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JUNDIAÍ CLUBE DOMINA CLASSE 8 NO CAMPEONATO BRASILEIRO   

O Tênis de Mesa nacional ainda está 
sob efeito do Campeonato Brasileiro 
da modalidade, que na última 
semana foi realizado na capital 
cearense, Fortaleza e teve entre os 
destaques diversos atletas do 
Jundiaí Clube. 
 
O Campeão Brasileiro 2011 e 
também da edição de 2008, também 
ocorrida em Fortaleza, foi Francisco 
Wellington Melo, mesatenista do 
Jundiaí Clube, que fez final contra 
seu companheiro de equipe, João 

Fernando Martins Nascimento Jr, o "totó" como é conhecido. 
 
Aliás, mesmo com medalha de prata, "totó� ficou com o prêmio de melhor do ano, 
pois foi campeão das Copa Brasil do RJ, DF, Guarujá e vice em Recife. 
 
As medalhas de Bronze, ficaram com Paulo Salmin (campeão brasileiro em 2009 e 
2010), que vai ao Pan e o "novato" Israel Stroh (Jundiaí Clube) , que aparece como 
um adversário que pode "dar muito trabalho" nas palavras do seu colega de Clube F. 
Melo. 
 
A Classe 8 é considerada uma das mais disputadas e equilibradas. 

 

CARBINATTI É UMA DAS ESPERANÇAS DE MEDALHA NA CLASSE 10  
 

Depois da excelente participação no 
Campeonato Brasileiro, realizado 
entre os dias 27 de outubro e 1º de 
novembro, em Fortaleza, Carlos 
Carbinatti garante estar pronto para 
brilhar nos Jogos 
Parapanamericanos de Guadalajara, 
no México. 

O atleta conquistou a medalha de 
ouro no Rating C e na Classe 10, 
confirmando a boa fase que vem 
desde as competições que disputou 



em Ostrava, na República Tcheca, e Shefield, na Inglaterra, quando enfrentou os 
melhores do mundo de igual para igual. 

--- Venho me preparando para esse Parapan há muito tempo e estou me sentindo 
muito bem. Essas duas conquistas no Brasileiro também me deixaram com a moral 
elevada e a confiança para buscar uma medalha é grande --- afirmou. 

Carlos Carbinatti começou a se destacar no Tênis de Mesa em 2007, quando ainda 
jogava pela Classe 9 e conquistou a prata no Torneio Individual da Copa Tango, 
realizada na Argentina. Dois anos depois, levou o ouro por Equipes e no Individual do 
Aberto do Brasil. 

Em 2011, o atleta se destacou nas competições nacionais e conquistou também o 
ouro no Aberto dos Estados Unidos, além de um bronze no Individual e a prata por 
equipes novamente no Aberto do Brasil, realizado no Rio de Janeiro. 

 

GUSTAVO TSUBOI ESTREIA NA COPA DO MUNDO NA PRÓXIMA SEXTA 

Depois de ajudar o Brasil a chegar entre 
os oito melhores na Copa do Mundo de 
Equipes, que aconteceu na Alemanha, 
Gustavo Tsuboi volta a entrar em ação a 
partir da próxima sexta-feira pela Copa do 
Mundo, que acontece em Paris, na 
França. 

A estreia de Gustavo na fase de 
classificação da competição será contra o 
canadense Pradeeban Peter-Paul. 
Depois, terá pela frente o australiano 
William Henzell e encerrará sua 
participação no grupo contra o egípcio Ali 

Saleh Ahmed.  

O brasileiro pode não estar entre os favoritos para a conquista do título, mas entra na 
disputa com a moral em alta por causa do retrospecto positivo, que inclui o ouro no 
Torneio de Equipes dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México, e o título 
da Copa Ibero-Americana, realizada no Rio de Janeiro. 

O atual nº 1 do país, segundo o Ranking Mundial divulgado mensalmente pela 
Federação Internacional de Tênis de Mesa, já ocupa a 107ª posição e tem chances de 
terminar 2011 entre os 100 melhores do mundo se tiver um bom aproveitamento. 

 

 

 

 

 

 



SITE DA CBTM JÁ FOI VISITADO EM MAIS DE 2.500 CIDADES 

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. 

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! 

 

GUSTAVO TSUBOI CONQUISTA COPA INTERCONTINENTAL 2011 

 

Gustavo Tsuboi conquistou hoje em 
Paris o título da Copa Intercontinental, 
evento que reúne os campões da 
América Latina, Americano do Norte, 
África, Oceania e é classificatório para a 
Copa do Mundo. 

A conquista se deu depois de uma 
cansativa jornada de jogos. Gustavo 
precisou disputar três partidas num 
intervalo muito curto de tempo, apenas 
cinco horas. No primeiro jogo do dia o 
brasileiro venceu o canadense 
Pradeeban Peter-Paul por 4x0 (11-3, 11-
5, 11-9, 11-9). Na sequencia sofreu 

derrota para o australiano William Henzell, para quem já tinha perdido na Copa 
Intercontinental por Equipes na semana passada. Em um jogo que foi marcado pelo 



equilibrio, mas que acabou com a derrota de Tsuboi por 4x3 (11-5, 5-11, 11-7, 10-12, 
7-11, 11-9, 3-11).  

O egípcio Ahmed Ali Saleh, que havia vencido William Henzell na primeira rodada por 
4x3, foi o último adversário de Gustavo. O brasileiro precisava vencer no máximo por 
4x2 para garantir o título e a classificação para a Copa do Mundo. Com mais uma 
grande atuação Gustavo marcou 4x1 (11-8, 11-7, 8-11, 11-7, 11-6) e levou a Copa 
Intercontinental. 

Mas a (absurda) maratona do brasileiro ainda não terminou. Ainda hoje, às 15:30 
(horário de Brasília) o nº 107 no mundo fará sua estreia na Copa do Mundo contra o 
alemão Dimitrij Ovtcharov, 12º colocado no ranking mundial. Amanhã Tsuboi 
enfrentará o campeão mundial Zhang Jike (3) e o russo Alexey Smirnov (23) 

 

 

 

 

 


