CARTA IMM
Da alegria e calor dos cariocas às curvas exuberantes de sua natureza, o Rio de Janeiro mostrou, ao longo dos anos, sua vocação para sediar grandes eventos esportivos. Os Jogos Olímpicos de 2016, mais do que nunca, comprovaram isso. E para dar sequência a esse histórico de
sucesso, a Cidade Maravilhosa recebe, pelo quarto ano consecutivo, o maior evento de esporte
olímpico do calendário anual do país: o Rio Open.
É com enorme orgulho que a IMM traz novamente ao Rio o torneio, um ATP 500 que reúne nomes de peso do tênis mundial, além de grandes marcas nacionais e internacionais. Isso sem falar
no caloroso e apaixonado público, que vibra com a possibilidade de viver experiências exclusivas.
Para esta edição, o Rio Open apresentado pela Claro confirmou a dupla número 1 do mundo
na temporada 2016 — Bruno Soares e Jamie Murray e manteve a tradição de trazer dois atletas
que estão entre os 10 melhores do planeta: o japonês Kei Nishikori e o austríaco Dominic Thiem.
Nosso compromisso social também estará presente, como de costume, mas com novidades
que nos deixam emocionados e ainda mais certos de nosso papel. O Rio Open foi um dos quatro torneios reconhecidos pelo ATP Aces for Charity pelo trabalho desenvolvido com os quatro
projetos sociais que apoia. Além disso, realizaremos o torneio Winners com os integrantes
desses projetos. A partir do resultado, seis crianças terão a chance de treinar por uma semana
na IMG Academy, comandada pela lenda Nick Bollettieri.
O Rio Open também chega a sua quarta edição com um alto índice de renovação dos patrocinadores, além de novos parceiros. O torneio conta com patrocínio máster da Claro, patrocínio
do Itaú, Peugeot, Emirates, FedEx, Samsung e Mubadala. Também com as empresas Rolex, Tokio
Marine Seguradora, Nissin, IRB Brasil RE, Daylong, Pirelli, Estácio e Stella Artois, e ainda com Booking.com, Deloitte, Localiza, Eurofarma, Dasa, Nestlé Gelato, Raízen, Shopping Leblon e Sextante.
A Rede Windsor está confirmada como rede hoteleira oficial, a Fila será a responsável pelo
material esportivo, e a Head, a fornecedora da bola oficial do evento. A Breton irá fornecer
móveis para o Corcovado Club e para o Breton Players Lounge. Lídio Carraro — a vinícola
boutique brasileira — oferecerá o espumante e vinho oficiais do Rio Open. O torneio conta
ainda com parceria da Granado, Gatorade, Antonio Bernardo, Café Orfeu, Jockey Club Brasileiro e IMG Academy. O SporTv é a emissora oficial do Rio Open e transmite em HD todos
jogos da quadra central para o Brasil e mais de 160 países através da ATP Media.
O evento é incentivado pelo Ministério dos Esportes — Governo Federal Brasil, através da
Lei de Incentivo ao Esporte. A realização é do Instituto RJ de Tênis, com promoção da IMM.
Também contamos com parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura do
Rio de Janeiro.
Que tenhamos mais um maravilhoso Rio Open pela frente!
Alan Adler - CEO da IMM & Marcia Casz - COO de Esportes da IMM
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RIO OPEN
3 ANOS DE SUCESSO
Construindo um novo capítulo da história do tênis no Brasil

Em 2014, o Rio Open — maior torneio de tênis da América do Sul — aterrissou na cidade maravilhosa e começou a construir um
novo capítulo da história do tênis no Brasil. O público de todas as idades passou a
frequentar o Jockey Club Brasileiro, um dos
cenários mais lindos do circuito mundial de
tênis, e puderam ver de perto seus ídolos,
assistindo a treinos com direito a fotos e
autógrafos, diversas opções gastronômicas
e ativações de patrocinadores no Leblon
Boulevard em um clima descontraído entre amigos e amantes do esporte. A paixão
pelo tênis encontrou seu lugar e proporcionou aos fãs uma experiência completa, digna de um grande evento internacional.
Desde então, atletas de ponta estiveram
no Rio para disputar o único ATP 500 da
América do Sul e o primeiro WTA do Rio
de Janeiro. Rafael Nadal (2014, 2015, 2016),
David Ferrer (2014, 2015, 2016), Tsonga
(2016), Fábio Fognini (2014, 2015, 2016),
Thomaz Bellucci (2014, 2015, 2016), Pablo
Andujar (2014, 2015, 2016), John Isner
(2016), Jack Sock (2016), Dominic Thiem

(2016), Tommy Robredo, entre muitos outros. Entre as mulheres os destaques foram
a italiana Sara Errani, campeã de 2015 e
Francesca Schiavone, campeã em 2016.
clínica com ícones do esporte. Maria Esther
Bueno, Wilton Carvalho, Ricardo Acioly (o
Pardal) e ninguém menos que Nick Bollettieri já conduziram a garotada.

Nesses três primeiros anos a imprensa, tanto nacional quanto internacional, esteve
presente de forma massiva, o que deu ao
torneio e ao Rio de Janeiro enorme visibilidade mundial. Além disso, o torneio conta
com transmissão de todos jogos da quadra
central em HD pelo Canal SporTV, além de
transmissão internacional para mais de 160
países pela ATP Media e IMG Media.
Com tanta repercussão e proximidade, as
crianças tem a oportunidade de vivenciar
o mundo tênis bem de perto, vendo seus
ídolos em ação, assistindo treinos, partidas
memoráveis e vibrando com a experiência.
O tênis começa a retomar o destaque entre os esportes praticados e também ganha
força com projetos sociais que ajudam a
descobrir talentos em comunidades, além
da função social de dar uma nova perspectiva de vida a esses jovens.

Desde 2016, o Rio Open apoia importantes projetos sociais do Rio de Janeiro, que
usam o esporte como ferramenta de desenvolvimento e inclusão social. Os projetos
apoiados em 2016 foram o Tênis Solidário,
Escolinha de Tênis Fabiano de Paula, o Tênis
na Lagoa e o Tênis Para Todos. Por meio da
parceria com os projetos, o Rio Open disponibiliza bolas usadas durante o torneio
para aproveitamento nos treinos das crianças, material para treinamento, ingressos
para os alunos dos projetos assistirem a jogos do Rio Open, oportunidade para cerca
de 75 crianças atuarem como “boleiros” do
torneio, clínicas de tênis para jovens com
a presença de jogadores profissionais e
em 2016 foi realizado ainda um torneio nas
quadras do complexo do evento.

O Rio Open é cheio de momentos inesquecíveis, além de jogos que entraram para a
história do circuito mundial, as homenagens
feitas a personalidades do esporte, emocionaram a todos. Mas o mais incrível foi
a consagração de atletas brasileiros como
Teliana Pereira, Thomaz Bellucci, Gabriela
Cé, Bia Maia, João Souza — Feijão, Paula
Gonçalves e Thiago Monteiro, muitos ainda desconhecidos do grande público. Eles
levantaram a torcida, que vibrou vendo os
talentos nacionais fazendo bonito nas quadras cariocas de saibro.
Isso tudo em apenas 3 anos ....

Mas o investimento nas futuras gerações do
tênis brasileiro não para por aí. O Kid’s Day
foi criado em 2014 com o objetivo de proporcionar às crianças que já praticam o esporte, a oportunidade de participar de uma
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DESTAQUES

Nadal X Andujar
Teliana Pereira
Marcelo Melo
Thomaz Bellucci
Bruno Soares

CAMPEÕES

WTA Simples
Kurumi Nara

ATP Duplas
Juan Sebastian Cabal
e Robert Farah

WTA Duplas
Irina Begu e Maria
Irigoyen

A primeira edição do Rio Open foi
emoção pura do início ao fim. Com
a presença de 150 tenistas, incluindo
o então No 1 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 puderam
vivenciar o melhor do tênis nas quadras e diversas atrações fora delas.
TOP

Dentro ou fora?
No fundo, isso não é
tão importante assim.
Vencer ou perder é algo passageiro,
mas o que se aprende com o jogo fica
para sempre. Respeitar o adversário,
dar sempre o melhor, superar os limites.
É isso que importa, dentro e fora da quadra.
Por isso, quem vive o esporte de verdade
nunca perde. O tênis muda as pessoas.
E pessoas mudam o mundo.
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10.080
BOLAS USADAS

150
ATLETAS

HOMENAGEADOS

60.000
ESPECTADORES

Itaú. Patrocinador Oficial
do Rio Open 2017_:-)

Guga
ATP Simples
Rafael Nadal
Campeão 2014

Itaú. Feito para você_

NADAL
FERRER

Maria Esther Bueno

2014
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2015

92

DESTAQUES

Nadal X Cuevas
Fognini X Delbonis
Beatriz Haddad Maia
João Souza

PARTIDAS
DISPUTADAS

627

O sucesso de 2014 incentivou o Rio Open
a crescer em 2015. A organização investiu
R$30 milhões no evento — 20% a mais que
no ano anterior — e construiu uma quadra
extra, a nona do Jockey Club Brasileiro. A nova
quadra se tornou uma atração à parte: com arquibancadas construídas especialmente para os
treinos, por ali bateram bola das maiores estrelas da competição sempre com um grande público, tentando chegar mais perto de seus ídolos para tirar uma foto ou pegar um autógrafo.

RAQUETES
ENCORDOADAS

DESTAQUES

2.300

Dominic Thiem
Thiago Monteiro
Paula Gonçalves

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS
NO EVENTO

CAMPEÕES

CAMPEÕES

WTA Simples
Francesca
Schiavone

ATP Duplas
Juan Sebastian Cabal
e Robert Farah

WTA Duplas
Veronica Cepede Royg
e María Irigoyen

HOMENAGEADOS

WTA Simples
Sara Errani

ATP Duplas
Martin e Philipp Oswald

WTA Duplas
Ysaline Bonaventure
e Rebecca Peterson
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ATP Simples
Pablo Cuevas
Campeão 2016

Família de Alcides Procópio
recebe a homenagem de
Maria Esther Bueno

QUADRAS
DE SAIBRO

TOP

10
NADAL
FERRER

350

JORNALISTAS

182

PAÍSES COM
TRANSMISSÃO

HOMENAGEADOS

ATP Simples
David Ferrer
Campeão 2015

Thomaz Koch

Braguinha

Fernando Meligeni

TOP

10
NADAL
FERRER
TSONGA

2016

Quadra central é
batizada com nome
de Gustavo Kuerten

A terceira edição do Rio Open teve a chave mais
forte da história do torneio e inúmeras novidades.
Em quadra, estiveram quatro tenistas que costumam frequentar o grupo dos 10 melhores do mundo — Rafael Nadal, Jo-Wilfried Tsonga, John Isner,
David Ferrer, além de Jack Sock, Dominic Thiem,
Fabio Fognini e Francesca Schiavone.
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PERSONALIDADES
Em 2016, ano olímpico, o Rio Open recebeu
dezenas de atletas em sua terceira edição,
além de artistas e personalidades que sempre prestigiam o maior torneio de Tênis da
América do Sul. Confira.

Carolina Dieckmann

Toz e sua esposa
Elodie Salmeron

Maitê Proença

Letícia Birkheuer e
Daniella Sarahyba

Hortência Marcari, Guga Kuerten e
Adriana Samuel em noite de Leilão.
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Oskar Metsavaht

Paula Toller com seu marido
Luis Faria.

Jimmy McManis
Bernardinho com Fernanda Venturini, sua esposa e João
Pedro Paes Leme com seu filho durante o Leilão em prol
do Instituto Guga Kuerten.
Flavio Canto

Murilo Benício com
seu filho e amigo

Emanuel Rego e Gustavo Borges

Fernando Torquato

Tsonga, Guga, Bruno Soares e Ferrer prestigiando
o Leilão em prol do Instituto de Guga Kuerten

Bob Burnquist

Isabel Salgado

Fernanda Motta

Aldo - Mais forte
que o Mundo
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“Vai ser muito legal poder jogar com o Jamie, meu parceiro, no
Rio. No Rio sempre somos recebidos com um carinho enorme
e tenho certeza que o Jamie vai gostar muito. Ele gosta de jogar com a torcida e vai se sentir em casa no Jockey. Sabemos
o quanto esse torneio é duro, mas a gente vem jogando muito
bem e esperamos começar muito bem a temporada para ter um
grande resultado no Rio,” disse Bruno.

RIO OPEN 2017
Torneio terá 2 tenistas top 10 pelo quarto e muitas atrações dentro e fora das quadras.

Parece que foi ontem que o Rio Open desembarcou na cidade maravilhosa, mas, o
maior Torneio de Tênis da América do Sul,
já chegou em sua quarta edição. Sim, ao
longo desses últimos anos o evento sofreu
mudanças, ajustes e melhorias, e sempre
será assim, mas a emoção é sempre incrível. O horário de início das partidas mudou para mais tarde, dando mais conforto
para atletas e público, tem novidades dentro e fora das quadras como a estreia de
Nishikori no torneio, 30% a mais de área
coberta no Leblon Boulevard e a nova Loja
de Produtos Oficiais Rio Open, além de
muitas outras surpresas. O primeiro ATP
World Tour 500 da história do Brasil e o
maior evento esportivo anual do Rio de
Janeiro veio para ficar e inicia mais uma
edição, que irá proporcionar experiências
únicas e inesquecíveis.

AS ESTRELAS
Pelo quarto ano consecutivo, dois tenistas
do top 10 do ranking mundial estarão na
disputa do torneio em 2017: O japonês Kei
Nishikori e o austríaco Dominic Thiem. Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio
2016 e atual número 5 do ranking da ATP,
Nishikori, de 26 anos, disputará o Rio Open
pela primeira vez. Já Dominic Thiem volta
ao Rio depois de ter alcançado a semifinal
do torneio em 2016 e de realizar uma excelente temporada, especialmente no saibro.

16

Os veteranos em terras brasileiras — Ferrer
e Cuevas vêm animados para lutar pelo bicampeonato e terão a concorrência dos espanhóis Albert Ramos Vinolas (26o), quadrifinalista em Roland Garros no último ano
e Pablo Carreno Busta (30o), que vem em
ascensão temporada após temporada, completando a lista dos 6 top 30. Os finalistas
das 3 edições do Rio Open também confirmaram presença: Alexander Dolgopolov,
Fabio Fognini e Guido Pella.
Campeões da Copa Davis, ao lado de Juan
Martin del Potro, Federico Delbonis e Diego
Schwartzman prometem dar trabalho no
Rio. A Argentina, inclusive, vem com mais
três tenistas: Facundo Bagnis, Horacio Zeballos
e Renzo Olivo.
Os brasileiros Thomaz Bellucci e Thiago
Monteiro, que teve um 2016 inesquecível no
Rio Open, derrotando Jo-Wilfried Tsonga
na estreia e perdendo para o eventual campeão, Pablo Cuevas, já afirmaram que vão
em busca de um primeiro título brasileiro
no ATP 500 carioca.
Outro destaque é a presença da dupla número 1 do mundo: Bruno Soares e Jamie Murray.
A dupla, que começou a parceria de maneira
meteórica em 2016, venceu os dois primeiros
torneios que disputou, o ATP de Sydney e o
Australian Open. Eles mantiveram a consistência durante o ano, com finais nos Masters
1000 de Monte Carlo e de Toronto e o título
de mais um Grand Slam, o US Open.

LEBLON BOULEVARD

CORCOVADO CLUB

Um dos pontos mais badalados no Rio
Open é o Leblon Boulevard — área interativa de aproximadamente 10mil m², com
food trucks de renomados restaurantes,
bares, ativações de patrocinadores e lojas
de materiais esportivos.

A área VIP do torneio — chamada de Corcovado Club — foi projetada com o que há de
mais sofisticado em decoração, gastronomia e arte, seguindo a tendência dos grandes torneios internacionais. Em 2017, o local
espera receber mais de sete mil pessoas ao
longo do evento em um espaço idealizado
pelo cenógrafo Abel Gomes, decoração sofisticada com mobiliário da Breton e projeto
da conceituada dupla Tina Pessoa de Queiroz e Ana Luiza Jardim. Já o cardápio valoriza a culinária brasileira com receitas elaboradas pelo chef Marcones Deus.

Este ano os destaques vão para a La Boutique — Loja de Produtos Oficiais do evento,
a Barbearia Granado, com atendimento gratuito para deixar os homens elegantes durante o torneio e a participação do Brasa BBQ
— projeto do badalado chef Pedro Benoliel
que levará criações de cheeseburger além de
uma batata frita especial, a Bratata, acompanhada de curry ketchup e molho aioli.
Aliás, opções gastronômicas não faltam. Além
do Brasa BBQ, estarão presentes Cogu, Geneal, Nestlé Gelato, Las Empanadas, Rosita,
Tapí, Carolinas, Pipoca Cinemark, Drink Trucks
e o badalado e ainda maior Bar Stella. Diversão fora das quadras para toda família toda.

PATROCINADORES E PARCEIROS QUE
VALEM OURO
Um evento deste porte não seria possível
sem a parceria de empresas que acreditam no nosso sucesso e no esporte como
ferramenta de crescimento e educação.
Em 2017 o Rio Open conta com patrocínio
máster da Claro, patrocínio do Itaú, Peugeot e Emirates. Também conta com as
empresas Rolex, Tokio Marine Seguradora,
Nissin, IRB Brasil RE, Daylong, Pirelli, Estácio e Stella Artois, e ainda com Booking.
com, Deloitte, Localiza, Eurofarma, Dasa,
Nestlé Gelato, Raízen, Samsung, Shopping
Leblon e Sextante.
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A Rede Windsor está confirmada como
rede hoteleira oficial, a Fila será a responsável pelo material esportivo e a Head, fornecedora da bola oficial do evento. A Breton irá fornecer móveis para o Corcovado
Club e para o Breton Players Lounge. Lídio Carraro — a vinícola boutique brasileira, oferecerá o espumante e vinho oficiais
do Rio Open. Conta ainda com parceria
da Granado, Gatorade, Antonio Bernardo,
Café Orfeu, Jockey Club Brasileiro, IMG
Academy e Prefeitura do Rio. SporTv é a
emissora oficial do Rio Open e transmite
em HD todos jogos da quadra central para
o Brasil e mais de 160 países através da
ATP Media.

IMG ACADEMY

TENNIS PROGRAM
Since its inception more than 30 years ago, the IMG Academy Bollettieri tennis program
has earned the reputation as the sport’s premier destination for tennis improvement by
developing complete players who can perform in any match situation.

BOARDING SCHOOL

CAMP

The IMG Academy tennis program sets the
standards by which all tennis academies are
measured. By pairing elite academics with
world-class athletic training, IMG Academy
is the leader in preparing student-athletes for
their next step in life. In the past 3 years, tennis
student-athletes have committed to universities
such as Arizona, Carnegie Mellon, Clemson,
Georgetown, Georgia Tech, Johns Hopkins,
LSU, Tennessee, Virginia Tech, and many more.

By combining expert instruction, cutting-edge
training methodologies, professional-quality
facilities, and a fun and motivating environment
featuring young athletes from around the world,
IMG Academy tennis camps create memories
that last a lifetime. Camps are available
year-round for all ages and abilities.

Contact: Info@IMGAcademy.com or 1-800-872-6425
5500 34th Street West – Bradenton FL 34210 | IMGACADEMY.COM

O evento é incentivado pelo Ministério dos Esportes — Governo Federal Brasil, através da
Lei de Incentivo ao Esporte. A realização é do
Instituto RJ de Tênis e promoção da IMM.

“É uma grande satisfação chegar a esta quarta
edição de forma consolidada, com parceiros
que estão com a gente desde o primeiro ano e
outros, mais novos, que acreditam na força do
Rio Open. Somos hoje, além de o maior torneio
de tênis da América do Sul, o principal evento
de esporte olímpico do Brasil. E não nos limitamos apenas às competições em quadra, temos
o objetivo de proporcionar uma experiência
de entretenimento completo para o público. O
que é motivo de grande orgulho pra gente”,
diz Marcia Casz, COO de Esportes da IMM.

LA BOUTIQUE
LOJA COM PRODUTOS
RIO OPEN

PREMIAÇÃO DE
R$4,5 MILHÕES

LOJA FILA

BARBEARIA
GRANADO

“Mais um ano vamos contar com uma lista de jogadores com estilos interessantes. Os nossos dois
top 10, Nishikori e Thiem, são os favoritos ao título mas à exemplo do ano passado, o ranking
não garante títulos e eles terão que superar bons jogadores no saibro como o Ferrer e o Cuevas,
campeões no Rio, Fognini, Ramos Vinolas, Carreño Busta, Robredo e Dolgopolov. É muito positivo
também ver o Thiago Monteiro se juntando ao Thomaz em chaves de ATP 500. Os dois já tiveram
bons resultados no Rio e com o empurrão da torcida podem ir longe também,” disse Luiz Procopio
Carvalho, Diretor do Torneio.
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O RIO DE JANEIRO, A CAPITAL DO TÊNIS

“Além de ajudar a desenvolver o esporte olímpico, tem um impacto muito grande na economia local, fortalecendo o turismo
carioca e promovendo nossa imagem no Brasil e no exterior. E
ao apoiarmos este evento estaremos influenciando, como contrapartida direta, na formação e na qualificação sócio-esportiva de
crianças e jovens, assim como no aprimoramento técnico de promissores atletas através de alguns dos principais projetos sociais
bem sucedidos, como o Esporte RJ e o Talentos RJ, apoiados pela
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. E assim vamos ponto
a ponto, game a game, caminhando para conquistarmos muitos
sets futuros sem que esta partida termine.” Thiago Pampolha, Secretário Estadual de Esporte, Lazer e Juventude.

“O Rio Open de tênis é o maior torneio da modalidade na América do Sul, em que participam os melhores tenistas do mundo.
Essa é uma grande oportunidade tanto para o desenvolvimento
de esporte, para a motivação de crianças e formação de atletas,
como para a troca experiências e evolução dessa modalidade no
país. Além de receber apoio da Lei de Incentivo ao Esporte, estamos trabalhando para levar, no próximo ano, o Rio Open de tênis
para o Parque Olímpico. O torneio está em sua quarta edição e
é um orgulho para o Brasil sediar uma competição dessa magnitude.” Leonardo Picciani, Ministro dos Esportes.

NOVO HORÁRIO,
COM INÍCIO DAS
PARTIDAS ÀS 16H30

10
MIL

10MIL M2 DE LEBLON
BOULEVARD COM
DIVERSAS ATRAÇÕES
60 JOGADORES NA
DISPUTA (SIMPLES
E DUPLAS)

“O Rio é Turismo, o Rio é Esporte, o Rio é pela quarta vez palco do Rio Open, torneio que nos
colocou no circuito ATP 500, um dos mais prestigiados do mundo. Amo o esporte, acredito em
seu potencial social, educativo e econômico, e que merece da Prefeitura do Rio todo apoio. O Rio
Open 2017 abre nosso calendário de eventos esportivos, que será fortalecido e ampliado. Criamos
um Conselho Municipal de Turismo com o intuito de estabelecer na cidade ações permanentes que
estimulem novos negócios, fomentem a economia e proporcionem momentos inesquecíveis, como
os que o esporte é capaz de propiciar.
Sejam muito bem-vindos os atletas protagonistas do espetáculo que fará do Rio Open 2017 um
torneio de alto nível, reunindo no Jockey Club Brasileiro grandes nomes do tênis mundial. Desejamos muita sorte aos atletas que nos visitam e nossa torcida para o Thiago Monteiro, Rogerio Dutra
Silva e Thomaz Bellucci. O Rio de Janeiro os recebe com carinho, hospitalidade, e que a cidade se
encante com este lindo espetáculo do esporte mundial.” Marcelo Crivella, Prefeito da Cidade do
Rio de Janeiro.
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TOP

10
N

1

O

DOIS JOGADORES TOP 10
KEI NISHIKORI E
DOMINIC THIEM

DUPLA NO 1 DO MUNDO
BRUNO SOARES E
JAMIE MURRAY

30% A MAIS DE
ÁREA COBERTA

“A nova Riotur está inteiramente focada em uma gestão moderna, eficiente e 100% em atender o
turista. O Rio de Janeiro é a porta de entrada do turismo no Brasil, e é nosso dever trabalhar estrategicamente para levar a marca da cidade para o mundo. Não há forma mais adequada, quando
se pensa em fonte de receita imediata para a cidade, do que o turismo. É nossa missão contagiar
o turista para que ele faça do Rio a sua prioridade. Para nossa alegria, no mês de fevereiro, além
do Carnaval, estamos recebendo o Rio Open. O Rio de Janeiro abraça este evento com enorme
carinho. Trata-se de um dos torneios de tênis mais importantes do calendário mundial, e sabemos
também o potencial que ele exerce como propaganda da cidade no cenário internacional. Vamos
planejar um calendário anual com eventos emblemáticos, otimizando essas oportunidades para
atrair novos turistas e movimentar a marca da cidade. Acreditamos que entre os dias 20 e 26 de
fevereiro, junto com o Carnaval, o carioca estará recebendo os turistas para o Rio Open de braços
abertos, com a sua simpatia, a sua gentileza, o seu encantamento, o seu carisma.” Marcelo Alves,
Presidente da Riotur.
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INSPIRADO NO AUTÊNTICO
GELATO ITALIANO E APRECIADO
NO MAIOR TORNEIO DE TÊNIS
DA AMÉRICA DO SUL.
L’ARTE ITALIANA. PER TE.

B R E T O N PAT R O C I N A D O R A D O
RIO DE JANEIRO I SÃO PAULO I CAMPINAS I SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2017

O TÊNIS TRANSFORMANDO
A VIDA DE JOVENS E
DESCOBRINDO TALENTOS
Projetos sociais recebem apoio do Rio Open

Desde 2016, o Rio Open apoia importantes
projetos sociais do Estado do Rio de Janeiro,
que usam o esporte como ferramenta de desenvolvimento e inclusão social. A cada ano o
torneio amplia essas parcerias, contribuindo
para que mais de 670 crianças se aproximem
e se encantem com o esporte e possam se
tornar ídolos no futuro.
Os jovens que participam dos projetos
Tênis Solidário, Tênis na Lagoa, Instituto Futuro Bom, Escolinha de Tênis Fabiano de
Paula e Arremessar para o futuro tem vagas
para trabalharem como boleiros, ganham
uniformes, participam de clínicas de tênis
com ícones do esporte, ganham ingressos
para assistirem ao torneio e levam as bolas
usadas para seus treinos.

Além de terem a oportunidade de verem de
perto grandes ídolos do esporte e conhecerem os bastidores de um grande torneio, o
Rio Open este ano ainda dará o gostinho a
eles de participarem como atletas através
do torneio Winners, competição entre os
projetos sociais.
Mas não para por aí. Estes jovens que descobriram no tênis sua verdadeira vocação,
poderão ter uma oportunidade única e que
irá transformar para sempre suas vidas. O
prêmio do torneio Winners será, nada mais
nada menos, que seis vagas para treinamento na melhor escola de tênis no mundo
— a IMG Academy.
“Estamos investindo no futuro do tênis. Podemos encontrar talentos do esporte em
qualquer lugar, basta dar as condições mínimas para a prática. Esses projetos mostram
que é possível e que o tênis pode e deve ser
acessível a todos. Com essas parcerias queremos incentivar crianças carentes a seguirem praticando o tênis e acreditamos que o
esporte é a melhor ferramenta de inclusão
social, ensinando valores essenciais para
que, no futuro, possam se tornar vencedores dentro e fora das quadras.”, declara Luiz
Procopio Carvalho - Diretor do Torneio.

Conheça um pouco mais sobre cada um dos
projetos sociais apoiados pelo Rio Open e
sobre jovens que estão se destacando e são
promessas para o futuro do tênis no Brasil.
TÊNIS SOLIDÁRIO
Localizado no bairro de Pilares, na Zona Norte do Rio, o projeto foi idealizado pelo professor de Educação Física Artur Ricardo e existe
desde 2011. Cerca de 40 jovens entre 7 e 17
anos de idade, que estudam em escola pública, têm aulas gratuitas de tênis.
A quadra — adaptada do futsal para o tênis —
fica embaixo do viaduto de Pilares. Além de
aprender fundamentos do esporte, a criançada recebe noções básicas de etiqueta, inglês
e português. Os jovens atletas recebem também uniformes, material esportivo e lanches
de forma gratuita.

Cauã Ostenta. Morador de Pilares e
aluno do Projeto Tênis Solidário desde
2011, o pequeno Cauã Ostenta, filho de
uma empregada doméstica e morador
de uma comunidade, conseguiu excelentes resultados ao longo dos anos e
hoje, com 10 anos, é atleta do Fluminense Football Club. Em 2016 participou de 10 torneios e foi três vezes
vice-campeão e duas vezes campeão.
Terminou o ano em terceiro lugar no
ranking na categoria até 10 anos.
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TÊNIS NA LAGOA

ESCOLINHA DE TÊNIS FABIANO DE PAULA

ARREMESSAR PARA O FUTURO

O Projeto Tênis na Lagoa é uma iniciativa particular do professor Alexandre Borges e existe desde 2003, tendo atendido até hoje mais
de 2500 crianças. A cada ano, 150 crianças
entre 5 e 17 anos de comunidades como Cruzada São Sebastião, Vidigal, Rocinha, Parque
da Cidade, Pavão-Pavãozinho, Cantagalo, Tabajaras e Rio das Pedras participam das aulas
que acontecem nas quadras públicas localizadas às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. Aqueles que se destacam no
projeto fazem parte de uma equipe de competição que viaja por todo o país.

O projeto de iniciação esportiva, fruto da
parceria entre a Secretaria de Esporte, Lazer
e Juventude (Seelje) com o atleta brasileiro
Fabiano de Paula, foi inaugurado em fevereiro de 2015 e funciona na quadra de saibro
localizada na Rocinha, em São Conrado, na
Zona Sul do Rio. Atualmente, a escolinha conta com cerca de 200 alunos que praticam o
tênis diariamente.

O Projeto Arremessar para o Futuro ajuda
hoje 26 crianças e jovens da comunidade do
Terreirão (Recreio), Curicica e Jacarepaguá.

Muito além de forehands e backhands, o objetivo do Projeto Tênis na Lagoa é promover
o desenvolvimento humano, a inclusão social
e a integração e educação de jovens e suas
famílias por meio da prática do tênis, promovendo melhoria da qualidade de vida.

Vitinho. Uma das promessas do Projeto Tênis na Lagoa é Antonio Vitor - o
Vitinho, de 9 anos. No projeto desde
seus 7 anos de idade, começou batendo na bola com um talento nato e diz
querer ser melhor jogador que Guga e
Federer. Ama jogar tênis e o brilho nos
olhos desse pequenino tenista comprova essa paixão. Filho de porteiro e
de uma empregada doméstica que trabalham duro e investem muito na educação de Vitinho.

Fabiano, que é morador da Rocinha, inaugurou a quadra em novembro de 2012 junto
com o sérvio Novak Djokovic, atual número 2
do mundo do tênis.
Ela é destinada para crianças e adolescentes
carentes da comunidade entre 5 e 17 anos e
os meninos e meninas de destaque ganham
oportunidades de treinamento na academia
Tennis Route, no Recreio dos Bandeirantes,
também no Rio de Janeiro.

Fabiano de Paula. Oriundo de uma família bastante humilde, Fabiano cresceu na
Comunidade da Rocinha, onde vive até
hoje, e sempre foi muito ligado ao esporte. Aos 9 anos teve contato com a bolinha de tênis pela primeira vez quando foi
substituir um boleiro que se acidentara,
no Hotel Intercontinental. Dois anos depois jogou e venceu seu primeiro torneio
estadual, ganhando do 1º colocado no
ranking do Rio de Janeiro. Hoje Fabiano
está entre os 5 melhores tenistas profissionais do país e entre os 220 do mundo.

O objetivo do Arremessar é transformar o
cidadão através do esporte e da educação,
dando a ele a chance de treinar, de conquistar
pontos no ranking brasileiro e se aperfeiçoar
para uma futura bolsa de estudos em uma
universidade fora do país.
O Arremessar conta hoje com o apoio do
Instituto Kinder do Brasil e de uma etapa do
Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil realizado nas quadras da Escola de Tênis NTC
(Núcleo de Tênis City) no Recreio dos Bandeirantes, que geram recursos para as bolsas.

Marcus Vinícius B. da Rocha. Marcus
começou a jogar com 10 anos e sempre
se destacou por ser muito esforçado e
evoluir dia a dia. Hoje, com 15 anos e
1,90m de altura, disputa os torneios da
CBT e já é o 1º no ranking da Federação do Rio. Seu sonho é se tornar um
tenista profissional ou tentar uma universidade fora do país através do tênis.
Seus pais são comerciantes e apensar
das dificuldades financeiras, são muito
presentes e fazem de tudo para mantê-lo no tênis e competindo, assim como
o projeto Arremessar para o Futuro.
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INSTITUTO FUTURO BOM
O Instituto Futuro Bom atenderá 260 crianças
no ano de 2017 através dos projetos Tênis na
Escola, Tênis para Todos e Dentro e Fora da
Quadra, que utilizam o tênis para retirar o melhor de cada um, tendo a educação sempre
como prioridade. Seguem o mesmo modelo
universitário americano, onde cada criança
é acompanhada de perto em relação ao seu
rendimento escolar, participação nos treinos
e cursos do instituto, para a sua permanência
nos projetos.
Tênis na Escola - As aulas acontecem no Vidigal e atendem 200 crianças de 7 a 12 anos,
fazendo a iniciação ao esporte, trabalhando a
parte técnica, física e mental. As crianças que
demonstram maior talento e/ou força de vontade em aprender o esporte, são convidadas a
fazer parte do projeto Tênis para Todos.
Tênis Para Todos – As aulas acontecem nas
quadras do Hotel Sheraton e trabalham com
40 crianças a partir dos 12 anos. Oferecem

uniforme completo, café da manhã, almoço,
jantar, passeios, festa de final de ano, aulas
de informática e inglês para manter o aluno/atleta motivado e incluído na sociedade.
Após dois anos, o aluno/atleta que se destacar dentro e fora da quadra, ele é convidado
para fazer parte da equipe de competição.
A grande novidade é que este ano o projeto
irá dar aula de tênis para 10 atletas cadeirantes,
em parceria com a ABBR (Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação) e com o apoio
da ITF (Federação Internacional de Tênis).
Dentro e Fora da Quadra – As aulas acontecem no Hotel Royal Tulip em São Conrado
e são treinados 13 alunos/atletas. O quesito
mais importante para fazer parte deste grupo não é o talento para o esporte, mas principalmente o amor e a vontade em aprender e
vencer na vida. Todos participam de torneios
locais e nacionais e, para aqueles que se formarem no segundo grau e fizerem parte da
equipe por no mínimo 3 anos, o projeto, em
parceria com a Universidade Estácio, dará
uma bolsa de 100% em um curso universitário.

Gustavo Lopes. Gustavo Lopes, faz
parte do projeto desde o seu início,
pai assassinado quando jovem, mãe
analfabeta, teve uma infância muito
doente, tendo passado até os 8 anos
no hospital, onde realizou diversas
intervenções cirúrgicas. Ele foi contratado em 2016 pelo Clube Caiçaras
para ser rebatedor, e começa em 2017
o curso de educação física na Universidade Estácio com bolsa de 100%.
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CARTA ATP
Queridos Fãs de Tênis,
Bem-vindos ao ATP World Tour 2017 e ao Rio Open apresentado pela Claro.
Este torneio é um dos 13 ATP World Tour 500 do circuito, apresentando os melhores atletas do
mundo, competindo por um título altamente cobiçado e pelos 500 pontos do ranking Emirates
ATP oferecidos ao vencedor.
Esperamos que você aprecie o espetáculo que irá acontecer nas quadras durante a semana.
Temos a sorte de estar testemunhando uma das eras mais emocionantes da história do esporte, com estrelas globais e um grupo incrível de jogadores #nextgen que estão fazendo grandes
avanços no ranking nos estágios iniciais de suas carreiras. A profundidade do talento no circuito é simplesmente fenomenal.
O ATP World Tour é uma das poucas propostas desportivas verdadeiramente globais, com 64
torneios em 31 países em cinco continentes, onde os nossos 100 melhores jogadores vêm de
mais de 35 países. Cada torneio tem suas características únicas e o Rio Open se estabeleceu
como um dos torneios mais populares no circuito, tanto para jogadores como para fãs.
Este torneio rapidamente se estabeleceu como um dos destaques do calendário, e tem desempenhado um papel fundamental no sucesso global do circuito. Gostaria de agradecer aos
organizadores, liderados pelo Diretor do Torneio Luiz Carvalho, pelo seu incansável trabalho
em fazer do evento o sucesso que é hoje.
O ATP World Tour está desfrutando de um sucesso sem precedentes, atraindo audiências recordes ao vivo, na televisão e on-line, graças a uma incrível geração de jogadores, bem como a
força de nossa plataforma global de torneios.
O ATP World Tour de 2017 culmina no renomado torneio de final de temporada — ATP Finals
que acontece no estádio O2 em Londres, onde apenas os oito melhores jogadores se qualificam para competir pelo último título da temporada e o maior torneio de tênis indoor do mundo.
Agradecemos por seu apoio e convidamos você a acompanhar-nos durante toda a temporada
em www.ATPWorldTour.com
Muitas felicidades,

Chris Kermode
Presidente Executivo e Presidente da ATP

*Ranking da semana de 30 de janeiro

PERFIL DO JOGADORES
O Rio Open 2017 terá dois tenistas top 10 pelo quarto ano consecutivo — Nishikori e Thiem
são os favoritos ao título, mas o ranking não garante títulos e eles terão que superar bons
jogadores no saibro como David Ferrer e Pablo Cuevas, campeões no Rio em 2015 e 2016
respectivamente, além de Fognini, Ramos-Vinolas, Carreño Busta, Robredo e Dolgopolov.
Os brasileiros Thiago Monteiro, Thomaz Bellucci e Rogério Dutra também estarão na disputa e com o empurrão da torcida podem surpreender.

TOP

10

KEI NISHIKORI | JPN

Data de nascimento: 29/12/1989 Local de nascimento: Matsue, Shimane, Japão
Ranking atual: 5º Melhor ranking: 4º (2015) Títulos de simples: 11 Principais
resultados: Maior estrela do esporte asiático, Nishikori tem 11 títulos de ATP e
há dois anos se tornou o primeiro tenista masculino da Ásia a alcançar a final de
um Grand Slam, no US Open 2014. Conquistou a medalha de bronze nos Jogos
Olímpicos Rio 2016 e chegou a semifinal do US Open no mesmo ano. Finalista
dos ATP World Tour Masters 1.000 de Madrid (2014), Miami (2016) e Canadá
(2016) e Tetracampeão do ATP 250 de Memphis (2013, 2014, 2015 e 2016), Bicampeão do ATP 500 de Tóquio (2012 e 2014) e Bicampeão do ATP 500 de
Barcelona (2014 e 2015).

“Ganhar a medalha olímpica no Rio foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. Eu estou
super motivado para voltar ao Rio, jogar o Rio Open pela primeira vez e também ter a chance de conhecer
mais da Cidade Maravilhosa. Criei uma relação especial com os fãs do Rio e espero me reconectar também
com a enorme comunidade japonesa que vive no Brasil. Vai ser um passo importante na minha carreira, jogar
bem nas quadras de saibro do Rio.”

DOMINIC THIEM | AUT

TOP

10

Data de nascimento: 3/9/1993 Local de nascimento: Wiener
Neustadt, na Áustria Ranking atual: 8º Melhor ranking: 7º
(2016) Títulos de simples: 7 Principais resultados: Dominic
Thiem volta ao Rio Open, depois de ter alcançado a semifinal
em 2016 e de ter tido um ótimo ano, especialmente na temporada de saibro. Ganhou quatro títulos em 2016: Nice, Buenos Aires, Stuttgart e Acapulco. E ainda foi semifinalista de
Roland Garros. Entrou para o top 10 pela primeira vez e para
coroar o melhor ano do jovem austríaco, ainda se classificou
para o ATP Finals, em Londres, pela primeira vez.

“Jogar o Rio Open ano passado foi uma experiência fantástica e foi fundamental para o meu sucesso na
temporada de saibro, especialmente em Roland Garros. Quero voltar em 2017 para ganhar o título e retribuir
todo o carinho que eu recebi dos fãs, logo na minha primeira participação no torneio.”
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DAVID FERRER | ESP

RIO
OPEN

HABITUÉ

2015

Data de nascimento: 2/4/1982 Local de nascimento: Javea,
Espanha Ranking atual: 25º Melhor ranking: 3º (2013) Títulos de simples: 26 Títulos de duplas: 2 Principais resultados: Campeão da edição 2015 do Rio Open, o espanhol David Ferrer marca presença pelo quarto ano consecutivo no
torneio. Um dos jogadores mais experientes e vencedores
do circuito, conseguiu manter uma grande consistência durante a última década: ele terminou sete temporadas entre
os 10 melhores do mundo e conquistou 26 troféus, quinta
melhor marca entre os tenistas em atividade. Os maiores
resultados da carreira de Ferrer são o tricampeonato da
Copa Davis (2008, 2009 e 2011), os vice-campeonatos de
Roland Garros em 2013 e do ATP Finals (torneio que reúne os melhores da temporada) em 2007, além do título do
Masters 1000 de Paris em 2012. O espanhol também já disputou semifinais no Aberto da Austrália e no Aberto dos
EUA e disputou as edições de Londres-2012 e Rio-2016 dos
Jogos Olímpicos.

“Estou muito feliz por poder voltar ao Rio Open. Desde a primeira vez que joguei o torneio, na edição inaugural,
eu me senti muito bem no Rio e recebi muito carinho das pessoas. Jogar o torneio é fundamental para minha
preparação para a temporada de saibro e estarei lá para tentar ganhar o troféu mais uma vez.”

PABLO CUEVAS | URU

RIO
OPEN

HABITUÉ

2016

Data de nascimento: 01/01/1986 Local de nascimento: Concordia, Argentina Ranking atual:
21º Melhor ranking: 19º (2016) Títulos de simples: 5 Títulos de duplas: 5 Principais resultados: Vencedor do Rio Open em 2016, possui no
total 5 títulos de ATP - todos no saibro: Bastad,
Umag, bicampeonato em São Paulo e Rio Open
2016. Também foi vice-campeão em Istambul em
2015. 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 Open Era do Tênis. Joga a Copa Davis pelo
Uruguai desde 2004.

ALBERT RAMOS-VINOLAS | ESP

RIO
OPEN

HABITUÉ

Data de nascimento: 17/01/1988 Local de nascimento: Barcelona, Espanha Ranking
atual: 30º Melhor ranking: 26º (2016) Títulos de simples: 1 Títulos de duplas:
0 Principais resultados: Vice-campeão do ATP de Casablanca em 2012. Conquistou
sete títulos de Challenger na carreira e teve a maior vitória da carreira no Masters
1000 de Xangai de 2015, derrotando Roger Federer. Em 2016 conquistou o primeiro
título da ATP World Tour em Båstad, derrotando os compatriotas Carballes Baena,
Ferrer e Verdasco.
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PABLO CARREÑO BUSTA | ESP

RIO
OPEN

HABITUÉ

Data de nascimento: 12/07/1991 Local de nascimento: Gijón, Espanha Ranking atual:
26º Melhor ranking: 26º Títulos de simples: 2 Títulos de duplas: 2 Principais resultados: Destaque da nova geração de tenistas espanhóis. Em 2013 foi eleito o jogador
com a maior evolução na temporada, tendo subido do 715º para o 66º lugar na ATP na
ocasião. Conquistou nove títulos no circuito Challenger. Em 2016 fez um grande ano
conquistando dois títulos simples ATP 250 (Moscou e Winston-Salem) chegando ao
seu melhor ranking no circuito e dius títulos em duplas em Beijing e Quito.

HABITUÉ

Data de nascimento: 15/12/1981 Local de nascimento: Roma, Itália Ranking atual:
43º Melhor ranking: 35 º (2016) Títulos de simples: 1 Títulos de duplas: 1 Principais
resultados: Disputou a primeira final da carreira em 2014, em São Paulo. É um dos
maiores vencedores da história do circuito Challenger, com 18 títulos no total (16 no
saibro), quatro deles em 2015. Em 2016 conquistou seu primeiro título no ATP 250 de
Kitzbuhel, na Áustria.

RIO
OPEN

HABITUÉ

STEPHANE ROBERT | FRA
Data de nascimento: 17/05/1980 Local de nascimento: Montargis, França Ranking
atual: 62º Melhor ranking: 50º (2016) Títulos de simples: 0 Títulos de duplas: 1
Principais resultados: Chegou a uma final de simples e uma final de duplas no ATP
World Tour. Em simples chegou a final em Johanesburgo no ano de 2010, batendo
Brown e Ferrer antes de cair para Lopez. Em duplas, conquistou o título em Barcelona 2014. Possui sete títulos de Challenger e 14 de Futures em simples.

FACUNDO BAGNIS | ARG

HABITUÉ

Data de nascimento: 05/10/1990 Local de nascimento: Azul, Argentina Ranking
atual: 49º Melhor ranking: 33º (2016) Títulos de simples: 2 Títulos de duplas: 0 Principais resultados: Venceu seu primeiro título de ATP, em 2014, 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 do torneio. Em 2016 conquistou seu segundo
ATP 250 em Marraquexe e chegou ao seu melhor ranking, ocupando a 33º posição na
classificação ATP.

JOÃO SOUSA | POR

RIO
OPEN

HABITUÉ

Data de nascimento: 27/02/1990 Local de nascimento: Rosário, Argentina Ranking
atual: 79º Melhor ranking: 55º (2016) Títulos de simples: 0 Títulos de duplas: 1
Principais resultados: Venceu 11 títulos de simples e 10 títulos de duplas na ATP Challenger Tour, bem como cinco simples e oito títulos de duplas no ITF Futures. Todos
conquistados em quadras de saibro.

RIO
OPEN

HABITUÉ

Data de nascimento: 30/03/1989 Local de nascimento: Guimarães, Portugal Ranking atual: 41º Melhor ranking: 28º (2016) Títulos de simples: 2 Títulos de duplas: 0
Principais resultados: O melhor jogador português da “Open Era” terminou 5 temporadas seguidas entre os Top 100 (2012-16). Em 2013 venceu seu primeiro título ATP
em Kuala Lumpur, tornando-se o primeiro português da história a conseguir tal feito.
Em 2015 ganhou seu segundo título ATP em Valência. Alcançou a 28º posição no ranking da ATP em maio de 2016 após a ATP Masters 1000 de Roma. Defende Portugal
na Copa Davis desde 2008.

FABIO FOGNINI | ITA

RIO
OPEN

HABITUÉ

Data de nascimento: 24/05/1987 Local de nascimento: Sanremo, Itália Ranking atual:
48º Melhor ranking: 13º (2014) Títulos de simples: 4 Títulos de duplas: 4 Principais
resultados: O italiano terminou 2013, 2014 e 2015 no Top 25. Em 2013, tornou-se o primeiro italiano a terminar o ano no Top 20 desde Conrado Barazzutti em 1978. Ganhou
quatro títulos de simples, todos em saibro: 2013 Stuttgart, 2013 Hamburgo, 2014 Viña
del Mar e 2016 Umag. Também possui quatro títulos de duplas. Ganhou mais de 25
partidas individuais em cinco das últimas seis temporadas (2011, 2013-16).
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RIO
OPEN

Data de nascimento: 16/08/1992 Local de nascimento: Buenos Aires, Argentina Ranking atual: 53º Melhor ranking: 52º (2016) Títulos de simples: 1 Títulos de duplas:
0 Principais resultados: Terminou três temporadas seguidas entre os Top 100 (20142016) em no final de 2016 conquistou sua melhor posição no ranking da ATP - 52º.
Com cinco vitórias consecutivas em 2016 venceu o seu primeiro torneio ATP 250 em
Istambul e no mesmo ano chegou à final na Antuérpia com uma disputa acirrada com
o francês Richard Gasquet. Possui oito títulos Challenger, vencendo cinco em 2014.

PAOLO LORENZI | ITA

RIO
OPEN

FEDERICO DELBONIS | ARG

DIEGO SCHWARTZMANN | ARG

THOMAZ BELLUCCI | BRA

Data de nascimento: 30/12/1987 Local de nascimento: São Paulo, Brasil Ranking
atual: 67º Melhor ranking: 21º (2010) Títulos de simples: 4 Títulos de duplas:
1 Principais resultados: Bellucci é o brasileiro que alcançou o melhor ranking (21º)
após o ex-número 1 Gustavo Kuerten. É bicampeão do ATP de Gstaad (2009 e 2012)
e também venceu em Santiago (2010) e Genebra (2015). Tem ainda no currículo os
vice-campeonatos dos ATPs de Moscou e da Costa do Sauípe. Em 2010, chegou às oitavas de final de Roland Garros e à terceira rodada de Wimbledon. Defende o Brasil na
Copa Davis desde 2007 e representou o Brasil nas Olimpíadas de 2012 e na Rio2016.

ALEXANDR DOLGOPOLOV | UKR

RIO
OPEN

HABITUÉ

Data de nascimento: 07/11/1988 Local de nascimento: Kiev, Ucrânia Ranking atual:
69º Melhor ranking: 13º (2012) Títulos de simples: 2 Títulos de duplas: 1 Principais
resultados: Tem dois títulos de ATP na carreira, em Umag (2011) e Washington (2012),
além de outras quatro finais, uma delas no Rio Open de 2014. Conquistou nas duplas
o Masters 1000 de Indian Wells em 2011. Tem nove vitórias contra top 10, incluindo
duas diante de Rafael Nadal e três contra David Ferrer, a última em Acapulco 2016.
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HORACIO ZEBALLOS | ARG

GERALD MELZER | AUT

Data de nascimento: 27/04/1985 Local de nascimento: Mar Del Plata, Argentina
Ranking atual: 72º Melhor ranking: 39º (2013) Títulos de simples: 1 Títulos de duplas: 6 Principais resultados: Possui um título de simples em Viña Del Mar (venceu
Rafael Nadal na final em 2013). Conquistou o vice-campeonato do ATP de S. Petersburgo em 2009. Ganhou quatro de seus seis títulos de duplas da ATP em 2016:
São Paulo, Gstaad, Atlanta e Metz. Também possui 15 simples e 34 títulos de duplas
na ATP Challenger Tour.

Data de nascimento: 13/07/1990 Local de nascimento: Vienna, Áustria Ranking atual:
109º Melhor ranking: 68º (2016) Títulos de simples: 0 Títulos de duplas: 0 Principais
resultados: Chegou a duas semifinais em torneios ATP World Tour: 2015 em Munique
e 2016 em Kitzbühel. Possui cinco títulos Challenger, vencendo quatro deles em 2016:
Mendoza- ARG, Bucaramanga- COL, Morelos- MEX e Mohammedia-MAR. Também é
11 vezes campeão de simples no ITF Futures.

DUSAN LAJOVIC | SRB

RENZO OLIVO | ARG
Data de nascimento: 15/03/1992 Local de nascimento: Rosário, Argentina Ranking atual: 88º Melhor ranking: 78º (2016) Títulos de simples: 0 Títulos de
duplas: 0 Principais resultados: Jogou sua primeira semifinal em um torneio ATP
World Tour em Hamburgo 2016. Ganhou dois títulos Challenger em 2016 em Santos, BRA e Buenos Aires, ARG. Possui cinco títulos ITF Futures Circuit.

GUIDO PELLA | ARG

TOMMY ROBREDO | ESP

Data de nascimento: 17/05/1990 Local de nascimento: Bahia Blanca, Argentina Ranking atual: 84º Melhor ranking: 39º (2016) Títulos de simples: 0 Títulos de duplas: 0
Principais resultados: Chegou a sua primeira final de um torneio ATP world Tour no
Rio Open do ano passado, disputando o título com Cuevas, após derrotar Isner na
primeira rodada. É campeão de 10 títulos no circuito Challenger, um deles no ATP
Challenger Tour Finals. Quatro deles foram em 2015: San Luis Potosi -MEX, São Paulo- BRA, Porto Alegre- BRA e Montevidéu- URU.

GASTÃO ELIAS | POR
Data de nascimento: 24/11/1990 Local de nascimento: Lourinhã, Portugal Ranking
atual: 76º Melhor ranking: 57º (2016) Títulos de simples: 0 Títulos de duplas: 0
Principais resultados: O jogador português conseguiu o 1º Top 100 em 2016, após
cinco anos entre os Top 200. Chegou a duas semifinais de um torneio ATP World Tour
em 2016: Båstad e Umag. Conquistou seis títulos ATP Challenger Tour (todos em
saibro), incluindo dois em 2016 em Turim- ITA e Mestre- ITA. Também venceu quatro
títulos do ITF Futures.

THIAGO MONTEIRO | BRA

RIO
OPEN

HABITUÉ

Data de nascimento: 31/05/1994 Local de nascimento: Fortaleza, Brasil Ranking
atual: 86º Melhor ranking: 80º (2016) Títulos de simples: 0 Títulos de duplas: 0
Principais resultados: Chegou pela primeira vez a duas quartas de final no ATP World
Tour em 2016: São Paulo e Gstaad. Conquistou seu 1º título ATP Challenger Tour na 1ª
final em 2016 Aix En Provence, FRA. Também alcançou as finais Challenger em 2016
em Lyon, FRA e Santos, BRA. Possui cinco títulos no ITF Futures. Se destacou no Rio
Open em 2016 ao derrotar o então nº 9 Tsonga.
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Data de nascimento: 30/06/1990 Local de nascimento: Belgrado, Sérvia Ranking
atual: 92º Melhor ranking: 57º (2014) Títulos de simples: 0 Títulos de duplas: 1 Principais resultados: Participou de suas três primeiras semifinais no ATP World Tour em
2016: São Paulo, Kitzbühel e Los Cabos. Possui um título de duplas conquistado em
2015 no torneio de Istambul com Albot. Vencedor de quatro Challenger e cinco ITF
Futures em simples. Ganhou 16 partidas em 2014, 17 em 2015 e 19 em 2016.

RIO
OPEN

HABITUÉ

Data de nascimento: 01/05/1982 Local de nascimento: Hostalric, Espanha Ranking
atual: 501º Melhor ranking: 5º (2006) Títulos de simples: 12 Títulos de duplas: 5 Principais resultados: Possui 12 títulos de simples, incluindo o Master 1000 de Hamburgo
em 2006 e foi cinco vezes quadrifinalista em Roland Garros. Nas duplas, venceu com
Rafael Nadal o Master 1000 de Monte Carlo (2008), além de outros quatro torneios.
O último, em 2013, foi ao lado do brasileiro Marcelo Melo em Brisbane. Participou da
equipe espanhola campeã da Copa Davis em 2004.

WC

JANKO TIPSAREVIC | SRB

Data de nascimento: 22/06/1984 Local de nascimento: Belgrado, Sérvia Ranking
atual: 105º Melhor ranking: 8º (2012) Títulos de simples: 4 Títulos de duplas: 1 Principais resultados: Após ficar de fora da temporada de 2014 por uma lesão no pé, voltou em 2015 e chegou a semifinal em Montreal jogando duplas com Djokovic, batendo
os finalistas de Wimbledon J. Murray / Peers. Em 2016 chegou a 1ª semifinal desde
Chennai (2013) em Shenzhen e também avançou para 2ª rodada no US Open. Conquistou ao longo de sua carreira 12 títulos Challenger, 3 ITF Futures e 4 títulos simples
(Kuala Lumpur, Moscovo, Stuttgart, Chennai) e 1 duplas (Chennai) no ATP World Tour.

ROGÉRIO DUTRA SILVA | BRA

WC

Data de nascimento: 03/02/1984 Local de nascimento: São Paulo, Brasil Ranking
atual: 90º Melhor ranking: 82º (2016) Títulos de simples: 0 Títulos de duplas: 0 Principais resultados: Alcançou a final ATP de duplas em 2012 em Hamburgo com Munoz
de la Nava. Melhor final de simples foi em Kitzbühel 2012 chegando às quartas de final.
Possui oito títulos de simples de ATP Challenger e 9 Futures e sua vitória mais recente
foi em 2016 no Challenger de Bordeaux na França. Chegou a quatro outras finais de
Challenger em 2016: Santiago, CHI; Barranquilla, COL; Santiago, CHI e Montevideo, URU.

41

RIO OPEN É TOP 10

Torneio carioca é um dos sete mais importantes sobre quadras de saibro em todo o mundo.
Por José Nilton Dalcin

O circuito masculino profissional, regulamentado pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) desde 1973, é um gigantesco universo com cerca de 470 torneios dos mais
variados níveis disputados em países que talvez você nem possa imaginar.
E dentro desse calendário, que ocupa todas as 52 semanas de cada ano, o Rio Open
tem um destaque especial: está entre os 27
campeonatos de maior pontuação e premiação distribuídos e, acima de tudo, é um
dos sete mais importantes sobre quadras
de saibro em todo o mundo.

Ao chegar à Cidade Maravilhosa em 2014,
o Rio Open se tornou o primeiro ATP de nível 500 a ser disputado na América do Sul,
o que certamente tem contribuído decisivamente para o desenvolvimento do tênis
em todo o continente e principalmente no
Brasil. “O fato de termos vários dos melhores tenistas do mundo aqui aumenta
a visibilidade do tênis”, avalia Ricardo
Acioly, Diretor de Relações do torneio.
“É um impulso muito importante para a
indústria como um todo”.

GRAND SLAMS

ções. Grandes nomes, como Rafael Nadal,
lideraram um movimento para que o saibro
fosse novamente valorizado.

MASTERS 1000

ATP 500

ATP 250

O ATP 500 brasileiro é assim o maior torneio sobre o saibro de todo o hemisfério sul
e o mais importante fora da Europa. Roland
Garros, em Paris, representa o saibro entre os quatro Grand Slam, enquanto Monte Carlo, Madri e Roma são os três Masters
1000 da terra batida. Além do Rio, apenas
Barcelona e Hamburgo são ATP de nível
500 sobre as quadras de saibro.
O saibro é uma marca registrada do tênis
sul-americano, já que tem sido o piso predominante em todos os países da região.

ATP CHALLENGER

A HIERARQUIA
A partir da reforma feita na virada do século 21, existem seis tipos de torneios válidos
para o ranking mundial masculino. No topo
estão os quatro ‘Grand Slam’, assim chamados porque praticamente iniciaram o tênis
competitivo 100 anos atrás. Depois, vêm os
nove ‘Masters 1000’, estrategicamente distribuídos no calendário.
Abaixo deles, aparecem os ‘ATP 500’, a
categoria em que se encaixa o Rio Open.
Apenas 13 campeonatos têm essa distinção
no circuito. Seguem-se os 40 de nível ‘ATP
250’, quase 100 da faixa ‘Challengers’ e cerca de 300 ‘Futures’.
O que diferencia esses torneios? Pontuação
para o ranking e a premiação oferecida. Os
Grand Slam dão 2.000 pontos ao campeão,
o dobro de um Masters. Já os ATP 500 oferecem, como o nome diz, 500 pontos ao
44

Embora o esporte tenha sido trazido ao continente por imigrantes britânicos principalmente engenheiros de ferrovia — por volta
de 1900, o clima e o custo impediam a construção de quadras de grama, como se originou o tênis, e se optou por uma forma mais
barata e duradoura de superfícies, imitando
o que haviam feito França, Itália e Espanha.
Curiosamente, potências que relegaram o
saibro ao longo de décadas, como Estados
Unidos, Austrália e Inglaterra, hoje ‘importam’
especialistas nesse tipo de piso para erguer
quadras e especialmente trabalhar com a formação de juvenis, já que o saibro exige técnica correta para execução dos golpes com a
finalidade de se agrupar força e precisão.

ITF FUTURES

vencedor e os ATP 250, a metade. O máximo para um Challenger são 125 pontos e
para os Futures, 35.
Proporcionalmente, as premiações oferecidas nos torneios obedecem determinado critério. Nenhum torneio de nível ‘500’ distribui
menos do que US$ 1,6 milhão para os 32 participantes de simples, as 16 duplas inscritas e
os 16 que tentam a sorte no qualificatório.
SAIBRO SAGRADO
O Rio Open também tem um papel relevante no calendário internacional do saibro.
Esse tipo de quadra perdeu grande espaço no circuito ao longo dos anos, já que as
superfícies sintéticas têm pouco custo de
manutenção.
No entanto, o piso duro comprovou-se
muito prejudicial à saúde dos tenistas pelo
constante impacto que causa nas articula45

Programe-se no

MODO AVIÃO
COM ESPORTE
E EDUCAÇÃO,
A ESTÁCIO
COLOCA
O FUTURO NO
ALTO DO PÓDIO.

EMIRATES BUSINESS
Depois de apreciar uma refeição gourmet e seu filme favorito, estique-se para uma boa noite
de sono em nosso assento que se transforma em cama. É o espaço perfeito para você.

Hello Tomorrow

Mais uma vez, a Estácio
é patrocinadora do Rio Open,
porque acredita que apoiar
o esporte é como investir
na educação. Assim, ela ajuda
a formar campeões para
as quadras e para a vida.
Estácio. Patrocinadora do Rio Open.

www.estacio.br

C

A SUPERAÇÃO
AMPLIA
HORIZONTES

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

O ESPORTE PROMOVE A
SAÚDE E A SUPERAÇÃO
Onde há vontade, há um caminho. Essa é a paixão que nos
movimenta, que nos faz acelerar o ritmo e ultrapassar
fronteiras.
Acreditar no futuro e valorizar pessoas. Esse é o nosso
jeito de ir cada vez mais longe e contribuir para o
desenvolvimento da nossa sociedade.
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LA BOUTIQUE
Loja de Produtos Oficiais Rio Open

PULSEIRA RIO
OPEN ANTONIO
BERNARDO

CHAPÉU

Pela primeira vez o Rio Open lança uma linha de produtos exclusivos. Eles serão vendidos
durante o evento na La Boutique — Loja de Produtos Oficiais. Antonio Bernardo, Granado,
Id Bags são alguns dos parceiros que produziram lembranças inesquecíveis e que irão dar
um charme especial a experiência do Maior Torneio de Tênis da América do Sul. Confira
alguns dos produtos oferecidos:

CADERNINHO
LIVRO
RIO OPEN

PINGENTE RIO
OPEN ANTONIO
BERNARDO

CADERNINHO
VERMELHO

KIT SABONETE
GRANADO
CHAVEIRO

NÉCESSAIRE
ID BAGS
CANECAS
PINGENTE ACE
ANTONIO
BERNARDO
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SHOPPING
LEBLON
Patrocinador
oficial do
Rio Open 2017

GASTRONOMIA BALADA MIX · BRASSERIE MIMOLETTE
CACAU NOIR · CORTÉS · FABIANA D'ANGELO · FARID
GERO TRATTORIA · LÉ DEPANNEUR · VENDITA, ENTRE OUTROS
NOVAS LOJAS ATEEN · FYI · FIEVER · JO MALONE · LAUF
MIXED · MOCHA · VERVE

BACKHAND INSPIRA DANIEL
AZULAY A CRIAR O PÔSTER
DO RIO OPEN 2017
Entrevista com Daniel Azulay

Pelo segundo ano consecutivo, o multitarefas
Daniel Azulay — desenhista, educador, pintor,
músico, escritor, ilustrador de livros infantis,
bacharel em direito e apaixonado por tênis,
cria o pôster do Rio Open.
“Fazer o pôster desse ano foi complicado,
porque é inevitável a comparação, e o primeiro, de uma forma geral, foi muito elogiado. Senti a responsabilidade de corresponder. Não poderia fazer igual só para agradar,
mas também não poderia fazer muito diferente, pois as pessoas não iam reconhecer
que era meu.” comenta Daniel.
Por jogar tênis e acompanhar de perto o esporte, o artista acaba tendo uma enorme fonte de inspiração para criar. Estar familiarizado
com os movimentos e o estilo de cada jogador acabou por definir o tema das artes feitas,
tanto em 2016, quando agora em 2017.

“Há quem diga que tênis é arte e o Daniel consegue captar a arte nos movimentos, nos estilos, nas jogadas e nos elementos que compõem o esporte de uma forma muito criativa.
Estamos construindo nossa história e a tradição presente nos grandes torneios ao redor
do mundo.” Marcia Casz - COO de Esportes
da IMM.
Daniel Azulay faz 70 anos em 2017 e 40 anos
da criação da Turma do Lambe-Lambe, que,
de todas as suas criações, é a que faz mais
sucesso entre a criançada. Por isso, alguns
personagens como a Vaca Gilda e o Professor Pirajá estarão no Rio Open para divertir
os pequenos fãs de tênis.

“O movimento no qual me inspirei para o pôster de 2016 foi o saque. Já no pôster deste
ano, foi o backhand. Eu queria destacar um
modo de jogar que hoje prevalece que é o
backhand com as duas mãos. A maioria dos
jogadores bate com as duas mãos.”
Para Daniel, ser convidado novamente para
este trabalho é uma honra e uma alegria
imensa. “Estou no paraíso, pois sou apaixonado pelo tênis e poder unir meu trabalho
como artista com o esporte que pratico é
muito gratificante.”
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M A R C A E S P O R T I VA O F I C I A L

#FilaTennis

@filabr

/fila.br

fila.com.br

NOTINHAS
PROJETOS SOCIAIS APOIADOS PELO RIO
OPEN GANHAM PRÊMIO DA ATP
O Rio Open, através dos projetos sociais que
apoia, foi um dos quatro selecionados pelo
ATP Aces for Charity. O programa de incentivo a causas sociais da ATP (Association of
Tennis Professionals) irá doar 15 mil dólares a
serem divididos entre os quatro projetos sociais, apoiados pelo Rio Open: Instituto Futuro Bom, Tênis na Lagoa, Tênis Solidário e Escolinha de Tênis Fabiano de Paula.
Em 2017, o programa ATP ACES for Charity
completa sete anos e é uma iniciativa global
voltada às comunidades onde são realizados
os eventos da ATP World Tour. Além de reconhecer e apoiar iniciativas de caridade dos
torneios, o programa também apoia projetos
de atletas. Desde 2011, o programa entregou 76 concessões que totalizam mais de
US$ 940.000 em doações.
FILA É A MARCA ESPORTIVA OFICIAL DO
RIO OPEN 2017
Com longa e icônica história no tênis, a marca Fila reforça sua presença na modalidade
anunciando patrocínio ao Rio Open 2017.
Durante o torneio, a marca venderá em sua
loja a coleção desenhada especialmente para
o evento, inspirada na herança e tradição italiana, com o estilo e alta performance inconfundíveis que agrada profissionais e amadores.
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Joana Cortez e
Samantha Barijan

RIO OPEN TERÁ TÊNIS DE PRIMEIRA NA
AREIA E NO SAIBRO

rão participar do “Desafio do Guga”. Trata-se
de uma plataforma inédita de realidade virtual
imersiva, na qual o público participará de um
game inspirado em um desafio feito pelo próprio Guga. O objetivo é rebater a bola lançada
pela máquina e pontuar o máximo de vezes
dentro do tempo estipulado. Os maiores pontuadores poderão curtir, todos os dias, experiências únicas, como a chance de jogar a moeda do sorteio de quadra, junto com as estrelas
do torneio, jogar um ponto em quadra, tour
exclusivo pelos bastidores do evento, ingressos
para o Corcovado Club, entre outras iniciativas.

venda na La Boutique, loja de produtos Rio
Open, durante o evento.
HEAD - BOLAS E BOLSAS COM O SELO
DO TORNEIO
A marca HEAD, além de ser a fornecedora da
bola oficial do evento, que este ano terá pela
primeira vez o selo do evento, irá vender em
seu estande a Thermobag exclusiva Rio Open,
com o selo do torneio. A bolsa é inspirada nas
bolas utilizadas no torneio.
O DESCANSO DOS JUSTOS

O beach tennis também estará representado no Rio Open apresentado pela Claro. O
evento fechou parceria com Joana Cortez e
Samantha Barijan, campeãs mundiais da modalidade, que, na semana do evento, das 9h
às 12h, darão oficinas nas areias de Ipanema,
em frente ao posto 10.

GRANADO REVERTE VENDA DE SABONETES PARA PROJETOS SOCIAIS
A Granado irá reverter parte da venda dos sabonetes vendidos na caixa exclusiva e comemorativa do torneio, para os projetos sociais
apoiados pelo Rio Open. Compre a sua na La
Boutique durante o evento.

PROMOÇÃO IL MATCH PERFETTO DA
NESTLÉ GELATO
Nestlé Gelato, marca da joint venture Froneri, formada pelas empresas Nestlé e R&R,
promoveu a promoção: Il Match Perfetto em
parceria com o Rio Open. O grande vencedor da promoção será premiado com pares
de ingressos para assistir aos sete dias do Rio
Open, no lugar mais exclusivo: o Royal Box,
além dos Abertos da França, em Paris, da Inglaterra, em Londres, e dos Estados Unidos,
em Nova Iorque. A promoção terminou dia 3
de fevereiro de 2017, e os sorteados estão no
site www.promonestlegelato.com.br.

A organização do Rio Open está promovendo
uma campanha de doação de raquetes, para
ajudar os Projetos Sociais apoiados pelo torneio. Basta trazer para o evento a sua raquete
usada e depositar no local indicado para ajudar
crianças a seguirem seus sonhos. Participe!

AÇÃO “DESAFIO DO GUGA”

LIVRO 3 ANOS RIO OPEN

O Itaú tem quase 50 anos de relação com o tênis e esteve presente em todas as edições do
Rio Open, dentre muitos outros apoios significantes nessa modalidade. Esse ano, Gustavo
Kuerten, maior ídolo nacional do esporte, será
novamente o embaixador do banco no maior
torneio da América do Sul. Os fãs que visitarem o stand do Itaú no Leblon Boulevard pode-

Em apenas três anos, o Rio Open já deixou
um grande legado para o tênis e o esporte no
Brasil. E com cenários deslumbrantes, atletas tops e a torcida mais animada do mundo,
não faltam imagens inspiradoras. Por isso, e
para comemorar o sucesso conquistado em
tão pouco tempo, a organização do torneio
lançou um livro comemorativo, que estará à

DOAÇÃO DE RAQUETES

Para um torneio ser desejado pelos atletas,
precisa cuidar bem deles. E o Rio Open, através da parceria com a rede Windsor de hotéis,
consegue amenizar o esforço dos atletas nas
quadras e as altas temperaturas do Rio. Os
jogadores suam a camisa debaixo de um sol
escaldante, mas no tempo de descanso contam com todo conforto e mordomia dos hotéis Miramar by Windsor e Windsor Atlântica,
ambos na famosa praia de Copacabana.

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

#RIOOPEN
E na hora de marcar suas fotos, no maior evento da
América do Sul nas redes sociais, não se esqueça
de usar a #RioOpen. Conecte-se:
twitter.com/RioOpenOficial
instagram.com/rioopenoficial
facebook.com/rioopenoficial
youtube.com/RioOpenOficial
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Atendimento exclusivo

CONHEÇA O ALTA.
CENTRO DE MEDICINA
DIAGNÓSTICA
QUE É SINÔNIMO
DE EXCELÊNCIA.

Responsável Técnico: Dr. Gustavo Aguiar Campana CREMESP 112181

Prontos para novos limites
O Rio Open, maior evento de tênis da América Latina,
coloca o desafio da superação de limites em uma nova
dimensão para esse esporte. Grandes performances
e estrelas internacionais são garantias de espetáculo
para um público qualificado. A Deloitte tem orgulho
em contribuir para o sucesso do Rio Open e de todos
aqueles que, na quadra, na carreira ou na empresa,
trabalham com emoção e muita determinação para
construir o que realmente importa.
Saiba mais sobre como podemos contribuir
para superar desafios que realmente importam:
HeartOfWhatMatters.Deloitte

No Alta você encontra médicos renomados
que são referência em órgãos nacionais e
internacionais de saúde, além da mais moderna
tecnologia, que proporciona precisão e
confiança no seu diagnóstico. Tudo isso com um
atendimento exclusivo, que envolve os clientes
em todas as etapas, em um ambiente leve e
acolhedor, fazendo com que eles se sintam
únicos. Venha se surpreender.
Exames de análises clínicas.
Vacinas.
• Ampla rede de convênios credenciada.
• Exames de imagem.
• Atendimento domiciliar.
• Resultados disponíveis no site, no app
e enviados via portador.
• Atendimento exclusivo e diversas opções
de desjejum.
•
•

Tecnologia de ponta

BarraShopping - RJ:

Botafogo - RJ:

Vila Olímpia - SP:

Jardins - SP:

Av. das Américas, 4.666
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.200

Rua Voluntários da Pátria, 423
Av. Brasil, 2.187

Parque Ibirapuera - SP:

Av. República do Líbano, 725

Atendimento ao Cliente: São Paulo - (11) 3003 5554 | Rio de Janeiro - (21) 3003 5552

Conheça o app Alta.

altadiagnosticos.com.br

Núcleo de Assessoria Médica: 3003 9999 - exclusivo para médicos

© 2017. Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.

ENTRE
NO
CLIMA
Tudo começa aqui|

HOMENAGEADOS
RIO OPEN 2017
Desde a primeira edição, em 2014, o Rio
Open iniciou uma tradição de homenagear
personalidades que marcaram a história do
tênis nacional e mundial.
Em 2017 acontecerão 3 homenagens na quadra central do torneio, a quadra Guga Kuerten: Para Luiz Mattar, André Silva e para as
tenistas brasileiras que figuraram entre as top
100 do ranking mundial.
LUIZ MATTAR
Por cerca de 7 anos, Luiz Mattar foi o melhor
do Brasil dentro das quadras. Em 1989, atingiu
a melhor posição no ranking da Associação
dos Tenistas Profissionais (ATP), chegando a
29º do mundo, a quinta melhor colocação de
um brasileiro na história.
Mattar começou a carreira profissional bem
tarde, aos 22 anos, no ano de 1985. Estava
terminando a faculdade de engenharia civil
no Mackenzie e foi para a França nas férias.

Para ter hospedagem gratuita e conseguir dinheiro para pagar a viagem, ele resolveu jogar torneios amadores de tênis. Na volta ao
Brasil, disse ao pai que iria seguir a carreira
de tenista.
O pai Fuad não acreditou e resolveu fazer
um pacto com o filho: se a carreira como tenista profissional não vingasse em dois anos,
Luiz teria de terminar o curso de engenharia
e esquecer a aventura no esporte. Final da
história: Luiz Mattar nunca se formou como
engenheiro.
Em pouco mais de 10 anos de carreira, o paulistano conquistou 7 títulos de simples e 5 de
duplas. Dois destes 7 títulos foram conquistados justamente no Rio de Janeiro (1989 e
1990), local de disputa do Rio Open. O torneio foi disputado na Praia de Copacabana.
Os outros foram no Guarujá (1987 e 1988),
São Paulo (1992) e Delray Beach (1994).
Durante a carreira, Mattar acumulou vitórias
importantes sobre Andres Gomez, no US
Open, quando o equatoriano era quinto do
mundo; venceu Yannick Noah em pleno Roland Garros e disputou em Itaparica, a final
com Andre Agassi, em 1987, no que viria a ser
o primeiro título da estrela americana.
Na Copa Davis, Luiz Mattar defendeu o Brasil
por 9 anos a partir de 1986, disputando um
total de 20 confrontos, com vitórias históricas,
derrotando a Alemanha, em 1989, em uma de
apenas duas temporadas em que o país chegou à semifinal da competição entre nações.
Durante o Rio Open, Luiz Mattar reviverá algumas das principais emoções da carreira,
antes de se tornar um empresário de sucesso.
Ele encerrou a carreira em 1995.
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ANDRÉ SILVA
Brasileiro de Campinas, André Silva começou
a carreira no tênis profissional no ano 2000
na ATP. Antes disso, Silva jogou o circuito juvenil e seguiu o caminho do tênis universitário. Com diploma de Sports Management da
Universidade de South Carolina, chegou a ter
uma passagem pela IMG Academy, de Nick
Bollettieri, antes de começar a trabalhar na
ATP como Tour Manager.
Com facilidade de comunicação e bom relacionamento com os jogadores, André logo se
tornou Vice-Presidente do Departamento de
Relações com os Tenistas e em 2007 assumiu
o cargo de Chief Player Officer.
Ele foi também o responsável pelo Departamento de Relações com os Jogadores e pelo
Departamento Médico da ATP, além de trabalhar diretamente com o Conselho da ATP e o
Conselho dos Jogadores. Foi também Diretor
do Torneio do ATP World Finals, em Londres.

Depois de mais de uma década na ATP,
André Silva foi trabalhar com Roger Federer,
na sua empresa a TEAM 8, até assumir o cargo de Diretor do torneio de Cincinnati — um
ATP Masters 1000 e um WTA Premier.
Durante o período em que trabalhou na ATP,
ele foi um integrante importante para o Rio
Open conseguir a data e enfim ganhar o seu
ATP 500.

TENISTAS BRASILEIRAS TOP 100
As tenistas brasileiras que figuraram entre as top 100 do ranking mundial, serão homenageadas
no primeiro dia de torneio.
Maria Esther Bueno, a rainha do tênis brasileiro, bailarina do tênis mundial e campeã de 19
Grand Slams, entregará a homenagem para Gisele Miró (99a), Andrea Vieira (76a), Claudia Monteiro (72a), Patrícia Medrado (48a), Teliana Pereira (43a) e Niege Dias (31a).

MARIA ESTHER BUENO
Uma das maiores atletas da história do Brasil viveu seu auge
no final dos anos 1950 e início dos anos 1960, quando a WTA
e o seu ranking ainda não existiam. Porém, ela foi escolhida como a melhor tenista do mundo em 1959, 1960, 1964
e 1966, graças aos seus 19 títulos de Grand Slams: sete em
simples (tricampeã de Wimbledon e tetracampeã do US
Open), 11 em duplas e um em duplas mistas. Em toda a carreira, venceu 71 títulos de simples. Ela é membro do Hall da
Fama Internacional do Tênis.
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NIEGE DIAS
Disputou apenas cinco temporadas de circuito profissional e encerrou a carreira
com apenas 22 anos, mas teve tempo de ficar na porta do top 30, por conta de
dois títulos de WTA, no Guarujá e em Barcelona. Disputou todos os Slams, exceto
o Aberto da Austrália e alcançou a terceira rodada em Roland Garros em 1989.

TELIANA PEREIRA
Medalha de bronze no Pan-Americano do Rio em 2007 nas duplas. Quebrou um
jejum de 27 anos sem títulos brasileiros na WTA com o troféu em Bogotá em 2015.
Venceu mais um título em Florianópolis no mesmo ano e entrou para o grupo das
50 melhores do mundo na mesma temporada. Defende o Brasil na Fed Cup desde
2007 e representou o país nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Já disputou todos
os Grand Slams, pelo menos duas vezes cada.

PATRÍCIA MEDRADO
Número 1 do Brasil durante 11 anos consecutivos, de 1974 a 1985, foi titular da Fed
Cup por 14 temporadas e medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos do México-1975. Em duplas, chegou às quartas em Wimbledon e às oitavas em Roland
Garros e no US Open.

CLÁUDIA MONTEIRO
Foi vice-campeã de duplas mistas em Roland Garros, com Cássio Motta, em 1982.
Representou o Brasil em 18 confrontos da Fed Cup (a Copa Davis para as mulheres) e disputou todos os torneios de Grand Slam.

ANDREA VIEIRA
Número 1 do Brasil por sete anos, representou o Brasil nas Olimpíadas de Barcelona-1992, foi medalha de bronze em simples e prata em duplas no Pan-Americano
de Havana-1991 e novamente bronze em duplas em Mar del Plata-1995.

GISELE MIRÓ
Representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Seul-1988 e foi medalha de ouro em
simples e bronze de duplas mistas no Pan-Americano de Indianápolis-1987. Disputou todos os torneios de Grand Slam.

68

APRECIE COM MODERAÇÃO.

A hidratação que seu corpo
precisa para chegar ao set final!
Pura, leve e equilibrada, Nestlé Pureza
Vital é a água mineral que se preocupa
com sua atividade física. Porque
hidratação de qualidade é uma forma
de cuidar de quem pratica esportes.

Beba melhor. Viva melhor.

600 ANOS

deixando um legado.

imagens meramente ilustrativas.

Um parceiro de
investimento estratégico

Agora na cor Black Piano.
128 GB + memória expansível.

Em árabe, Mubadala significa “troca”.
Mutualmente benéfica, a troca de
conhecimento, capacidade e experiência entre
parceiros comprometidos constitui o centro de
nossa abordagem de negócios.

Criada pelo governo de Abu Dhabi em 2002, nosso foco é fortalecer
a posição competitiva dos Emirados Árabes Unidos em diversos
setores e mercados
Desenvolvemos negócios globais integrados e realizamos
investimentos conjuntos com grandes empresas em todo o mundo,
com ênfase em parcerias de longo prazo baseadas em objetivos
comerciais e valores comuns.

Saiba mais em mubadala.com

SETOR
AEROESPACIAL

PETRÓLEO
E GÁS

ENERGIAS
RENOVÁVEIS

METALURGIA E
MINERAÇÃO

SEMICONDUTORES

SERVIÇOS DE SAÚDE SETOR IMOBILIÁRIO E
INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS
DE DEFESA

TECNOLOGIA DE
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS
PÚBLICOS

INVESTIMENTO
DE CAPITAL

JOCKEY CLUB
BRASILEIRO
De portas abertas para o melhor do tênis mundial

Fundado em 1932, o Jockey Club Brasileiro
é o palco mais tradicional do turfe no país.
O hipódromo está integrado a uma área de
640 mil m² e sedia o maior evento de corridas de cavalo do país, o GP Brasil. Construído
na primeira metade do século XX, o Hipódromo da Gávea destaca-se por sua arquitetura.
O espaço conta ainda com o clube social, escola primária, escola de profissionais do turfe,
restaurantes, galeria de arte, além de ser palco de diversos eventos. Um bom programa
para toda família: aposto que você vai gostar!
Em sua pista, acontecem as emocionantes
corridas de cavalo ao vivo de sexta a segunda-feira, sempre abertas ao público e
com entrada totalmente gratuita. Além de
buscar novos apostadores, o JCB integra
entretenimento com atrações esportivas,
gastronômicas e culturais.

O Rio Open é um excelente exemplo dessa nova fase, que, pelo quarto ano consecutivo, agita as quadras de saibro da sede
social do Jockey, trazendo os melhores
tenistas do mundo para disputar o título do
maior torneio de tênis da América do Sul.

CORRIDA DE CAVALO AO VIVO
NO HIPÓDROMO DA GÁVEA
ENTRADA FRANCA
Local: Praça Santos Dumont, 31, Gávea
Horário: Sexta-feira, 17-21h, Segunda-feira
18-23h, Sábado e Domingo 14h-20h
Visite: www.jcb.com.br
Aposte: www.jockeyrio.com.br
Curta: www.fb.com/JockeyClubBrasileiro
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PROGRAMAÇÃO
DIA
18/02
Sáb

19/02
Dom

RODADA

SESSÃO

QUADRA CENTRAL

QUADRA 1

QUADRA 2 E 5

Qualifying

Única

A partir das 10h

A partir das 10h

A partir das 10h

Qualifying

Única

A partir das 10h

A partir das 10h

1ª rodada

Sessão 1

16h30 - ATP Simples

16h30 - ATP Simples

Sessão
Noite

19h - ATP Simples
A seguir - ATP Simples

19h - ATP Simples
A seguir - ATP Duplas

Sessão 1

16h30 - ATP Simples

16h30 - ATP Simples

Sessão
Noite

19h - ATP Simples
A seguir - ATP Simples

19h - ATP Simples
A seguir - ATP Simples

Sessão 1

16h30 - ATP Simples

16h30 - ATP Simples

Sessão
Noite

19h - ATP Simples
A seguir - ATP Simples

19h - ATP Duplas
A seguir - ATP Duplas

Sessão 1

16h30 - ATP Simples

16h30 - ATP Simples

Sessão
Noite

19h - ATP Simples
A seguir - ATP Simples

19h - ATP Duplas
A seguir - ATP Duplas

Quartas de
final

Única

15h - ATP Simples
A seguir - ATP Simples
A seguir - ATP Simples
A seguir - ATP Simples

Semifinal

Única

17h - ATP Simples
A seguir - ATP Simples
A seguir - Final ATP Duplas

Final

Única

17h - ATP Simples final

A partir das 16h30

20/02
Seg

1ª rodada

A partir das 16h30

21/02
Ter

2ª rodada

A partir das 16h30

22/02
Qua

2ª rodada

23/02
Qui

24/02
Sex

25/02
Sáb

26/02

A partir das 16h30

Dom
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