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RECUPERADO, THIAGO AINDA NÃO ACREDITA QUE VAI AO PAN 

 

Enquanto os demais convocados para a 
Seleção Brasileira de Tênis de Mesa 
treinam em São Caetano do Sul visando a 
preparação para os Jogos Pan-Americanos 
de Guadalajara, Thiago Monteiro está na 
França, onde se apresentou ao Argentan, e 
se integrará ao grupo apenas dias antes do 
embarque para o México. 

Depois de quase um ano se recuperando 
de uma lesão no pulso direito, que por 
pouco não o tirou da disputa, Thiago não 
esconde a felicidade e o otimismo. No 
entanto, por causa da indefinição e dos 

problemas que teve que superar, parece ainda não acreditar na confirmação da vaga, feita no 
início da semana. 

--- Acho que só vou me tocar que vou para o Pan quando chegar lá mesmo. As circunstancias 
dessa convocação foram bem diferentes das outras. Essa questão da lesão me tirou muitas 
noites de sono e incomodou por vários meses --- explicou Thiago, que agora se concentra e 
trabalha para chegar longe na competição. 

--- Quero fazer o melhor possível pelo Brasil lá no México. O resultado vai ser conseqüência --- 
completou Thiago. 

Hugo Hoyama, Gustavo Tsuboi, Lígia Silva, Jessica Yamada e Caroline Kumahara estão em 
São Caetano do Sul para um período de treinamentos. Os trabalhos serão comandados pelo 
Coordenador Técnico Lincon Yasuda no tradicional Circolo Italiano até a próxima terça-feira. 
 
Também foram chamados para integrar o grupo Cazuo Matsumoto, Eric Jouti, Hugo Calderano, 
Gui Lin e Kátia Kawai, atletas da nova geração do Tênis de Mesa brasileiro. 
 
 
 

SEJA UM AGENTE REGIONAL DE IMPRENSA DA CBTM  

 

O Comitê de Mídia, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela CBTM, convoca 
profissionais da área para o cargo de Agente 
Regional de Imprensa, que será parceiro da 
entidade na divulgação de eventos, treinos e 
outros assuntos relacionados a modalidade. 

Para se tornar um Agente Regional de Imprensa 
basta enviar um e-mail para 



maximino@cbtm.org.br ou imprensa@cbtm.org.br com seu nome, endereço e número de 
telefone para contato. 

O candidatgo receberá uma ficha de cadastro e, após avaliação terá ou não seu nome 
aprovado pela Assessoria de Imprensa da CBTM. 

Clique aqui para mais informações! 

 

FLUMINENSE FC É O DESTAQUE NA VI ETAPA DO RANKING  

 

No último fim de semana de setembro, o 
SESC de São João de Meriti recebeu as 
disputas da VI Etapa de Ranking do 
Campeonato Estadual do Rio de Janeiro.. 
  

O torneio foi, talvez, a última possibilidade 
para os atletas garantirem suas pontuações 
para o Campeonato Brasileiro, neste ano 
disputado em Fortaleza/CE, no final de 
outubro. 
 
No sábado aconteceram as disputas das 
categorias de jovens e muitos jogos 
chamaram atenção pelo equilíbrio e nível 

dos atletas que, após nove meses de competição, parecem ter atingido seu ápice. 
 
No domingo foi a vez de adultos e veteranos entrarem em ação. Com Fluminense e ACTM 
brigando ponto a ponto pelo Troféu Eficiência, as disputas foram tão acirradas quanto no 
sábado porém, como no sábado, a maioria das categorias foi vencida pelo tricolor das 
Laranjeiras. 

 

TM BRASIL ENTRE OS LÍDERES DE AUDIÊNCIA NA EI 

 

 

 

 

 

 

Desde que foi ao ar pela primeira vez, no dia 14 de março desse ano, o índice de audiência 
programa TM Brasil, exibido pelo canal Esporte Interativo toda segunda-feira, às 18h30, não 
parou de crescer. 
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Apenas no estado de São Paulo, onde pode ser visto na TV Aberta, o número de expectadores 
já chega a quase meio milhão de total de indivíduos únicos, com uma média semanal superior 
a 20 mil. 

Esse número vai muito além se for levado em conta o poder de alcance do site da CBTM, que 
segundo relatório elaborado pelo site de referência Google Analytics já foi visto em mais de 120 
países. 

Somado a internet, também não foram computados os usuários de antenas parabólicas 
espalhados pelo Brasil e pelo mundo, além daqueles que recebem as informações sobre o 
programa pelo celular. 

Segundo a audiência fornecida pela emissora, o programa TM Brasil é visto em sua maioria por 
homens, em um total de 64, 81%, com idade entre 35 e 49 anos. As classes sociais C/D 
somam 47,16%, contra 31,23% das classes A-B e 21,61% da C. 

O programa TM Brasil é um sucesso de audiência e já figurou entre os mais assistidos, entre 
os produzidos pela emissora, várias vezes, superando outras modalidades consideradas mais 
populares. 

Além de manter atletas, técnicos, dirigentes e fãs do Tênis de Mesa bem informados, o objetivo 
do TM Brasil também é atrair um número cada vez maior de praticantes e ajudar na missão de 
popularizar e massificar a modalidade no país. 

Analisando os números apresentados pela emissora, que também teve um significativo 
aumento na audiência graças a esse público especializado, pode-se concluir que o trabalho 
está no caminho certo. 

 

HUGO VAI TENTAR CONQUISTAR SEU DÉCIMO OURO NO MÉXICO 

 

Hugo Hoyama teve seu nome 
confirmado na lista divulgada na tarde 
dessa segunda-feira, pela confederação 
Brasileira de Tênis de Mesa, com os 
atletas que disputarão os Jogos 
Panamericanos de Guadalajara, no 
México, em outubro.  

O astro da modalidade dispensa 
apresentações entre os praticantes, mas 
mesmo quem conhece pouco sobre a 
modalidade certamente alguma vez já 
ouviu falar dele, o maior recordista em 
medalhas de ouro para o país em Jogos 
Panamericanos, com nove no total. 

O principal ídolo do esporte brasileiro tem uma carreira de sucesso marcada por conquistas e 
feitos históricos. É hexa-campeonato Latinoamericano, foi inúmeras vezes campeão brasileiro, 
desde o infantil ao adulto, e mesmo já tendo passado dos 40 anos continua jogando em alto 
nível, mostrando na mesa que ainda tem condições de dar muitas alegrias ao Brasil. 

Atualmente defendendo o Palmeiras, seu clube do coração. Nascido em São Bernardo do 
Campo, maior berço de grandes jogadores do Tênis de Mesa brasileiro, Hugo venceu a 
Seletiva realizada no Centro de Treinamento Nacional da CBTM, em janeiro, e garantiu uma 
vaga no Campeonato Latinoamericano, em maio, no México, competição que era classificatória 
para o Pan. 



Muitos falam em aposentadoria, em abrir espaço para a nova geração e colaborar com a 

Seleção Brasileira de alguma outra maneira, mas a idade não parece ser problema e não será 

surpresa alguma vê-lo em Londres em 2012. 
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