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Hugo Hoyama 

Para quem é fã de Tênis de Mesa o astro Hugo Hoyama dispensa apresentações, mas 

mesmo quem conhece pouco sobre a modalidade certamente alguma vez já ouviu falar dele, 

que já conquistou dez medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos. O principal ídolo do 

esporte brasileiro é hexa-campeonato Latino-Americano, foi inúmeras vezes campeão 

brasileiro e mesmo já tendo passado dos 40 anos continua jogando em alto nível. 

Atualmente defendendo o Palmeiras, seu clube do coração, nascido em São Bernardo do 

Campo, um dos maiores berços de grandes jogadores do Tênis de Mesa brasileiro, Hugo 

garantiu uma vaga em Londres na Seletiva que aconteceu no Rio de Janeiro. 

Nome - Hugo Hoyama 
Idade - 43 anos 
Onde nasceu - São Bernardo do Campo - SP - Brasil 
Estado Civil - Solteiro 
Tem filhos - Não 
Escolaridade - Ensino médio completo 
Tem outra atividade - Não 
Destro ou canhoto - Canhoto 
Número do calçado - 39 

Tipo de comida favorito - Sushi e sashimi 
Tipo de música favorito - Eclético 
Ídolo - Marcos (ex-goleiro do Palmeiras) 
Onde treina - São Bernardo do Campo - SP - Brasil 
Clube que defende -  Palmeiras/São Bernardo 
Outros atletas na família - Não 
Esporte que pratica para preparo físico - Nenhum 
Esportes que pratica por diversão - Futebol society 
Já foi pego no doping - Não 
Já sofreu lesão ou cirurgia - Fratura no tornozelo esquerdo (2007) 



Gustavo Tsuboi 
 

Depois de passar quatro anos jogando na Liga Francesa, uma das mais badaladas da 
Europa, o brasileiro subiu mais de cem posições e assumiu o posto de nº 1 do país. No 
entanto, por causa de uma lesão, perdeu a posição para Cazuo Matsumoto. Mesmo 
machucado, Gustavo Tsuboi mostrou todo seu talento e conseguiu ser o primeiro brasileiro a 
garantir a vaga para disputar sua terceira Olimpíada em Londres, na seletiva realizada no Rio 
de Janeiro. Entre outros títulos, conquistou a I Copa ITTF Latino-Americana, a Copa 
Intercontinental, em Paris, evento que reuniu campões da América Latina, Americano do 
Norte, África, Oceania e foi classificatório para a Copa do Mundo. 

  

Nome - Gustavo Tsuboi 
Idade - 27 anos 
Onde nasceu - São Paulo - SP - Brasil 
Estado Civil - Solteiro 
Tem filhos - Não 
Escolaridade - Ensino superior incompleto 
Tem outra atividade - Não 
Destro ou canhoto - Canhoto 
Número do calçado - 39 
Tipo de comida favorito - Churrasco e japonesa 

Tipo de música favorito - Dance, sertanejo e low bass  
Ídolo – Vários 
Onde treina - São Caetano do Sul - SP - Brasil 
Clube que defende - Círculo Italiano Sāo Caetano do Sul 
Outros atletas na família - Não 
Esporte que pratica para preparo físico - Nenhum 
Esportes que pratica por diversão - Futebol 
Já foi pego no doping - Não 
Já sofreu lesão ou cirurgia - Fratura por estresse na coluna lombar 
Recebe bolsa-atleta - Sim 
Patrocínio de empresa - Sim, Butterfly 



Thiago Monteiro 

 
 

Depois de superar uma lesão que o afastou das mesas por quase dois anos, Thiago Monteiro 
voltou a jogar em alto nível e foi convocado para o Pan-Americano de Guadalajara, onde 
conquistou a medalha de ouro no Torneio de Equipes. A prova definitiva de sua recuperação 
aconteceu no final de maio desse ano, quando Thiago ficou com a medalha de ouro no 
Torneio Individual da II Copa ITTF Latino-Americana, que aconteceu em San Salvador, com 
uma bela vitória sobre o chinês naturalizado argentino Liu Song. Graças a isso e ao 
retrospecto positivo que tem em eventos de duplas com Gustavo Tsuboi, convenceu a 
comissão técnica da Seleção Brasileira e foi convocado para formar a equipe em Londres, 
onde disputará sua terceira Olimpíada. 
 
Nome  - Thiago Farias Monte Monteiro 
Idade - 31 anos 
Onde nasceu -Fortaleza - CE - Brasil 
Estado Civil - Casado 
Tem filhos - Sim 
Escolaridade – Segundo grau completo 
Tem outra atividade - Não 
Destro ou canhoto - Destro 
Número do calçado - 41 
Tipo de comida favorito - Nordestina 
Tipo de música favorito - Variadas 
Ídolo - Vários 
Onde treina - França 
Clube que defende -  
Outros atletas na família – Sim, o irmão 

Esporte que pratica para preparo físico – Tênis de Mesa 
Esportes que pratica por diversão – Nenhum  
Já foi pego no doping - Não 
Já sofreu lesão ou cirurgia - Não 



Caroline Aiko Kumahara 
 

Com apenas 16 anos, a caçula da Seleção deixou para trás a experiente Lígia Silva e desde 
o início de junho passou a ser a atleta nº 1 do país, segundo o Ranking Mundial da 
Federação Internacional de Tênis de Mesa. A maior revelação da modalidade dos últimos 
tempos mostrou que a classificação para Londres não foi obra do acaso e confirmou a 
excelente fase no final do mês passado, quando conquistou o título da II Copa ITTF Latino-
Americana, em aconteceu em San José, na Costa Rica. Caroline já conquistou três etapas 
do Circuito Mundial Juvenil e na última vez em que esteve em Buenos Aires, em abril, para o 
Campeonato Sul-Americano e o Aberto da Argentina, voltou para casa com seis medalhas 
de ouro.  
 
Nome completo - Caroline Aiko Kumahara 
Idade - 16 anos 
Onde nasceu - São Paulo - SP - Brasil 
Estado Civil - Solteira 
Tem filhos - Não 
Escolaridade - Ensino médio incompleto 
Tem outra atividade - Não 
Destra ou canhota - Destra 
Número do calçado - 37 

Tipo de comida favorito - Japonesa e estrogonofe 
Tipo de música favorito - Não tem 
Ídolo - Hugo Hanashiro, Karin Sako, Francisco Arado e Monica Doti  
Onde treina - São Caetano do Sul - SP - Brasil 
Clube que defende - São Caetano do Sul - SEEST - Xiom 
Outros atletas na família - Caio Takeo Kumahara (Irmão - Futsal) 
Esporte que pratica para preparo físico - Nenhum 
Esportes que pratica por diversão - Futsal 
Já sofreu lesão ou cirurgia - Não 
Recebe bolsa-atleta – Sim 



Lígia Silva 
 

Durante dez anos, a mais vitoriosa atleta brasileira de todos os tempos se manteve como nº 
1 do país. No entanto, no início desse mês, foi ultrapassada pela jovem Caroline Kumahara 
no Ranking Mundial divulgado pela Federação Internacional de Tênis de Mesa. Lígia Silva 
conquistou a vaga para Londres na seletiva realizada no Rio de Janeiro e disputará sua 
terceira Olimpíada. O Aberto do Brasil faz parte da preparação, mas também ganhou uma 
importância ainda maior, pois há também o objetivo de recuperar o antigo posto. A atleta de 
Manaus que já foi a Sidney e Atenas prepara-se para Londres e, mesmo já tendo passado 
dos 30 anos, diz ter disposição para estar no Rio em 2016.  
 

 Nome completo - Lígia Silva 
 Idade - 31 anos 
 Onde nasceu - Manaus - AM - Brasil 
 Estado Civil - Solteira 
 Tem filhos - Não 
 Escolaridade - Ensino superior completo 
 Tem outra atividade - Professora de tênis de mesa da prefeitura de Santos 
 Destra ou canhota - Destra 

Número do calçado - 36 
Tipo de comida favorito - Arroz, feijão e massa 

Tipo de música favorito - Samba e pagode 
Ídolo - Hugo Hoyama 
Onde treina - Santos - SP - Brasil 
Clube que defende - ADC Estrela de Santos 
Outros atletas na família - Não 
Esporte que pratica para preparo físico - Nenhum 
Esportes que pratica por diversão - Corrida 
Já foi pega no doping - Não 
Já sofreu lesão ou cirurgia - Tendinite no ombro 
Recebe bolsa-atleta - Sim 
Patrocínio de empresa – Não 



Gui Lin 
 

A chinesa chegou ao Brasil aos 12 anos para um intercâmbio estudantil. Começou a estudar 
e se instalou em São Bernardo do Campo, onde conheceu Hugo Hoyama, que viu talento na 
menina e desde então passou a ser seu treinador. Após um longo processo, Gui Lin 
conseguiu sua naturalização e acabou sendo indicada pelos técnicos da Seleção para formar 
a equipe com Lígia Silva e Caroline Kumahara nos Jogos Olímpicos de Londres. Fá de 
churrasco e torcedora do Palmeiras, a atleta está totalmente adaptada e antes de se tornar 
cidadã brasileira defendia o Brasil em etapas do Circuito Mundial Juvenil, tendo conquistado 
seu melhor resultado no Aberto da Itália, no Torneio de Duplas com Caroline Kumahara. 
 
Nome completo - Gui Lin 
Idade - 18 anos 
Onde nasceu - Nanquim - China 
Estado Civil - Solteira 
Tem filhos - Não 
Escolaridade – Cursando o segundo grau 
Tem outra atividade - Não 
Destra ou canhota - Destra 
Número do calçado - 38 
Tipo de comida favorito - Churrasco e feijoada 

Tipo de música favorito - Variada 
Ídolo – Hugo Hoyama 
Clube que defende – Palmeiras 
Outros atletas na família - Não 
Esporte que pratica para preparo físico – Nenhum, apenas Tênis de Mesa 
Esportes que pratica por diversão - Nenhum  
Já foi pega no doping - Não 
Já sofreu lesão ou cirurgia - Não 
 
 


