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HUGO HOYAMA, EM SEU SÉTIMO PAN, SERÁ PORTA-BANDEIRA  
12/10 20:06  

Em 2007, Hugo Hoyama ensaiou sua 
despedida dos Jogos Pan-Americanos. 
Mas não cumpriu a promessa. Como 
prêmio por sua sétima participação no 
evento, ele será o porta-bandeira da 
delegação brasileira na cerimônia de 
abertura de Guadalajara-2011, na 
próxima sexta-feira. 

A escolha do COB (Comitê Olímpico 
Brasileiro) é o reconhecimento ao 
tamanho do mesa-tenista em Pan-
Americanos. Hoyama ganhou nove 
medalhas de ouro e soma 14 pódios no 
evento. O Comitê o colocou à frente, por 

exemplo, dos campeões olímpicos Maurren Maggi, do atletismo, e Cesar Cielo, da natação. 

A escolha do mesa-tenista foi mantida em sigilo até a hora em que ele se dirigiu à entrevista 
coletiva em que o anúncio foi feito. "Só o meu técnico sabia", contou o atleta. "Não tenho 
palavras pra descrever essa emoção. Nunca vim para um Pan pensando em ser o porta-
bandeira. Sempre tentei representar bem o país". 

O trono de Hoyama como maior campeão pan-americano do esporte brasileiro, no entanto, 
pode durar pouco. Em Guadalajara, ele terá de enfrentar, mais uma vez, os chineses 
naturalizados por países das Américas. Em 2007, ele ficou fora do pódio no individual e só foi 
ouro por equipes. 

O time brasileiro é o mesmo que competiu no Rio-2007, mas um de seus membros vem de 
contusão: Thiago Monteiro, que já foi o melhor brasileiro no ranking mundial, voltou a jogar há 
poucos meses e teve sua participação no Pan ameaçada. 

Enquanto isso, Thiago Pereira, dono do segundo maior número de medalhas pan-americanas 
da delegação, terá sete chances de subir ao lugar mais alto do pódio. O nadador tem 10 
medalhas e é o favorito na maioria das provas em que vai competir no México. Se subir ao 
pódio em todas elas, passa Hoyama e fica só atrás de Gustavo Borges, o maior medalhista 
brasileiro em Pans, com 19. 

Na luta pelo recorde de ouros, a luta também deve ser intensa: Thiago tem seis títulos pan-
americanos e tem chances reais de superar os nove de Hoyama. 

 

 

 



SITE DA CBTM EXIBIRÁ ENTREVISTAS AO VIVO DURANTE O PAN  
13/10 12:43  

A Coordenadoria de Imprensa da 
Confederação Brasileira de Tênis de 
Mesa anuncia que haverá novidades na 
cobertura dos Jogos Pan-Americanos de 
Guadalajara, no México. 

A principal delas será a exibição de 
entrevistas ao vivo com os jogadores da 
Seleção e integrantes da Comissão 
Técnica no Facebook do programa TM 

Brasil 
(http://www.facebook.com/TMBrasil). 

Os horários serão definidos pela 
Liderança de Seleções de acordo com a 

agenda dos jogadores e anunciados com antecedência para a imprensa especializada e o 
público com chamadas no site. 

A partir da próxima sexta-feira as atualizações serão feitas direto da cidade do Pan, com 
álbuns de fotos, entrevistas, notícias de bastidores e publicações de vídeos no Canal CBTM no 
Youtube. 

Acompanhe também pelo Twitter e envie sua mensagem aos atletas da Seleção. 

 

CBTM TRABALHA PARA CONSTRUÇÃO DE CT EM SÃO CAETANO  
12/10 14:28  

Enquanto os atletas da categoria Mirim e 
Pré-Mirim conquistavam importantes 
vitórias na Guatemala e a Seleção 
Brasileira adulta entrava nos preparativos 
finais para os Jogos Pan-Americanos de 
Guadalajara, no México, a direção da 
CBTM participava de significativa reunião 
em São Caetano do Sul.  

O Presidente Alaor Azevedo, 
acompanhado do Líder de Eventos, Edir 
Oliveira, e dos diretores da empresa S4G, 
Fábio Azevedo e Roberto Rodriguez, 
foram recebidos de forma muito especial 

pelo Secretário de Esportes Gilberto Costa, pelo coordenador técnico de esportes de alto 
rendimento diretor técnico Marcos Fiavi e pelo Coordenador de Tênis de Mesa � Sílvio Morais. 

--- Diversos assuntos foram discutidos, sendo os mais destacados a cessão de uma importante 
área do município para se tornar o Centro Nacional de Treinamento da CBTM e a realização 
em fevereiro do próximo ano da Seletiva Olímpica das Américas --- explicou o Presidente Alaor 
Azevedo. 

 

 

http://www.facebook.com/TMBrasil


CAROLINE KUMAHARA NÃO QUER SÓ EXPERIÊNCIA NO PAN  
11/10 15:21  

Ao contrário de boa parte dos jovens estreantes 
nos Jogos Pan-Americanos, a mesa-tenista 
Caroline Kumahara, de 16 anos, não pretende 
usar o evento em Guadalajara apenas para 
ganhar experiência. Quer mostrar serviço e, 
desta forma, dar continuidade ao legado da 
técnica que a ensinou a jogar, Monica Dotti, 
medalhista no torneio continental e a quem 
chama de segunda mãe. 
 
Mônica - ao lado de Lyanne Kosaka, Marta 
Massuda e Carla Tibério - foram as primeiras 
brasileiras medalhistas Pan-Americanas - bronze 
por equipes nos Jogos de Havana, em 1991. 
"Quando tinha 12 anos, meus pais mudaram 

para uma casa com mais espaço e resolveram colocar uma mesa na casa. E a Mônica 
começou a me ensinar."  

  
O entusiasmo não veio logo de cara. "Na verdade eu jogava futsal, mas meu pai achou que eu 
deveria me dedicar a um esporte individual e acabei pegando gosto pelo tênis de mesa." Os 
resultados foram aparecendo e Carol sempre foi incentivada pela mentora. 
  
"Eu me lembro dela grávida de sete meses, com barrigão, me dando treino. Hoje, ela já não é 
mais minha técnica e sim o marido dela, ao lado de mais outros dois treinadores, mas 
continuamos em contato. Costumamos almoçar juntas e nossas famílias se encontram. Eu a 
chamo de segunda mãe." 
  
Com tanto carinho, Carol faz questão de fazer um bom papel em seu Pan de estreia e deixar 
Mônica orgulhosa. "Não pretendo jogar apenas para ganhar experiência. Quero dar o meu 
máximo." 
  
Os desafios, explica, serão muitos. "A altitude (Guadalajara está a 1,5 mil metros) altera um 
pouco a bola, que fica mais leve e desliza mais na mesa, mas isso é mais no começo do ponto. 
Uma dificuldade também é que não pudemos treinar no local das competições, porque ele 
ainda não está pronto." 
 
 
 

SITE DA CBTM JÁ FOI VISITADO EM MAIS DE 2.500 CIDADES 

 
10/10 10:55  

Segundo relatório mais recente elaborado pelo site de 
referência Google Analytics, o site da CBTM já foi 
visitado em 2.504 cidades de 118 países, prova da força 
que a modalidade Olímpica tem no Brasil e no mundo. 

Desde que a página da Confederação Brasileira de 
Tênis de Mesa na internet passou a ser monitorada o 
número de visitantes não parou de crescer. 

No Ranking das cidades, São Paulo está em primeiro 
lugar, seguido por Rio de Janeiro, Santos, Curitiba, Recife, Brasília, Fortaleza, Goiânia, Belo 
Horizonte e Campinas. 

http://topicos.estadao.com.br/jogos-pan-americanos


Entre os países, depois do Brasil, o site da CBTM recebeu mais acessos dos Estados Unidos, 
Japão, Portugal, França, Perú, Chile, Argentina e México. 

A Coordenadoria de Imprensa da CBTM agradece a confiança de todos e reitera o 
compromisso de continuar trabalhando para melhorar a qualidade do material produzido. 

Vamos ampliar a produção de vídeos para o Canal no Youtube, elaborar mais entrevistas e 
transmitir jogos ao vivo com mais regularidade durante os eventos. 

Aguardem as novidades! 
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