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TÉCNICO JEAN RENE DESTACA REGULARIDADE DE EQUIPE  
17/10 01:42  

Mesmo sem querer, Thiago Monteiro 
acabou envolvido e foi beneficiado 
pela indisciplina do cubano Andy Pereira, 
que ficou irritado depois de um erro e foi 
punido com a perda de três pontos.na 
partida válida pela semifinal do Torneio 
de Equipes dos Jogos Pan-Americanos 
de Guadalajara, no México, na noite 
desse domingo.  

O atleta jogou a raquete no chão e foi 
advertido pelo árbitro com um cartão 
amarelo. Pouco depois, repetiu a 
indisciplina e foi punido novamente com 
um vermelho. Não satisfeito, continuou 

reclamando e antes mesmo do set começar Thiago já vencia por 3 a 0. A série estava 2 a 1 
para Cuba, que antes disso parecia mais próximo da vaga na final. 

Na arquibancada a pouco mais de vinte metros da mesa, enfurecidos com o episódio dirigentes 
e torcedores começaram a xingar e ameaçar o árbitro. A Polícia Federal mexicana, que reforça 
o esquema de segurança do Pan-Americano, foi acionada e retirou os geradores do tumulto, 
que ainda assim sairam resmungando. 

--- A pressão foi grande. Entrei para jogar quando estávamos perdendo por 2 a 1 e precisava 
vencer de qualquer maneira. Existia a preocupação porque estou voltando de uma lesão e 
fiquei muito tempo parado, mas felizmente tudo deu certo e agora vamos em busca do ouro --- 
resumiu Thiago. 

O técnico da equipe, Jean Rene Mounie, explicou que esperava a vitória brasileira nas duplas, 
mas isso não aconteceu e acabou complicando um pouco a situação do Brasil. 

--- Acabamos permitindo a virada cubana quando vencíamos por 2 a 0. De qualquer forma, o 
time foi regular em todos os jogos. Esse foi o ponto positivo da equipe --- afirmou o treinador. 

 

 

 

 

 

 

 



HUGO, TSUBOI E THIAGO ENFRENTAM EUA NAS QUARTAS-DE-FINAL  
 

A Seleção Brasileira Masculina de Tênis de 
Mesa já está nas quartas-de-final do 
Torneio de Equipes do Pan-Americano de 
Guadalajara, no México. 

Nesse domingo, o time formado por Hugo 
Hoyama, Gustavo Tsuboi e Thiago 
Monteiro enfrenta, a partir das 14 horas 
(17h pelo horário de Brasília), os Estados 
Unidos. 

A cada rodada que passa aumenta a 
expectativa, pois Hugo está cada vez mais 
próximo de conquistar sua décima medalha 
de ouro na competição. 

--- Estamos no caminho certo. Conseguimos dois bons resultados no primeiro dia e estamos 
muito confiantes --- afirmou Hugo. 

Em caso de vitória sobre os Estados Unidos, o Brasil enfrentará Canadá ou Cuba. Também 
continuam nas disputas México, República Dominicana, Venezuela e Argentina. 

A decisão será nessa segunda-feira, às 12 horas, (15h pelo horário de Brasília). 

 

TORNEIO DE EQUIPES DEFINE FINALISTAS NESSE DOMINGO  
 

O Torneio de Equipes do Pan-Americano 
de Guadalajara, no México, entre nesse 
domingo em seu segundo dia e até o 
início da noite os finalistas, no Masculino 
e Feminino, serão conhecidos. 

A maior revelação do Tênis de Mesa 
brasileiro dos últimos tempos, Caroline 
Kumahara, depois de conquistar vitórias 
convincentes na estreia da competição, 
está ainda mais confiante na conquista 
do título. 

--- A estreia não poderia ter sido melhor! 
Passamos em primeiras do grupo, 

ganhamos de Cuba e México. Na melhor do que ganhar das donas da casa, com todo o 
ginásio. Mas, foi apenas o começo. Estamos aqui para ganhar Obrigada pela torcida e apoio de 
todos, contamos com vocês.  Não tem torcida melhor que a nossa --- afirmou Caroline. 

Os primeiros confrontos começaram às 12 horas (15h pelo horário de Brasília). No Feminino, 
Lígia Silva, Jessica Yamada e Caroline Kumahara enfrentarão a Seleção da Colômbia, já pelas 
quartas-de-final. 

Em caso de vitória, enfrentarão na próxima fase Canadá ou República Dominicana, ás 16 
horas (19h pelo horário de Brasília). 

 



HUGO SE EMOCIONA AO VER ENTREVISTA COM A AVÓ NO BRASIL  
 

Depois de fazer sua parte na mesa 
ajudando o Brasil a conquistar duas 
vitórias sobre Equador e República 
Dominicana, nesse sábado, pelo Torneio 
de Equipes do Pan-Americano de 
Guadalajara, no México, Hugo Hoyama 
voltou com os demais jogadores da 
Seleção Brasileira para a Vila do Pan. 

Pela internet, dividiu com os fãs a 
satisfação da certeza do dever cumprido e 
lembrou de sua avó materna, a quem viu 
nesse sábado em uma reportagem exibida 
em uma emissora de televisão. A lenda 
viva da modalidade foi as lágrimas mais 
uma vez nesse evento que já está 

marcado pela emoção.  

-- Hoje vi uma matéria que a Record fez na casa de meus pais, e na hora que eu entrei no 
estadio, minha batian (vovozinha Kanako) comecou a chorar!!!!! Que cena linda, e claro, eu 
chorei também, não dá para aguentar ver aquela carinha com lágrimas!!!! --- afirmou. 

--- Agradeco muito a ela pelo que sou hoje, determinado, disciplinado, pois sabendo da história 
dela desde quando chegou ao Brasil, não posso reclamar de nada, ela sofreu muito, junto com 
meu avô. Obrigado batian, com seus 88 aninhos, ainda me dando muita motivação para 
continuar lutando pelo nosso Pais!!!!! --- completou Hugo. 

 

CAROLINE DESBANCA FAVORITA E MOSTRA A SUA FORÇA  
15/10 17:34  

Maior revelação do Tênis de Mesa 
feminino do Brasil nos últimos anos, 
Caroline Kumahara mostrou na mesa que 
não está em Guadalajara, no México, 
para ser coadjuvante. 

Nesse sábado, apesar do natural 
nervosismo da estreia em seu primeiro 
Pan-Americano, Caroline derrotou a 
experiente Yadira Silva, a principal atleta 
mexicana, por 3 a 2. 

A brasileira começou melhor e fechou o 
primeiro set em 11 a 7, mas cometeu 
alguns erros no segundo e acabou 
cedendo o empate, com a adversária 

fechando em 11 a 3. 

No terceiro a história se repetiu e Yadira levou a melhor novamente com certa facilidade, 
fazendo 11 a 4, mas depois disso começou a bela virada de Caroline. 

Tudo levava a crer que Yadira venceria a partida. Afinal, estava jogando em casa, venceu dois 
sets seguidos e tem muito mais experiência. No entanto, não foi o que aconteceu. 



Caroline conseguiu manter a concentração, passou a forçar os erros da adversária e fechou a 
partida com dois 11 a 7, no quarto e quinto sets. Uma vitória muito comemorada que mostra a 
força e o talento dessa jovem que tem tudo para surpreender nesse Pan-Americano. 

Outros jogos 

 

Jessica Yamada 2 x 3 Yadira Silva  

11 /9,  5/11, 9/11, 11/6 e 11/9 

Ligia Silva 3  x 0 Mercedes Madri  

11/7, 11/7 e 11/3 

Jessica/Caroline 4 x 0 Madrid/Serrano 

11/6,  11/9, 11/5 e  11/1 
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