
 

 Boletim Informativo- Principais notícias publicas no site da CBTM entre os dias 03/10 a 09/10 

ATLETAS REALIZAM PRIMEIRO TREINO NA CIDADE DO PAN  
08/10 16:58  

A Seleção Brasileira de Tênis de Mesa 
realizou o primeiro treino em 
Guadalajara, no México, visando a 
preparação para os Jogos Pan-
Americanos. Thiago Monteiro, que 
estava na França, chegou na noite de 
sexta feira para se juntar a Hugo 
Hoyama e Gustavo Tsuboi. 

No Feminino, as representantes são 
Lígia Silva, Jessica Yamada e Caroline 
Kumahara. O Coordenador Técnico 
Lincon Yasuda explicou que a principal 
preocupação no momento é fazer com 
que todos se acostumem para sofrerem 

menos os efeitos da altitude. 

--- Realizamos a primeira sessão de treinos preparatórios aqui em Guadalajara, com o objetivo 
de deixar os atletas rapidamente adaptados às condições de jogo daqui. A altitude é a principal 
preocupação nesse momento. O grupo esteve completo, com os seis atletas treinando 
integralmente, realizando trabalho de pernas e sequência, com o intuito de adquirir ritmo o mais 
rápido possível --- explicou Lincon. 

Na segunda parte o foco foi o trabalho de saque, com todos treinando com muitas bolas. O 
local, segundo o Coordenador Técnico, ainda não é o mesmo onde a equipe jogará e as 
condições são apenas razoáveis 

--- Espaço físico, piso e iluminação são os principais pontos que não estão ainda satisfatórios 
para termos a melhor situação para treinar. A distância da Vila até o ginásio de treinos também 
é um obstáculo: uma hora de viagem, o que torna o deslocamento mais desgastante --- 
completou Lincon. 

Na parte da tarde os atletas terão mais uma sessão de treinos, seguindo a programação com 
trabalhos em duplas e multibolas. 

 

 

 

 

 



HUGO HOYAMA ESPERA RETRIBUIR CONFIANÇA COM MAIS UM OURO  
07/10 17:13  

Seja em qualquer modalidade, a 
convocação de uma Seleção Brasileira 
para uma competição importante como o 
Pan-Americano gera expectativa e cria 
ansiedade entre os atletas. Isso acontece 
até com quem tem anos de estrada e é 
visto como referência no grupo. 
  
O maior astro do Tênis de Mesa brasileiro, 
que está em Guadalajara, no México, para 
sua sétima edição, revelou que a 
experiência não foi capaz de mantê-lo 
tranquilo na semana que antecedeu o 
anúncio oficial, feito pela Líder de 
Seleções Paula Emerenciano no último 

dia 19.   
 
--- Admito que não foi fácil suportar a ansiedade pela convocação, mesmo estando confiante 
de estar na equipe para o Pan. Esperar por esse tempo para a definição da equipe não foi fácil 
--- revelou Hugo, que tentará ampliar o recorde de nove medalhas de ouro na competição. 
  
--- Treinei muito para garantir essa vaga, sempre demonstrei em todos os jogos, tanto nas 
vitórias como nas derrotas, que estava preparado para disputar esse Pan. E a recompensa 
veio com a convocação. Estou muito feliz e confiante --- completou o atleta. 
 
Com 42 anos, muitos duvidaram que Hugo estivesse em forma e fosse capaz continuar 
disputando competições de alto nível. Alguns chegaram a falar em aposentadoria, mas o 
exigente técnico francês Jean-René Mounie pensa de forma diferente e o confirmou na lista  
 
--- Agradeço muito ao Jean pela confiança, sei que não preciso demonstrar aqui, pois ele é um 
técnico que não é de levar em conta o passado do jogador e sim por aqueles que merecem 
estar pela sua competência no momento. E ele sabe que estou aqui para ajudar a equipe a 
vencer mais esse Pan --- garantiu Hugo. 

 

MESATENISTAS SERÃO OS PRIMEIROS A ENTRAR NA VILA DO PAN  
05/10 12:46  

Aberta oficialmente nesta terça-feira, a 
Vila dos Jogos Pan-Americanos de 
Guadalajara já recebeu os primeiros 
integrantes da delegação brasileira. 
Enquanto 30 pessoas, entre membros 
das equipes médica e administrativa do 
Comitê Olímpico Brasileiro (COB), se 
instalavam no local, uma grande 
bandeira do Brasil foi colocada no prédio 
que abrigará a equipe nacional.  

"Com essa bandeira, damos início à 
nossa presença aqui na Vila, mostrando 
a todos o espírito de garra e união do 
Time Brasil em Guadalajara", disse o 

chefe da delegação brasileira no Pan, o ex-jogador de vôlei Bernard Rajzman, lembrando que a 
cerimônia de abertura será realizada no dia 14 de outubro. 



Os primeiros atletas brasileiros a entrar na Vila do Pan serão os da equipe de tênis de mesa, 
cuja chegada ao local está prevista para sexta-feira. As seleções de handebol desembarcam 
em Guadalajara no mesmo dia, mas ficarão hospedadas em um hotel mais próximo dos locais 
de treino e competição. 

"Como o local de competição do handebol é muito distante da Vila, adotamos essa medida 
para evitar o desgaste diário com os longos deslocamentos. Com isso, o handebol, feminino e 
masculino, terá mais tempo e descanso para se preparar. Esses detalhes ajudam a fazer a 
diferença", explicou Bernard. 

 

BRASILEIROS ENTRAM EM AÇÃO NA GUATEMALA  
04/10 17:57  

Atletas das Seleções Brasileiras Mirim e 
Pré-Mirim de Tênis de Mesa viajaram para 
a disputa do Campeonato Latino-
Americano U-11 e U-13, que será 
realizado na Guatemala entre os dias 05 a 
09 de outubro. 

A Delegação, comandada pelo técnico 
Guilherme Simões, deixou São Paulo na 
noite dessa segunda-feira com Eduardo 
Tomoike, Thomas Uno, Diego Dias, Eike 
Onodera, Vitor Santos, Gustavo 
Nakagome, Martina Kohatsu e Daniela 
Yano. 
 
Nessa terça-feira haverá um Congresso 

Técnico para definir os confrontos. A competição começa na quarta-feira, pela manhã, com as 
disputas do Torneio de Equipes. No dia seguinte acontecem os torneios de Duplas e Duplas 
Mistas. 
 

O evento individual, Masculino e Feminino, será disputado na sexta, sábado e domingo. 

 

Nº 1 DO BRASIL VÊ CHINESES COMO RIVAIS E MIRA OURO  
03/10 12:20  

Melhor mesatenista do Brasil no ranking 
mundial, Gustavo Tsuboi acredita que 
seus principais rivais nos Jogos Pan-
americanos de Guadalajara serão atletas 
nascidos longe das Américas. No 
México, os chineses naturalizados Ju 
Lin, que atua pela República 
Dominicana, e Liu Song, que representa 
a Argentina, devem ser os maiores 
obstáculos na briga pela medalha de 
ouro na competição individual. 

--- O Lui Song da Argentina eu já ganhei 
algumas vezes, mas o Lin Ju da 
República Dominicana eu nunca venci. 



Já joguei de igual para igual, mas nunca venci --- disse Tsuboi, eliminado no Pan do Rio de 
Janeiro em 2007 justamente pelo chinês naturalizado dominicano. 

--- É uma briga dura por medalha no individual. Existem vários jogadores de alto nível em todos 
os países, mas os principais são os brasileiros e os chineses naturalizados --- completou. 

Tsuboi ocupa a 117 colocação do ranking mundial e apresenta conquistas importantes dentro 
do continente nas últimas temporadas. No ano passado, ficou com o ouro nos Jogos Sul-
americanos e em março conquistou a Copa Latina. 

--- Venho num ritmo bom. No ano passado e agora tive alguns títulos importantes e isso me dá 
confiança para chegar no Pan jogando bem desde o início, o que é muito importante ---
 explicou. 

Além de Tsuboi, o Brasil será representado em Guadalajara por Thiago Monteiro e Hugo 
Hoyama, recordista nacional de medalhas de ouro nos Jogos Pan-americanos (nove) e que 
aos 42 anos de idade vai pela sétima vez ao evento. O trio é o mesmo que subiu ao lugar mais 
alto do pódio na competição por equipes no Rio e espera repetir o feito em terras 
mexicanas.Soberano na disputa por equipes entre Caracas-1983 e Mar Del Plata 1995, o Brasil 
foi bronze em Winnipeg-1999, mas ficou fora do pódio quatro anos depois, em Santo Domingo. 

--- Por equipes a gente é favorito para ganhar o ouro. A equipe do Brasil é bem homogênea. 
Eu, o Hugo e o Thiago somos jogadores do mesmo nível e sempre representamos muito bem o 
Brasil --- afirmou. 

A equipe brasileira do tênis de mesa viaja ao México já na próxima semana, para realizar um 
período de aclimatação. O principal objetivo é fazer com que os atletas se acostumem à 
altitude de Guadalajara (1.567 metros) antes da disputa continental. 

--- Lá a bola flutua mais. É muito fácil você fazer do mesmo jeito que faz aqui e a bola ir para 
fora --- disse Tsuboi. 
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