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Primeiro evento teste para os Jogos Olímpicos de 2016 

O Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o CEFAN da Marinha, será palco da Seletiva para os Jogos Olímpicos 

de Londres, entre os dias 01 e 07 de março. Cinco vagas estarão em disputa do Masculino e seis no Feminino. Cada país 

inscreveu três jogadores. O chinês naturalizado argentino Liu Song já está 

classificado porque conquistou o título do Torneio Individual no Pan de 

Guadalajara. A principal surpresa da lista foi a presença de Cazuo Matsumoto no 

lugar de Thiago Monteiro. Os outros dois atletas que participarão do evento são 

Hugo Hoyama e Gustavo Tsuboi. No Feminino as representantes serão a 

experiente Lígia Silva, a jovem Caroline Kumahara e a talentosa Jessica 

Yamada. Nesse Guia há informações sobre todos os atletas brasileiros e seus 

principais adversários. 

O Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes recebeu esse nome em 

homenagem a esse grande chefe naval (1875-1945), um dos fundadores da Liga 

de Sports da Marinha, criada em 1915. Localizado na Penha e com fácil acesso 

pela Avenida Brasil, o CEFAN vem se consolidando como um dos mais importantes centros de treinamento da capital fluminense. 

O local escolhido não é o mesmo que receberá a modalidade em 2016, mas este é o primeiro de uma série de eventos testes que 

a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa promoverá para que tudo dê certo nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. 

Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes 

CEFAN - Marinha do Brasil - Endereço: Av Brasil, nº 10.590, Penha Rio de Janeiro - RJ - CEP 21012-350 

https://www.mar.mil.br/cefan/ 

https://www.mar.mil.br/cefan/
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DÍA ATIVIDADE HORÁRIO LOCAL 

29/02/2012    

 Chegada das Delegações Todo dia  Hotel  

  Treinamento 14:00 – 20:00 Cefan 

  Congresso Técnico 19:00 – 20:30 Cefan 

  Jantar 18:00 – 21:00 Cefan 

01/03/2012 

 

    

  Torneio de Equipes - Latino 10:00 – 19:30  Cefan 

  Almoço 12:00 – 15:00  Cefan 

 Cerimônia de Abertura 14:00 – 15:00 Cefan 

  Jantar 18:00 – 21:00 Cefan 

02/03/2012 

 

  

   Torneio de Equipes - Latino 10:00 – 19:30  Cefan 

  Almoço 12:00 – 15:00  Cefan 
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  Jantar 18:00 – 21:00 Cefan 

03/03/2012 

 

    

  Torneio de Equipes - Latino 10:00  – 19:30 Cefan 

  Almoço 12:00 – 15:00 Cefan 

  Jantar 18:00 – 21:00 Cefan 

 Cerimônia de Premiação  19:30 – 20:00  

    

    04/03/2012  Seletiva Olímpica – Día 1 09:00 – 20:30 Cefan 

  Assembléia Geral  09:00 – 15:00 Cefan 

 Almoço 12:00 – 15:00 Cefan 

  Jantar 18:00 – 21:00 Cefan 

 Cerimônia de Premiação 20:30 – 21:00 Cefan 

05/03/2012 

 

    

  Seletiva Olímpica – Día 2 09:00 – 20:30 Cefan 

 Almoço 12:00 – 15:00 Cefan 
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  Jantar 18:00 – 21:00 Cefan 

 Cerimônia de Premiação 20:30 – 21:00 Cefan 

06/03/2012 

 

    

  Seletiva Olímpica – Día 3 09:00 – 20:30 Cefan 

 Almoço 12:00 – 15:00 Cefan 

  Jantar 18:00 – 21:00 Cefan 

 Cerimônia de Premiação 20:30 – 21:00 Cefan 

07/03/2012 

 

    

  Torneio Individual - Latino 09:00 – 20:15 Cefan 

 Almoço 12:00 – 15:00 Cefan 

  Jantar 18:00 – 21:00 Cefan 

 Cerimônia de Premiação 20:30 – 21:00 Cefan 

 Final Entry Clasif. Olímpica, Londres 2012  

 Prospecto Latinoamericano Mayor BRA 2012 (español)  

 Últimas notícias!  

 Lista de atletas do Campeonato Latino 

http://www.ultmonline.org/news_files/5580049104f0dfcb2f1042.xls
http://www.ultmonline.org/news_files/15765039734f0dfcb2f1cfd.pdf
http://cbtmweb.winexam.com.br/scripts/site.dll/view?pagina=978333721
http://cbtm.org.br/scripts/arquivos/Latino_2012_Players_List_04.pdf
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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 tem uma carreira de sucesso marcada 

por conquistas e feitos históricos: 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, maior berço de grandes jogadores do Tênis de Mesa 

brasileiro, Hugo venceu a Seletiva realizada no Centro de Treinamento 

Nacional da CBTM, em janeiro, e garantiu uma vaga para essa competição 

classificatória para Londres, o que poderá ser sua sexta Olimpíada. 

Nascimento: 09/05/1969  

Naturalidade: São Bernardo do Campo  

Mão de jogo: Esquerda  

Estilo de jogo: Caneta ofensivo  

Clube: Palmeiras/ Asa São Bernardo  
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Gustavo Tsuboi 

O brasileiro com maior ascensão nos últimos anos é atualmente é o nº 1 

do país. A experiência adquirida na França, onde jogou por quatro anos, 

o ajudou a subir mais de 100 posições no Ranking Mundial. Antes disso, 

chamou a atenção ao garantir a vaga para Atenas, em 2004, mas uma 

lesão na coluna o afastou das mesas e o tirou das Olimpíadas. 

Na qualificação para Pequim, Tsuboi deu a volta por cima e foi o primeiro 

brasileiro a se classificar no Pré-Olímpico da República Dominicana. Seu 

desempenho acabou ajudando também o Brasil a assegurar a vaga. 

Atuar em equipe é um trunfo de Tsuboi, que no Pan de 2007, no Rio, 

ficou com uma medalha de ouro e contribuiu para Hugo Hoyama virar o 

maior medalhista da história. Agora se prepara para buscar a vaga para 

Londres e, segundo os especialistas, é um dos favoritos. 

Nome: Gustavo Tsuboi  

Nascimento: 31/05/1985 

Naturalidade: São Paulo  

Mão de jogo: Esquerda  

Estilo de jogo: Caneta ofensivo 

Clube: Círculo Italiano de São Caetano do Sul 
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Cazuo Matsumoto 

Cazuo Matsumoto começou a jogar aos sete anos no Clube Bunkyo, no 

bairro da Liberdade, em São Pualo. Na época ocupava seu tempo com 

várias atividades como judo, natação, kumon de matemática e aulas de 

japonês. 

A brincadeira de menino se tornou algo sério e Cazuo optou por se 

dedicar mais ao Tênis de Mesa. A partir daí as conquistas começaram a 

aparecer. Foi Campeão Brasileiro, Paulista, Pan-Americano, Latino-

Americano, Sul-Americano, Campeão do Aberto da Rússia Sub-21, 

entre outros títulos importantes. 

Depois de seis temporadas atuando na Liga Francesa, Cazuo voltou ao 

Brasil em 2010. O atleta conquistou a vaga na Seleção Brasileira e 

agora luta para realizar o sonho de disputar sua primeira Olimpiada, em 

Londres. 

Nascimento: 02/08/1985 

Naturalidade: São Paulo 

Mão de jogo: Esquerda 

Estilo de jogo: Caneta ofensivo 

Clube: Associação dos Mesatenistas de Florianópolis 

https://lh6.googleusercontent.com/-Re9ThuoBeXw/TW0YIufO1aI/AAAAAAAAAJQ/uKyMpBZM8DU/s1600/25-10-09_1103.jpg
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Lin Ju 

Um dos principais adversários dos brasileiros na luta por uma vaga 

em Londres é o chinês naturalizado dominicano Lin Ju. O atleta já 

confirmou presença na Seletiva que acontecerá no Rio de Janeiro e 

entrará na disputa, segundo os especialistas, como um dos favoritos. 

Lin Ju ocupa atualmente a 103ª posição no Ranking Mundial e nas 

Américas está atrás do chinês naturalizado argentino Liu Song (93) e 

o brasileiro Gustavo Tsuboi (98). Por duas vezes conquistou a 

medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, em Santo Domingo, 

em 2003, e no Rio de Janeiro, em 2007. 

No ano passado, em Guadalajara, no México, ficou com a medalha 

de bronze no Torneio Individual e Equipes. Quem conquistou o título 

desse evento foi Liu Song, que garantiu também sua classificação 

para Londres. 

Nascimento: 01/09/1079 

Naturalidade: Fujian, China 

Mão de jogo: Direita 

Estilo de jogo: Defensivo 
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Marcos Madrid 

Entre os principais adversários dos brasileiros na luta pela vaga nas Olimpíadas de Londres está 

o jovem mexicano Marcos Madrid. O atleta foi um dos destaques do Pan de Guadalajara, 

ajudando sua equipe a conquistar a medalha de bronze, a primeira da história do México na 

competição. 

Marcos Madrid tem 25 anos e conseguiu escrever seu nome na lista de celebridades de seu país 

com a medalha de prata conquistada no Torneio Individual de Guadalajara.  O ouro ficou com o 

argentino Liu Song, mas a festa promovida pela torcida jamais será esquecida. 

 

Andy Pereira 

Depois de conquista a medalha de bronze no Torneio de Equipes nos Jogos Pan-Americanos de 

Guadalajara, no México, no ano passado, o cubano Andy Pereira acabou com o sonho de Hugo 

Hoyama de conquistar sua décima primeira medalha de ouro na competição e o eliminou nas 

oitavas de final da competição. 

Embora não ocupe uma posição de destaque no Ranking Mundial (243ª), Andy Pereira atua há 

anos na Europa e adquiriu experiência suficiente para se candidatar a uma das cinco vagas 

disponíveis para as Olimpíadas de Londres. 
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Marcelo Aguirre 

O paraguaio Marcelo Aguirre tem boas lembranças da última vez que competiu no Brasil. O 

jovem atleta conseguiu superar adversários muito mais experientes e chegou a final do 

Campeonato Latino-Americano, o primeiro organizado pela Federação Internacional de Tênis de 

Mesa no país. 

Marcelo perdeu para o brasileiro Gustavo Tsuboi e ficou com a medalha de prata, mas ganhou 

confiança e agora volta ao Rio de Janeiro para tentar buscar a vaga em Londres. O paraguaio é 

atualmente o 263º colocado do Ranking Mundial. 

 

 

Gaston Alto 

O argentino Gaston Alto é uma dos atletas mais experientes de seu país e vem se destacando na 

modalidade desde 2005, quando começou a participar de eventos internacionais. Em parceria 

com o chinês naturalizado Liu Song, ficou com a medalha de prata no Pan do Rio de Janeiro, em 

2007, e em Guadalajara, no ano passado. 

Embora não ocupe uma posição de destaque no Ranking Mundial (é apenas o 308º colocado), 

Gaston Alto está motivado e pretende explorar toda rivalidade existente entre brasileiros e 

argentinos para tentar se superar e conquistar a vaga para Londres. 
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Lígia Silva 

Lígia Silva não carrega a ascedência oriental, mas está há anos no topo 

do Tênis de Mesa brasileiro. Foi a primeira mulher do país a disputar o 

torneio individual em uma Olimpíada, em Sydney-2000. Quatro anos 

depois, em Atenas, repetiu o feito. 

A atleta, que deixou Manaus e hoje mora em Santos, começou a jogar 

aos 12 anos de idade e conquistou seu primeiro título importante em 

1995, no Campeonato Sul-Americano infantil. 

Aos 18 anos foi titular no Pan de Winnipeg (1999) e ganhou o bronze por 

Equipes. Ligia completa 31 anos em 2011 e continua na primeira posição 

do Ranking brasileiro. Assim como Hugo Hoyama, venceu a Seletiva e 

entra na disputa para a vaga em Londres como uma das favoritas. 

Nascimento: 06/03/1981 

Naturalidade: Manaus 

Mão de jogo: Direita 

Estilo de jogo: Clássico ofensivo 

Clube: A.D.C Estrela 
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Jessica Yamada 

Depois de participar do Pan de Guadalajara, a atleta do Itaim Keiko se 

diz pronta para lutar pela vaga nas Olimpíadas de Londres. A boa fase 

vem desde 2010, quando Jessica foi Campeã Paulista Individual da 2ª 

divisão, da 1ª divisão e Campeã Brasileira Individual. 

Entre os principais feitos está o ótimo desempenho no Mundial de 

Moscou, quando venceu cinco partidas seguidas contra atletas da 

Estônia, Eslovênia, Grécia, Nova Zelândia e Dinamarca, chegando 

invicta à semifinal de equipes. 

Além de ser talentosa, Jessica vem crescendo na modalidade graças a 

muito trabalho. São horas de treinos diários com pausa apenas uma vez 

por semana. 

Nascimento: 13/10/1989 

Naturalidade: São Paulo 

Mão de jogo: Direita 

Estilo de jogo: Clássico ofensivo  

Clube: Itaim Keiko 

 

https://lh4.googleusercontent.com/-pep83L8WrYo/TW05cCKe6dI/AAAAAAAAAJ4/CZ_r4Uhla1I/s1600/jessica.jpg
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Caroline Kumahara 

Caroline Kumahara sempre foi uma menina precoce. Quando tinha 

pouco mais de 12 anos, ainda com idade para ser mirim, surpreendeu a 

todos ao conquistar o título do Ranking Paulista no Infantil. Seu talento a 

levou a Seleção Brasileira e ao ouro no Latino-Americano. 

Nesse período disputou várias competições internacionais e conseguiu 

um feito histórico ao ficar com a medalha de prata no Desafio Mundial de 

Jovens, realizado na Índia. A atleta do Circulo Italiano de São Caetano 

do Sul, um dos mais tradicionais centros do país, mostrou que vai dar 

trabalho e que pretende lutar por uma vaga nas Olimpíadas de Londres. 

Com apenas 16 anos, voltou a surpreender e conquistou a vaga na 

Seleção Adulta que disputou o Latino-Americano, deixando para trás 

nomes como Lígia Silva, Mariany Nonaka e Valesca Maranhão. 

 

Nascimento: 27/07/1995 

Naturalidade: São Paulo 

Mão de jogo: Direita 

Estilo de jogo: Clássico ofensivo 

Clube: Círculo Italiano de São Caetano do Sul 

https://lh5.googleusercontent.com/-lsm24Qc7ejo/TW1BCKG32zI/AAAAAAAAAKI/Cz_RLQByDZs/s1600/caroline-pingpong-450x338.jpg
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Yadira Silva 

Yadira Silva nasceu em Cuba, mas se naturalizou mexicana e entrou para a história de seu país 

por ter sido a primeira mulher a se classificar para uma Olimpíada no Tênis de Mesa. A atleta 

conquistou a vaga para Pequim no Pré-olímpico realizado na República Dominicana, em 2008. Em 

2011, ficou com a medalha de prata na Copa Latino-Americana, a primeira organizada pela ITTF 

no país. 

Sua participação foi curta, mas a experiência adquirida ajudou no seu crescimento e 

desenvolvimento técnico. Atualmente Yadira é a quarta colocada do Ranking Latino-Americano, 

atrás da venezuelana Fabíola Ramos, das brasileiras Lígia Silva e Gui Lin, e da chinesa 

naturalizada dominicana Wu Xue. 

 

Paula Medina 

A principal atleta da Colômbia atualmente ocupa a sexta posição no Ranking das Américas e 

promete dar trabalho na luta por uma das seis vagas em disputa para os Jogos Olímpicos de 

Londres. Paula Medina começou a se destacar na modalidade em 2004. No ano seguinte, foi 

campeã do Circuito Mundial Juvenil que aconteceu no Guarujá. 

Apesar de não ocupar uma posição de destaque no Ranking Mundial, a colombiana tem garra e 

disposição, além de boa técnica, qualidades que a colocam entre as favoritas em todas as 

competições que participa. 


