
HUGO HOYAMA GARANTE VAGA NO PAN RIO 2007  
11/01 19:33 

O mesa-tenista oito vezes campeão Pan 
Americano garantiu na mesa sua vaga 
para os próximos Jogos Pan Americanos, 
que serão realizados em julho, no Rio de 
Janeiro. 
 
Hugo, de 37 anos, ficou na frente de 
Cazuo Matsumoto e Gustavo Tsuboi no 
desempate do terceiro dia da Super 
Seletiva de Capivari. 
 
Na próxima segunda-feira, dia 15, o 
Comitê Executivo da Confederação 
Brasileira de Tênis de Mesa anuncia irá 
quem se juntará a Ligia Silva, Hugo 
Hoyama e Thiago Monteiro para 

representar o Brasil, no Rio de Janeiro. 
 

LIGIA VENCE CLAUDIA E GARANTE VAGA NO PAN  
10/01 19:11 

O Brasil já tem sua primeira representante 
para a disputa dos Jogos Pan Americanos 
do Rio de Janeiro. Trata-se de Ligia Silva, 
que deu um show na disputa da Super 
Seletiva em Capivari. 
 
Ligia venceu na final da 2ª eliminatória a 
mesa-tenista do Estrela de Ouro, Claudia 
Ikeizumi ao derrota-la por 4 a 0, com 
parciais de 11/6, 11/3, 11/5 e 11/8. 
 
Ligia não deu chances a Claudia e ficou 
muito feliz com o resultado: 
 
"Tenho uma tranqüilidade a mais. Quero 
treinar bastante para conseguir beliscar 

uma medalha na nossa casa, no nosso quintal. Agora tenho que fazer um treinamento 
especifico para a competição.", disse. 
 

GUSTAVO VENCE HUGO E DECIDE VAGA COM CAZUO  
11/01 19:25 

Gustavo Tsuboi mostrou hoje o quanto quer 
participar dos Jogos Pan Americanos do 
Rio de Janeiro ao vencer Hugo Hoyama, do 
ACREPA São Bernardo por 4 a 2, com 
parciais de 8/11, 11/9, 11/7, 8/11, 17/15 e 
11/7. 
 
Hugo começou um pouco melhor e acabou 
fechando o set por 11/8. Gustavo virou a 
partida com uma ampla diversidade de 
paralelas e diagonais, com 11/9 e 11/7. 



Hoyama venceu o quarto set e empatou novamente o jogo. Daí foi a vez de Gustavo se 
sobressair vencendo a batalha do quinto set, que só acabou em 17/15. No sexto se, Gustavo 
continuou embalado e venceu por 11/7. 

CAZUO VENCE E VAGA SERÁ DECIDIDA NO CRITÉRIO DE DESEMPATE  
11/01 19:27 

Equilíbrio, igualdade, proporção. Todos 
estes adjetivos podem ser empregados 
quando Cazuo Matsumoto (ACREPA São 
Bernardo) e Gustavo Tsuboi (Estrela de 
Ouro) se enfrentam. 
 
O jogo foi marcado por uma divisão de 
sets. Cada mesa-tenista jogou bem em 
um set. Gustavo começou melhor, 
vencendo o primeiro por 11/4. Cazuo 
empatou a partida ao vencer por 11/6. 
Gustavo voltou a ficar em vantagem ao 
vencer por 12/10. 
 
Cazuo venceu os dois sets seguintes e 
ficou a um da vitória (11/7 e 11/5). 

Gustavo empatou mais uma vez a partida. No último set, Cazuo não deu chances a Gustavo 
vencendo por 4 a 1 e deixando a disputa indefinida. 
 
Resultado final: Cazuo Matsumoto 4 x 3 Gustavo Tsuboi (4/11, 11/6, 10/12, 11/7, 11/5. 4/11 e 
11/1) 
 

CONHEÇA A EQUIPE DE ARBITRAGEM DA SUPER SELETIVA  
11/01 13:56 

Muitas vezes a arbitragem em uma 
competição é um problema para a organização 
do evento. No entanto, em Capivari o clima 
entre jogadores e os árbitros não poderia ser 
melhor. 
 
A equipe é experiente, tendo dois árbitros que 
já garantiram sua vaga para os Jogos Pan 
Americanos, Amarildo Salvetti e Ivam Lasaro 
da Silva. Hugo Suzuki elogiou a equipe, que 
ainda conta com Erick Watanabe e Valter 
Camargo: 
 
"Valter, Ivam e Amarildo são árbitros 
experientes. O Erick é novo, mas mostrou um 

trabalho igualmente bom. A equipe fez um bom torneio, que ate o momento não teve uma 
reclamação sequer por parte dos jogadores.", disse o árbitro-geral da competição. 
 
Para o árbitro Pan Americano, Amarildo Salvetti, o Pan será apenas mais um evento. 
 
"Para mim, o Pan será mais um evento na minha carreira. Estou na arbitragem desde 1995 e 
desde lá trabalho em Mundialitos", disse o arbitro de nível internacional. 
 
Para Ivam Lasaro, a convocação é uma premiação: 
 



""A ida ao pan é como se fosse uma medalha. É uma premiação e prova de que o trabalho tem 
sido bem feito. Já participei de um Para-Pan em Brasília e foi emocionante, imagina como será 
no Rio", disse o árbitro. 
 

CAZUO VENCE RICARDO KOJIMA COM FACILIDADE  
11/01 13:46 

O mesa-tenista do ACREPA São Bernardo, 
Cazuo Matsumoto, de 21 anos não teve 
dificuldades para vencer Ricardo Kojima, 
de 18 anos do Itaim Keiko. 
 
Cazuo fechou a partida por 4 sets a 1, com 
parciais de 11/4, 11/0, 11/7, 10/12 e 11/6. 
No entanto, a campanha de Cazuo para os 
Jogos Pan Americanos está seriamente 
abalada.  
 
O mesa-tenista tem de torcer que Gustavo 
Tsuboi não vença o terceiro dia da Super 
Seletiva e que Hugo Hoyama ganhe a vaga 
na mesa, para que Cazuo possa ser um 

dos contemplados com a vaga por índice técnico. 
 
Já Ricardo Kojima não tem mais chances de ganhar a vaga na mesa e espera a divulgação do 
índice técnico, que sairá depois dos jogos da tarde. 
 

GUSTAVO VENCE BRUNO E FICA MAIS PROXIMO DO PAN  
11/01 13:44 

No duelo entre os mesa-tenistas do Estrela 
de Ouro, de Santos, melhor para Gustavo 
Tsuboi, que depois de um começo irregular, 
virou a partida e venceu Bruno Anjos por 4 
a 2, com parciais de 9/11, 6/11, 11/2, 12/10, 
11/1 e 11/6. 
 
Bruno começou a partida variando muito o 
jogo, não dando chances a Tsuboi. Com 
isso, Bruno Anjos fechou os dois primeiros 
sets por 11/9 e 11/6. 
 
A partir daí, Gustavo Tsuboi deu show. 
Variando a toda hora seu jogo e contando 
um pouco de sorte, como em duas bolas na 

rede que passaram no quinto set, Tsuboi virou a partida, fechando em 4 a 2. 
 
Gustavo Tsuboi enfrentará agora Hugo Hoyama, em jogo que pode decidir uma vaga no Pan. 
 



HUGO SE RECUPERA E VENCE CAZUO  
11/01 13:43 

Jogando com muita tranqüilidade e 
contando com os muitos erros não-
forcados de Cazuo, Hugo venceu seu 
companheiro de ACREPA São Bernardo 
por 4 a 1, com parciais de 11/7,11/6,11/9, 
11/13 e 11/8. 
 
Depois de um susto na partida contra 
Bruno Anjos, no segundo dia da Super 
Seletiva, onde sentiu o músculo da 
região glútea, Hugo Hoyama jogou muito 
solto e não deu chances a Cazuo 
Matsumoto.  
 
Nos três primeiros sets, Hugo conseguiu 
impor seu jogo de terceira bola e Cazuo 

nada conseguia fazer. No terceiro set, Cazuo abriu larga vantagem no início, mas Hoyama 
conseguiu reagir. No entanto, o jovem atleta de são Bernardo fechou o set em 13/11. 
 
O quarto set, Hugo foi incisivo desde o início e fechou a partida em 11/8, conseguindo sua 
primeira vitória sobre Matsumoto na competição. 
 

NO TERCEIRO DIA DA SUPER SELETIVA SÓ OS HOMENS  
11/01 13:41 

Depois do show dado por Ligia Silva na 
Super Seletiva feminina, hoje é o dia dos 
homens decidirem na mesa quem irá 
representar o Brasil nos Jogos Pan 
Americanos do Rio de Janeiro, em julho. 
 
No primeiro dia, Hugo Hoyama foi o 
campeão, com três vitórias e uma derrota. 
Na segunda eliminatória, Gustavo Tsuboi 
foi o grande vencedor, derrotando todos os 
seus adversários. 
 
Para este terceiro dia, todos os cinco 
atletas ainda têm chances, com Gustavo 
Tsuboi e Hugo Hoyama na lideraça por 

pontos. Será uma grande batalha. 
 

LÍGIA SILVA NO GLOBO ESPORTE  
11/01 12:14 

A atleta líder do ranking brasileiro, melhor 
colocada do Brasil no ranking mundial(233ª) 
e primeira classificada entre as mulheres 
para jogar seu terceiro Pan Americano, 
Lígia Silva será entrevistada ao vivo no 
Globo Esporte de hoje. 

Lígia, que venceu suas dez partidas na 
Super Seletiva de Capivari, foi até 



Campinas para conceder a entrevista para o programa da Rede Globo de Televisão. 

GUSTAVO TSUBOI VENCE A 2ª SELETIVA  
10/01 19:29 

Gustavo Tsuboi deu um grande passo para a conquista de 
uma vaga para os Jogos Pan Americanos do Rio de Janeiro. 
Gustavo venceu Hugo Hoyama por WO, já que o mesa-
tenista oito vezes campeão do Pan sentiu uma contusão na 
região glútea. 

Para Gustavo 2006 foi um ano muito bom: 
 
"Desde o inicio de 2006, que comprometi a me dedicar 100% 
ao tênis de mesa. A Super Seletiva é uma competição muito 
importante na carreira e qualquer atleta. Hoje jogue sob 
pressão e eu gosto de jogar sob pressão, acho que este foi o 
diferencial." 

KOJIMA VENCE CAZUO  
10/01 18:58 

O mesa-tenista do Itaim Keiko, Ricardo 
Kojima conseguiu sua primeira vitória na 
competição ao vencer Cazuo Matsumoto 
por 4 sets a 3, com parciais de 6/11, 11/7, 
11/8, 4/11, 7/11, 11/6 e 13/11 em uma 
partida muito equilibrada. 
 
O resultado tirou Cazuo Matsumoto da luta 
pelo titulo da 2ª eliminatória da Super 
Seletiva para os Jogos Pan Americanos do 
Rio de Janeiro, em julho. 
 
Kojima, de 18 anos, jogou solto e 
conseguiu vencer no sétimo set por 13 a 11. 
 

GUSTAVO VENCE CAZUO E SEGUE NA LIDERANÇA  
10/01 18:42 

Gustavo Tsuboi manteve a liderança com a 
vitória sobre Cazuo Matsumoto, do 
ACREPA São Bernardo por 4 sets a 1, com 
parciais de 12/14, 12/10, 11/8, 11/0 e 12/10 
 
Cazuo não conseguiu repetir os resultados 
que teve até aqui. O jogo começou muito 
disputado, com uma vitória apertada de 
Cazuo por 14/12. A partir daí Tsuboi 
mandou no jogo. Mesmo nos momentos 
mais delicados, o atleta de Santos manteve 



a calma e conseguiu superar as adversidades. 
 
Com o resultado, Gustavo joga contra Hugo Hoyama para ser campeão do segundo dia da 
Super Seletiva. 
 

CLAUDIA VENCE MARIANY E ENCARA LÍGIA NA FINAL  
10/01 18:30 

Lígia Silva tem uma adversária que está 
louca de vontade de quebrar sua 
invencibilidade. Trata-se de Claudia 
Ikeizumi, que no ginásio Ronaldão, em 
Capivari venceu Mariany Nonaka na 
semifinal do segundo dia da Super Seletiva 
para os Jogos Pan Americanos. 
 
Claudia não começou o jogo bem, errando 
muitas bolas. Com isso, Mariany Nonaka 
se aproveitou e venceu o primeiro set por 
11/7. Claudia entrou na partida e Mariany 
não conseguiu mais jogar. Claudia venceu 
os três sets seguintes por 11/7, 11/6 e 11/9, 
com Mariany reclamando muito do vento e 

de seu próprio jogo. 
 
Nonaka ainda conseguiu vencer o quinto set por 11/6, mas Claudia conseguiu no desempate 
do sexto set fechar o set em 12/10 e a partida por 4 a 2. 
 
Claudia não quis prometer nada, apenas raça. 
 
"Vou entrar com muita vontade, muita raça. Vamos ver no que vai dar." 
 

QUEM VENCERÁ LÍGIA SILVA?  
10/01 18:28 

A grande pergunta da Super Seletiva até 
agora é quem conseguirá vencer Lígia 
Silva. A mesa-tenista do Estrela de Ouro 
venceu suas nove partidas até agora e 
ninguém conseguiu vence-la até o 
momento. 
 
A última a tentar foi Carina Murashige, do 
ACREPA São Bernardo que foi derrotada 
por 4 a 1, com parciais de 11/7, 7/11, 11/7, 
11/9 e 11/4. O jogo começou equilibrado, 
mas nos momentos cruciais do primeiro set, 
Ligia usou de toda sua experiência para 
vencer por 11/7. 
 

Carina reagiu vencendo o segundo set pelo mesmo placar, mas a partir daí nem Carina, nem 
seu treinador Mauricio Kobayashi conseguiram arrumar uma maneira de vencer a amazonense. 
 
Para Carina, Lígia está muito bem: 
 



"A impressão que todas nós temos é que a Lígia se preparou muito bem para competição. Ela 
está muito focada e realmente jogando muito bem", disse a mesa-tenista que representou o 
Brasil no Pan Americano de Santo Domingo. 
 

CARINA VENCE KARIN SAKO E SE CLASSIFICA NO GRUPO 2  
10/01 13:48 

Carina Murashige confirmou as palavras 
do treinador da seleção Lincon Yasuda, 
que disse que a mesa-tenista cresceu 
muito em 2006. Carina se classificou mais 
uma vez para as semifinais ao derrotar 
Karin Sako por 4 a 3, com parciais de 11/7, 
5/11, 11/9, 11/6, 7/11, 8/11 e 11/5. 
 
O jogo foi muito equilibrado do início ao 
fim. Carina começou um pouco melhor, 
mas Karin não deixava a adversária se 
distanciar no placar. Carina venceu o 
primeiro set por 11/7, mas Karin reaiu e 
venceu o segundo por 11/5. 
 
O terceiro set foi o mais equilibrado do 

jogo sendo decidido em favor da atleta de São Bernardo por 11/9. Carina abriu 3 a 1, ao vencer 
o quarto set por 11/6. 
 
Karin se concentrou mais e ainda conseguiu empatar o jogo ao vencer os dois sets seguintes 
por 11/7 e 11/8. Carina conseguiu voltar ao jogo e garantir sua vaga nas semifinais ao fechar o 
sétimo set em 11/5. 
 

CAZUO VENCE HUGO E COMEÇA BEM O SEGUNDO DIA  
10/01 13:34 

No duelo entre os dois melhores atletas 
da categoria masculina do ACREPA São 
Bernardo, Cazuo Matsumoto derrotou 
Hugo Hoyama em partida decidida apenas 
no sétimo set. 
 
Cazuo, de 21 anos, começou melhor e 
venceu sem grandes problemas os dois 
primeiros sets, com parciais de 11/5 e 
11/8. Os dois sets seguintes foram muito 
equilibrados com a vitória de Hugo no 
terceiro (11/9) e de Cazuo no quarto 
(12/10). 
 
No quinto set, Hugo venceu por 11/7. No 
sexto, uma batalha, mas no fim, 

prevaleceu a maior experiência de Hoyama que fechou por 15/13. Cazuo começou o sétimo set 
de forma arrasadora, abrindo de cara 5 a 0. Cazuo não deuchances a Hoyama e fechou a 
partida por 11/1 e o jogo por 4 a 3. 
 
Cazuo falou da dificuldade de jogar contra Hugo: 
 



"É sempre muito difícil jogar contra o Hugo. O fato de treinar com ele, me ajuda muito. O Hugo 
tem um saque e uma terceira bola muito fortes e quem não costuma jogar contra ele até 
descobrir isso fica com uma desvantagem muito grande", disse o mesa-tenista. 

LÍGIA NÃO DÁ CHANCES A MARIANY  
10/01 13:32 

A mesa-tenista número um do Brasil 
parece estar realmente disposta a 
conquistar sua vaga para os Jogos Pan 
Americanos do Rio de Janeiro nesta 
quarta-feira. Ligia Silva, do Estrela de 
Ouro não deu chances a Mariany Nonaka, 
do ACREPA São Bernardo. 
 
Mariany em nenhum momento conseguiu 
encontrar seu jogo e isto facilitou a vida de 
Lígia que venceu os três primeiros sets 
sem grandes problemas por 11/6, 11/5 e 
11/5. 
 
No quarto set, a mesa-tenista de São 
Bernardo errou menos, o que fez o jogo 

mais disputado. No entanto, no final a experiência de Ligia falou mais alto e a atleta do Estrela 
de Ouro fechou a partida em 4 a 0, com parciais de 11/6, 11/5, 11/5 e 11/9. 
 
Mariany agora enfrenta Karin Fukushima, enquanto Ligia joga contra Gabriela Kock. 

GRUPOS DIVULGADOS NO FEMININO  
10/01 13:31 

Foi sorteado na manha desta quarta-feira 
os grupos do torneio feminino da Super 
Seletiva dos Jogos Pan Americanos do 
Rio de Janeiro, que serão realizados em 
julho no Rio Centro. 
 
No grupo 1 estão as mesa-tenistas Ligia 
Silva (Estrela de Ouro), Mariany Nonaka 
(ACREPA São Bernardo), Karin 
Fukushima (Itaim Keiko) e Gabriela Kock 
(Itaim Keiko), 
 

No grupo 2 estão Carina Murashige 
(ACREPA São Bernardo), Claudia 
Ikeizumi (Estrela de Ouro), Karin Sako 

(Itaim Keiko) e Maira Ranzeiro (São Caetano). 

No masculino foi mantido o sistema de todos contra todos, tal qual no dia anterior. 
 



TREINADORES TECEM SUAS OPINIÕES SOBRE O PRIMEIRO DIA DE 
SELETIVA  

10/01 13:29 

O primeiro dia de competições da Super 
Seletiva dos Jogos Pan Americanos do Rio 
de Janeiro teve dois expectadores especiais 
os treinadores Lincon Yasuda e Wei Jian 
Ren. 
 
Lincon destacou a vitória dos mesa-tenistas 
mais experientes: 
 
"Me impressionou muito a atitude do Hugo e 
da Lígia. São os mais experientes da 
seletiva e mostraram muita vontade de 
ganhar a vaga na mesa. A Carina chegar a 
final não foi nenhuma surpresa, o jogo dela 
cresceu muito em 2006.", disse o treinador. 
 
Para o coordenador de seleções da CBTM, 
o profissionalismo de Hugo Hoyama 
impressionou: 
 
"O Hugo está muito focado e assim é muito 

difícil vencê-lo. O Hugo é muito profissional.", disse o treinador chinês. 
 

LIGIA SILVA VENCE A PRIMEIRA SELETIVA  
09/01 19:13 

A mesa-tenista número um do Brasil, Ligia 
Silva mostrou porque está na primeira 
posição do ranking brasileiro ao vencer 
Carina Murashige por 4 a 1 e ganhar a 
primeira seletiva para os Jogos Pan 
Americanos do Rio de Janeiro. 
 
Ligia começou muito bem o jogo, errando 
pouco e não dando chances a Carina, que 
errava demasiadamente. No segundo set 
os papeis se inverteram e Carina venceu 
por 11/4. 
 
No terceiro set Ligia teve o controle das 
ações e fechou por 11/4. A partir daí, todos 

os sets foram disputados ponto a ponto, mas a maior experiência de Ligia acabou falando mais 
alto e a amazonense venceu a partida por 4 a 1, com parciais de 11/5, 4/11, 11/4, 11/9, 11/9 e 
11/9. 
 
Ligia falou sobre a conquista: 
 
"Todos nos treinamos visando o Pan, a elite está aqui. Estou fazendo minha parte para 
conquistar meu direito de jogar o Pan", disse. 
 



MAIS UMA VEZ HUGO HOYAMA  
09/01 19:12 

Simplesmente Hugo Hoyama. Novamente 
o experiente mesa-tenista se sobressaiu e 
ficou mais perto de uma vaga nos Jogos 
Pan Americanos.  
 
Hugo derrotou Bruno Anjos em uma partida 
repleta de jogadas de efeito. Desde o inicio, 
o mesa-tenista de São Bernardo do Campo 
teve o controle da partida não deixando 
Bruno reagir. 
 
No primeiro set, Hugo teve mais calma nos 
momentos decisivos e fechou por 11/9. No 
segundo e terceiro, Bruno atacava muito, 
mas os contra golpes de Hugo eram 

mortais, resultado 11/7 e 11/7. 
 
Bruno tentou de tudo no quarto set e foi recompensado com a vitória por 13/11. No quinto set, 
Hoyama retomou o controle da partida e venceu por 11/7, fechando a partida em 11/7.  
 
Hugo falou sobre a partida: 
 
" Entrei bastante concentrado, no primeiro set tive um pouco de sorte, mas nos outros sets fui 
bem e no final venci por 4 a 1.", disse o oito vezes campeão Pan americano. 
 

CARINA VENCE CLAUDIA E ENFRENTA LÍGIA NA FINAL  
09/01 19:09 

A mesa-tenista do ACREPA São Bernardo 
venceu Claudia Ikeizumi do Estrela de 
Ouro por 4 a 2 e chega invicta a decisão. 
 
A atleta do Estrela de Ouro de Santos 
começou a partida melhor se aproveitando 
de muitos erros de Carina. Nos dois sets 
seguintes, Claudia não conseguiu manter o 
mesmo padrão de jogo, tendo uma 
adversária mais agressiva. Carina fechou 
os dois sets por 11/8 e virou a partida. 
 
No quarto set, Claudia errou pouco e não 
deu chances a Carina vencendo por 11/7. 
Os dois últimos sets foram muito 

equilibrados, com Carina conseguindo se sobressair a Claudia no final. 
 
No final, Carina venceu por 4 a 2, com parciais de 5/11, 11/8, 11/8, 7/11, 12/10 e 11/9 e agora 
enfrenta Ligia Silva na final. 



HUGO VENCE TSUBOI E FICA A UMA VITÓRIA DO TÍTULO  
09/01 19:07 

O mesa-tenista do ACREPA, de São 
Bernardo do Campo Hugo Hoyama venceu 
Gustavo Tsuboi e está a uma vitória do 
título da primeira fase da Super Seletiva. 
 
Desde o início do jogo, Hugo Hoyama 
deixou muito claro que viria para vencer. O 
resultado do primeiro set deixou isto muito 
claro, com a vitória de Hoyama por 11 a 3. 
No segundo, Gustavo novamente não 
encontrou seu jogo e venceu por 11 a 4. 
 
O terceiro set foi o mais equilibrado, mas 
no momento decisivo a experiência de 
Hugo Hoyama falou mais alto e ele fechou 

por 11 a 9. No quarto set, Hugo confirmou a boa fase e ficou perto do título fechando o set por 
11 a 5 e a partida por 4 a 0. 
 
Para Hugo o resultado foi perfeito: 
 
"Entrei pressionado, pois precisava vencer no máximo por 4 a 1, se vencesse por outro placar 
ou perdesse o jogo o titulo iria para o próprio Gustavo ou Cazuo. Entrei bastante concentrado , 
não dando chances para que ele entrasse no jogo e deu certo."  
 
Para ser campeão Hugo agora precisa derrotar Bruno Anjos em sua próxima partida. 
 

LÍGIA DERROTA MARIANY E ESTÁ NA FINAL  
09/01 18:00 

Em uma semifinal com direito a tudo, Lígia 
Silva derrotou Mariany Nonaka e espera 
pela vencedora da partida entre Carina 
Murashige e Claudia Ikeizumi 
 
Mariany Nonaka começou bem o jogo, com 
boas variações de bolas e fechou o 
primeiro set por 11/9. Lígia Silva encontrou 
seu jogo e fechou o segundo set em 11/6, 
em um erro da atleta de São Bernardo. 
 
Lígia teve dificuldades no terceiro set e 
Mariany se aproveitou disto, vencendo por 
11 a 8. Nos dois sets seguintes Lígia não 
deu chances a atleta de São Bernardo 

vencendo por 11/3 e 11/8. 
 
O sexto set foi uma epopéia. Lígia teve três match points, mas Mariany lutava muito até 
conseguir virar e fechar em impressionantes 17 a 15. O último set foi muito parelho até Lígia 
conseguir três match points (10/7). Quem achou que Mariany iria se entregar errou. A atleta de 
São Bernardo empatou em 10 a 10, mas Lígia usou sua experiência e fechou a partida em 12 a 
10.   
 



GUSTAVO VENCE CAZUO E EMBARALHA A SELETIVA  
09/01 17:57 

Em um dos jogos mais equilibrados da 
Super Seletiva masculina, Gustavo Tsuboi 
derrotou Cazuo Matsumoto por 4 a 3. 
 
O duelo de "franceses" (ambos jogam na 
Liga Francesa, Cazuo pelo Argentan e 
Gustavo pelo Villeneuve) começou com 
uma ligeira vantagem para Cazuo que 
venceu os dois primeiros sets 11/6 e 11/9. 
 
Gustavo reencontrou seu melhor jogo e 
conseguiu virar a partida vencendo três 
sets em 11/9, 11/7 e 11/6. O jogo continuou 
tenso e Cazuo empatou novamente a 
partida ao vencer o sexto set por 11/6. 

 
No sétimo set, Gustavo e Cazuo foram empatados até o nono ponto, quando Gustavo fez 10 a 
9 e pediu tempo. Na volta, Cazuo acertou a rede e Gustavo Tsuboi fechou a partida em 4 sets 
a 3. 
 
Cazuo enfrentará agora Ricardo Kojima, Gustavo Tsuboi ainda terá pela frente Hugo Hoyama e 
Ricardo Kojima. 
 

MARIANY DERROTA KARIN SAKO E PASSA AS SEMIFINAIS  
09/01 15:22 

Como vencer alguém que passou grande 
parte do ano treinando, viajando e 
jogando duplas com você. Para achar a 
resposta pergunte a Mariany Nonaka, que 
venceu sua companheira de seleção 
juvenil Karin Sako e passou para as 
semifinais. 
 
Mariany impôs seu ritmo desde o início e 
venceu os dois primeiros sets por 11/8 e 
11/7. Karin se recuperou e venceu o 
terceiro set por 11/8. Nonaka voltou a ter o 
comando do jogo e não deu chances a 
Sako fechando a partida com parciais de 
11/8, 11/7, 8/11, 11/3 e 11/5. 
 

Mariany relatou sua dificuldade após o jogo: 
 
"É muito difícil jogar contra alguém que conhece tanto meu jogo como a Karin. Mas acho que 
consegui fazer meu melhor jogo e agora é ir firme para as semifinais." 



CARINA VENCE KARIN SAKO E ESTÁ NAS SEMIFINAIS  
09/01 15:21 

Em uma virada sensacional, Carina 
Murashige derrotou Karin Sako por 4 a 3 e 
garantiu presença nas semifinais da Super 
Seletiva. 
 
Karin Sako começou melhor a partida 
aproveitando a irregularidade de Carina. A 
atleta do Itaim Keiko venceu o primeiro set 
por 11 a 7. Carina equilibrou o jogo e 
fechou o segundo por 11 a 7. 
 
A partir daí Karin Sako tomou o controle 
do jogo, não dando chances a Carina e 
vencendo o terceiro e quartos sets. A 
mesa-tenista de São Bernardo retomou 
sua concentração e empatou a partida em 

3 sets a 3. 
 
No sétimo e decisivo set, Carina conseguiu ser mais fria que Karin e fechou a partida em 4 sets 
a 3, com parciais de 7/11, 11/7, 3/11, 14/16, 11/7, 11/9 e 11/8.  
 

CAZUO VENCE HUGO NA SUPER SELETIVA  
09/01 15:21 

Em um duelo entre dois atletas do 
ACREPA São Bernardo, Cazuo 
Matsumoto derrotou Hugo Hoyama por 4 
a 2, com parciais de 10/12, 11/9, 11/8, 
6/11 11/8 e 11/6. 
 
Hugo começou melhor a partida e 
conseguiu vencer o primeiro set por 12/10. 
Cazuo, conseguiu encontrar seu melhor 
jogo e venceu os dois sets seguintes por 
11/9 e 11/8. Hugo voltou bem para o 
quarto set e venceu por 11/6 empatando a 
partida. 
 
Na parte final da partida, Cazuo foi mais 
decisivo e fechou os sets por 11/8 e 11/6. 

Hugo comentou a derrota: 
 
"O jogo foi decidido nos detalhes, mas errei muitas bolas de chances, ele aproveitou e 
conseguiu vencer a partida.", falou o mesa-tenista oito vezes campeão Pan americano. 

CHAVES DA SUPER SELETIVA DIVULGADAS  
09/01 10:57 

As chaves femininas da primeira fase da 
Super Seletiva dos Jogos Pan Americanos 
do Rio de Janeiro foram divulgadas. 
 



No grupo 1 estão Mariany Nonaka, Karin Sako, Gabriela Kock e Carina Murashige lutarão por 
duas vagas nas semifinais. 
 
No grupo 2, Lígia Silva, Claudia Ikeizumi, Maira Ranzeiro e Karin Fukushima lutarão por vagas 
na semfinal. 
 
No masculino, com as ausências de Thiago Monteiro, Tiago Lopez e Reinaldo Yamamoto foi 
adotado o sistema de todos contra todos.  

CAZUO RECEBE PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO  
09/01 10:56 

O mesa-tenista brasileiro Cazuo 
Matsumoto recebeu na manhã desta terça-
feira em Capivari o Prêmio Brasil Olímpico 
como melhor mesa-tenista de 2006. Cazuo, 
que não pôde comparecer a solenidade de 
entrega da premiação, em dezembro no 
Theatro Municipal do Rio de Janeiro, por 
estar disputando a Grand Finals, em Hong 
Kong. 
 
Cazuo se mostrou muito feliz com o premio 
entregue pelo secretario municipal de 
Capivari, Corrêa. 
 

"Fiquei surpreso com a indicação e realmente não esperava este conhecimento. Fico feliz e 
quero dividir esta homenagem com todos que me ajudaram ate aqui, amigos, parentes e 
companheiros de clube.", disse. 

QUE VENHAM AS FERAS  
09/01 10:55 

O Brasil começou a saber hoje quem serão 
seus representantes do tênis de mesa nos 
Jogos Pan Americanos do Rio de Janeiro. 
 
No masculino, Hugo Hoyama, Cazuo 
Matsumoto, Gustavo Tsuboi, Bruno Anjos e 
Ricardo Kojima lutam por duas vagas, já que 
o número um do Brasil no ranking mundial, 
Thiago Monteiro está lesionado, mas 
recebeu uma das vagas por índice técnico. 
 
No feminino, Lígia Silva, Mariany Nonaka, 
Carina Murashige, Karin Sako, Gabriela 

Kock, Maira Ranzeiro, Claudia Ikeizumi e Karin Fukushima lutam pelas três vagas da categoria. 


