhas. Tufo sobre o olhar atento do treinador brasileiro. 
 
� � Elas são o futuro do tênis de mesa brasileiro, temos de ensinar desde cedo� � , disse Wei. 
 

COM O APOIO DAS CRIANÇAS TÊNIS DE MESA VAI AO PAN  
20/07 18:08 

Os bons fluídos das crianças contagiou a 
seleção brasileira de tênis de mesa que 
começa sua caminhada rumo as medalhas 
neste domingo no pavilhão 4 do Riocentro. 
 
Hugo Hoyama, Mariany Nonaka, Thiago 
Monteiro, Ligia silva, Karin Sako e Gustavo 
Tsuboi deram autógrafos, tiraram fotos e 
receberam muitos desejos de boa sorte por 
parte de alunos e funcionários do CEC na 
manha desta sexta-feira. 



As crianças entregaram cartas aos atletas com desenhos sobre o Pan e cartinhas desejando 
sorte aos atletas na competição. 
 
Ao chegar uma turma do pré-escolar, Mariany Nonaka não resistiu e falou 
 
� � Olha como eles são fofos� � , disse para os meninos e meninas que pareciam pouco a 
vontade no início, mas logo se soltaram. 
 
Gustavo Tsuboi achou mito legal a iniciativa. 
 
`Muito legal esta forca que estão nos dando`, disse ao assinar mais uma bolinha para um fã. 
 
Uma menininha em especial estava atrás de Lígia Silva, ela estava ansiosa a procurando sua 
xará. Ao encontrar a atleta, a pequena Ligia deu um abraço e disse estar torcendo muito pela 
brasileira. 

CONFIRA AS FOTOS DA FINAL  
24/07 23:38 






