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ORGULHO DE 
FAZER PARTE 
DESTA HISTÓRIA
Desenvolver um dos maiores eventos do calendário esportivo do Brasil é um trabalho ár-
duo. No entanto, a estreia do Rio Open em 2014 foi excepcional e amplamente reconhecida 
pelos jogadores, público, patrocinadores e imprensa. Este ano, estamos diante do desafio 
de fazer uma edição ainda melhor.

Mas o ano de 2015 começa como um ano especial para IMX. Com a mudança da composição 
acionária da empresa (Joint venture entre Mubadala Development Company e IMG|WME) 
queremos reforçar nossa posição de ser uma das principais empresas nos setores de es-
portes e entretenimento na América do Sul. Nossa nova estratégia de negócios para os 
próximos anos inclui maior atuação na área de entretenimento, direcionada para desenvol-
vimento de eventos de grande relevância e que façam parte do calendário do país, além do 
crescimento da nossa área digital com a plataforma de ticketing da companhia, a TUDUS e 
as áreas de consultoria e hospitalidade.

O Rio Open apresentado pela Claro é o maior torneio de tênis da América do Sul, chancela-
do pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) e Women’s Tennis Association (WTA),  
e temos um imenso orgulho de fazermos parte desta história – tanto por trazer o melhor do 
tênis mundial para os brasileiros e impulsionar o crescimento do esporte ao criar referên-
cias para jovens atletas e inspirar novos talentos, quanto também por estimular a economia 
da cidade. E este ano fica ainda mais especial por ter sido escolhido para fazer parte da 
comemoração dos 450 anos da “Cidade Maravilhosa”.

Gostaríamos de destacar e agradecer as empresas que possibilitam a realização de uma 
competição desta relevância: Claro, uma das líderes em telefonia celular no Brasil e patroci-
nador máster da segunda edição do torneio, que passa a se chamar Rio Open Apresentado 
pela Claro. Embratel amplamente reconhecida pela tecnologia de ponta utilizada em gran-
des eventos do Brasil, e que fornece toda infraestrutura de TI e Telecomunicações do even-
to, o Banco Itaú - um dos principais apoiadores do tênis brasileiro e patrocinador Master do 
Miami Open, Rolex, Peugeot, Correios, e as empresas Corona, Light, Xerox, Amil, Estácio, 
Petrobrás Distribuidora, TAM, TAM VIAGENS, Samsung, Perrier, Taesa, RJZ Cyrela, Tokio 
Marine, Shopping Leblon, Artefacto, Sextante, Windsor (hotel oficial), a Asics (responsável 
pelo material esportivo) e a Head (fornecedora da bola oficial).

Queremos ainda fazer um agradecimento especial à prefeitura da cidade pelo apoio logístico 
e ao Governo do Rio de Janeiro pelo acesso a utilização da Lei Estadual de ICMS por meio da 
Secretaria de Esporte, Lazer e juventude. Aproveitem cada minuto dessa experiência única. 

ALAN ADLER, CEO DA IMX E MÁRCIA CASZ, COO DE ESPORTES DA IMX           

O tênis é um
esporte individual,
 mas que promove
 mudanças coletivas.
Itaú. Patrocinador Oficial do Rio Open 2015.

Itaú. Feito para você.
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Quem não quer deixar o que realmente importa para depois 
usa o 4GMax da Claro. Por isso, na hora de contratar o seu 4G, 
escolha a operadora líder absoluta em velocidade de conexão.

RANKING1 DE VELOCIDADE DE INTERNET 4G

OUTRA OPERADORA BRASILEIRA

OPERADORA DA FRANÇA

OPERADORA DA AUSTRÁLIA

4GMAX DA CLARO

31º NO RANKING

3º NO RANKING

2º NO RANKING

1º NO RANKING
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Consulte se o chip e o aparelho são compatíveis com o serviço 4G. Consulte disponibilidade da rede LTE 4G na sua localidade e mais 
informações em claro.com.br. 4G mais rápido do mundo. Fonte: relatório “State of LTE” organizado pela OpenSignal e divulgado em 
20/02/2014 no site Exame.com
1 Velocidade média de download (Mbps) das principais operadoras mundiais. Mais informações em opensignal.com

Aproveite o 4G em todos os planos e sem custo adicional.

33806_159465_Claro_An_4GMax_42x28cm.indd   1 1/26/15   9:31 PM
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RIO OPEN 2014
Uma experiência completa, digna de 

um grande evento internacional

A 1ª edição do Rio Open foi inesquecível e 
trouxe para a cidade a paixão pelo tênis,  
colocando o Rio de Janeiro no exclusivo cir-
cuito mundial dos grandes eventos da mo-
dalidade. Foram nove dias de jogos emo-
cionantes (a semifinal entre Nadal e Pablo 
Andujar foi escolhida pela ATP como a ter-
ceira melhor partida do circuito em 2014). 
Houve muita interação entre fãs e atletas, 
sólida cobertura da imprensa, com mais de 
350 jornalistas credenciados. Celebridades e 
atrações animaram os intervalos dos jogos, 
além de gastronomia, moda e arte - uma 
experiência completa, digna de um grande 
evento internacional.

Foi a primeira vez que o Brasil recebeu um 
torneio ATP World Tour 500 e que o Rio 
de Janeiro sediou uma etapa do circuito 
WTA. A categoria ATP World Tour 500 é 
composta por 11 eventos e o Rio Open faz 
parte deste seleto grupo, sendo um dos 20 
torneios mais importantes do calendário da 
ATP. Isso o credencia como o maior evento 

esportivo anual da cidade e um dos únicos 
torneios ATP 500 de saibro no mundo, jun-
to com Barcelona e Hamburgo. 

Com a presença de 150 tenistas, incluindo o 
então no1 do mundo, Rafael Nadal, e David 
Ferrer – na época ocupando a 3ª posição 
no ranking da ATP –, além dos brasileiros 
Thomaz Bellucci, Bruno Soares, Marcelo 
Melo, André Sá e Teliana Pereira, os fãs pu-
deram vivenciar o melhor do tênis das qua-
dras e diversas atrações fora delas. Na área 
interativa, restaurantes, lojas, stands com 
ativação dos patrocinadores e telão com 
transmissão dos jogos para ninguém perder 
nenhum lance das partidas. 

Além do show dos atletas nas quadras, o pú-
blico brasileiro mostrou que não existe torci-
da mais empolgada e emocionada em todo 
o mundo. E os atletas brasileiros foram os 
maiores beneficiados com toda essa ener-
gia, conseguindo excelentes resultados e es-
quentando ainda mais as quadras de saibro 
do Maior Torneio de Tênis da América do Sul.  

OS CAMPEÕES DO RIO OPEN 2014 

O tenista Rafael Nadal, então número 1 do 
mundo, foi o grande campeão, e recebeu o 
troféu feito pelo designer Antonio Bernardo 
das mãos de Gustavo Kuerten.

Depois de enfrentar uma dura batalha de 
quase três horas na semifinal contra o com-
patriota Pablo Andujar, o então número 1 
do mundo derrotou o ucraniano Alexandr 
Dolgopolov, 54º, por 2 sets a 0, com par-
ciais de 6/3 e 7/6 (7-3), conquistando assim 
a primeira edição do Rio Open. 

“Não pude fazer a melhor preparação por-
que fiquei alguns dias sem treinar, então es-
tou feliz por voltar a jogar e conquistar um 
título. Também valeu por tudo o que repre-
senta esse troféu, por ser a primeira edição 
do torneio, e em um lugar tão bonito. O Bra-
sil é um país incrível, está em crescimento, a 
América Latina merece torneios como esse, 
e tem condições para receber um Masters 
1000”, disse o espanhol.

A japonesa Kurumi Nara venceu a final fe-
minina, ganhando o 1º título WTA de sua 
carreira. A atleta, de 22 anos, derrotou Kla-
ra Zakopalova por 2 sets a 1, com parciais 
de 6/1, 4/6 e 6/1. Melhor tenista do Japão, 
Nara recebeu o troféu do evento das mãos 
de Maria Esther Bueno.

“Não estou acreditando que venci o cam-
peonato. Antes da partida tentei não ficar 
pensando muito no título e apenas curtir a 
final. Todos no Japão devem estar muito fe-

lizes com minha conquista, minha mãe com 
certeza chorou”, disse Nara. O título no Rio 
levou a japonesa, então nº 62, a subir posi-
ções no ranking e virar Top 50.

Os colombianos Juan Sebastian Cabal e Ro-
bert Farah derrotaram a parceria formada 
pelo brasileiro Marcelo Melo e o espanhol 
David Marrero por 2 sets a 0, com parciais de 
6/4 e 6/2, e conquistaram o título de duplas. 
Foi o 1o título da dupla no circuito da ATP. 
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“A primeira edição do Rio Open foi emoção 
pura do início ao fim. Os nossos Números 1, 
Thomaz Bellucci e Teliana, fizeram exibições 
de gala e não só levaram o público ao de-
lírio como se emocionaram com a energia 
e o apoio dos torcedores. Nadal, que atraiu 
multidões nos jogos e treinos, teve que 
salvar match points contra o Pablo Andu-
jar antes de levantar o troféu. Os duplistas 
brasileiros que lotaram a quadra 1 forman-
do um verdadeiro caldeirão. E finalmente as 
homenagens dos maiores ídolos do esporte 
brasileiro, Gustavo Kuerten e Maria Esther 
Bueno, arrepiaram o público presente”. Co-
menta Luiz Carvalho – Diretor do Torneio. 

RAFAEL NADAL, O REI DO RIO 

Não foi somente o saibro do Rio Open que 
recebeu a ilustre presença de Rafael Nadal 
em 2014. A principal estrela do evento apro-
veitou para fazer um pouco de turismo du-
rante o tempo livre. Visitou o Cristo Redentor 
e esteve presente no Maracanã para presti-
giar o clássico entre Vasco e Flamengo, um 
dos mais tradicionais do futebol brasileiro. O 
espanhol deu o pontapé inicial da partida, e 
foi assediado pela imprensa e pela torcida.

Os atletas brasileiros também fizeram bo-
nito durante o evento. Além do vice-cam-
peonato nas duplas de Melo, Teliana Pereira 
chegou perto de conquistar um histórico 
resultado para o tênis feminino do país, mas 
perdeu nas semifinais para a tcheca Klara 
Zakopalova. Thomaz Bellucci chegou até as 
quartas de final, mas acabou perdendo para 
o espanhol David Ferrer em um confronto 
emocionante. Assim como Bruno Soares, 
que formou dupla com o austríaco Alexan-
der Peya, e parou na semifinal.
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GUGA E MARIA ESTHER BUENO, OS GRAN-
DES HOMENAGEADOS

O Rio Open homenageou um dos maiores 
nomes do esporte brasileiro e ícone do tênis 
mundial. Maria Esther Bueno, campeã de 19 
títulos de Grand Slam, pisou na quadra cen-
tral e assistiu a um vídeo lembrando os mo-
mentos marcantes de sua brilhante carreira, 
embalado com a música “Maria, Maria”, de 
Milton Nascimento. O público aplaudiu de 
pé a “bailarina das quadras”, como a brasi-
leira ficou conhecida quando jogava.

“Fiquei emocionada ao rever meus bons 
tempos na quadra, estou muito feliz de estar 
aqui”, disse a tetracampeã do US Open (1959, 

1963, 1964 e 1966) e tricampeã de Wimbledon 
(1959, 1960 e 1964) em simples, considerada 
a melhor do mundo na sua época, quando o 
ranking ainda não havia sido oficialmente ins-
tituído. “Espero que tudo que fiz sirva de al-
guma maneira para os novos jogadores, e que 
este torneio no Rio seja o primeiro de mui-
tos. O Brasil precisa de eventos como esse”, 
acrescentou a jogadora.

Outro ídolo homenageado foi Gustavo 
Kuerten. Ovacionado pela torcida, o tricam-
peão de Roland Garros assistiu a um vídeo 
com os principais momentos de sua carrei-
ra, e recebeu das mãos de Rafael Nadal uma 
placa comemorativa. “É uma honra receber 
uma homenagem dentro do meu país. Obri-
gado por tornar esse momento ainda mais 
especial”, disse, emocionado. 

Dois pegadores de bolas riscaram um co-
ração na quadra do Rio Open e Guga não 
teve dúvidas: deitou-se no chão como fez 
em 2001 em Roland Garros. 

KIDS’ DAY 

Cerca de 200 crianças participaram do 
Kid’s Day, clínica oferecida pelo Rio Open 
nas quadras do Jockey Club Brasileiro. Com 
participação de nomes como Maria Esther 
Bueno, Wilton Carvalho e Ricardo Acioly, o 
Kid’s Day permitiu uma experiência inédita 
para a garotada. As crianças convidadas e 
provenientes de projetos sociais também 
puderam ver de perto a estrutura do maior 
torneio de tênis da América do Sul. 

“O Rio Open traz para o Tênis Brasileiro algo 
que ele nunca teve anteriormente: a possibi-
lidade de ver treinando e competindo aqui 
em nossas quadras, ano após ano, alguns 
dos melhores jogadores do mundo. Isso é 
algo que certamente aumenta muito a visi-
bilidade e o apelo do nosso esporte. Ao ter 
um ATP 500 e um WTA ao mesmo tempo o 
Rio Open se alinha com os maiores torneios 
do mundo e com isso se torna uma grande 
ferramenta de transformação para o Tênis 
Brasileiro. Ficou claro, depois da 1a edição, 
que o evento fez crescer o número de pra-
ticantes nas escolinhas de tênis e no tênis 
social, motivando os novos talentos a treinar 
e competir ainda mais, além de dar um belo 
empurrão para cima na carreira de nossos 
jogadores profissionais. O Rio Open é uma 
ferramenta de extrema importância para o 
desenvolvimento do tênis brasileiro pois im-
pulsiona a indústria de nosso esporte como 
um todo, dentro e fora das quadras!” – Ricar-
do Acioly - Diretor de Relações do Rio Open.

ALGUNS NÚMEROS
DA EDIÇÃO DE 2014
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PERSONALIDADES

O Rio Open 2014 recebeu muita gente in-
teressante ao longo dos 9 dias de evento. 
Confira aqui algumas personalidades que 
prestigiaram a primeira edição do Maior 
Torneio de Tênis da América do Sul.
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The 2015 Road to Singapore is officially underway, with 
the first leaderboard of the year-long quest to reach the 
BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global 
revealed just a few weeks ago. The Road to Singapore is a 
season-long campaign that will see the stars of the WTA 
through their journey from the beginning of the season 
right to its culmination at the WTA Finals in Singapore.
 
Valuable points are on the line during the months of February 
and March at events in Antwerp, Pattaya City, Dubai, Rio De 

Janiero, Doha, Acapulco, Monterrey, Kuala Lumpur, Indian 
Wells and Miami – ten of the 54 events in 33 countries that 
comprise the WTA calendar and Road to Singapore.
Despite the fact that the 2015 WTA Finals are nine months 
away, the early tournaments of the Road to Singapore can 
set the tone for the season and even begin to identaify who 
the Elite Eight will be.
 
The 2015 WTA Finals will feature the Top 8 singles and 
doubles players in the world competing in a round-robin event. 

The event is much more than a tennis competition, however, 
as invitationals featuring Legends and Rising Stars, music 
from local and international artists, the popular Fan Festival 
and much more highlight the ten-day sport entertainment 
extravaganza.

“The 2014 BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by 
SC Global was an incredible event with a great atmosphere,” 
said WTA Finals champion and World No.1 Serena Williams. 
“Singapore is an amazing city and their fans and the 
organizers have been fantastic hosts during these past 10 

days. I can’t wait to compete again next year with the goal of 
being back in Singapore in 2015.”

In these first few tournaments of the 2015 Road to 
Singapore, keep an eye on the seasoned veterans, looking 
to cement their place in the history books; dangerous 
contenders, knocking at the door of the top eight; and Rising 
Stars, poised to break through and assert themselves on the 
world’s biggest stages – chances are you’ll see each at the 
2015 WTA Finals Singapore.

#RoadtoSingaporeCALENDAR AS OF JANUARY 2015
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RIO OPEN APRESENTADO PELA 
CLARO CHEGA À SEGUNDA 
EDIÇÃO AINDA MAIS FORTE

O maior torneio de tênis da América do Sul 
está de volta para a sua segunda edição. 
O Rio Open apresentado pela Claro reúne 
amantes do tênis de todo o mundo no Jo-
ckey Club Brasileiro, de 16 a 22 de feverei-
ro, para um evento que ultrapassa as fron-
teiras do esporte e une arte, gastronomia e 
moda ao tênis.

Contando novamente com a presença de 
Rafael Nadal, um dos maiores ídolos do tê-
nis mundial, que busca o bicampeonato do 
torneio, o Rio Open apresentado pela Claro 
recebe também conterrâneos do espanhol 
- David Ferrer e Tommy Robredo - que se 
juntam ao italiano Fabio Fognini e ao bra-
sileiro Thomaz Bellucci como destaques da 
chave masculina. Entre as mulheres, o des-
taque fica com a italiana Sara Errani, que 
tem a companhia de nomes como o da ro-

mena Sorana Cirstea e o da brasileira Telia-
na Pereira na disputa pelo título.

ESTRUTURA DE GRAND SLAM 

Buscando aumentar o conforto dos atletas e 
espectadores, a segunda edição do torneio 
ganhou uma quadra de saibro a mais que 
em 2014, passando para um total de nove. 
Além disso, a principal quadra de treinos 
recebeu uma pequena arquibancada para 
quem quiser acompanhar de perto os ído-
los batendo bola.

Os jornalistas credenciados trabalham no 
Xerox Media Center, com capacidade para 
80 profissionais, com todos os serviços de 
tecnologia, documentação e equipamen-
tos de escritório necessários para o traba-
lho da imprensa.

O Leblon Boulevard - área de convivência e 
interação do evento – é composta por res-
taurantes, bares, lojas, stands de patrocina-
dores e um telão com transmissão dos jo-
gos, para ninguém perder nenhum lance das 
partidas.  As opções gastronômicas incluem 
Venchi, Tapí, Let’s Sushi, Geneal, Benassi, Las 
Empanadas e Vezpa Pizzas e ainda bares da 
Stella Artois e Lidio Carraro.

A área foi preparada para que os fãs tenham 
a experiência completa de um grande evento 
internacional de tênis e seja proporcionada di-
versão para toda a família, demonstrando as-
sim que o Rio Open apresentado pela Claro é 
muito mais do que apenas um torneio de tênis.

Para os convidados do evento e de seus pa-
trocinadores, uma área VIP com aproximada-
mente 800m2 foi montada seguindo o projeto 

de Abel Gomes e com decoração da Tina e 
Ana Arquitetura, mobília da Artefacto e pai-
sagismo de Anna Rothier. Dentre as atrações 
do espaço estão o buffet do chef Marcones de 
Deus que assina o cardápio do Victória e bares 
da Stella Artois e Lidio Carraro.

Para os atletas da ATP e WTA, além da comodi-
dade de jogarem em um dos lugares mais des-
lumbrantes da cidade, com vista para alguns 
dos cartões postais da capital carioca, como o 
Cristo Redentor, o Morro Dois Irmãos e a Pedra 
da Gávea, toda a estrutura do Jockey foi dispo-
nibilizada para eles. A confortável sala dos te-
nistas, batizada de Artefacto Player’s Lounge, 
tem wi-fi, computadores, televisões e acesso à 
moderna sala de ginástica do clube. O vestiário 
tem massagem à disposição e todo o serviço 
de fisioterapia ao qual os ídolos do esporte es-
tão acostumados no circuito.
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AltA performAnce, 
precisão, eficiênciA 
energéticA. A relAção 
entre o rio open 
e A light esco vAi 
muito Além de 
um pAtrocínio.
Light Esco, uma EmprEsa do grupo Light.
Light, patrocinadora oficiaL do rio opEn dE tEnnis 2015.

A LIGHT ESCO oferece o serviço que vai revolucionar a gestão de energia da 
sua empresa:  a cogeração, tecnologia que aumenta a eficiência energética, 
diminui os custos e ainda garante uma energia final mais limpa. A empresa 
trabalha em sinergia com a Light Com,  a comercializadora do Grupo Light que 
vende energia para o mercado livre em todo o Brasil. Além disso, você terá a 
tranquilidade de confiar o seu negócio à maior ESCO do país. Porque, para 
ser líder, não basta ter garra. É preciso ter técnica e sabedoria.

An LIGHT ESCO_RIO OPEN 2015_21x28.indd   1 1/22/15   3:01 PM
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CRIANÇAS TERÃO VEZ COM O MAGO DO 
TÊNIS 

Evento que fez muito sucesso em 2014, o 
Kid’s Day volta a acontecer em 2015. Crian-
ças convidadas, provenientes de projetos 
sociais, têm a oportunidade de ver de perto 
a estrutura do Rio Open, além de participar 
de uma clínica ministrada por nada menos 
que Nick Bollettieri.

PARCERIAS

A primeira edição do Rio Open fez tanto 
sucesso em 2014 que 80% dos parceiros re-
novaram seu compromisso para 2015. A IMX 
anunciou a Claro, uma das líderes em tele-
fonia celular no Brasil, como patrocinadora 
máster da segunda edição do evento. Com 
isso a competição passa a se chamar Rio 
Open apresentado pela Claro, e conta tam-
bém com infraestrutura de TI e Telecomuni-
cações da Embratel, amplamente reconhe-
cida pela tecnologia de ponta utilizada em 
grandes eventos do Brasil.

Além da Claro e da Embratel, outras empre-

sas fecharam parceria com a edição 2015 do 
Rio Open. Itaú, o banco oficial do evento, 
Rolex, Peugeot, Correios, e as empresas, 
Corona, Light, Xerox, Amil, Estácio, Petro-
brás Distribuidora, TAM, TAM VIAGENS, 
Samsung, Perrier, Taesa, RJZ Cyrela, Tokio 
Marine, Shopping Leblon, Artefacto e Sex-
tante já fecharam patrocínio com o evento. 
O Hotel Windsor está confirmado como ho-
tel oficial, a Asics será a responsável pelo 
material esportivo e a Head será a fornece-
dora da bola oficial do evento.

O torneio conta ainda com a parceria da Fa-
berg, Jockey Club Brasileiro, Hitachi, Lídio 
Carraro, Antonio Bernardo, Rio 450 anos, 
Ambientair, e O Globo, Editora Globo (Quem 
e Época) e SporTV como Media Partners.

A transmissão do torneio será feita pe-
los canais SporTV, com cinco jogos em 
HD por dia internacionalmente, além das 
semifinais e finais. A ATP Media distri-
buirá o sinal do Rio Open apresentado 
pela Claro diariamente para mais de 100  
países. A IMG Media distribuirá o sinal das se-
mifinais e final feminina internacionalmente.
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PREPARE-SE PARA O NOVO

VIVA O INESPERADO.
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   Câmera frontal de 5MP, 

     mais ângulo e 

      self ie panorâmica.

S a m s u n g .  P a t r o c i n a d o r a  o f i c i a l  d o  R i o  O p e n .

P A T R O C I N A D O R  O F I C I A L

 Imagens meramente ilustrativas.
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“Como secretário, é gratifi cante poder cola-
borar, por meio da Lei de Incentivo ao Espor-
te, com um evento como o Rio Open. Minha 
principal ação na Secretaria será fomentar a 
inclusão social através do esporte. E trazer 
para o Rio atletas de ponta, como Rafael Na-
dal e David Ferrer, é uma maneira de mostrar 
aos nossos jovens que há sonhos possíveis 
de se realizar. Saber que esses ídolos estão 
aqui, em nossa cidade, dando tudo de si em 
uma competição (que será transmitida pela 
TV), certamente motivará meninos e me-
ninas a buscar no tênis um meio de levar a 
vida adiante e, quem sabe, ter um futuro me-
lhor. Parabéns aos organizadores e obrigado 
por trazer ao Rio um evento tão importante 
como o Rio Open”. Marco Antônio Cabral - 
Secretário de Estado de Esporte, Lazer e Ju-
ventude do Rio de Janeiro. 

O torneio é Incentivado pela Lei Estadual de 
ICMS do Governo do Rio de Janeiro por meio 
da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. 
E faz parte do calendário de eventos das co-
memorações de 450 anos da cidade do Rio 
de Janeiro.

“A realização da segunda edição do Rio 
Open, o maior torneio de tênis da América 
do Sul, reforça a vocação da cidade do Rio 
como sede de grandes eventos. Como pre-
feito da Cidade Maravilhosa, além de desejar 
boas-vindas aos atletas, lembro que a pre-
feitura trabalha de forma incansável para 
que o Rio, hoje capital olímpica, esteja cada 
vez mais preparado para recebê-los. Espero 
que após o Rio Open deste ano, que aconte-
cerá aos pés do Cristo Redentor, na Gávea, 
os craques do tênis retornem à cidade para 
participar dos Jogos Olímpicos Rio 2016, no 
Centro de Tênis que a prefeitura ergue no 
Parque Olímpico, na Barra, e que depois da 
competição fará parte do Centro Olímpico 
de Treinamento (COT). E o Rio irá além: pas-
sados os Jogos, a arena principal, com 10 mil 
lugares, e mais sete quadras vão fi car como 
legado para o esporte”.  Eduardo Paes - Pre-
feito do Rio de Janeiro.
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REVERENCIANDO 
ÍCONES DO 
MUNDO DO TÊNIS

Um torneio de sucesso e com tradição não se 
faz da noite o dia. O Rio Open apresentado 
pela Claro, o maior torneio de tênis da Amé-
rica do Sul, começou a construir sua história 
em 2014 já atraindo personalidades do mun-
do do tênis que em muito contribuíram para 
o desenvolvimento do esporte e de atletas.

Em 2014 os homenageados do Rio Open fo-
ram os atletas brasileiros que colocaram o 
Brasil no hall of fame do tênis mundial: Maria 
Esther Bueno e Gustavo Kuerten.

Em 2015 serão homenageados três ícones 
que influenciaram diretamente a vida de atle-
tas e do esporte: Nick Bollettieri, Antonio 
Carlos de Almeida Braga e Thomaz Koch.

Fundador da IMG Academy, a primeira aca-
demia a aliar treinamento de alto rendimento 
com estrutura acadêmica e que se transformou 
num complexo multi esportivo de referência 
mundial, Bollettieri é considerado um mago do 
tênis, um verdadeiro descobridor e lapidador 
de talentos. Foi ele quem primeiro observou e 
treinou Maria Sharapova, e uma extensa lista de 
jogadores que chegaram ao topo do ranking 
mundial passaram por suas mãos: Andre Agas-
si, Boris Becker, Jim Courier, Marcelo Rios, Mo-
nica Seles, Martina Hingis, Jelena Jankovic, as 
irmãs Venus e Serena Williams. 

Braguinha, como é chamado o ex-banqueiro 
Antonio Carlos de Almeida Braga, é conheci-
do por sua paixão pelo mundo dos esportes e 
sua generosidade ao apoiar atletas e modali-
dades. Considerado um verdadeiro mecenas, 
acabou contribuindo para o desenvolvimento 
da prática de patrocínios corporativos ao es-
porte. Com toda sua influência no mundo dos 
negócios e dos esportes, uniu as duas pontas, 
tornando possível a carreira de diversos atle-
tas e modalidades esportivas. 

Thomaz Koch, é o segundo maior tenista bra-
sileiro de todos os tempos, tendo vivido boa 
parte da sua carreira na era amadora do tênis, 
antes de 1968. Acumulou vitórias sobre San-
tana, Tiriac, Gimeno e Vilas. Em simples, foi 
quadrifinalista de Wimbledon, Roland Garros 
e US Open; campeão dos ATPs de Caracas 
e de Barcelona; vice no Sudão e em Nurem-
berg; e semifinalista de inúmeros ATPs pelo 
mundo. Nas duplas, foi campeão em Roland 
Garros, com a tenista Fiorella Bonicelli. Ga-
nhou também os ATPs de Istambul, Caracas 
e Macon e ainda foi vice de outros oito ATP 
de duplas. Na Copa Davis, é o brasileiro que 
mais confrontos disputou (44 em 16 anos) e 
o 7º tenista que mais venceu em toda a histó-
ria da competição entre nações (74 a 44). É 
ainda o maior medalhista brasileiro em Jogos 
Pan-Americanos.
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Você encontra todos os produtos HEAD  
à venda no Rio Open em nossa loja online: 

 headrioopen.com.br

A MARCA DEHEAD,

BOLAS OFICIAL

DO RIO OPEN! BRASILEIROS 
EM QUADRA 
Torcida é o grande trunfo 

Não podemos falar do Rio Open sem des-
tacar os nossos maiores talentos: os atletas 
brasileiros. Alguns dos momentos mais vi-
brantes do torneio em 2014 foram protago-
nizados por eles e o nosso coração verde e 
amarelo bate mais forte quando tem brasi-
leiro em quadra.  

Quem teve a oportunidade de estar no Rio 
Open em 2014 lembra do “caldeirão”, como 
muitos torcedores passaram a chamar a 
Quadra 1, pelo calor do verão carioca, a 
proximidade entre torcida e atletas e a ca-
pacidade completamente lotada nos jogos 
dos nossos duplistas Bruno Soares, Marcelo 
Melo e André Sá. 

“Eu imaginei que haveria bastante gente, 
mas no fi nal superou as nossas expectativas, 
foi de arrepiar. Nós temos um certo assédio 
durante todo o ano, mas aqui é diferente, 
eles gostam de se envolver, de participar do 
jogo. É especial o carinho que o público tem 
com a gente. Acho que se o jogo fosse con-
tra estrangeiros a energia seria maior ainda”, 
disse Bruno Soares

Thomaz Bellucci fez uma grande campa-
nha no Rio Open no ano passado, um dos 
seus melhores resultados na temporada. Foi 
o brasileiro melhor colocado na última edi-
ção, chegando às quartas de fi nal e iniciando 
uma temporada de recuperação no ranking 

da ATP, terminando o ano na 65ª colocação. 
“Foi muito emocionante para mim participar 
do Rio Open, fi quei arrepiado só de entrar 
na quadra. Ainda consegui fazer um bom 
torneio, jogar de igual para igual com o Fer-
rer, sendo uma semana muito especial para 
mim. Foi uma sensação muito boa jogar tão 
bem dentro de casa, na frente da torcida que 
lotou as arquibancadas. Tomara que na pró-
xima edição eu consiga seguir jogando bem 
e apresentar um bom tênis para a torcida”, 
disse Thomaz Bellucci, melhor brasileiro no 
ranking da ATP (65º).

Teliana foi uma das grandes sensações do 
torneio, chegou até a semifi nal e encantou 
o público, fazendo a torcida vibrar com 
sua garra.

“Eu sempre falo que foi uma das melhores 
semanas da minha carreira. Jogar com a tor-
cida a meu favor foi uma experiência mara-
vilhosa, que me fez sair do Rio Open muito 
maior do que entrei. Logo depois tive gran-
des resultados, inéditos na minha carreira”. 
disse Teliana Pereira.

Thomaz Bellucci, João Souza, Bruno Soares, 
André Sá, Marcelo Melo, Teliana Pereira e 
Beatriz Maia estarão nas quadras do Rio 
Open 2015 representando o Brasil no maior 
torneio de tênis da América do Sul e prome-
tem levantar a plateia. 
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De uma família de tenistas, Bruno nasceu em Belo Horizonte em 27/02/1982 e co-
meçou a jogar com apenas 5 anos de idade. Tornou-se profi ssional em 2001. Con-
quistou três títulos de torneios da ATP ao lado de Marcelo Melo, com quem jogou 
em Londres em 2012. Também obtiveram juntos cinco vice-campeonatos, entre 
2010 e 2011, em Estocolmo, Acapulco, Metz, Gstaad e Auckland. Bruno foi vice-
-campeão do Masters 1.000 de Monte Carlo em 2011, ao lado de Juan Ignacio Chela, 
além de defender o Brasil na Copa Davis.
 O brasileiro terminou 2014 entre os Top 10 de duplas pelo segundo ano 
consecutivo após parceria com Peya chegando a sete fi nais e vencendo dois títu-
los: Londres / Queen’s Club e ATP Masters 1000 de Toronto.
 Bruno Soares é o grande destaque brasileiro no cenário internacional de 
duplas do circuito e, junto com Marcelo Melo é a promessa do Brasil para a conquis-
ta de uma medalha nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.

BRUNO SOARES

correios.com.br

Outros produtos e serviços 

de conveniência oferecidos nos Correios:

Produtos e serviços 
de conveniência. 
É mais fácil ali 
nos Correios.

É pensando em você que os Correios oferecem serviços 

e produtos que vão além de cartas e encomendas.  

Nas agências dos Correios, você pode pagar contas, 

contratar empréstimo, cadastrar CPF, solicitar o  

Seguro DPVAT e muito mais. E o melhor, em qualquer 

lugar do Brasil. Quando precisar agilizar a sua vida,  

nem pense duas vezes: é mais fácil ali nos Correios.  

Acesse correios.com.br e saiba mais.

ABERTURA DE CONTA   |   TRANSFERÊNCIA DE VALORES   |   CERTIFICAÇÃO DIGITAL    |   

EMBALAGENS   |   CAIXA POSTAL   |   PRODUTOS PERSONALIZADOS   |    

PRODUTOS COMEMORATIVOS   |    

Consulte disponibilidade nas agências.

Fale com os Correios: correios.com.br/falecomoscorreios
CAC: 3003 0100 ou 0800 725 7282 (informações) e 
0800 725 0100 (sugestões e reclamações)
Ouvidoria: correios.com.br/ouvidoria
SIC: correios.com.br/acessoainformacao  

Veja aqui a 
agência mais 

próxima de você:

GUGA_Correios Conveniencia_Ad pg Simples_210x280.indd   1 04/09/14   15:06

CONHEÇA MELHOR A TRAJETÓRIA 
DOS NOSSOS ATLETAS E PREPARE-SE 
PARA ENTRAR EM QUADRA COM ELES.

Nascido em 30/12/1987, Bellucci começou 
a jogar tênis ainda criança, no interior pau-
lista. Ganhou uma série de torneios Chal-
lengers no início da carreira como profi s-
sional e em 2010 chegou ao 21º posto no 
ranking mundial, o que o colocou como 
melhor tenista do país, depois de Gustavo 
Kuerten.
 O paulista de Tietê viveu em 2014 
um dos melhores momentos de sua carrei-
ra. Atual 65º do ranking da ATP, encerrou 
a temporada 2014 em alta, depois de ter 
ajudado a levar o Brasil de volta ao Grupo 
Mundial da Copa Davis, ter conquistado 
o Challenger de Orleans e alcançado as 
quartas do ATP 250 de Viena e do ATP 
500 de Valência.
 Antes disso teve no Rio Open, 
um dos principais resultados do ano, al-
cançando as quartas de fi nal. Bellucci 
também foi semifi nalista do Brasil Open 
(ATP 250) e chegou às quartas em Muni-
que e Gstaad. 

THOMAZ  BELLUCCI

Segundo brasileiro mais bem colocado no 
ranking da ATP, na 115ª posição, Feijão termi-
nou 2014 entre os Top 100 e começou este 
ano de 2015 vencendo um jogo na chave 
principal do ATP 250 de Doha. Em 2014 foi 
campeão dos Challengers de SP e vice-cam-
peão em Pereira e San Juan.
 Começou a jogar tênis aos nove 
anos em Mogi das Cruzes, sua cidade natal, 
e mudou-se para o Rio de Janeiro em 2005, 
onde desde então treina com Ricardo Acioly 
– o Pardal. Naquela época passou a mesclar 
torneios juvenis com profi ssionais e no ano 
de 2007 passou a jogar apenas como pro-
fi ssional. Ao longo de 2008 e 2009 se des-
tacou nos torneios Challengers, chegando 
em várias semifi nais. Em 2010 obteve sua 
primeira vitória em torneios de alto nível no 
ATP do Chile, bem como seu primeiro título 
de Challenger em Bogotá. Mas foi em 2011 
que conquistou sua melhor colocação no 
ranking ATP (84º), quando foi o campeão do 
Challenger de Santos. Chegou às semifi nais 
no ATP250 da Áustria, foi vice no Challen-
ger de Zagreb e foi convocado para jogar o 
Pan-Americano de Guadalajara. Em 2012 foi 
convocado para disputar a Copa Davis.

JOÃO SOUZA - FEIJÃO
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EM SIMPLES OU NAS DUPLAS 
OS ATLETAS TÊM NA TAESA SEMPRE 
UM GRANDE PARCEIRO.

A Taesa apoia e acredita no esporte brasileiro. Por isso, é uma das 

patrocinadoras do Rio Open 2015, evento que reúne simultaneamente 

uma etapa do ATP World Tour 500 e do WTA International, e, há um 

ano, patrocina também a Equipe Ricardo Acioly de Tênis, um projeto 

que visa à formação de tenistas profissionais.

 João Souza (Feijão)
 atleta patrocinado pela TAESA.

 www.taesa.com.br

Nascido em 23/09/1983 em Belo Horizonte 
(MG) Marcelo começou a jogar aos 7 anos e hoje 
ocupa o 7º lugar de duplas no ranking da ATP. 
 Ao lado de Bruno Soares, Marcelo Melo 
está sete jogos invictos na Copa Davis com des-
taque para a vitória em 2014 sobre os espanhóis 
David Marrero e Marc Lopez, no Brasil, e em 
2013, sobre os irmãos Bryan, nos EUA.
 Entre os principais títulos de Marcelo 
Melo em 2014 estão os vice-campeonatos do 
ATP Finals (Inglaterra), ATP 500 de Tóquio (Ja-
pão), Masters 1000 do Canadá e Masters 1000 
de Monte Carlo, todos com o croata Ivan Dodig 
e o 2º lugar do Rio Open (Brasil) com o espanhol 
David Marrero.

MARCELO MELO

André Sá, nascido em 06/05/1977, come-
çou a jogar tênis com 8 anos de idade in-
centivado por seu irmão mais velho. Com 
12 anos, ranqueado como o número 1 do 
Brasil, mudou-se para a Nick Bollettieri 
Tennis Academy em Bradenton, na Flóri-
da, onde fi cou por 5 anos. 
 Iniciou como profi ssional em 
1993 e seu melhor resultado foram as 
quartas de fi nal de Wimbledon em 2002. 
André Sá chegou ao Top 60 e foi um dos 
melhores tenistas de simples do Brasil. 
 Em duplas jogou, entre outros, 
com Paulo Taicher (com quem ganhou 
medalha de ouro nos Jogos Pan-America-
nos de 1999, em Winnipeg); Flávio Saretta 
(Olimpíadas de 2004, em Atenas e quartas 
de fi nal no Australian Open 2004); Marce-
lo Melo, com quem formou uma dupla fi xa 
de 2007 a 2009, atingindo as semifi nais de 
Wimbledon e quartas de fi nal do US Open.
 Com seu atual parceiro em du-
plas o croata Mate Pavic chegou às oi-
tavas nos torneios de Roland Garros, na 
França, e em Wimbledon, na Inglaterra.

ANDRÉ SÁ

Natural do município de Águas Belas, no sertão pernambucano, Teliana, nascida em 
20/07/1988, migrou para o Paraná ainda criança. Iniciou a carreira profi ssional em 2005, 
depois de ótimas atuações como juvenil, e em 2007 deu um salto na carreira atingindo 
seu melhor ranking, 196° do mundo, e tornando-se a número 1 do país. No mesmo ano 
conquistou a medalha de Bronze no Pan do Rio, ao lado de Joana Cortez, nas duplas.
 Em 2013 fi cou entre as Top 100 da WTA, e em 2014 Teliana conseguiu disputar, 
pela primeira vez na carreira, todos os Grand Slams na chave principal, chegando a ganhar 
uma rodada em Roland Garros. A temporada foi marcada também pela semifi nal no Rio 
Open, pelas oitavas no WTA de Charleston e por ter levado o Brasil ao Play Off  do Grupo 
Mundial da Fed Cup. Teliana alcançou seu melhor ranking em outubro, chegando à 87ª 
posição. Hoje é a 107ª na WTA.

TELIANA PEREIRA

Beatriz Haddad Maia, de apenas 18 anos, é paulista e a segunda tenista do Brasil mais bem 
colocada no ranking mundial, atual 237ª na WTA, sua melhor posição até hoje. Bia termi-
nou a temporada 2014 com bons resultados em torneios ITF (vice-campeã em Merida e 
semifi nalista em Merida 2) e inicia 2015 motivada com as mudanças que fez na carreira e 
para jogar o Rio Open.
 Apesar da pouca idade Bia, já tem um currículo respeitável. Aos 15 anos venceu 
seu 1o torneio profi ssional de duplas. Um ano mais tarde ganhou outros dois troféus de 
duplas e o primeiro de simples. Hoje, tem no total quatro títulos ITF de simples e quatro 
de duplas, além de uma vitória no WTA de Florianópolis.

BEATRIZ MAIA
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CARTA WTA

Prezados Fãs do Tênis Feminino,

Bem-vindos a mais uma empolgante temporada do tênis mundial e ao belo Rio de Janeiro 
para o Rio Open apresentado pela Claro. Parada popular no calendário da WTA, o Rio Open 
é o primeiro torneio disputado no saibro na temporada, que acontece no icônico Jockey Club 
Brasileiro em um momento histórico para o tênis do Brasil.

Há doze meses a estrela em ascensão Kurumi Nara venceu seu primeiro título da WTA aqui 
no Rio de Janeiro, se tornando-se a primeira japonesa a vencer um título da WTA em quase 
cinco anos. Além de ganhar uma imensa confi ança antes dos eventos Premier Mandatory de 
março, a jogadora que levantar o troféu do Rio Open ganhará pontos essenciais na estrada 
para Cingapura, culminando com o nosso espetacular WTA Finals, que encerra a temporada 
em outubro. 

Ao longo do caminho, jovens mulheres de quase 100 países irão competir por mais de $130 
milhões de prêmios em dinheiro, nos 55 torneiros da WTA e quatro eventos do Grand Slam. 
Elas estarão dentre as atletas da elite mundial, vivendo o sonho contemplado por Billie Jean 
King e as mulheres que a apoiaram para criar a WTA em 1973. 

Há tempos, as estrelas da WTA possuem o Poder para Inspirar. E com uma encantadora mes-
cla de favoritas já estabelecidas e talentos da nova geração, apoiadas por patrocinadores 
comprometidos e inovadores, o tênis feminino está super em alta – batendo recordes cons-
tantemente de presença de público, audiência de TV e audiências online.

No coração deste sucesso estão vocês - os fãs -, que torcem nas arquibancadas em nossos 
torneiros e apoiam nossas jogadoras o ano todo, participando de nossas mídias sociais que 
reúnem 100 milhões de pessoas. 

Obrigada por tornar este grande esporte que é o tênis no líder global dos esportes profi s-
sionais femininos. Sei que vocês apreciarão o espírito atlético e competitivo dos inspiradores 
talentos para entretê-los aqui nesta semana. 

Atenciosamente,
         

Stacey Allaster
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SARA ERRANI (ITA) 
Idade: 27 (29/04/1987) Ranking atual de simples: 14ª (5ª em 20/05/2013) Ranking atual de duplas: 1ª Principais 
resultados: Tem 7 títulos de WTA em simples, em 16 finais disputadas, incluindo a de Roland Garros 2012, em que 
perdeu a final para Maria Sharapova. Logo depois alcançou sua melhor posição no ranking, chegando ao Top 5 da 
WTA. Já chegou às quartas do US Open e do Australian Open. Nas duplas, a no 1 do mundo tem 25 títulos, incluindo 
5 Grand Slams – já tendo conquistado todos os torneios da categoria. Começou 2015 vencendo o WTA de Auckland 
nas duplas.

PERFIL DAS JOGADORAS - WTA

Na edição 2015 do Rio Open apresentado pela Claro, 17 tenistas que irão disputar o torneio estão 
entre as Top 100 do ranking da WTA. Sara Errani, a 14ª do mundo, lidera a lista, que conta também 
com Roberta Vinci, Sorana Cirstea e Bethanie Mattek Sands. 

Representando o Brasil na batalha feminina na disputa pelo troféu estão, Teliana Pereira (110ª) – 
destaque do Rio Open em 2014 que chegou até a semifinal, e Bia Maia (234ª), de apenas 18 anos e 
segunda tenista do Brasil mais bem colocada no ranking mundial.

IRINA CAMELIA BEGU (ROM) 
Idade: 24 (26/08/1990) Ranking atual de simples: 42ª (38ª em 12/09/2011) Ranking atual de duplas: 56ª (35ª 
em 30/07/2012) Principais resultados: Com 1 título na WTA, conquistado em 2012, em Tashkent, e outros 3 vice-
campeonatos, Begu volta ao Rio para superar seu melhor ranking. No ano passado foi vice-campeã de duplas, 
categoria em que tem 4 títulos. 

ROBERTA VINCI (ITA) 
Idade: 31 (18/02/1983) Ranking atual de simples: 45ª (11ª em 10/06/2013) Ranking atual de duplas: 1ª Principais 
resultados: Campeã de 9 títulos na WTA em pisos variados, como grama, quadra rápida e saibro, a tenista 
ainda tem outras 3 finais disputadas. Nas duplas é a número 1 do mundo e tem 25 títulos, incluindo 5 Grand 
Slams – já tendo conquistado todos os torneios da categoria. Começou 2015 vencendo o WTA de Auckland 
nas duplas.

BETHANIE MATTEK SANDS (EUA) 
Idade: 29 (23/03/1985) Ranking atual de simples: 52ª (30ª em 11/07/2011)*ranking protegido Ranking atual de 
duplas: 259ª (11ª em 04/04/2011) Principais resultados: Conhecida como a roqueira do tênis, está jogando com 
ranking protegido devido a uma lesão no quadril. Vice-campeã de 4 WTAs, Mattek Sands já alcançou as oitavas 
de final em Roland Garros. Tem no currículo um título de Grand Slam de duplas mistas (Australian Open) e outros 
12 troféus de duplas, a maioria em parceria com Sania Mirza. Já no início da temporada venceu o WTA de Sidney, 
nas duplas, somando agora 13.

JANA CEPELOVA (SVK) 
Idade: 21 (29/05/1993) Ranking atual de simples: 58ª (50ª em 12/05/2014) Ranking atual de duplas: 284ª (186ª 
em 08/07/2013) Principais resultados: Vice-campeã do WTA de Charleston, no ano passado, Cepelova começou 
a jogar o grande circuito há apenas 3 anos. Foi também semifinalista do WTA de Bastad e ganhou 5 títulos de 
torneios ITF.

MADISON BRENGLE (EUA)
Idade: 24 (03/04/1990) Ranking atual de simples: 64ª (melhor ranking da carreira) Ranking atual de duplas: 
338ª (202ª 13/10/2008) Principais resultados: Entrou para o Top 100 pela 1a vez no ano passado. Começou 2015 
passando o qualifying e alcançando as oitavas do WTA Premier de Brisbane, disputando a primeira final da 
carreira, no WTA de Hobart. Tem 7 títulos ITF.

SILVIA SOLER ESPINOSA (ESP) 
Idade: 27 (19/11/1987) Ranking atual de simples: 66ª (54ª em 21/05/2012) Ranking atual de duplas: 49ª (39ª 
28/04/2014) Principais resultados: Quartas de final do Australian Open em 2013 e oitavas de final em Wimbledon 
nas duplas. Alcançou a 3ª rodada por 2 vezes no US Open em simples e 1 em Roland Garros. Integrou à equipe 
espanhola da Fed Cup em 2012 e 2013 e disputou os Jogos Olímpicos de Londres.

ANNA SCHMIEDLOVA (SVK) 
Idade: 20 (13/09/1994) Ranking atual de simples: 72ª (55ª em 09/06/2014) Ranking atual de duplas: 321ª (248ª 
em 20/05/2013) Principais resultados: Campeã de 9 títulos de torneios ITF. Começou a disputar o grande circuito 
apenas em 2013, alcançando a 3ª rodada de Roland Garros no ano passado.

JOHANNA LARSSON (SWE)  
Idade: 26 (17/08/1988) Ranking atual de simples: 70ª (46ª em 11/07/2011) Ranking atual de duplas: 143ª (61ª em 
22/08/2011) Principais resultados: Duas vezes vice-campeã em Bastad e uma em Portoroz. Em duplas, ganhou 
em Copenhagen e em Quebec. Foi vice em Memphis e no Rio, no ano passado. Joga a Fed Cup pela Suécia 
desde 2005.

CHANELLE SCHEEPERS (RSA) 
Idade: 30 (13/03/1984) Ranking atual de simples: 83ª (37ª em 10/10/2011) Ranking atual de duplas: 127ª (45ª em 
22/07/2013) Principais resultados: Semifinalistas de duplas em Wimbledon e Campeã de Strasbourg em 2013. 
No ano passado foi vice de duplas no Rio Open. Em simples, foi campeã em Guangzhou em 2011 e vice em 2014, 
em Bastad. Ainda em simples, alcançou as oitavas de final de Roland Garros em 2010 e a 3ª rodada do Australian 
Open e US Open em 2011.  

PAULINE PARMENTIER (FRA) 
Idade: 29 (31/01/1986) Ranking atual de simples: 86ª (40ª em 21/07/2008) Ranking atual de duplas: 122ª 
(89ª em 30/04/2012) Principais resultados: Campeã dos WTAs de Bad Gastein e Tashkent, alcançou no ano 
passado pela 1ª vez as oitavas de um Grand Slam, em Roland Garros. Já integrou a equipe olímpica e a Fed 
Cup, da França.

NICOLE GIBBS (EUA)
Idade: 24 (03/04/1990) Ranking atual de simples: 96ª (melhor ranking da carreira) Ranking atual de duplas: 
338ª (202ª 13/10/2008) Principais resultados: Entrou para o Top 100 pela 1ª vez no ano passado. Começou 2015 
passando o qualifying e alcançando as oitavas do WTA Premier de Brisbane. Tem 7 títulos ITF.

POLONA HERCOG (SLO) 
Idade: 24 (20/01/1991) Ranking atual de simples: 88ª (35ª 12/09/2011) Ranking atual de duplas: 1073ª (56ª 
31/01/2011) Principais resultados: Bicampeã em Bastad (2012 e 2011), e vice em Palermo (2011) e Acapulco 
(2010). Nas últimas duas temporadas sofreu com lesões no punho e nas costas. Joga para voltar à sua melhor 
posição no ranking, alcançada em 2011.
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MARIA TERESA TORRO FLOR (ESP)  
Idade: 21 (02/05/1992) Ranking atual de simples: 89ª (47ª em 05/05/2014) Ranking atual de duplas: 96ª (92ª 
em 18/08/2014) Principais resultados: Conquistou o primeiro título da carreira no ano passado, em Marrakech e 
foi à 3ª rodada de Roland Garros. Tem 2 títulos de duplas na WTA e um vice-campeonato. Em 2013 defendeu a 
Espanha pela 1ª vez na Fed Cup.
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Serviço para a Xerox é fazer do complexo 
fluxo de informações do Rio Open algo 
muito mais simples.
Você já imaginou a quantidade de informações e documentos que circulam na retaguarda de um torneio como o Rio 
Open? Não? É porque tem alguém atuando nos bastidores para tornar mais simples a rotina de organização do fluxo 
de documentos envolvido no torneio. É exatamente isso que a Xerox faz todos os dias para a WTA (Women’s Tennis 
Association — Associação Feminina de Tênis), para que jogadores, profissionais e entusiastas do esporte em todo o 
mundo possam se preocupar apenas com o que realmente importa, a vitória. Ponto para a WTA.

parceiro global

SORANA CIRSTEA (ROM)
Idade: 24 (07/04/1990) Ranking atual de simples: 97ª (21ª em 25/02/2013) Ranking atual de duplas: 133ª (35ª 
09/03/2009) Principais resultados: Campeã do WTA de Tashkent em 2008 e vice do Premier de Toronto em 
2013, perdendo para Serena Williams. Tem ainda o vice-campeonato do WTA de Budapeste. Em 2009 alcançou 
as quartas de final de Roland Garros. Está no Top 100 há 7 anos, tendo terminado as temporadas de 2012 e 2013 
entre as Top 30.

AN-SOPHIE MESTACH (BEL) 
Idade: 20 (07/03/1994) Ranking atual de simples: 102ª (100ª 24/11/2014) Ranking atual de duplas: 400ª (400ª 
12/01/2015) Principais resultados: A jovem belga disputou o 1º WTA da carreira em 2011 e desde então só vem 
subindo no ranking. Integrante do time belga da FED CUP, tem 6 títulos de torneios ITF.

GRACE MIN (EUA) 
Idade: 20 (06/05/1994) Ranking atual de simples: 105ª (101ª 10/11/2014) Ranking atual de duplas: 770ª (308ª 
17/09/2012) Principais resultados: Uma das jovens revelações do tênis americano, joga com a equipe da USTA 
e está no circuito profissional há apenas 2 temporadas completas. No ano passado alcançou a semifinal em 2 
WTAs. Tem 5 títulos de torneios ITF.

ALISON VAN UYTVANCK (BEL) 
Idade: 20 (26/03/1994) Ranking atual de simples: 106ª (73ª 22/09/2014) Ranking atual de duplas: 1011ª (246ª 
01/04/2013) Principais resultados: Integrante da equipe belga da Fed Cup, a jovem tenista disputou seus 
primeiros Grand Slams no ano passado, quando então terminou uma temporada pela 1ª vez entre as Top 100. 
Tem 10 títulos de torneios ITF.

LOURDES DOMINGUEZ LINO (ESP) 
Idade: 33 (31/03/1981) Ranking atual de simples: 110ª (40ª em 11/09/2006) Ranking atual de duplas: 121ª 
(06/03/2006) Principais resultados: Bicampeã do WTA de Bogotá, e vice-campeã em Marrakech, Budapeste e 
Bogotá. Como duplista, tem 6 troféus em eventos WTA. Integra o time da Espanha da Fed Cup.

TELIANA PEREIRA (BRA)  
Idade: 26 (20/07/1988) Ranking atual de simples: 112ª (87ª em 14/10/2013) Ranking atual de duplas: 423ª (117ª 
em 16/09/2013) Principais resultados: A pernambucana Teliana Pereira tem 21 títulos de simples no circuito ITF 
e 10 de duplas, além de ter feito semifinal do WTA de Bogotá no início de 2013 e alcançado a semi do Rio Open 
no ano passado, quando então disputou as chaves principais de todos os Grand Slams. Ganhou a medalha de 
bronze nas duplas nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro e joga pelo Brasil na Fed Cup desde 2007, sendo 
fundamental para levar o time aos play offs do Grupo Mundial II em 2014. A tenista no 1 do Brasil quebrou recorde 
em 2013 ao se tornar a primeira brasileira a chegar ao Top 100 desde Andréa Vieira, em 1989.

WC - BEATRIZ MAIA (BRA)  
Idade: 18 (30/05/1996) Ranking atual de simples: 237ª (o melhor da carreira) Ranking atual de duplas: 318ª 
(316ª em 29/12/2014) Principais resultados: Aos 15 anos venceu seu 1o torneio profissional de duplas. Um ano 
mais tarde ganhou outros 2 troféus de duplas e o primeiro de simples. Hoje, tem no total 4 títulos ITF de simples 
e 4 de duplas, além de 1 vitória na chave principal do WTA de Florianópolis.

DANKA KOVINIC (MON) 
Idade: 20 (18/11/1994) Ranking atual de simples: 109ª (101ª 13/08/2014) Ranking atual de duplas: 200ª (192ª 
17/11/2014) Principais resultados: Jogou um torneio da WTA pela primeira vez em 2013 e se tornou a 1ª tenista 
de Montenegro a alcançar as quartas de um WTA. Disputou um Grand Slam pela 1ª vez na carreira em 2014. Tem 
7 títulos de ITF.
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CARTA DE BOAS-VINDAS
AO RIO

Queridos fãs de tênis,

Em nome da ATP, é um prazer recebê-los para o Rio Open apresentado pela Claro, um dos 
13 eventos da elite do ATP World Tour 500.

Tive o prazer de visitar o torneio inaugural no ano passado, vencido pela estrela espanhola 
Rafael Nadal. Para uma primeira edição do torneio, foi um sucesso enorme. O belo Jockey 
Club Brasileiro é, sem dúvida, um dos cenários mais espetaculares entre os eventos do ATP 
World Tour ao longo da temporada. 

Estamos orgulhosos de ver o Rio de Janeiro se tornar a primeira cidade da América do Sul 
a sediar um torneio do ATP World Tour 500, e estamos ansiosos para ver o evento crescer 
com força a cada ano.

O torneio deste ano atraiu mais uma vez os melhores jogadores do mundo, liderados pelo atual 
campeão, Nadal, seguido por David Ferrer e Fabio Fognini; os jogadores batalham pelos 500 
pontos no Emirates ATP rankings e por um dos maiores títulos no ATP World Tour. 

Gostaria de agradecer aos organizadores do torneio na IMX, liderados pelo Diretor do Tor-
neio, Luiz Carvalho, e por seu trabalho árduo para montar este evento. Desejamo-lhes toda 
a sorte para mais um torneio de sucesso. 

O ATP World Tour está passando por um momento de sucesso sem precedentes, com au-
diências recordes ao vivo, na televisão e online, graças a essa incrível geração de jogadores, 
bem como à força da nossa plataforma global de torneios. Agradecemos a todos pelo apoio 
e esperamos que aproveitem toda a ação enquanto o drama se desenrola durante a semana. 

O ATP World Tour 2015 apresenta 60 eventos em 30 países. Nós convidamos você a nos 
acompanhar durante toda a temporada em www.ATPWorldTour.com. 

Muito obrigado.

Chris Kermode
Presidente Executivo e Presidente da ATP
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RAFAEL NADAL (ESP)
Idade: 28 (03/06/1986) Ranking atual simples: 3º (1º - 2008) Ranking atual duplas: 273º (26º em 08/08/2005) 
Principais resultados: Considerado um dos maiores tenistas de todos os tempos, apelidado “Rei do saibro”, 
venceu nove vezes Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013), duas o US Open (2010, 2013), 
duas em Wimbledon (2008, 2010) e uma no Australian Open (2009). Além disso, foi campeão da Copa Davis 
com a Espanha em 2004, 2008, 2009 e 2011. Medalha de ouro nas Olimpíadas de 2008.

PERFIL DOS JOGADORES - ATP

Com a participação de Rafael Nadal (3º), David Ferrer (10º), Tommy Robredo (17º) e Fabio Fog-
nini (18º) o Rio Open apresentado pela Claro, tem na edição deste ano quatro Top 20 e seis Top 
30 (Leonardo Mayer, 26º e Pablo Cuevas, 29º) na disputa pelo título do maior torneio de tênis da 
América do Sul.

Uma das grandes sensações do torneio no ano passado, alcançando as quartas de final com vitó-
rias vibrantes diante de Santiago Giraldo e Mônaco e perdendo uma acirrada disputa para Ferrer, 
Thomaz Bellucci entrou direto na chave principal da competição. João Souza, o Feijão, reforça o 
time brasileiro e os dois prometem esquentar ainda mais as arquibancadas desta edição. 

DAVID FERRER (ESP) 
Idade: 32 (02/04/1982) Ranking atual simples: 10º (3º em 2013) Ranking atual duplas: 573º Principais resultados: 
Possui 22 títulos de simples em torneios do ATP World Tour, entre eles o Masters 1000 de Paris em 2012. Foi 
vice-campeão de Roland Garros há 2 anos, além de participar de outras 24 finais, entre elas, os Masters 1000 de 
Shangai, Monte Carlo, Roma e Miami. Foi campeão da Copa Davis em 2008, 2009 e 2011.

TOMMY ROBREDO (ESP) 
Idade: 32 (01/05/1982) Ranking atual de simples: 17º (5º em 28/08/2006) Ranking atual de duplas: 574º (16º 
em 20/04/2009) Principais resultados: Possui 12 títulos de simples, incluindo o Masters 1000 de Hamburgo em 
2006. Nas duplas, venceu com Rafael Nadal o Masters 1000 de Monte Carlo, além de outros cinco torneios. Cinco 
vezes quadrifinalista de Roland Garros. Participou da equipe espanhola campeã da Copa Davis em 2004. Seu 
nome é inspirado na ópera Rock “Tommy” da banda inglesa The Who, de quem o pai do tenista era um grande fã.  

FABIO FOGNINI (ITA) 
Idade: 27 (24/05/1987) Ranking atual de simples: 18º (13º em 2014) Ranking atual de duplas: 55º (32º em 
31/10/2011)  Principais resultados: Foi o 1º italiano a entrar no Top 20 mundial desde Conrado Barazzutti, em 
1978. Campeão dos ATPs de Hamburgo e Stuttgart e vice-campeão em Umag, St. Petersburg, Bucareste, Buenos 
Aires e Munique. Disputa a Copa Davis pela Itália desde 2008, com o score de 14 vitórias e apenas 5 derrotas 
em simples.

LEONARDO MAYER (ARG) 
Idade: 27 (15/05/1987) Ranking atual de simples: 26º (25º em 08/09/2014) Ranking atual de duplas: 70º (67º 
em 05/01/2015) Principais resultados: É o tenista número um da Argentina. Conquistou o primeiro título da 
carreira no ano passado, em Hamburgo, vencendo David Ferrer na final. Foi também vice-campeão do ATP de 
Santiago e alcançou as 8as em Wimbledon.

PABLO CUEVAS (URU) 
Idade: 29 (01/01/1986) Ranking atual de simples: 29º (29º em 05/01/2015) Ranking atual de duplas: 54º (14º em 
20/04/2009) Principais resultados: Ganhou os dois primeiros títulos da carreira no ano passado, em Bastad e 
Umag. Foi campeão de duplas em Roland Garros em 2008 ao lado do peruano Luis Horna, sendo a 1a dupla sul-
americana a vencer o Grand Slam na Era Aberta do Tênis. Joga a Copa Davis pelo Uruguai desde 2004.

SANTIAGO GIRALDO (COL) 
Idade: 27 (27/11/1987) Ranking atual de simples: 32º (28º em 29/09/2014) Ranking atual de duplas: 105º (102º 
em 05/01/2015) Principais resultados: Melhor colombiano no ranking da ATP, foi vice-campeão do ATP 500 de 
Barcelona no ano passado, o melhor de sua carreira. Tornou-se o primeiro jogador da Colômbia a chegar ao 28º 
posto do ranking mundial. Joga a Davis desde 2006. É treinado pelo chileno Fernando Gonzalez.

MARTIN KLIZAN (SVK) 
Idade: 25 (11/07/1989) Ranking atual de simples: 34º (26º em 04/03/2013) Ranking atual de duplas: 217º (78º 
em 29/07/2013) Principais resultados: Tem 2 títulos de ATP na carreira, um conquistado no ano passado, em 
Munique, e outro em 2012, em São Petersburgo. No ano passado passou o qualifying e foi à 3ª rodada no 
Australian Open e também à semi no ATP 500 de Beijing. Tem dois títulos de duplas.

JIRI VESELY (CZE) 
Idade: 21 (10/07/1993) Ranking atual de simples: 39º (63º em 12/01/2015) Ranking atual de duplas: 124º (120º em 
05/01/2015) Principais resultados: Em ascensão no ranking desde que começou a jogar torneios profissionais, teve 
resultados consistentes em 2014, com destaque para a semifinal do ATP de Dusseldorf e a 3a rodada em Wimbledon. 
Foi eleito o “Star of Tomorrow” da ATP, em 2013, por ter sido o jogador mais jovem a terminar a temporada entre os 
top 100. Foi número 1 do mundo juvenil. Começou 2015 ganhando o 1º ATP da carreira, em Auckland.

PABLO ANDUJAR (ESP)  
Idade: 29 (23/01/1986) Ranking atual de simples: 43º (33º em 10/09/2012) Ranking atual de duplas: 234º (74º 
em 03/12/2012) Principais resultados: Bicampeão do ATP de Casablanca e campeão do ATP de Gstaad, possui 
ainda três vice-campeonatos em simples e 4 em duplas. Foi semifinalista do Masters 1000 de Madri em 2013 e 
campeão de duplas da chave juvenil de Roland Garros. 

PABLO CARRENO BUSTA (ESP)  
Idade: 23 (12/07/1991) Ranking atual de simples: 52º (49º em 05/01/2015) Ranking atual de duplas: 112º (112º 
em 12/01/2015) Principais resultados: Destaque da nova geração de tenistas espanhóis. Em 2013 foi eleito o 
jogador que mais evoluiu, tendo subido do 715º para o 66º  lugar na ATP. Teve um 2014 com resultados regulares 
nos ATPs.

DIEGO SCHWARTZMAN (ARG) 
Idade: 22 (16/08/1992) Ranking atual de simples: 57º (58º em 12/01/2015) Ranking atual de duplas: 125º (99º 
em 20/10/2014) Principais resultados: Teve a melhor temporada da carreira em 2014, passando o qualifying e 
alcançando a 3a rodada de Roland Garros. Venceu 5 torneios da série Challenger, incluindo o ATP Challenger 
Finals.

MARCEL GRANOLLERS (ESP) 
Idade: 28 (12/04/1986) Ranking atual de simples: 58º (19º em 23/07/2012) Ranking atual de duplas: 8º (4º em 
25/02/2013) Principais resultados: Venceu 4 torneios do ATP World Tour: Kitzbuhel, Valencia, Gstaad e Houston 
e foi vice-campeão em outros 3 ATPs. Nas duplas, ganhou 10 troféus, sendo os principais o Masters 1000 de 
Roma e o ATP World Tour Finals em 2012. No ano passado foi vice-campeão do US Open e de Roland Garros. 
Jogador espanhol da Copa Davis.

ALBERT RAMOS VINOLAS (ESP) 
Idade: 26 (17/01/1988) Ranking atual de simples: 61º (38º em 21/05/2012) Ranking atual de duplas: Sem ranking 
(202º em 04/11/2013) Principais resultados: Vice-campeão do ATP de Casablanca em 2012, voltou a subir no 
ranking no ano passado, alternando disputas de ATPs e Challengers, tendo vencido 2 das 5 finais que disputou.

FEDERICO DELBONIS (ARG)  
Idade: 24 (05/10/1980) Ranking atual de simples: 62º (34º em 26/05/2014) Ranking atual de duplas: 186º (150º 
em 03/03/2014) Principais resultados: Venceu seu primeiro título de ATP, no ano passado, em São Paulo. Foi 
também vice-campeão do ATP de Nice e de Hamburgo em 2013, ano em que entrou para o Top 100 pela primeira 
vez, depois de protagonizar a maior vitória da carreira ao derrotar Roger Federer na semifinal de Hamburgo.
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PROGRAMAS DE FÉRIAS E FERIADOS / 
ACAMPAMENTOS DE TÊNIS / ESCOLA DE SEGUNDO GRAU / 
PROGRAMAS PARA ADULTOS

» Tênis
» Golfe
» Futebol
» Beisebol

IMG Academy é a líder mundial na integração de esportes, estudos e desenvolvimento pessoal. 
Dedicada a ajudar indivíduos a alçarem seus verdadeiros potenciais, a IMG Academy oferece 
programas de treinamento inovadores, abrangentes e personalizados. Através de instrução 
especializada, uma metodologia de treinamento comprovada, instalações profissionais e um 
ambiente de aprendizagem desafiante e motivador, que reúne pessoas de todas as idades e 
origens, a IMG Academy oferece a melhor base para um futuro de sucesso.

TREINE.
APRENDA.
CONQUISTE.

Mais informações:
IMGACADEMY.COM

info@imgacademy.com
1-800-872-6425

» Basquete
»  Futebol 

Americano
» Atletismo

JUAN MONACO (ARG) 
Idade: 30 (29/03/1984) Ranking atual de simples: 63º (10º em 23/07/2012) Ranking atual de duplas: 96º (41º 
em 05/01/2009) Principais resultados: Integrante da “Legion Argentina,” conquistou 8 troféus de simples 
em torneios do ATP World Tour em 19 finais disputadas. Em duplas, jogou 6 decisões e venceu 3, incluindo o 
campeonato em janeiro, no ATP de Doha, ao lado de Rafael Nadal. Integrante de destaque da equipe argentina 
da Copa Davis.

PAOLO LORENZI (ITA) 
Idade: 33 (15/12/1981) Ranking atual de simples: 64º (49º em 04/03/2013) Ranking atual de duplas: 440º (96º 
em 07/10/2013) Principais resultados: Disputou a primeira final da carreira no ano passado, no Brasil Open. 
Mesclou disputas de ATPs e Challengers, vencendo 2 da categoria em 2014.

THOMAZ BELLUCCI (BRA) 
Idade: 27 (30/12/1987) Ranking atual de simples: 65º (21º em 26/07/2010) Ranking atual de duplas: 465º (70º 
em 15/07/2013) Principais resultados: Segundo melhor tenista brasileiro de todos os tempos, atrás apenas de 
Gustavo Kuerten, é bicampeão do ATP de Gstaad (2009 e 2012) e campeão do ATP de Santiago (2010). Tem 
ainda no currículo os vice-campeonatos dos ATPs de Moscou e da Costa do Sauípe. Em duplas, venceu Stuttgart 
em 2013. Em 2010 chegou às oitavas de final de Roland Garros e à terceira rodada de Wimbledon. Começou a 
jogar a Copa Davis em 2007 e foi fundamental na disputa de 2014 para levar o Brasil de volta ao Grupo Mundial.

DUSAN LAJOVIC (SRB) 
Idade: 24 (30/06/1990) Ranking atual de simples: 68º (57º em 27/10/2014) Ranking atual de duplas: 226º (219º 
em 17/11/2014) Principais resultados: É o tenista número 2 da Sérvia, atrás de Novak Djokovic. Disputou sua 
primeira temporada completa de torneios ATP. Foi às oitavas de final em Roland Garros e às quartas em Bastad 
e Hamburgo.

NICOLAS ALMAGRO (ESP)  
Idade: 29 (21/08/1985) Ranking atual de simples: 69º (9º em 02/05/2011) Ranking atual de duplas: sem ranking 
(48º em 21/02/2011)  Principais resultados: Possui 12 títulos de simples (21 finais), todos eles no saibro, sendo 3 
deles no Brasil: 2 na Costa do Sauípe e 1 em São Paulo em 2013. Por 3 vezes foi quadrifinalista de Roland Garros.

CARLOS BERLOCQ (ARG) 
Idade: 32 (03/02/1983) Ranking atual de simples: 70º (37º em 19/03/2012) Ranking atual de duplas: 170º (50º 
em 06/06/2011) Principais resultados: Ganhou seu primeiro ATP World Tour em Bastad, em 2013 e no ano 
passado foi campeão do ATP português. Em duplas, ganhou um título em 2010 em Stuttgart e tem outros 5 vice-
campeonatos. Integrante de destaque da equipe argentina da Copa Davis nas últimas temporadas.

JARKKO NIEMINEN (FIN) 
Idade: 33 (23/07/1981) Ranking atual de simples: 72º (13º em 10/07/2006) Ranking atual de duplas: 82º (42º 
em 28/01/2008) Principais resultados: Um dos tenistas mais experientes do Rio Open, já disputou 13 finais na 
carreira, conquistando os títulos em Auckland (2012) e Sidney (2006). Já foi quadrifinalista do Australian Open, 
Wimbledon e US Open. Em Roland Garros o melhor resultado forma as oitavas de final.

BLAZ ROLA (SVK) 
Idade: 24 (05/10/1990) Ranking atual de simples: 80º (78º em 05/01/2015) Ranking atual de duplas: 471º (210º 
em 17/02/2014) Principais resultados: Tenista oriundo do tênis universitário, disputou sua 1a temporada completa 
no circuito no ano passado. Passou o qualifying do Australian alcançando a 3a rodada. Disputou 4 finais de 
Challenger, vencendo 1.

WC JOÃO SOUZA (BRA) 
Idade: 26 (27/05/1988) Ranking atual de simples: 115º (84º em 19/09/2011) Ranking atual de duplas: 278º (70º 
em 07/01/2013) Principais resultados: Terminou a temporada 2014 entre os Top 100 depois de disputar 4 finais 
de Challenger. Passou o qualifying e foi às oitavas do ATP de Kitzbuhel.



46 47

Os sonhos existem para transformar vidas.

A Estácio também.

A nossa vida é transformar a sua

A Estácio conhece o valor de um sonho. E trabalha dia e noite, há 

mais de 40 anos, para que cada vez mais sonhos possam ser realizados.

E foi pensando nisso que criou um modelo de ensino que pode 

mudar vidas. Inclusive a sua. O nosso trabalho, todos os dias, entra 

ano e sai ano, é buscar novas maneiras de ajudar você a transformar 

os seus sonhos na sua história de sucesso.

Para assumir este desafio, a Estácio abraçou o país, levando a mais de 

80 unidades, em todas as regiões do país, seu material didático gratuito[1], 

com o conteúdo dos melhores livros. E incorporou tudo aquilo que 

significa inovação e qualidade em educação para oferecer aos seus 

alunos. Por isso, oferece ensino a distância[2] com a mesma qualidade dos 

cursos presenciais e orienta e encaminha seus alunos para oportunidades 

em mais de 30 mil empresas.

Se você é aluno da Estácio, parabéns. Se você ainda não é aluno, comece 

agora a sua própria transformação.

[1]Consulte o regulamento no site www.estacio.br/regulamento. [2]Os cursos a distância são ministrados e 
certificados pela Universidade Estácio de Sá ou pelo Centro Universitário Uniseb, dependendo do polo escolhido.
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E TUDO 
COMEÇOU EM 
NITERÓI
Por José Nilton Dalcim

gionais foram aparecendo pouco a pouco, 
conseguindo enfi m se desligar da Confe-
deração Brasileira de Desportos e fundar a 
Confederação Brasileira de Tênis, em 1956.
Apesar de vários jogadores terem tentado 
a sorte em eventos importantes daquela 
fase amadora do tênis internacional, como 
Ronald Barnes e Lelé Fernandes, seria uma 
menina de 19 anos que alcançaria glórias 
até hoje inigualáveis. Mesmo sem recursos 
fi nanceiros e sem jamais ter visto uma qua-
dra de grama antes de ir a Wimbledon em 
1958, Estherzinha sentiu-se à vontade para 
praticar o estilo agressivo e requintado de 
saque forte e subidas à rede que combina-
vam tão bem com aquele piso.

Depois de ganhar duplas ao lado da mega-
estrela negra Althea Gibson, Maria Esther 
acabou com o domínio norte-americano 
ao conquistar o troféu de simples em 1959. 
Como Wimbledon era considerado o “cam-
peonato mundial” e o Brasil viviam um mo-
mento eufórico de triunfos, com o futebol, 
o boxe e o basquete, não foi difícil enfi m o 
tênis ganhar evidência na mídia e entre o 
público. Recebida pelo presidente Jusceli-
no no Rio, Bueno desfi lou em carro aberto 
em São Paulo.

Sua coleção de feitos é absolutamente es-
telar. Foi tri em Wimbledon, tetra nos EUA, 
fi nalista em Paris e Melbourne, além ter 
sido a primeira mulher na história a vencer 
os quatro títulos de duplas de nível Grand 
Slam em uma só temporada. Por três tem-
poradas, acabou indicada como número 1 
do mundo pela Federação Internacional.

Na sua esteira, apareceu outro talento: 
o canhoto Thomaz Koch. Aos 18 anos ele 
já havia chegado à semi dos EUA. Ergueu 
troféus de gabarito na Europa e nos EUA 
e formou a equipe nacional da Copa Davis 
ao lado de Edison Mandarino que atingiu 
as semifi nais mundiais por duas vezes. Por 
ironia, tanto Maria Esther como Koch foram 
vítimas de lesões que encurtaram drastica-
mente suas carreiras.

Quando o tênis se tornou profi ssional, em 
1968, já havia criado base no país e com 
isso surgiram promotoras com o intuito de 
trazer exibições e torneios de alto gabarito. 
A primeira série foi em 1972 e daí em diante 
o Brasil sempre esteve no calendário inter-
nacional, com alguns altos e baixos. Che-
gou a sediar quatro torneios masculinos de 
primeira linha em uma única temporada. 

Foi bem ali, do outro lado da ponte Rio-Ni-
terói, que o tênis começou a ser pratica-
do no Brasil. Como aconteceu com várias 
outras modalidades, os responsáveis por 
trazer a novidade foram os ingleses. En-
genheiros que vieram trabalhar na malha 
ferroviária trouxeram raquetes e rede, ain-
da no fi nal do século 19, cerca de 20 anos 
depois de o tênis virar mania de verão no 
Reino Unido.

As primeiras quadras foram instaladas no 
Rio Cricket, pequeno clube de Niterói, e 
quase ao mesmo tempo surgiram instala-
ções no Wahallah de Porto Alegre. Fato 
curioso é que, sem possibilidade de cul-
tivar grama para a prática no Brasil, op-
tou-se pelo piso de terra, algo que os 
franceses, italianos e espanhóis já haviam 
adaptado.

Pouco a pouco, clubes importantes passa-
ram a adotar o “lawn tennis” ou o “tênis de 
campo”, como era conhecido até a década 
de 1960. Fluminenses e paulistanos trata-
vam a modalidade com o requinte britânico, 
de roupas impecavelmente brancas, embo-
ra tenha havido poucos torneios até o fi m 
da Primeira Guerra Mundial.

Como aconteceria ao longo de sua história, 
o tênis brasileiro viveu de talentosos heróis. 
Ainda na década de 1930, Nélson Cruz e Ri-
cardo Pernambuco encararam três dias de 
viagem de navio até Nova York para que 
enfi m o país participasse da Copa Davis, 
torneio entre nações que havia sido criado 
em 1900 e se espalhava rapidamente pelos 
continentes. Seis anos depois, em 1938, Al-
cides Procópio se tornou o primeiro brasi-
leiro a disputar o mais importante torneio 
do calendário, Wimbledon, que foi o berço 
do tênis. Ele teve de deixar a Europa escon-
dido em um navio porque a Segunda Guer-
ra estava para explodir. 

Procópio foi uma lenda no tênis nacional. 
Além do sucesso na quadra - ganhou o pri-
meiro título ofi cial de campeão brasileiro de 
simples em 1943 - e do espírito sempre brin-
calhão, arriscou-se como empresário e lan-
çou uma linha de raquetes, além de ter sido 
ativo dirigente. De sua cabeça, foi criado o 
Banana Bowl, réplica do americano Orange 
Bowl, que continua a ser um dos mais im-
portantes torneios juvenis do continente.

O tênis, no entanto, ainda era um esporte 
reservado à elite. Algumas federações re-
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Em outra, realizou 35 semanas de competi-
ções. Ainda assim, foram poucos os nomes 
que se destacaram no ranking. Carlos Kir-
mayr atingiu seu ápice depois dos 30 anos, 
Luiz Mattar e Marcos Hocevar beliscaram 
o Top 30 do ranking internacional. Patrícia 
Medrado e Niege Dias se fi xaram entre as 
50 primeiras. O Brasil também conseguiu 
uma semifi nal de Copa Davis em 1992.

A melhor fase no circuito profi ssional vi-
ria de forma inesperada. Gustavo Kuerten, 
catarinense de 20 anos com pouquíssimo 
currículo internacional, obteve uma cam-
panha incrível em 1997. Derrotou três anti-
gos campeões de Roland Garros e ergueu 
o troféu em uma das maiores surpresas 
da história. Para sorte do tênis, a televisão 
acompanhou seus passos e o feito ganhou 
gigantesca dimensão.

Guga virou ídolo até mesmo para quem não 
conhecia nada de tênis, o que proporcionou 
o maior boom que a modalidade jamais so-
nhara. Outro importante nome pegou caro-
na e beliscou resultados notáveis. Fernan-
do Meligeni chegou a 25º do mundo com 
uma semifi nal em Roland Garros, era um 
escudeiro perfeito para a Copa Davis e ar-
rancava vitórias maiúsculas sobre gente do 
tamanho de Pete Sampras.

O maior momento de Kuerten chegaria em 
dezembro de 2000. Campeão em Lisboa, 
atingiu a liderança do ranking e permane-
ceu ali quase um ano todo. Naquele perío-
do, faturou mais dois Roland Garros e um 
punhado de grandes torneios europeus que 
o tornaram o digno ‘rei do saibro’.

Problemas físicos também prejudicaram a 
longevidade de Guga, que fez sua última 
boa temporada em 2004. Mas o legado, 
ainda que mal aproveitado pelos dirigen-
tes, animou gerações de garotos e meninas. 
Desde então, Thomaz Bellucci obteve os 
resultados mais expressivos em simples, ao 
mesmo tempo em que surgiram duas estre-
las de duplas, Bruno Soares e Marcelo Melo.
Impossível negar que o tênis ganhou seu 
lugar entre os grandes esportes brasileiros. 
Com cerca de 2 milhões de praticantes assí-
duos e 5 mil quadras espalhadas por todos 
os cantos, chegou a ser o quarto esporte 
na preferência popular e hoje só perde para 
o futebol na quantidade de horas mostra-
das na TV a cabo. Viu ginásio e arquiban-
cadas lotados nas visitas de Roger Federer, 
Rafael Nadal e Novak Djokovic. Em 2014, 
entrou para o rol dos ATP 500, com a 
realização da primeira edição do Rio Open, 
maior competição em prêmios e pontos já 
disputada na América do Sul.

Procopio: o pioneiro do tênis no Brasil
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A RJZCyrela patrocina o Rio Open de tênis.
Mas é no golf  que ela enche os olhos de qualquer plateia.

Memorial de Incorporação registrado no R-3 da matrícula 401.015, em 28/01/2014, do 9º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. Projeto de construção aprovado nº 02/270173/2012. Responsável técnico: Marcelo Jacomini Rangel, 
CREA: 891002350/RJ. Projeto de arquitetura: Collaço e Monteiro Arquitetos Associados SS Ltda. e SG - Sergio Gattáss Arquitetos Associados - Sergio Gattáss, CAU A1363-3/RJ. Os equipamentos, mobiliários e revestimentos são 
meramente ilustrativos, podendo sofrer revisão de modelos, especificações e quantidade. As vegetações apresentadas nas ilustrações artísticas são de porte adulto, que será atingido ao longo do tempo. O projeto do Campo de Golfe 
não faz parte do empreendimento e está sendo desenvolvido pela empresa Fiori Empreendimentos Imobiliários Ltda., sob licença ambiental nº 000956/2013. Está sendo executado respeitando as diretrizes da SMAC a fim de preservar 
a fauna e a flora da restinga local. O projeto do Campo de Golfe está ainda em execução e, portanto, sujeito a alterações decorrentes das exigências das posturas municipais, concessionárias e condições do entorno. Todas as imagens 
do Campo de Golfe e seus elementos são meramente ilustrativos, não se configurando como parte do projeto Riserva Golf, podendo sofrer alterações sem prévio aviso pela proprietária Fiori Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apartamentos de altíssimo padrão com 4 e 5 suítes,  de 266 m2 a 648 m2, 
em frente ao futuro Campo de Golfe Olímpico.

O melhor lugar do mundo é aqui.

O primeiro residencial do Brasil
com pré-certificação
pelo LEED SILVER* CS v3.0
* Leadership in Energy and Environmental Design

Realização, Incorporação e Construção:

Fotomontagem da Sala Mirante do Ed. Mare com Vista para a Ilustração Artística do Futuro Campo de Golfe Olímpico
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Visite os decorados:
Av. das Américas, 10.001,
Barra da Tijuca - (21) 3578-0016
riservagolf.com.br

13409-002 - Anuncio Riserva Golf 21x28.indd   1 1/22/15   10:44 AM

JOCKEY CLUB 
BRASILEIRO 
Onde o Tênis Faz História no 

Rio de Janeiro 

Há algum tempo o Jockey Club Brasileiro, 
maior hipódromo do país, busca diversifi car 
suas atividades com o objetivo de revitali-
zar a área de 640 mil m2 que ocupa na Zona 
Sul, em meio aos mais incríveis cartões pos-
tais do Rio de Janeiro, e atrair um público 
cada vez mais abrangente. 

Segundo Carlos Eduardo Palermo, Presiden-
te do Jockey Club Brasileiro, “Queremos fa-
zer desta área, junto à Rua Jardim Botânico, 
um complexo cultural e de entretenimento 
para a cidade, onde as famílias possam vir e 
encontrar opções de lazer para todos.”

Para tanto, foi criado um plano estratégico 
de investimentos plurianual (2013-2016) que 
atraiu empresários com interesse em abrir 
seus negócios nas dependências do Jockey 
e investir em sua recuperação, gerando re-
ceita para todos. Foi o caso do Restaurante 
Rubayat, inaugurado na metade de 2014. 

Ainda estão previstas as construções de 
duas galerias de arte, dois restaurantes, 
uma livraria, um espaço de eventos e um 
museu relacionado às atividades do Jockey. 

Atrair eventos de destaque faz parte dessa 
estratégia e o Rio Open apresentado pela 
Claro é um ótimo exemplo. Atraindo mais 
de 50 mil pessoas em 9 dias de evento o 
Rio Open é transmitido para 105 países, di-
vulgando assim a imagem do Rio de Janei-
ro e do Jockey Club Brasileiro para o mun-
do. “Não poderia ter visibilidade melhor”, 
comenta Carlos Eduardo Palermo.
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ANIMALE
ANTONIO BERNARDO

BURBERRY
CARLA AMORIM
CIA MARÍTIMA

DOLCE & GABBANA
EMPORIO ARMANI

ERMENEGILDO ZEGNA
HAVAIANAS
HUGO BOSS

KATE SPADE NEW YORK
L’OCCITANE

MAC COSMETICS
OMEGA
OSKLEN
PHEBO

RESERVA
RICHARDS
RIMOWA

SALVATORE FERRAGAMO
SCHUTZ

TANIA BULHõES
TROUSSEAU

VERSACE COLLECTION
e mais 170 lojas.
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OS TRAÇOS MAIS CONHECIDOS 
DA ARTE URBANA CARIOCA 
ESTÃO NO RIO OPEN
Entrevista com Tomaz Viana, o Toz.

Assim como acontece em alguns dos maio-
res torneios do mundo, a exemplo de Roland 
Garros, que anualmente chama um artista 
para fazer o seu pôster ofi cial e que acaba 
virando uma obra de arte e tema de expo-
sição em renomados museus, o Rio Open 
inova no país e convida Toz para fazer, pela 
primeira vez, um cartaz da competição.

Para o painel, Toz buscou suas infl uências 
no Rio de Janeiro: o verde das árvores, o 
saibro, que remete à cor de terra e a ima-
gem do Cristo. O artista, que não é cario-
ca, nasceu na Bahia, chegou ao Rio com 14 
anos e hoje, aos 38, tem um trabalho que já 
faz parte da cidade. 

Mesmo sem conhecer muito bem as regras 
do esporte, o contato de Toz com o tênis 
não é de hoje. Seus pais escolheram o nome 
Tomaz por causa do tenista Thomaz Koch, 
com quem Toz chegou a conviver durante 
alguns anos. O grafi teiro elogia o compor-
tamento dos jogadores, o fair play, até o 
modo de se vestirem. 

Nome dos mais conhecidos na arte urbana e 

grafi tando desde os 19, Toz conta um pouco 
sobre o trabalho criado especialmente para 
o maior torneio de tênis da América do Sul. 

Você nasceu em Salvador, mas é um carioca 
de coração. Como se sentiu ao ser convida-
do para criar a imagem ofi cial do Rio Open 
e qual sua relação com a cidade?
Quando fui convidado para participar, de 
cara eu disse que adoro tênis. Acho tudo 
lindo, o jeito que se vestem, como se com-
portam, o fair play. E isso me inspirava 
muito. Não sou do Rio, mas cheguei aqui 
com 14 anos e fi z a minha vida na cidade. 
Hoje, o meu trabalho está tão presente no 
Rio que já acho que faz parte da cidade. 
Fiquei muito lisonjeado com o convite da 
IMX, para que minha arte represente um 
torneio tão importante, até pelo fato de eu 
não ser do Rio.

De onde veio a inspiração para esta criação?
O Rio é uma cidade dentro da fl oresta, com 
um visual que se diferencia das grandes ca-
pitais. Minha infl uência foi a cidade em si. 
Juntei os elementos da fl oresta, das árvo-
res urbanas, além do colorido das bolas de 

tênis, que representam alegria. São poucas 
as cidades onde o ícone principal pode ser 
visto de vários pontos. E o cristo tem isso. 

O que representam os elementos da imagem?
A bola signifi ca o sol. A raquete em primei-
ro plano como o foco, o destaque do Rio. 
O quadro todo tem movimento, essa era a 
minha ideia. Quis usar a textura do saibro, o 
que remete também ao ambiente do Rio, a 
terra. Adoro a cor da terra. Misturando com 
as outras cores que eu já tinha pensado, ca-
sou tudo muito bem. 

O seu processo criativo é desenvolvido so-
zinho ou você trabalha em parceria com ou-
tros artistas?   
Sempre trabalhei em grupo, o próprio gra-
fi te é um trabalho em grupo. Convidei o 
Bruno Bogossian, que faz a assinatura dos 
nomes dos meus bonecos, pra participar 
deste projeto comigo. Ele é especialista em 
letras e escreveu o Rio Open na imagem. 
A inspiração foi a brincadeira da assinatura, 
onde os jogadores assinam as bolas de tê-
nis gigantes nos torneios e ele veio para as-
sinar a arte, complementar o meu trabalho. 
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NOTINHAS

ARTEFACTO ASSINA DECORAÇÃO 
A Artefacto disponibilizou móveis inteligentes 
e despojados para a Sala dos Atletas – Artefacto 
Player´s Lounge e para o Corcovado Club. Os pro-
jetos levam a assinatura das renomadas arquitetas 
Ana Luiza Jardins e Tina Pessoa de Queiroz.

RUBAIYAT & RIO OPEN – UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA
Durante o Rio Open, quem for ao Restaurante Ru-
baiyat, localizado no Jockey, poderá degustar um 
Menu Exclusivo preparado para celebrar o torneio. 

RIO 450 ANOS
O Rio Open apresentado pela Claro faz parte do 
calendário de eventos das comemorações de 450 
anos da cidade do Rio de Janeiro - um orgulho para 
um evento que veio para ficar. 

COLEÇÃO ASICS RIO OPEN
Para quem não é só espectador e quer ir com esti-
lo também para dentro das quadras, a Asics criou 
pela segunda vez a coleção Rio Open, com roupas 
e acessórios que unem estilo e performance dentro 
das quadras. A coleção está à venda na loja da Asics 
no Leblon Boulevard.

ESTILO DENTRO E FORA DAS QUADRAS
O público dos torneios de tênis de todo o mundo 
capricha nos looks para assistir às partidas. No Rio 
de Janeiro, isso não pode ser diferente. Com o desa-
fio de unir o estilo e o conforto para não sofrer com 
o calorão carioca, a torcida do Rio Open abusa do 
uso de vestidos, shorts, roupas claras e leves. Para a 
cabeça, cabelos presos com muito estilo e também 
não faltam, é claro, os chapéus panamá. Tradição 
nos torneios de tênis, esse modelo de chapéu é a 
cara do Rio e fica melhor ainda nos espectadores do 
Rio Open apresentado pela Claro.

PAISAGISMO BY ANNA ROTHIER
O paisagismo que compõe os ambientes do Cor-
covado Club – área VIP do Rio Open apresentado 
pela Claro é assinado por Anna Rothier. Este ano 
ela assinou o evento de lançamento e o Corcova-
do Club. Apaixonada pelo estilo de Roberto Burle 
Marx, Anna entrou no ramo e hoje tem seu trabalho 
como referência.

DESIGNER ANTONIO BERNARDO ASSINA TRO-
FÉUS E APRESENTA JOIAS 
Quando começou o processo criativo dos Troféus 
do Rio Open, Antonio Bernardo percebeu que de-
terminadas malhas tridimensionais que usava em al-
gumas de suas criações eram parecidas com a rede 
de tênis. Foi, então, buscar um elemento de identi-
ficação com o Rio, chegando ao símbolo máximo 
da Cidade, o Pão de Açúcar. Dentro deste mesmo 
conceito, a marca AB apresenta no Espaço Corco-
vado, durante o Rio Open, algumas joias que explo-
ram este movimento: Colar Estrutural, Brinco Radial, 
Anel Estrutura e Anel Estrutura com pérola.

DRINK RIO OPEN
O drink mais tradicional do país não podia ficar de 
fora do Rio Open apresentado pela Claro. Para o 
maior torneio de tênis da América do Sul, a Benassi 
criou um sabor exclusivo de Caipirinha, com uma 
combinação de amora, morango e framboesa. Vá 
até o estande da Benassi no Leblon Boulevard e 
experimente. 

MINI TÊNIS
O Shopping Leblon preparou um evento especial 
para ajudar a entrar no clima da competição e 
animar as férias escolares da criançada. Entre os 
dias 27 de janeiro e 08 de fevereiro, o evento in-
fantil Verão Tênis Kids ofereceu oficinas gratuitas 
inspiradas em elementos ligados ao esporte, que 
aconteceram em uma quadra de Mini Tênis mon-
tada no local.  

DA COPA PARA O RIO OPEN
A estrutura de arquibancadas do Rio Open foi de-
senvolvida pela FAST Engenharia, empresa respon-
sável pela estrutura de alguns estádios utilizados 
na Copa do Mundo, entre eles a Arena Fonte Nova 
e o Itaquerão, de onde vieram as cadeiras da qua-
dra central do torneio. Com estrutura em alumínio, 
mais leve e silenciosa, e cadeiras rebatíveis - iguais 
às utilizadas em Wimbledon – a quadra central foi 
projetada com o sistema Clearview, inédito e único 
no Brasil, em que não há ponto cego. Tudo para o 
conforto dos amantes do tênis.

twitter.com/RioOpenOficial, 

instagram.com/rioopenoficial e 

facebook.com/rioopenoficial.

 
Quer saber os resultados do Rio Open 
apresentado pela Claro de qualquer 
lugar? Faça o download do aplicativo 
na Apple Store e não perca um lance.

E na hora de marcar suas fotos no maior even-
to da América do Sul nas redes sociais, não 
se esqueça de usar a #RioOpen. Conecte-se:

APLICATIVO RIO OPEN

#RIOOPEN
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AS EMOCIONANTES TRAJETÓRIAS  

DOS REIS DO SAIBRO.

Guga conta as passagens mais marcantes de sua 
vida,  com o mesmo estilo espontâneo e divertido
que o caracterizou como jogador.  

A  forte  base  familiar  e  a  confiança  inabalável
do treinador são as peças fundamentais em sua 
história, desde a infância até o topo do ranking 
mundial de tênis.

R$ 39,90 | 384 páginas

Nadal abre sua biografia narrando com detalhes 
e emoção a final de Wimbledon em 2008, 
considerada por John McEnroe“a melhor de todos 
os tempos”.

Rafa revela um esportista obstinado, um homem 
ético e um ser humano profundamente ligado à 
família e às suas raízes.

R$ 29,90 | 256 páginas

www.sextante.com.br | facebook.com/esextante | twitter:@sextante

GUGA - UM BRASILEIRO RAFA - MINHA HISTÓRIA

PROGRAMAÇÃO DEMAIS QUADRAS*

DIA 

16/02
SEGUNDA

18/02
QUARTA

20/02
SEXTA

17/02
TERÇA

19/02
QUINTA

QUADRA 1

Início às 11h

Início às 11h

Início às 14h

Início às 11h

Início às 11h

QUADRA 2

Início às 11h

Início às 11h

Início às 11h

Início às 11h

QUADRA 3

Início às 11h

Início às 11h

Início às 11h

Início às 11h

QUADRA 4

Início às 11h

Início às 11h

*horários dos jogos sujeitos a alteração sem aviso prévio.

EXPEDIENTE - REVISTA PROGRAMA RIO OPEN APRESENTADO PELA CLARO 

Jornalista Responsável: Gabriela Athayde – MTB 22468 Projeto Gráfi co e Capa: Departamento de Criação 
IMX – Marcelo Araújo, Daniel Viana, Tássia Assis, Juliana Paraizo, Júlia Goulart e Luciano Figueiredo. Edição | 
Diagramação: Folio Design Textos: Gabriela Athayde, Camila Cesarino, Rayane Marcolino, Diana Gabanyi, Jade 
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PROGRAMAÇÃO QUADRA CENTRAL*

DIA RODADA SESSÃO MANHÃ SESSÃO TARDE

16/02
SEGUNDA

20/02
SEXTA

18/02
QUARTA

22/02
DOMINGO

17/02
TERÇA

21/02
SÁBADO

19/02
QUINTA

1ª RODADA SIMPLES
ATP/WTA

QUARTAS DE FINAL
ATP/WTA

2ª RODADA SIMPLES
ATP/WTA

FINAIS
ATP/WTA

1ª RODADA SIMPLES
ATP/WTA

SEMIFINAIS ATP/WTA
FINAIS DE DUPLAS

2ª RODADA SIMPLES
ATP/WTA

Início às 11h WTA
Não antes das 13h ATP
Seguido de ATP

Início às 13h30 DUPLAS
Não antes das 15h30 ATP

Início às 11h WTA
Não antes das 13h ATP
Seguido de ATP

Início às 15h WTA

Início às 11h WTA
Não antes das 13h ATP
Seguido de ATP

Início às 13h WTA
Seguido de WTA

Início às 11h WTA
Não antes das 13h ATP
Seguido de ATP

Não antes das 16h45 DUPLAS OU WTA
Não antes das 19h ATP
Seguido de ATP

Seguido de ATP
Seguido de ATP
Seguido de ATP

Não antes das 16h45 DUPLAS OU WTA
Não antes das 19h ATP
Seguido de ATP

Não antes das 18h ATP

Não antes das 16h45 DUPLAS OU WTA
Não antes das 19h ATP
Seguido de ATP

Seguido de ATP
Seguido de ATP
Seguido de FINAL DUPLAS ATP

Não antes das 16h45 DUPLAS OU WTA
Não antes das 19h ATP
Seguido de ATP

DIA RODADA SESSÃO ÚNICA
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