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GUSTAVO TSUBOI SOBE SETE POSIÇÕES É SE APROXIMA DO TOP 100  

O Ranking Mundial referente ao mês 
de novembro, divulgado pela 
Federação Internacional de Tênis de 
Mesa, não trouxe muitas novidades 
entre os principais atletas. As cinco 
primeiras posições não sofreram 
alterações e o chinês Ma Long 
continua no topo seguido pelos 
compatriotas Wang Hao e Zhang 
Jike, além do alemão Timo Boll e o 
também chinês Ma Lin. 

A única mudança significativa 
aconteceu com Wang Liqin, que saiu da oitava para a sexta posição, deixando para 
trás o japonês Jun Mizutani e o chinês Xu Xin. O nono e décimo colocados são o 
alemão Vladimir Samsonov e o coreano Joo Se Hyuk. O campeão do Aberto do Brasil, 
Dimitrij Ovtcharov, já aparece em 12º lugar, 

Entre os brasileiros, Gustavo Tsuboi subiu sete posições em está em 107º, se 
aproximando da relação dos cem melhores do mundo. Thiago Monteiro caiu três e 
agora está na 155ª posição. Cazuo Matsumoto se manteve na 164ª posição, mas 
passou a ser o terceiro do país com a queda de Hugo Hoyama, que é o número 180 
do mundo. 

No feminino Lígia Silva (226) continua como a melhor colocada, seguida por Gui Lin 
(258), Jessica Yamada (342) e Caroline Kumahara (351). Entre os mais jovens, Hugo 
Calderano continua ocupando a 12ª posição para atletas até 15 anos. 

Clique aqui para mais informações!  

 

DIRIGENTES SE REÚNEM COM SECRETÁRIO DE ESPORTES DE SP 

O Presidente da Confederação 
Brasileira de Tênis de Mesa, Alaor 
Azevedo, em companhia do Presidente 
da Confederação Brasileira de Tênis, 
Jorge Lacerda, e mais outras sete 
modalidades nacionais de 
administração do esporte, participou de 
uma reunião, na última quinta-feira, na 
Secretaria de Esportes de São Paulo. 

Os dirigentes foram recebidos pelo 
Secretário Municipal de Esportes e 

http://www.ittf.com/ittf_ranking/world_ranking1.asp?Player_ID=&Siniors=1&U18=0&U21=0&s_Gender=W&s_Month=11&s_Year=2011&s_vName=&Formtbl_ranking_Page=4#tbl_ranking


Lazer, Bebetto Haddad, e o objetivo do encontro foi tentar sensibilizar a Prefeitura no 
sentido de repassar o Clube de Regatas Tietê, onde atualmente funciona o Centro de 
Treinamento Nacional da CBTM, para que se transforme num Centro Nacional de Alto 
Rendimento para várias modalidades.  

--- A Prefeitura de São Paulo fez uma cessão de uso para o referido Clube, que 
expirou há alguns meses e a idéia é retomar a área e utilizá-la para a preparação dos 
atletas paulistas para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e para diversas competições 
internacionais --- explicou o Presidente Alaor. 

--- Boas perspectivas para a nossa modalidade, até porque já temos um centro no 
local e com esta iniciativa podemos melhorá-lo e ampliá-lo --- completou. 

 

DANILO TOMA CONQUISTA O TÍTULO NA CATEGORIA JUVENTUDE 

O atleta Danilo Toma conquistou o título 
da categoria Juventude Masculino do 
Campeonato Brasileiro, realizado no 
ginásio da Unifor, em Fortaleza. 

O representante do ADC Estrela/Santos 
derrotou na final Thiago Grossklaus, do 
Clube de Tênis de Mesa de Jacareí, por 
3 a 1, parciais de 11-8, 9-11, 11-5, e 11-
7.  

Em terceiro lugar ficaram Douglas 
Tomioka, também do Clube de Tênis de 
Mesa de Jacareí, e Jonas Daniel 

Oliveira Matias, da ASMETT Brasília. 

A competição terminou nessa terça-feira com cerimônia de premiação dos melhores 
do ano. 

Clique aqui e veja o álbum de fotos. 

Se estiver com problemas para visualizar clique com o botão direito do mouse no link e 
selecione a opção abrir em nova janela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/cbtm001/PremiacaoFinal#slideshow/5670078168598131090


CBTM E FEDERAÇÕES TRABALHAM EM SINTONIA 

A Confederação Brasileira de Tênis de 
Mesa e as Federações trabalham em 
sintonia e compartilham a filosofia de 
que o importante é ensinar a pescar e 
não ficar distribuindo peixes 
gratuitamente. 

O Presidente Alaor visitou há alguns 
dias, juntamente com os Presidentes 
da Federação do Rio de Janeiro, Pablo 
Ribeiro, e da Bahia, Paulo Carneiro, a 
Capital Federal. 

Como a CBTM já vem fazendo há 
alguns anos, o objetivo era apoiar as 

federações na busca de emendas parlamentares e, com isso, melhorar os recursos 
das entidades. 

--- Não adianta ficar sentado esperando que chova dinheiro, temos que nos mexer e 
tentar trazer recursos --- ensina o Presidente Alaor.  

 

HISTÓRIA DE CLÁUDIO KANO VAI VIRAR FILME 

O mesatenista Cláudio Kano será o 
personagem principal de um dos 
documentários escolhidos para receber 
recursos do programa Pretrobrás 
Esporte & Cidadania, por meio do 
projeto Memória do Esporte Olímpico 
Brasileiro, realizado em parceria com a 
ESPN Brasil. 

Ao todo nove produções foram 
escolhidas entre 100 projetos 
apresentados. A decisão ficou para uma 
bancada de especialistas, que, após 
defesa oral, na Cinemateca Brasileira, 

agraciou o projeto “Claudio Kano o Atleta do Detalhe”, da Dreamoid Brasil Ltda. 

A história do mesatenista, que morreu tragicamente em um acidente de moto pouco 
antes de embarcar para Atlanta, em 1996, aquela que seria sua terceira Olimpíada, 
será contada pelas ideias do diretor Nikkei Denis Kamioka. Em entrevista ao São 
Paulo, Minoru Kano, pai do ex-mesatenista, se disse emocionado. 

� É importante para as novas gerações do Tênis de Mesa conhecerem quem foi meu 
filho e o que ele representou para o esporte no país� , comentou ele, confirmando que 
já foi procurado pela produtora. 

--- Faz três meses que estamos em contato. Eles vieram aqui e me entrevistaram junto 
com a minha esposa. Também pediram algumas fotos do meu filho e falaram que vão 
falar com o Hugo Hoyama e outras personalidades --- contou. 


