CINCO ANOS DE PAIXÃO
PELO RIO
Lá se vão cinco anos, e cinco edições do Rio Open. O sonho de realizar no Brasil um ATP
500, com a presença de alguns dos principais tenistas do mundo, virou realidade. Hoje, o
Rio Open está consolidado como o principal torneio de tênis da América do Sul e principal
evento esportivo do calendário olímpico nacional. Um patrimônio do Rio de Janeiro, que
teve o devido reconhecimento ao ser incluído no rol de eventos prioritários do Estado.
Desde o começo, fomos buscar inspiração naqueles que ajudaram a construir a história do
tênis brasileiro, nomes como Maria Esther Bueno, Thomaz Koch, Luiz Mattar e Guga, que
brilharam nas quadras dos principais torneios do mundo, ajudando a formar gerações de
praticantes e aficionados do tênis em nosso País. São essas trajetórias que credenciam o
Brasil a receber da ATP a chancela para a realização de um torneio como o Rio Open. Por
isso, a cada edição do torneio dizemos “muito obrigado” para aqueles que fizeram a história do tênis brasileiro.
O Rio Open tem um propósito: celebrar o tênis e buscar em seu prestígio, um caminho para
ajudar crianças de baixa renda a enxergarem um caminho de desenvolvimento através do
esporte. Em 2017 levamos crianças dos projetos sociais que apoiamos, para conhecerem e
treinarem na IMG Academy, nos Estados Unidos, e demos um novo passo com a inauguração do Núcleo Esportivo Rio Open, localizado no Parque Olímpico da Barra.
Pelas quadras do Rio Open já passaram algumas das maiores estrelas do tênis mundial
como Rafael Nadal, David Ferrer, John Isner, Nishikori e Tsonga. E esta quinta edição vai
nessa mesma batida com três TOP 10: o austríaco Dominic Thiem, o croata Marin Cilic e o
espanhol Pablo Carreño Busta, além do carismático Gael Monfils.
Mais que partidas de tênis, queremos oferecer ao público várias experiências em um mesmo local. Por isso, estamos investindo em uma edição especial do Rio Open, com muita
música, arte e cultura e boa gastronomia.
A realização desse grande sonho só é possível porque temos contado com a confiança de
um grande números de patrocinadores capitaneados pela Claro, pelo Itaú, Peugeot e Rolex,
presentes desde a primeira edição. Algumas dessas parcerias são viabilizadas por intermédio de importantes instrumentos que são as Leis de Incentivo ao Esporte, no plano federal e
no plano estadual. O apoio do Governo Federal — via Ministério dos Esportes — do Governo
do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura do Rio de Janeiro tem sido fundamentais.
Preparamos esta edição com muito carinho. Esperamos que gostem.
Alan Adler — CEO IMM & Marcia Casz — Diretora de Esportes IMM

Respeito ao adversário.
Estar preparado para os desafios.
Esfor o e super

ão.

O que se aprende na quadra
vale para a vida toda.
O tênis muda as pessoas.
E as pessoas mudam o mundo.

Itaú. Patrocinador Oficial
do Rio Open 2018.

INSTITUTO CARIOCA
DE TÊNIS - ICT
Contribuindo para o desenvolvimento do tênis no Rio de Janeiro

O Instituto Carioca de Tênis (ICT) é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com a finalidade
de desenvolver o ensino e a prática esportiva, promover a assistência social e desenvolver
adoção de práticas de integração social e desenvolvimento da cidadania através do esporte.
Ano após ano, o Rio Open traz para o tênis brasileiro algo nunca visto antes em nossa cidade: a possibilidade de ter esse contato com alguns dos melhores jogadores do mundo
jogando e treinando em nossas quadras. Isso aumenta muito a visibilidade e o apelo do
nosso esporte.
Ficou claro, depois da 1a edição, que o evento fez crescer o número de praticantes nas escolinhas de tênis e nos projetos sociais que usam o tênis como ferramenta de inclusão e
resgate, que motivou os novos talentos a treinarem e competirem ainda mais e que impulsionou a carreira de nossos jogadores profissionais brasileiros.
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, impulsionando uma indústria como um
todo, dentro e fora das quadras.
O ICT tem orgulho de fazer parte dessa história , junto com a IMM, na realização do maior
torneio de tênis da América do Sul.
Marcelo Barboza
Presidente ICT
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CHEGAMOS NA 5ª EDIÇÃO
DO MAIOR TORNEIO DA
AMÉRICA DO SUL

NADAL
FERRER

E para comemorar, vamos contar o melhor da história ao longo de quatro anos
de torneio. Grandes Jogos e grandes momentos, dentro e fora das quadras.
O Rio Open é o primeiro ATP World Tour 500 da história da América do Sul e integra o seleto
grupo de 13 torneios denominados ATP 500 em 2018, sendo um dos 22 mais importantes do
calendário da ATP. Isso o credencia como o maior evento de calendário esportivo olímpico
do Brasil e um dos únicos torneios ATP 500 de saibro no mundo. Com realização da IMM e
ICT, o evento começou sua trajetória em 2014 e, desde então, o Brasil passou a fazer parte
do calendário de atletas de ponta e o Rio passou a ser o ponto de encontro de fãs do tênis
de todo o país.

Marcelo Melo, que fez dupla com o espanhol
David Marrero, terminou com o vice-campeonato nas duplas masculinas. Thomaz Bellucci
chegou até as quartas de ﬁnal, mas acabou
perdendo para o espanhol David Ferrer num
confronto emocionante. E Bruno Soares, que
formou dupla com o austríaco Alexander Peya,
chegou até a semiﬁnal.

ATP Simples
Rafael Nadal
Campeão 2014

2014

O desafio da estreia, a presença do
então No1 do mundo - Rafael Nadal e
momentos emocionantes com atletas
brasileiros em quadra.

CAMPEÕES

WTA Simples
Kurumi Nara

125

ATP Duplas
Juan Sebastian Cabal
e Robert Farah

WTA Duplas
Irina Begu e Maria
Irigoyen

PARTIDAS
DISPUTADAS

25

MILHÕES DE
INVESTIMENTOS

63

BALL KIDS

Foi criado o
programa
Kid’s Day
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10
NADAL
FERRER
TSONGA

NADAL
FERRER
ATP Simples
David Ferrer
Campeão 2015

2015

Cartaz Rio Open assinado pelo artista plástico Toz. Primeiro ano que um artista faz o
cartaz do evento.

O público aproveita todo o complexo
do Rio Open, com treinos disputados, e
assiste a um dos cinco melhores jogos do
ano da ATP entre Fabio Fognini e Rafael
Nadal.

CAMPEÕES

ATP Duplas
Martin e Philipp Oswald

WTA Duplas
Ysaline Bonaventure e
Rebecca Peterson

72

ATLETAS

JUÍZES
DE LINHA

55.000
VISITANTES

Beatriz Haddad Maia, então com 18 anos, fez sua
melhor campanha num torneio WTA e chegou às
quartas de ﬁnal. Na chave masculina, João Souza teve a atuação mais destacada de sua carreira
num ATP 500. Ele conquistou o melhor ranking
de sua carreira depois da campanha de sucesso
na Cidade Maravilhosa.
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O jovem Dominic Thiem, um dos novos nomes do
circuito mundial de tênis, derrotou o espanhol
David Ferrer, e alcançou a semiﬁnal do Rio Open.
Thiem enfrentou o experiente Ferrer pela primeira vez na carreira e não deu chances para o sexto
do mundo e dono de 26 títulos.

2016

O time mais forte de atletas de todas
as edições até então e a e a vitória surpreendente de Pablo Cuevas.

CAMPEÕES

110
WTA Simples
Sara Errani

ATP Simples
Pablo Cuevas
Campeão 2016

9.360
BOLAS USADAS

13
41

JUÍZES
DE CADEIRA

WTA Simples
Francesca
Schiavone

ATP Duplas
Juan Sebastian Cabal
e Robert Farah

WTA Duplas
Veronica Cepede Royg
e María Irigoyen

PATROCINADORES

O cearense Thiago Monteiro, convidado pela organização, eliminou o francês Jo-Wilfried Tsonga, cabeça de
chave número 3, na primeira rodada do Rio Open. O
jovem de 21 anos derrotou o número 9 do mundo por 2
sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/4. Foi a primeira
vitória de Thiago em um torneio de nível ATP.
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THIEM
BUSTA
CILIC

Dominic
Thiem

NISHIKORI
THIEM

Marin Cilic

Pablo Carreño
Busta

Inauguração da Praça Rio Open. Badalado espaço
ao lado do Bar Stella Artois com mesas e cadeiras
para o público, cerveja gelada para acompanhar os
jogos com uma belíssima vista para o Cristo Redentor, além de palco dos shows que aconteceram ao
longo do torneio.

2017

ATP Simples
Dominic Thiem
Campeão 2017

A melhor edição do Rio Open já realizada - segundo a ATP - e a campanha
arrasadora de Dominic Thiem.

CAMPEÕES

4,5

2018

Gael Monﬁls

A 5a edição do principal evento de esporte
olímpico do país já tem confirmado 3 tops
10 - Dominic Thiem, Marin Cilic e Pablo Carreño Busta, além do showman Gael Monfils,
ex-número 6 do mundo.

MILHÕES EM
PREMIAÇÕES

120

22

9

NACIONALIDADES

ATP Duplas
Pablo Cuevas e
Pablo Carreño Busta
Primeiro Torneio Winners
— disputado por alunos
dos projetos sociais apoiados pelo Rio Open.

Com atuação muito ﬁrme, se defendendo muito bem, o brasileiro Thomaz Bellucci bateu o japonês Kei
Nishikori, nº 5 do mundo e cabeça
de chave nº 1 do torneio, em sets
diretos, com parciais de 6/4 e 6/3.
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6.200

TORCEDORES NA
QUADRA CENTRAL

Bruno Soares e Jamie Murray
jogam juntos em busca do 1o
título de duplas para o Brasil.

Uma das novidades para 2018 é
o lançamento do Rio Open Club
Members.Com um passe diferenciado, o associado aproveita benefícios e recompensas exclusivas.

PAÍSES COM
TRANSMISSÃO

QUADRAS

Os Brasileiros Rogério Dutra
Silva e Thomaz Bellucci estão
conﬁrmados na disputa

Rodrigo Santos & Os Lenhadores, Blue
Beetles, André Frateschi e o grupo
BossaCucaNova são as atrações que
prometem embalar o público.

Patrocinadores: Patrocínio máster da Claro e o patrocínio fr Itaú, Peugeot, Mubadala, Emirates, Samsung, Rolex, Tokio Marine Seguradora, IRB Brasil RE, Shell, Stella Artois,
Eurofarma, Estácio, Alta, Localiza, Deloitte, Australian Gold, Focus, Shopping Leblon, Sextante, Fila, Head, Breton e Lídio Carraro. Parcerias: Granado, Gatorade, Antonio
Bernardo, Café Orfeu, Jockey Club Brasileiro, IMG Academy, Prefeitura do Rio e Riotur. Incentivo: O evento é incentivado pelo Ministério do Esporte - Governo Federal
Brasil, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte e também pela Lei Estadual de ICMS do Governo do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Esporte,
Lazer e Juventude.

RIO OPEN - IMPORTANTE PARA
O ESPORTE E PARA O BRASIL
LEONARDO PICCIANI | MINISTRO DO ESPORTE

“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 de experiências e evolução dessa modalidade no país. O torneio está em sua
quinta edição e é um orgulho para o Brasil sediar uma competição dessa magnitude.”

THIAGO PAMPOLHA | SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
“Além de ser uma competição do calendário do tênis internacional, o Rio Open desempenha um papel fundamental na promoção do Rio de Janeiro no exterior, e ainda
demonstra a capacidade dos fluminenses na realização de eventos de alto nível. Mais
do que atrair turistas e amantes da modalidade, o torneio, que é viabilizado em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, deixa um legado para a
população do estado, como as quadras esportivas e academias ao ar livre. Isso mostra
uma preocupação, não somente com a prática do tênis, mas também com a promoção
de hábitos saudáveis.”

MARCELO ALVES | PRESIDENTE DA RIOTUR
“É uma honra muito grande para a cidade ter um evento tão grandioso em nossa casa. O
Rio Open é um dos maiores eventos esportivos anuais que recebemos e um dos únicos
da categoria no mundo, o que nos orgulha muito. Temos que aproveitar o clima propício
da cidade para a prática esportiva e, principalmente, usufruir da estrutura que temos
para sediar grandes eventos. Trabalhamos constantemente para trazer eventos desse
porte para o Rio, aumentando o fluxo de visitantes, projetando a nossa imagem pelo
mundo e mostrando que temos competência para recebê-los.”

MARCIA CASZ | DIRETORA DE ESPORTES DA IMM, RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO RIO OPEN
“É muito gratificante constatar que o Rio Open tornou-se um evento de grande relevância para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Chegamos à quinta edição ostentando excelentes resultados para todas as dimensões que este evento reúne: seja na parte esportiva, seja na educação de jovens carentes, seja nos momentos de lazer para o público,
seja na geração de emprego e renda, seja na arrecadação de tributos para o Município e
o Estado, seja nos resultados para nossos patrocinadores. Tudo isso faz com que o Rio
Open seja motivo de muito orgulho para todos nós. Agradeço a confiança que nossos
parceiros depositam em nossa capacidade de realização.”
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PROGRAMA DE TÊNIS

IMG ACADEMY

Transforme a maneira como
seus times trabalham
Modernize seu ambiente de trabalho com o Microsoft 365,
uma solução completa e inteligente que capacita seus
colaboradores a serem mais criativos e trabalharem juntos
de maneira segura.

Saiba mais em: www.m365.com.br

Com mais de 500 hectares de instalações de última geração e metodologias de treinamento de ponta,
Academia IMG é o principal destino de treinamento esportivo. Oferecendo opções de campo e
internato em Basebol, Basquetebol, Futebol, Golfe, Lacrosse, Futebol, Tênis, Atletismo, Academia
IMG oferece instrução especializada para atletas de todas as idades e habilidades, permitindo que os
atletas atinjam seu potencial total.
CAMPO DE JUVENTUDE | ESCOLA DE ENCERRAMENTO | PROGRAMAS PARA ADULTOS E FAMÍLIAS | TREINAMENTO DE EQUIPES E GRUPOS | TREINAMENTO PRO E COLLEGIADO

info@imgacademy.com
18008726425
IMGACADEMY.COM

OS MOMENTOS RIO OPEN DO PÚBLICO

MI FERNANDES

Mi Fernandes mostra
sua medalha do torneio Winners.

#EU SOU
RIO OPEN

DEBORA ROSA

Débora Rosa e sua selfie com
Nadal treinando com seu tio
nas quadras do Rio Open.

Todas as milhares de pessoas que já vieram ao Rio Open têm alguma memória inesquecível. Seja
uma partida emocionante de mais de três horas, um autógrafo de um dos melhores tenistas do
mundo, uma foto com uma lenda ou simplesmente um dia de diversão com pessoas queridas.
Reunimos aqui alguns depoimentos de fãs, personalidades, atletas e patrocinadores, que mostram como o Rio Open, em apenas quatro edições, já proporcionou muitas experiências únicas,
que ficarão para sempre, assim como o maior torneio de tênis da América do Sul.

ANA PATRICIA

Ana Patrícia e seu momento Rio
Open com Dominic Thiem.

O QUE DIZEM OS PATROCINADORES

PAULO CÉSAR TEIXEIRA | CEO DA CLARO
“A Claro apostou no projeto desde o início, em 2014, como principal patrocinador
e garantindo papel importante no crescimento e na consolidação do Claro Rio
Open, atualmente o principal torneio de tênis da América do Sul. Investimos no
esporte com a certeza de que ele conecta pessoas e contribui no desenvolvimento da sociedade e do País, além de oferecer experiências e aprendizados únicos.
Seja pela paixão que a competição profissional desperta ou através das clínicas e
atividades que aproximam o esporte das crianças. O Claro Rio Open é hoje uma
referência no calendário esportivo do Rio de Janeiro, atestando nosso compromisso com nossos clientes da região, onde somos líderes e estamos implantando
a mais avançada tecnologia de rede móvel do momento, o 4.5G.”

IVAN MORÉ

O apresentador Ivan
Moré curtindo seu momento Rio Open.

THALITA REIS
ANDREA PINOTTI | DIRETORA DE MARKETING DO ITAÚ
“O que mais marca essa parceria é que, por estarmos juntos desde a primeira
edição do evento, em 2014, evoluímos a cada edição de modo a oferecer cada
vez mais experiências únicas e exclusivas aos nossos clientes. É muito importante ter no Brasil um torneio desse porte, respeitado como o primeiro e ainda único ATP 500 da América do Sul. Principalmente, porque acreditamos no esporte
como forma de desenvolvimento e transformação da sociedade. A união do Itaú
com o tênis é longa e conta com uma plataforma completa que vai da categoria
de base até o alto rendimento. Queremos ser reconhecidos por apoiar essa frente e nada melhor do que patrocinar um evento tão relevante como o Rio Open.”
18

Nada mal ser servida pelo
Fognini, né Thalita?!
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O QUE DIZEM OS JOGADORES

O QUE DIZEM AS PERSONALIDADES

MARCELO MELO | TENISTA BRASILEIRO NO1 EM DUPLAS NO RANKING DA ATP

MARCELO SERRADO | ATOR

“Tive vários momentos especiais no Rio Open, mas o mais marcante foi quando
recebi uma surpresa enorme com a homenagem de NO 1 do mundo que fizeram
para mim. Poder receber uma homenagem dessa em um torneio tão especial,
em casa, na frente dos meus familiares, das pessoas que torcem por mim e meus
amigos foi bem legal e inesquecível.”

“Tiveram muitos momentos memoráveis nas edições do Rio Open em que estive, com
jogos emocionantes. Mas o jogo em que o Thomaz Bellucci ganhou do Nishikori ano
passado me marcou muito. Foi uma partida disputadíssima, o Nishikori era um Top
10, cabeça de chave, e o Bellucci foi lá e, com a ajuda da torcida também, acabou
ganhando no final. Foi incrível!”

BRUNO SOARES | TENISTA BRASILEIRO DE DUPLAS
“A primeira edição do Rio Open foi incrível para mim. Quando eu cheguei para
jogar a minha primeira partida e vi aquele caldeirão, quadra lotada, o pessoal
torcendo, fazendo barulho, sentindo aquela energia da torcida, foi uma felicidade
muito grande poder fazer parte daquele momento. De lá para cá foram vários
jogos, vários caldeirões, mas, sem dúvida, o primeiro ano me marcou demais.”

CLAUDIA ABREU | ATRIZ

“Eu adoro tênis e estar no Rio Open na primeira edição do torneio foi uma experiência
inesquecível. E ainda ver o Rafael Nadal vencer nas quadras do Rio, foi indescritível.”

THOMAZ BELLUCCI | TENISTA BRASILEIRO
“Para mim, o momento mais marcante no Rio Open foi a minha vitória contra o
Nishikori. Eu já tenho um histórico no torneio de sempre pegar chaves duras e
ano passado eu consegui ganhar com a quadra cheia, todo mundo torcendo para
mim. Foi um momento inesquecível na minha carreira e tomara que tenham outros
momentos assim, de muita superação e de uma grande vitória contra um Top 10.”

JORGE PONTUAL | ATOR
“Eu gosto muito de tênis e ir ao Rio Open é uma experiência sempre muito emocionante. Difícil é escolher um único momento especial, pois foram vários. Não só pela organização do torneio, que é fantástica, eu me sinto em um Grand Slam, tamanha a competência das pessoas envolvidas, mas vi jogos memoráveis, com Thiem, com Nadal, e
além disso, tive o prazer de encontrar amigos que eu não via há muito tempo, que são
amantes do tênis também e que estavam assistindo as partidas. Então, o Rio Open
para mim é um evento imperdível, e fico muito feliz de todo ano poder estar aqui.”

LILIAN FERNANDES | MODELO E RESPONSÁVEL PELO BLOG DNA CARIOCA
“Todos os anos fico super ansiosa para o Rio Open. Adoro a animação de chegar no torneio
e saber que vou ver jogos incríveis, encontrar amigos, tomar uma cervejinha e respirar tênis
o dia inteiro. Foram vários momentos incríveis, como o dia em que cheguei no torneio e
inesperadamente Nadal estava treinando, ficamos lá assistindo o treino e ligando pra todo
mundo vir logo. E a final feminina em que a Italiana Francesca Schiavone ganhou, também
foi muito emocionante ver a garra e a energia dela, que eram contagiantes.”
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VAMOS CONSTRUIR UM
NOVO FUTURO ENERGÉTICO.
Há mais de 100 anos, a Shell investe e acredita no Brasil. A Shell foi a primeira empresa
privada a produzir petróleo em escala comercial nos campos de Bijupirá e Salema,
no litoral do Rio de Janeiro, após a abertura do mercado nacional.
A Shell também foi a primeira companhia internacional do setor a desenvolver um
projeto desde a fase de exploração até o primeiro óleo no País. O Parque das Conchas,
localizado no bloco BC-10, na costa do Espírito Santo, iniciou a sua produção de
petróleo em julho de 2009. Além disso, a Shell integra consórcio vencedor do leilão
de Libra, o campo gigante em águas profundas no Brasil. Em 2016, a Shell se integrou
à BG, tornando ainda mais robusto seu portfólio no País.
A caminhada rumo a um novo futuro energético já começou.
Nós, da Shell, queremos dividir essas conquistas com você.

PATROCINADOR OFICIAL RIO OPEN

SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO | CAMPINAS | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
BRETON.COM.BR • @BRETONOFICIAL

INVESTINDO NA
INCLUSÃO SOCIAL
O Rio Open, desde sua primeira edição, busca apoiar projetos focados no desenvolvimento sustentável. Ano após ano, a ideia de fazer a diferença, também fora das quadras, foi crescendo e
tomando forma. Nos primeiros anos, crianças de projetos sociais do Estado do Rio de Janeiro,
que usam o esporte como ferramenta de desenvolvimento e inclusão social, participavam do
Kid’s Day e a partir de 2016 três projetos começaram a ser apoiados de forma mais ampla. Em
2017, este número cresceu para 5 projetos. A cada ano, essas parcerias ganham força e dão novas perspectivas a jovens cariocas. Confira abaixo as principais ações promovidas pelo torneio
nesses últimos 4 anos e o que vem por aí em 2018.

RIO OPEN CONTRIBUI PARA
AÇÕES DA BRAZILFOUNDATION

KIDS’ DAY
RIO EU AMO EU CUIDO

2014

RIO EU AMO EU CUIDO é
um movimento de voluntários que visa conscientizar
da importância dos pequenos gestos que estão ao alcance de todos e são capazes de transformar a cidade.
Para contribuir com o movimento o Rio Open destinou
para eles 50% da receita
dos ingressos da primeira
sessão do evento (segunda-feira pela manhã).
Cerca de 200 crianças participaram do Kids’ 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 Kids’ Day permitiu uma experiência inédita para a garotada.
As crianças convidadas e provenientes de projetos sociais
também puderam ver de perto
a estrutura do torneio.

KIDS’ DAY

2015

Evento que fez muito sucesso em 2014,
o Kids’ Day voltou a acontecer em
2015. Crianças convidadas e provenientes de projetos sociais tiveram a oportunidade de ver de perto a estrutura
do Rio Open, além de participarem de
uma clínica ministrada por nada menos
que Nick Bollettieri. Fundador da IMG
Academy, a primeira academia a aliar
treinamento de alto rendimento com
estrutura acadêmica e que se transformou num complexo multiesportivo de referência mundial, Bollettieri
é considerado um mago do tênis, um
verdadeiro descobridor e lapidador
de talentos.

TRÊS PARCEIROS E UM SAQUE
PARA O FUTURO DO ESPORTE

2016

Os projetos Tênis Solidário, Tênis na Lagoa e
Tênis para Todos (atualmente Instituto Futuro Bom) começaram a ser apoiados de forma
efetiva pelo torneio. Os alunos passaram a ter
vagas para trabalharem como ball kids, ganhar uniformes, participar de clínicas de tênis
com ícones do esporte e a ganhar ingressos
para assistirem ao torneio, além de levarem as
bolas usadas para seus treinos. O objetivo da
parceria é estimular crianças de diversas comunidades cariocas a praticar um dos esportes que mais vem evoluindo no país: o tênis.
A parceria beneﬁcia mais de 150 crianças.

O Rio Open fez questão de apoiar
esta iniciativa e participou dos jantares de gala que aconteceram em
setembro de 2015 em New York e
em Janeiro de 2016 em Miami. Nos
leilões de ambos os eventos, o Rio
Open contribuiu com um Pacote Super Premium composto por:
4 ingressos para o Royal Box, área
Premium para assistir à competição,
além de um Backstage Tour para
conhecer os bastidores do evento,
como o players lounge e TV compound, e ainda uma vaga no PRO
AM (torneio de tênis entre proﬁssionais e amadores).
Rio Open promove leilão beneﬁcente em prol do Instituto Guga Kuerten.
No evento, as 300 pessoas que compareceram, foram convidadas a colaborar com o Programa de Esporte e
Educação Campeões da Vida, beneﬁciando os 700 educandos atendidos
pelo IGK a cada ano. Entre os itens
leiloados estavam uma raquete autografada do Rafael Nadal, uma aula de
tênis com Guga e a experiência inédita de se sentar ao lado do tricampeão
de Roland Garros, no exclusivo Royal
Box, para assistir um jogo no Grand
Slam francês, além de um exemplar
do Calendário Pirelli autografado
pela tenista Serena Williams, no1 do
mundo. Parte do valor arrecadado do
leilão foi doado para os Projetos Sociais parceiros do Rio Open.

LEILÃO BENEFICENTE IGK
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A EXPERIÊNCIA DOS CAMPEÕES DO TORNEIO WINNERS NA IMG ACADEMY
“Dentro de mim eu levo todo o
ensinamento que recebi na IMG
Academy. Qualquer coisa que
você faz de errado eles te explicam como você tem que fazer,
eu nunca vou esquecer. Eu queria
treinar todos os dias aqui.”
CAUÃ PAULINO - PROJETO TÊNIS
SOLIDÁRIO.

LANÇAMENTO DO TORNEIO
WINNERS
NOVOS PROJETOS APOIADOS AGORA O RIO OPEN APOIA 5
PROJETOS SOCIAIS

2017

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 no programa de ball
kids, 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.

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 doou 15 mil dólares a serem divididos entre os projetos sociais
apoiados pelo Rio Open.

PROJETOS SOCIAIS APOIADOS PELO
RIO OPEN GANHAM PRÊMIO DA ATP

Em 2017, uma das ações realizadas
durante o Rio Open foi o Torneio
Winners, disputado nas quadras do
Jockey Club, com a participação de
alunos dos cinco projetos sociais
apoiados pelo torneio. A premiação possibilitou que seis crianças e
adolescentes - um de cada projeto
e mais um sorteado entre os campeões - tivessem a oportunidade de
vivenciar uma experiência inesquecível através do tênis. Uma semana
de treinamento na IMG Academy
(EUA), maior referência mundial na
preparação de jovens tenistas.

“Sempre soube que existia a IMG
ACADEMY, mas me perguntava se
um dia eu conseguiria chegar lá. E
esse dia chegou! No início eu tomei um susto, não acreditei. E ter
a oportunidade de ter contato com
várias culturas diferentes nos ensinou a ter mais tolerância.”
JOÃO GABRIEL - PROJETO TÊNIS
SOLIDÁRIO

“Esse companheirismo, esse espírito de equipe que a gente teve, tornou essas pessoas muito importantes pra mim, para o resta da vida. Eu
esperava algo grandioso lá na IMG
ACADEMY e foi isso que aconteceu e
a parte de treinamento mental deles
é um grande diferencial. Meu maior
sonho é ser um jogador profissional
e poder disputar o Rio Open e talvez
até ganhar.”
MARCUS VINICIUS - PROJETO ARREMESSAR PARA O FUTURO.

“Um dia você está treinando drop
shot, no outro voleio, no outro
saque, no outro forehand com
backhand, você nunca sabe o que
vai trenar. Já me sinto melhor do
que eu era antes. Se eu puder manter isso na minha cabeça pelo resto
da vida, já me sinto satisfeito. E eu
quero ganhar o Rio Open.”
RYAN SOUZA - PROJETO INSTITUTO FUTURO BOM.
“A IMG Academy é muito legal, gigante com 55 quadras, e foi uma
semana inesquecível! E eu vou poder dizer pro pessoal que eu conheci o Nick Bollettieri e apertei a
mão dele.”
VALTER ALBUQUERQUE - ESCOLINHA FABIANO DE PAULA.

GALERIA DE CAMPEÕES- 1º TORNEIO WINNERS

2018

Categoria Feminina - Vitória Almeida, Categoria 10 anos - Antônio Vitor Monteiro,
Categoria 12 anos - Cauã Paulino, Categoria 14 anos - Julio Cabral, Categoria 16 anos Marcus Vinicius Rocha, Categoria à partir de 17 anos - José André Santos
Dica: Veja a série se vídeos no nosso canal www.youtube.com/rioopenoﬁcial

A organização do Rio Open promoveu
uma campanha de doação de raquetes, para ajudar os Projetos Sociais
apoiados pelo torneio. Mais de 60 raquetes foram arrecadadas e doadas
para os cinco projetos que fazem parte
do programa de incentivo a causas sociais do Rio Open.

O Rio Open, em parceria com a Autoridade
de Governança do Legado Olímpico (AGLO),
fez o lançamento oﬁcial do Núcleo Esportivo
Rio Open, localizado no Parque Olímpico da
Barra, com o objetivo de estimular a iniciação esportiva, a inclusão social através do
esporte, a melhora da aptidão física, motora
e mental, além de contribuir para a ativação
de um legado olímpico. O projeto dará vida
e utilização contínua ao complexo esportivo de tênis, construído para a Rio 2016 e irá
beneﬁciar em torno de 50 crianças, de 6 a 11
anos, da escola pública Roberto Burle Marx,
da zona oeste do Rio de Janeiro. As crianças serão supervisionadas por proﬁssionais
capacitados, submetidas a exames médicos e terão alimentação no local. O torneio
também fornecerá todo material necessário
para a realização das aulas.

DOAÇÃO DE RAQUETES

“Esses projetos mostram que é possível fazer do tênis um esporte 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 Procópio Carvalho - Diretor do Torneio.
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“Já deu para evoluir um pouco
com esses 6 dias de treinamento,
deu para pegar dicas novas. Só
cresceu ainda mais a minha paixão pelo esporte.”
ANDRÉ SANTOS - PROJETO TÊNIS
NA LAGOA.

LANÇAMENTO DO NÚCLEO
ESPORTIVO RIO OPEN

Agora, oﬁcialmente, o Rio Open apoia 6 projetos sociais:
Tênis Solidário, Tênis na Lagoa, Instituto Futuro Bom, Escolinha de Tênis Fabiano
de Paula, Arremessar para o Futuro e o NOVO Núcleo Esportivo Rio Open.
E o Torneio Winners terá mais uma edição... o sonho continua.
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QUIZ RIO OPEN

Entre em quadra
escolhendo um
carro campeão.
Localiza Hertz,
a locadora de carros
oficial do Rio Open.
Reserve o seu
e venha torcer
conosco.

3- O Rio Open já teve
em alguma de suas
edições um NO 1 do
mundo? Se sim, quem?

1- Quantos pontos
da ATP ganha o
campeão do Rio
Open?
2- Quais patrocinadores
estão apoiando o Rio
Open desde sua primeira
edição em 2014?

5- Qual Jogador
chegou na marca
de 800 partidas
disputadas aqui no
Rio de Janeiro?

4- Qual a partida
mais longa disputada
no Rio Open?

6- Qual o nome
da Quadra Central
do maior torneio
de tênis da América
do Sul?

8- Qual a capacidade
da Quadra Central?

9- Qual Canal de
TV transmite os
jogos ao vivo do
torneio?

7- Quem é o
autor do troféu
do evento?
11- O Rio Open está
entre os pouquíssimos
ATP 500 de saibro existem no circuito mundial.
Quais outros torneios
ATP 500 existem no
mundo hoje?

alugue
pelo app
localizahertz.com

12- Como foi apelidada
a Quadra 1 do complexo
Rio Open, devido a
proximidade que ela
proporciona com
os jogadores?

10- Em qual escola de
Samba, Rafael Nadal,
David Ferrer e Guga
Kuerten, desfilaram
em 2015?

13- Dos jogadores
brasileiros ativos,
quem tem mais títulos
de duplas na ATP?

RESPOSTAS
1- 500 pontos para o campeão, 300 para vice-campeão, 180 semifinalistas, 90 para quem chegar nas quartas
de final e 45 para quem chegar na 2ª rodada. 2- Claro, Itaú, Rolex, Peugeot, Head, Shopping Leblon e Universidade Estácio de Sá, Café Orfeu e IMG Academy. 3- Sim, Rafael Nadal em 2014 era o n0 1 do ranking ATP
e Marcelo Melo n0 1 em duplas em 2016. 4- Fabio Fognini d. Federico Delbonis - quartas de final 2015 - 3h12
- Fognini venceu 6/4 6/7(10) 7/6(9). 5- Rafael Nadal em 2014. 6- Quadra Gustavo Kuerten. 7- O designer de
joias Antônio Bernardo. 8- 6.200. 9- SporTv. 10- Unidos do Viradouro. 11- Barcelona e Hamburgo. 12- Caldeirão. 13- Marcelo Melo (29).

Alugue
essa ideia.

Se você acompanha o Rio Open desde sua primeira edição em 2014, deve saber
responder ao nosso QUIZ sem colar. Que tal tentar?
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GRANDES CLÁSSICOS E JOGOS
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ESPORTES AMERICANOS
E O SUPER BOWL

MAIS BENEFÍCIOS, SEGURANÇA E DIVERSÃO
COM A EXCELÊNCIA E GARANTIA DO SERVIÇO FABERG
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Informações
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3093-2828

faberg.com.br
info@faberg.com.br

BEM-VINDOS AO ATP WORLD
TOUR 2018
Queridos Fãs de Tênis,
Bem-vindos ao ATP World Tour 2018 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.
O ATP World Tour é um dos poucos esportes verdadeiramente globais, com 64 torneios
em 31 países em cinco continentes, com os nossos 100 melhores jogadores vindos de mais
de 35 países.
Cada torneio tem suas características únicas e o Rio Open tornou-se conhecido pelos seus fãs
apaixonados, além de apresentar um dos cenários mais bonitos de todo o circuito mundial.
O torneio comemora sua quinta edição este ano e se estabeleceu firmemente como um dos
principais pilares do circuito latino-americano. Gostaria de agradecer aos organizadores do
torneio, liderados pelo Diretor do Torneio Luiz Carvalho, por seu trabalho incansável em fazer
melhorias continuamente no torneio de um ano para o outro.
Esperamos que vocês apreciem 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 #NextGenATP que estão fazendo
grandes avanços no ranking nos estágios iniciais de suas carreiras.
O ATP World Tour está desfrutando de um sucesso sem precedentes, com um recorde de 4.5
milhões de fãs presentes em nossos torneios ano passado, e mais de 995 milhões de fãs assistindo nossas transmissões.
A temporada 2018 termina com o renomado torneio de final de temporada — Nitto ATP Finals
que acontece no estádio O2 em Londres, onde apenas os oito melhores jogadores se qualificam
para competir pelo último título da temporada, no maior torneio de tênis indoor do mundo.
Agradecemos por seu apoio e convidamos vocês 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 22 janeiro 2018

PERFIL DOS JOGADORES

HABITUÉ

TOP

10

Em sua quinta edição, o Rio Open 2018 confirmou a presença de 3 tops 10: Dominic Thiem
5º, que volta para defender o seu título no saibro carioca, Pablo Carreño Busta, 10º, e Marin
Cilic, 6º, que fará sua estreia no torneio. O francês Gael Monfils, requisitadíssimo pelo público,
o espanhol Fernando Verdasco e o britânico Kyle Edmund, confirmaram presença no maior
torneio da América do Sul pela primeira vez. Os finalistas de todas as edições — Alexander
Dolgopolov, Fabio Fognini, Guido Pella, além de Carreño Busta, também estarão na disputa.

TOP

DOMINIC THIEM | AUT
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“Estou muito feliz em voltar para o Rio Open e poder defender o meu título. O torneio vem crescendo
a cada ano e é especial para mim desde que joguei aqui a primeira vez em 2015. É a base para a minha
temporada de saibro e me sinto muito bem diante do público brasileiro e dessa cidade maravilhosa
que é o Rio de Janeiro.”
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Idade: 26 anos | Nascimento: Gijon, Espanha | Ranking Atual: 10º | Melhor ranking: 10º (2017) | Títulos ATP World Tour Simples: 3 | Títulos ATP
World Tour Duplas: 3
Com três títulos conquistados na carreira, o jovem espanhol Pablo Carreño
Busta fez de 2017 o seu melhor ano. Após disputar a final do Rio Open,
Busta atingiu resultados inéditos, fazendo semifinal no US Open, além de
quartas em Roland Garros. O ótimo desempenho na temporada foi coroado com a participação no ATP Finals, em Londres, e o melhor ranking de
sua carreira, terminando o ano como o décimo melhor tenista do mundo.

2017

Já consolidado no grupo dos melhores tenistas do mundo e atual
campeão do Rio Open, Thiem tem duas semifinais de Grand Slam no
currículo, ambas em Roland Garros, nos últimos dois anos. O austríaco
levantou oito troféus no circuito mundial em 13 finais, marca notável
para um tenista com menos de 24 anos, além de ter sido vice-campeão do Masters 1000 de Madri, em maio. Thiem fechou a temporada
2017 como número 4 do mundo após disputar o ATP Finals pela segunda vez consecutiva.

ESTREIA

PABLO CARREÑO BUSTA | ESP

“Estou muito feliz em jogar no Rio novamente. Alcançar a minha primeira ﬁnal de ATP 500 no Rio esse
ano meu deu conﬁança para chegar no Top 10 e fazer a melhor temporada da minha carreira. Espero
poder voltar ainda mais forte ano que vem e lutar pelo título.”

Idade: 24 anos | Nascimento: Wiener Neustadt, Áustria | Ranking Atual:
5º | Melhor Ranking: 4º (2017) | Títulos ATP World Tour Simples: 8

MARIN CILIC | CRO

Idade: 29 anos | Nascimento: Medjugorje, Bósnia e Herzegovina |
Ranking Atual: 6º | Melhor ranking: 4º (2017) | Títulos ATP World
Tour Simples: 17
Cilic venceu 17 torneios no circuito mundial em incríveis 30 finais.
Sua campanha no Grand Slam norte-americano há três anos foi incontestável, com direito a vitória diante de Roger Federer na semifinal, por 3 a 0. O croata voltou a uma decisão de Slam em 2017,
sendo vice-campeão em Wimbledon. Aos 29 anos, Cilic também
tem um título de Masters 1000, conquistado em Cincinnati em 2016,
e disputou neste ano seu terceiro ATP Finals, torneio que reúne os
oito melhores do ano.

“Estou super animado para jogar o Rio Open pela primeira vez. Estive no Rio nas Olimpíadas e
adorei a experiência. Vai ser especial jogar diante dos fãs brasileiros novamente.”
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GAEL MONFILS | FRA

ESTREIA
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Idade: 31 anos | Nascimento: Paris, França | Ranking Atual: 39º | Melhor
Ranking: 6º (2016) | Títulos ATP World Tour Simples: 7
Monfils conquistou seis troféus na carreira, já foi vice-campeão de três
Masters 1000 e semifinalista em Roland Garros (2008) e no US Open
(2016). Seu melhor momento na temporada do ano passado foi a decisão
no torneio de Eastbourne, na Inglaterra. Com seu estilo de jogo versátil,
Monfils, atual número 39 na ATP, tem um bom desempenho em todas as
superfícies e adora jogar com o público.

“Finalmente consegui colocar o Rio Open no meu calendário. Faz tempo que eu tenho vontade de
jogar o torneio e agora vai acontecer. Eu adoro o Brasil e estou super animado para jogar diante dos
cariocas e para visitar a Cidade Maravilhosa.”
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ALBERT RAMOS-VINOLAS | ESP

Idade: 30 anos | Ranking Atual: 22º | Melhor ranking: 17º (2017) | Títulos ATP World
Tour Simples: 1

DIEGO SCHWARTZMANN | ARG

RIO
OPEN

HABITUÉ

Idade: 25 anos | Ranking Atual: 26º | Melhor ranking: 25º (2017) | Títulos ATP World
Tour Simples: 1
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FABIO FOGNINI ||ITA
ITA

RIO
OPEN

Idade: 30 anos | Ranking Atual: 25º | Melhor ranking: 13º (2014) | Títulos ATP World
Tour Simples: 5 | Títulos ATP World Tour Duplas: 4

2016

PABLO CUEVAS | URU

Idade: 32 anos | Ranking Atual: 34º | Melhor ranking: 19º (2016) | Títulos ATP World
Tour Simples: 6 | Títulos ATP World Tour Duplas: 9
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ALEXANDR DOLGOPOLOV | UKR

HABITUÉ

Idade: 29 anos | Ranking Atual: 37º | Melhor ranking: 13º (2012) | Títulos ATP World
Tour Simples: 3 | Títulos ATP World Tour Duplas: 1

ESTREIA
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FERNANDO VERDASCO | ESP

Idade: 34 anos | Ranking Atual: 40º | Melhor ranking: 7º (2009) | Títulos ATP World
Tour Simples: 7 | Títulos ATP World Tour Duplas: 7

PAOLO LORENZI | ITA

RIO
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HABITUÉ

Idade: 36 anos | Ranking Atual: 44º | Melhor ranking: 33º (2017) | Títulos ATP World
Tour Simples: 1 | Títulos ATP World Tour Duplas: 1
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ESTREIA

KYLE EDMUND | GBR

HABITUÉ
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Idade: 23 anos | Ranking Atual: 49º | Melhor ranking: 40º (2016)
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HABITUÉ

ALJAZ BEDENE | SLO

Idade: 28 anos | Ranking Atual: 51º | Melhor ranking: 45º (2015)

LEONARDO MAYER | ARG
Idade: 30 anos | Ranking Atual: 52º | Melhor ranking: 21º (2015) | Títulos ATP
World Tour Simples: 2 | Títulos ATP World Tour Duplas: 1
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GUIDO PELLA | ARG

Idade: 27 anos | Ranking Atual: 56º | Melhor ranking: 39º (2016)

ANDREAS HAIDER-MAURER | AUT

ESTREIA

RIO
OPEN

Idade: 30 anos | Ranking Atual: 448º * Ranking Protegido #63 | Melhor
ranking: 47º (2015)
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JIRI VESELY | CZE

VICTOR ESTRELLA BURGOS | DOM

Idade: 24 anos | Ranking Atual: 64º | Melhor ranking: 35º (2015) | Títulos ATP World
Tour Simples: 1 | Títulos ATP World Tour Duplas: 2

Idade: 37 anos | Ranking Atual: 79º | Melhor ranking: 43º (2015) | Títulos ATP
World Tour Simples: 3
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HORACIO ZEBALLOS | ARG

HABITUÉ

ESTREIA

CEDRIK-MARCEL STEBE | GER

RIO
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Idade: 32 anos | Ranking Atual: 66º | Melhor ranking: 39º (2013) | Títulos ATP World
Tour Simples: 1 | Títulos ATP World Tour Duplas: 7
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FEDERICO DELBONIS | ARG

HABITUÉ

Idade: 27 anos | Ranking Atual: 67º | Melhor ranking: 33º (2016) | Títulos ATP World
Tour Simples: 2

GUILLERMO GARCIA-LOPEZ | ESP
Idade: 34 anos | Ranking Atual: 71º | Melhor ranking: 23º (2011) | Títulos ATP World
Tour Simples: 5 | Títulos ATP World Tour Duplas: 3

DUSAN LAJOVIC | SRB
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ROGÉRIO DUTRA SILVA | BRA
Idade: 34 anos | Ranking Atual: 98º | Melhor ranking: 63º (2017) | Títulos ATP
World Tour Duplas: 1
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HABITUÉ

THOMAZ BELLUCCI | BRA

Idade: 30 anos | Ranking Atual: 109º | Melhor ranking: 21º (2010) | Títulos
ATP World Tour Simples: 4 | Títulos ATP World Tour Duplas: 1

LUIZ CARVALHO | DIRETOR DO TORNEIO

HABITUÉ

Idade: 27 anos | Ranking Atual: 75º | Melhor ranking: 57º (2014) | Títulos ATP World
Tour Simples: 1 | Títulos ATP World Tour Duplas: 1
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Idade: 27 anos | Ranking Atual: 83º | Melhor ranking: 71º (2012)

“Para o Rio Open é muito importante continuarmos a trazer tenistas do top 10 e é
um compromisso nosso desde a primeira edição. É a segunda vez que conseguimos trazer 3, com um campeão de Grand Slam entre eles e além disso temos uma
série de nomes conhecidos do público e que gostam de fazer um espetáculo. É
o caso do Monfils, do Verdasco, do Fognini, sem falar no Edmund que é um cara
novo e vem para cá pela primeira vez também. Temos uma das listas mais diversas destes cinco anos do Rio Open, com estilos de jogos para todos os gostos.”
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Programe-se no

MODO AVIÃO

JUNTOS,
A EDUCAÇÃO
E O ESPORTE
FORMAM
CAMPEÕES
NAS QUADRAS
E NA VIDA.
Mais uma vez, a Estácio se orgulha de ser
patrocinadora do Rio Open.
Somos a instituição de ensino que mais apoia
o esporte no Brasil.
A gente acredita que, assim como a educação,
o esporte também ensina, transforma e é
essencial para formar campeões dentro e fora
das quadras.

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

Estácio. Patrocinadora oficial do Rio Open.

#ORGULHODESERESTACIO
www.estacio.br

A EVOLUÇÃO DAS TÉCNICAS
DE TREINAMENTO NO TÊNIS

com a humildade e buscava tanto a vitória
que construiu uma quadra em casa com
piso exatamente igual ao do US Open para
melhorar a sua preparação para o torneio.
Esta sua busca pela perfeição chegava até
a ser ridicularizado por alguns jogadores no
circuito. Um dos grandes rivais do Lendl na
época, John McEnroe, quando perguntado
sobre o que ele achava sobre a dieta que
o Lendl estava fazendo respondia que enquanto o Lendl fazia a dieta XYZ, a dieta
dele era de Hot Dog!!!

Por Ricardo Acioly - Pardal

RICARDO ACIOLY - PARDAL
Conhecido no mundo do tênis como Pardal, Ricardo Acioly está por perto das quadras
desde seus 7 anos. Ex-tenista profissional, já disputou as olimpíadas pelo Brasil e foi um
excelente duplista. Como técnico, este à frente do treinamento de Fernando Meligeni
por sete anos, nas melhores temporadas do brasileiro, e foi capitão do time brasileiro da
Copa Davis, nos anos de glória da equipe, e hoje coordena um centro de treinamento no
Rio que é referência mundial. Além de tudo isso, Pardal também integrou o Conselho da
ATP e tem forte presença no circuito mundial e é o Diretor de Relações Institucionais do
Rio Open desde sua primeira edição, ajudando a trazer o torneio para o Brasil.

ANOS 80 - O INÍCIO DA TRANSFORMAÇÃO
Os anos 80 foram um grande divisor de
águas para o tênis. Foi quando este esporte começou realmente a ficar profissional e
a mudar bastante em relação à preparação
dos jogadores, tanto dentro quanto fora
das quadras. Até então, a grande maioria
dos jogadores viajava sozinho, sem ter um
treinador acompanhante, e a parte de preparação física era feita sem referências ou

padrões. Na maioria dos casos cada um fazia as coisas do seu jeito, sem muitas diretrizes científicas, pois os estudos e o compartilhamento e uso de informações de outras
áreas era muito pequeno. Mas aí vieram Ivan
Lendl e Martina Navratilova e tudo mudou.
Foram estes dois jogadores que começaram
a grande transformação do Tênis. De um es-

porte individual, aonde cada jogador basicamente fazia as coisas da sua maneira e sem
muita ciência, Lendl e Navratilova inovaram
e passaram a usar uma equipe multidisciplinar, composta por treinador, preparador físico, encordoador de raquetes, nutricionista,
psicólogo e alguns outros profissionais que,
a partir daquele momento, começaram a
ajudar a ambos a direcionarem de maneira
precisa suas carreiras. Com este formato, a
preparação dentro da quadra passou a ser
alinhada com o que se fazia fora dela e este
cenário foi transformador, não só para eles,
mas também para o esporte.
Ambos se tornaram superatletas, com uma
preparação física que introduziu um trabalho com pesos e cross training que até então nunca tinha sido feito com um tenista.
Ambos agregaram várias outras novidades,
como a customização das suas raquetes —
fazendo com que todas ficassem iguais —
um programa de nutrição que se baseava
em estudos personalizados e também algumas tecnologias do momento que trabalhavam o tempo de reação, reflexos e até a
análise de estatísticas.
Lendl foi o 1o jogador a trocar de raquetes
junto com as trocas de bolas nas partidas,
a guardar as mesmas em sacos plásticos
para que as cordas não perdessem a tensão

O Tcheco naturalizado Americano terminou
a carreira com números fantásticos que incluem 19 finais de Grand Slam com 8 títulos,
4 vezes no 1 do mundo no final do ano e 96
títulos em geral na carreira. Foram 11 anos
seguidos fazendo pelo menos uma final de
Grand Slam por ano e creio que muita gente não está atenta a isso quando fala dos
números do circuito masculino.
E no caso da Navratilova, quem viu algumas fotos dela antes e depois desta transformação vê claramente a mudança que ela
fez no seu corpo para tornar-se uma super
atleta. Navratilova contratou Nancy Lieberman, uma jogadora profissional de basquete, para trabalhar a sua parte física e mental,
um nutricionista chamado Robert

Hass para estruturar toda a sua alimentação
e passou a viajar com uma equipe de vários
profissionais ao seu lado. E os números de
Navratilova são impressionantes: 167 títulos
no geral sendo 19 destes em Grand slams.
Ambos Lendl e Navratilova dominaram o
circuito e com isso elevaram o nível para
qualquer um que quisesse chegar ao topo
dos rankings. A partir daquele momento já
não bastava ter só talento e competir bem,
agora era necessário ser muito mais dedicado e adicionar várias novas técnicas de
treinamento na equação, para se tornar um
tenista profissional.
ANOS 90 - FORÇA E RESISTÊNCIA
Quando comecei a ser técnico, no início dos
anos 90, o tênis ainda estava bem definido
em termos de pisos e o tipo de jogo que se
praticava em cada um. As quadras de saibro eram as mais lentas facilitando o jogo
de fundo e as longas trocas de bolas e a
partir daí a velocidade aumentava bastante
entre a quadra dura, a quadra coberta (carpete) e a quadra de grama, que beneficiavam a potência, o saque e voleio e a definição rápida dos pontos. Este diferencial
entre as quadras fazia com que existissem
muitos especialistas por piso, por isso o jogador tinha que ser muito completo para
poder ser competitivo durante todo o ano.
Como a grande maioria tinha um ou dois pisos prediletos, a preparação do ano se baseava dentro destas temporadas. Uma coisa que
também passou a ser prioritária e um “must”
neste período foi a preparação física, pois os
jogadores estavam ficando cada vez mais
fortes, melhor preparados fisicamente e com
isso aguentando jogar a uma intensidade e
pegada maior por mais tempo.
ANOS 2000 – QUADRAS MAIS LENTAS E
JOGO MAIS PADRONIZADO
A partir do ano 2000 começou a existir
uma pressão muito grande para que a ve-

locidade do jogo fosse reduzida e que as
trocas de bolas fossem mais valorizadas. O
jogo no saibro ficou basicamente igual, mas
de pouco em pouco as quadras duras foram
ficando mais lentas, os pisos de carpete foram substituídos por resinas que fazem as
quadras mais abrasivas, reduzindo assim a
velocidade do jogo e até as quadras de grama ficaram mais “jogáveis”, com o piso um
pouco mais duro, o que faz com que a bola
quique mais alto. Outro quesito que ajudou
esse movimento foi a escolha de bolas com
um perfil mais felpudo, o que também fez
com que a velocidade do jogo reduzisse.
Este novo padrão das condições de jogo
foi, aos poucos, criando um novo perfil de
jogador pois ficou bem mais difícil sacar
e ir a rede ou definir os pontos com rapidez ou facilidade. Passou a ser necessário
ter golpes de fundo sólidos e potentes e a
ser muito importante se movimentar muito
bem para poder aguentar as longas trocas
de bolas. O jogo ficou mais igual para todos,
pois os próprios pisos ficaram muito parecidos em termos de velocidade da bola. Com
isso ficou também mais fácil de um jogador
ser competitivo por quase todo o ano e em
suas respectivas temporadas (saibro, grama, dura e coberta).
E atualmente os jogadores continuam ficando cada vez mais fortes, mais ágeis, mais
bem preparados, em todos os sentidos,
mas o padrão de jogo de todos é muito parecido. Todos tem bons golpes de base com
muita potência, são bons sacadores, devolvem legal e se mexem muito bem, cobrindo
toda a quadra. Isto por um lado é legal pois
traz para o espectador um jogo dinâmico
de trocas francas entre os jogadores mas
por outro lado não traz muita variação com
slices, trocas de velocidade da bola ou jogadas pela rede. Mas existe uma área aonde
os jogadores estão começando a explorar
bastante e tem a ver com estatísticas. Hoje
em dia já existem jogadores trabalhando
com profissionais específicos que trazem

para a mesa números individualizados, não
só sobre o seu jogo mas também sobre a
maneira de jogar dos adversários.

capacidade do jogador viajar acompanhado
de um staff de suporte bem personalizado.
AS NOVAS GERAÇÕES

E hoje conseguimos ver jogadores no TOP
10 com mais de 30 anos e são vários motivos que os tornam competitivos por mais
tempo. A parte estrutural do circuito conta, pois, com melhor calendário e torneios
cada vez mais bem estruturados, o desgaste de viajar pelo mundo afora, ano após ano,
fica muito mais baixo. A preparação física,
que hoje em dia inclui também uma parte
de prevenção de lesões dos atletas, está
muito avançada, o que minimiza o desgaste
de competições constantes no decorrer da
temporada. Com relação ao tratamento de
lesões a ATP tem um “passaporte” de cada
jogador que dá a capacidade dos fisioterapeutas acompanharem bem de perto com
todos os detalhes o tratamento do atleta
semana após semana, torneio após torneio.
E tem também a maior premiação que dá

Gosto de dizer que cada jogador tem o seu
relógio e o seu tempo de maturação individual. Cada um tem que resolver o seu quebra cabeça pessoal no sentido de fazer com
que as coisas estejam em sintonia. O tênis
é um esporte de processos, aonde as coisas
são aprendidas e construídas de pouco em
pouco. Jogar bem tênis profissionalmente é
uma longa jornada, onde o caminho é mais
importante do que o destino final. Isto quer
dizer que, a parte técnica tem que estar em
sintonia e harmonia com a parte tática, a
parte física deve ser forte para sustentar o
padrão de jogo escolhido e a parte mental
tem que ser equilibrada para unir todas as
partes e forte o suficiente para aguentar
toda a pressão. É Pau na Bola!!

MUITO MAIS QUE
UMA BANCA EM UM
ÚNICO APP
GLOBO MAIS, CONTEÚDO
MAIS COMPLETO PARA VOCÊ

EDIÇÕES
Todas as edições
das principais
publicações
do Brasil

LEITURA OFF-LINE
DESTAQUES

FÁCIL DE NAVEGAR

Os conteúdos mais
relevantes para você,
atualizados 24 horas por
dia, 7 dias por semana,
direto da redação

Conteúdo organizado
por publicações, temas
e colunistas

Baixe as edições
para ler quando
e onde quiser

MELHOR EXPERIÊNCIA
Leitura adaptada à sua
tela. Você também pode
ler no formato clássico
de revista ou jornal

Conteúdo relevante para todos
os momentos do seu dia

AS

Cadastre-se em

16 MELHORES PUBLICAÇÕES DO BRASIL EM UM SÓ LUGAR

globomais.com.br e experimente 30 dias grátis

LA BOUTIQUE
Loja de Produtos Oﬁciais Rio Open

ITENS QUE VOLTAM EM 2018

Ano passado foi o lançamento da LA BOUTIQUE - Loja de produtos
oficiais do Rio Open - que fez enorme sucesso. Alguns produtos se
tornaram hits de venda, como as almofadas, a toalha oficial (mesma usada pelos atletas em quadra), as lindas raqueteiras Id Bags e
pingentes exclusivos feitos por Antonio Bernardo (Idealizador do
troféu do torneio).
E este ano teremos muitas novidades, algumas atendendo a pedidos, como itens para
crianças e bebês. Veja algumas novidades aqui e não deixe de passar pela loja e garantir
seu item exclusivo Rio Open 2018.

ALMOFADA

NOVIDADES 2018

LANYARD

CANECA

CAMISA COM CARTAZ RIO OPEN 2018
POR CARLOS VERGARA

BOLSA ID BAGS

CHAVEIRO

PINS

CHAPÉU RIO OPEN

JÓIAS ANTONIO BERNARDO

SQUEEZE

COPO

PINGENTE ACE

PINGENTE SAQUE

BODY
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GASTRONOMIA NO SHOPPING LEBLON.
ONDE O SABOR GANHA MAIS ESTILO.

ABBRACCIO CUCINA ITALIANA (EM BREVE) · BALADA MIX · BAZZAR · BRASSERIE MIMOLETTE · CORTÉS · FARID · FOCCACIA
GERO TRATTORIA · LE DÉPANNEUR · NORI · NOSTRO CUCINA ITALIANA · OUTBACK · RÁSCAL · THE FIFTIES · VENDITA

CARLOS VERGARA
É RIO OPEN
Com mais de 50 anos de uma carreira de sucesso, Vergara cria cartaz oﬁcial do Rio
Open 2018.

Carlos Augusto Caminha Vergara dos Santos
é um experiente e importante artista brasileiro, que transita entre a pintura, fotografia e
outras técnicas, misturando materiais e descobrindo novas formas para expressar sua
criatividade e mostrar sua visão do mundo.

Desde os anos 80, o artista passou a ter um
foco maior na experimentação. Novas técnicas, materiais e uma visão inovadora, resultaram em obras contemporâneas, que mostraram como as técnicas da pintura podem
ser expandidas.

Nascido na cidade de Santa Maria, no Rio
Grande do Sul, em 1941, Carlos Vergara iniciou sua trajetória nos anos 60 e participou
da mostra Opinião 65, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, um marco na história da arte brasileira. Nos anos 70, seu trabalho passou por grandes transformações e
começou a conquistar espaço próprio na história da arte brasileira, principalmente com
fotografias e instalações.

Em sua trajetória, Vergara realizou mais de
180 exposições individuais e coletivas de seu
trabalho e agora, pela primeira vez, criou a
arte do Cartaz para o Rio Open 2018.
A base do trabalho de Vergara foi o Saibro
e a especularita (variedade de mineral com
intenso brilho metálico) sobre lona crua.
Unindo outras referências como a imagem
do cristo, que, segundo o artista, seria impossível não usá-la, as redes do tênis - a barreira entre um lado e outro - e a linha, que
representa o limite.
“Eu queria uma imagem à altura do torneio
e de sua relevância. Que de cara fosse possível identificar o tênis. Por isso usei o saibro. Eu também adoro o “desafio”, quando
conferem se a bola foi dentro ou fora, então
procurei retratá-lo. Sem falar que a quadra é
abençoada pelo Cristo Redentor, então ele
precisava estar presente. Com as sombras
e as marcas na rede busquei a realidade da
modalidade”, comentou.
E foi assim, usando elementos do esporte,
que o artista construiu uma obra de arte a
altura de seu talento e do maior torneio de
tênis da América do Sul. Certamente irá ficar
para a história.
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antoniobernardo.com.br

NOTINHAS

nacional na abertura e encerramento do Rio
Open. A “roqueirinha” de 12 anos, pratica e é
apaixonada por tênis.
Essa é a primeira vez que o Rio Open, seguindo a tradição dos grandes eventos, convida
um artista para cantar o hino.

RIO OPEN ARTE
Durante a competição, o público terá a
oportunidade de conferir uma exposição de
jovens artistas brasileiros que vem despontando no cenário da arte contemporânea.
O conjunto, que ficará exposto no Leblon
Boulevard, na área batizada de Rio Open
Arte, contará com fotografias, pinturas e
desenhos produzidos exclusivamente para
o torneio. Quatro artistas foram convidados
para participar desta exposição: o desenhista Isaias Klein, Luiz D’orey, que trabalha
como assistente de Raul Mourão em Nova
York, e de Vergara quando está no Rio, o
fotógrafo Pedro Peracio e o artista visual e
designer Thainan Castro.
A curadoria de arte do Rio Open foi realizada por Rafael Lacerda, responsável pelo RL
Escritório de Arte.

TOKIO MARINE OFERECE LOCKERS EXCLUSIVOS DURANTE RIO OPEN
ROLEX COMPLETA 40 ANOS DE PARCERIA COM O TÊNIS
A Rolex orgulha-se em apoiar as maiores competições e organizações do mundo do tênis
desde 1978, ano em que se associou ao mais
antigo e prestigioso dos torneios: Wimbledon.
Preconizando a superação e o respeito aos
valores deste esporte, a marca completa 40
anos de parceria com o tênis em 2018.

A bateria do celular chegou a 5%? Não tem
onde guardar a bolsa? Deixa que a Tokio
Marine resolve! A Seguradora irá oferecer
armários especiais para os visitantes do Rio
Open circularem pelo evento leves e tranquilos. Gostou? Vá até o espaço da seguradora no Leblon Boulevard, poste uma foto
no Facebook marcando a Tokio Marine com
a hashtag #TokioNoRioOpen e participe!

PEUGEOT FAZ AVANT PREMIERE DO
NOVO SUV 5008 NO RIO OPEN

A estrela-mirim Valentina Francisco, sensação do The Voice Kids da TV Globo no ano
passado, foi a escolhida para cantar o hino

Em 2018 a loja da Fila no Rio Open terá uma
super novidade. Os fãs de tênis poderão solicitar o serviço de customização de camisetas adquiridas na loja e gravar seu nome
ou assinatura em uma tag especial, composta pela logo Fila e o símbolo Rio Open.
As tags serão disponibilizadas em 3 tamanhos e em 3 cores. O valor do serviço deve
ser confirmado na própria loja.

CLARO LANÇA NOVA TECNOLOGIA 4.5G

A Rolex também está conectada com osjogadores mais proeminentes do mundo, como
o Campeão do Rio Open em 2017 Dominic
Thiem, além de outros grandes nomes do
esporte, como o multicampeão Roger Federer, que desde 2001 está associado à marca,
Garbiñe Muguruza, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Grigor Dimitrov, Milos Raonic,
Jo-Wilfried Tsonga e Juan Martín del Potro.

FINALISTA DO THE VOICE KIDS CANTARÁ
HINO NACIONAL NO RIO OPEN

FILA OFERECE SERVIÇO EXCLUSIVO DE
CUSTOMIZAÇÃO

A Claro é a principal patrocinadora do Claro
Rio Open desde a sua primeira edição. A
operadora é líder em clientes no estado do
Rio de Janeiro e, a cada ano, apresenta novidades durante o Torneio. E para a edição
de 2018 não será diferente. Todos os clientes do Rio de Janeiro terão à disposição a
nova tecnologia 4.5G, que possibilita velocidades médias de navegação até 10 vezes
mais rápidas do que o 4G convencional em
smartphones compatíveis com a tecnologia.

Parceira do Rio Open desde sua primeira
edição, a Peugeot tem uma longa história
com o tênis. Há mais de 30 anos, a montadora é parceria do torneio de Roland Garros e da federação francesa de tênis. Além
disso, através da parceria ATP Platinium,
a Marca tem presença em mais de 30 torneios no mundo e patrocina o programa de
apoio a nova geração de tenistas.
Nesta quinta edição do Rio Open, a Peugeot irá apresentar em primeira mão, para
os fãs de tênis e de automóveis de alta performance, seu Novo SUV PEUGEOT 5008.
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Exames de análises clínicas.
Vacinas.
• Ampla rede de convênios credenciada.
• Exames de imagem.
• Atendimento domiciliar.
• Resultados disponíveis no site, no app e enviados por portador.
• Atendimento exclusivo e diversas opções de desjejum.
• Atendimento pediátrico.
•
•
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Venha se surpreender.

Pensar sua estratégia
de forma diferente?
Grandes transformações exigem compromisso, do início
ao ﬁm, com as pessoas e o resultado. Sua jornada
de mudança demanda respostas completas e precisas.
Conte com quem faz o que realmente importa.

deloitte.com.br

Visite também: mundocorporativo.deloitte

Responsável Técnico: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CREMERJ 52.0108745-2 / CREMESP 112181

CONHEÇA O ALTA.
O CENTRO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA
OFICIAL DOS ATLETAS DO RIO OPEN.

Leblon | RJ:

Av Ataulfo de Paiva, 669
3o Piso

Núcleo de Assessoria Médica: (21) 3003 9999 - exclusivo para médicos
Atendimento ao Cliente: (21) 3003 5552
Unidades também em SP.
Núcleo de Assessoria Médica: (11) 3003 9999 - exclusivo para médicos
Atendimento ao Cliente: (11) 3003 5554

Straight to
the point.
© 2018. Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.

altadiagnosticos.com.br
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HOMENAGENS ESPECIAIS
Desde a primeira edição, em 2014, o Rio Open iniciou uma tradição de homenagear personalidades que marcaram a história do tênis nacional e mundial. E em 2018 teremos Carlos
Kirmayr, um dos maiores tenistas da história do país, e André Sá, o tenista brasileiro com mais
participações em olimpíadas.

CARLOS KIRMAYR

ANDRÉ SÁ

Carlos Kirmayr é um dos maiores tenistas
da história do país e uma das personalidades mais renomadas e reconhecidas no cenário do tênis nacional e internacional. Nasceu em São Paulo e começou a jogar com
apenas quatro anos de idade e com 17 anos
foi estudar nos Estados Unidos, onde ficou
por 4 anos e ganhou vários títulos universitários. Em 1971, aos 20 anos, teve a sua primeira chance de integrar a equipe nacional
que disputava a Copa Davis - no total foram
16 participações ao longo de sua carreira.

André Rezende Sá nasceu em Belo Horizonte e começou a jogar tênis com 8 anos de
idade, incentivado por seu irmão mais velho. Com 12 anos, ranqueado como o nº 1
do Brasil, mudou-se para a IMG Academy,
onde ficou por 5 anos.

Kirmayr foi o melhor brasileiro no ranking
mundial durante cinco anos, superando lendas de sua geração como Bjorn Borg, John
McEnroe, Roscoe Tanner, Ilie Nastase e Ivan
LendI. Jogando duplas, Kirmayr foi ainda
mais espetacular, sendo o brasileiro com
mais títulos em duplas em torneios da ATP
até 2015 e foi o primeiro brasileiro a disputar o Masters de duplas, em 1983, ao lado
de Cássio Motta. Kirmayr também brilhou
na carreira de técnico e até hoje continua
envolvido com o tênis, dirigindo seu Centro
de Treinamento em Serra Negra - município
do estado de São Paulo.

Começou a jogar como profissional em
1993 e mesmo tendo um ótimo resultado jogando simples (chegou a ser o tenista n°55
do mundo e um dos melhores tenistas do
Brasil, disputando quartas de final de Wimbledon em 2002), se destacou ainda mais
jogando como duplista. Nesta categoria, já
conquistou 11 torneios ATP na carreira, disputou a semifinal de Wimbledon e quartas
de final no US Open com Marcelo Melo e
chegou a ser o 17º do mundo em 2009.
André Sá, hoje com 40 anos, é o tenista
brasileiro com maior participação em Olimpíadas: disputou os jogos em Atenas 2004,
Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016 e estará nas quadras do Rio Open 2018.

Uma história
de mais de 600 anos
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Time completo:

tecnologia e inovação para
superar desaﬁos.

Um parceiro global

Samsung e Tite, uma parceria que é mais jogo.

Strategic partnerships with trusted investors
who share our values and investment
philosophy are at the heart of delivering on
this mission, and Mubadala is proud of its
diverse and mutually-beneficial partnerships
with leading global organizations.
We have built on our nation’s heritage and
expertise in oil and gas to invest across the
hydrocarbon spectrum, diversifying into
industries and sectors with strategic growth
potential that will continue to accelerate the
UAE’s economic growth.
We create positive impact by working closely
with our partners and local communities
around the world.

Learn more about Mubadala Investment Company at ADIPEC 2017.
MAIN ATRIUM HALL, STAND A130.

Mubadala é um investidor global
pioneiro com foco no desenvolvimento
de oportunidades de negócio e no
desempenho de seus investimentos,
com o objetivo de contribuir para o
desenvolvimento de Abu Dhabi a
longo prazo.

Parcerias estratégicas com investidores
confiáveis, que compartilham nossos valores e
filosofia de investimento, estão no centro de
nossa missão. A Mubadala tem orgulho de suas
parcerias diversificadas e mutuamente benéficas
com organizações globais de destaque.
A partir do nosso patrimônio e experiência
histórica em petróleo e gás, passamos a investir
no espectro completo de hidrocarbonetos e, com
o tempo, diversificamos nossos investimentos
para outros setores e indústrias com grande
potencial de crescimento, que continuarão a
acelerar o crecimento econômico dos Emirados
Árabes Unidos.
Nós criamos um impacto positivo trabalhando de
perto com nossos parceiros e comunidades
locais em todo o mundo.

mubadala.com

Ativo em 13 setores
globalmente

Parcerias e negócios
em mais de 30 países
68 000 funcionários
em todo o mundo

JOCKEY CLUB BRASILEIRO
De portas abertas para o melhor do tênis mundial
Um programão para toda família. Esse é o
Jockey, um clube que vem renovando o seu
público com atrações e parcerias dentro e
fora das pistas de corrida. O Rio Open é um
exemplo dessa nova fase, que, pelo quinto
ano consecutivo, agita as quadras de saibro
da sede social, trazendo os melhores tenistas
do mundo para disputar o título do maior torneio de tênis da América do Sul.
O Hipódromo da Gávea é a casa do turfe, do
entretenimento e do tênis também. Não falta espaço, a área é de 640 mil m², uma área
equiparada ao bairro do Leblon. Dentro das
vilas hípicas do Jockey, estão aproximadamente 105 cocheiras, 500 moradores, sendo
250 cavalariços que cuidam de mais de 1.000
cavalos no local. Na parte administrativa, são
mais de 500 colaboradores, fora o volume de
pessoas que circula nas dezenas de estabelecimentos parceiros.
O clube conta com mais de 19.000 associados e promove a corrida de cavalo da raça

Puro Sangue Inglês, gerando milhares de
empregos diretos e indiretos. Aqui, também
funcionam uma escola primária, uma escola
de profissionais do turfe, um teatro, duas galerias de arte, oito restaurantes, além dos novos espaços que serão inaugurados e serão
palco de grandes eventos da cidade.
O Jockey se orgulha de receber o Rio Open
e abre as portas para você também: apostamos que irá gostar!

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

CURTA O QUE
VOCÊ AMA.
E SE PRECISAR,
A TOKIO RESOLVE.
Com a Tokio,
você tem tranquilidade
para curtir cada momento
do Rio Open 2018.
E da vida também.
#TokioNoRio

PAT R O C I N A D O R O F I C I A L

/TokioMarineSeguradora
@tokiomarine_cor
tokiomarine.com.br

SOMOS FÃS
DE GRANDES
MARCAS.
Sejam elas
nas quadras
ou nas pistas.
O MAIOR TORNEIO
DE TÊNIS DA
AMÉRICA DO SUL.
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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:

#RIOOPEN

AB

LEBLON BOULEVARD

JOGO

QUADRA 1

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.
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AB

QUADRA
GUGA KUERTEN

O COMPLEXO

GV

H

VOCÊ
ESTÁ AQUI

ENTRADA
PRINCIPAL

ACESSOS PCD

BANHEIROS

LA BOUTIQUE - LOJA
DE PRODUTOS OFICIAIS
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A RIO OPEN ARTE

GV GUARDA VOLUMES

CO

BS BAR STELLA ARTOIS

PROGRAMAÇÃO
DIA

RODADA

17/02

Rio Open
Qualifying

Sáb

18/02
Dom

QUADRA CENTRAL

QUADRA 1

QUADRAS 2 E 4

Única

16h

16h

16h

Rio Open
Qualifying

Única

16h

16h

16h

1ª rodada

1

16h30 - ATP Simples
(1 jogo)

A partir das
16h30

A partir das
16h30

Noite

19h - ATP Simples
(2 jogos)

1

16h30 - ATP Simples
(1 jogo)

A partir das
16h30

A partir das
16h30

Noite

19h - ATP Simples
(2 jogos)

1

16h30 - ATP Simples
(1 jogo)

A partir das
16h30

A partir das
16h30

Noite

19h - ATP Simples
(2 jogos)

1

16h30 - ATP Simples
(1 jogo)

A partir das
16h30

A partir das
16h30

Noite

19h - ATP Simples
(2 jogos)

Quartas de
Final Simples e
Semifinais Duplas

Única

4 jogos
ATP Simples 1o jogo - 15h
2o jogo - Não antes de 17h
3o jogo - A seguir
4o jogo - A seguir

Semifinal Simples
e Final Duplas

Única

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

-

-

Final

Única

17h - Final ATP simples

-

-

19/02
Seg

1ª rodada

SESSÃO

20/02
Ter

2ª rodada

21/02
Qua

2ª rodada

22/02
Qui

23/02
Sex

24/02
Sáb

25/02
Dom

18h - Semifinais
de Duplas

-

EXPEDIENTE - REVISTA PROGRAMA RIO OPEN 2018
Jornalista Responsável: Gabriela Athayde – MTB 22468. Projeto Gráfico e Capa: Departamento de Criação IMM - Juliano
Seganti, Daniel Viana, Luciano Figueiredo, Lucas Gomes, Marcelo Rampim, Jéssica Marins (estagiária), Laura Gama
(freelancer). Criação/Diagramação: ME CONTA Conteúdo & Design - Flavia Caesar, Paola Azevedo e Gabriela Athayde.
Textos: Gabriela Athayde. Revisão: Sheila Vieira Fotografia: Rudy Trindade, AGIF/ Fernando Soutello, André Mourão, Paula
Giolito. FOTOJUMP/ João Pires, Luiz Pires, Bruno Lorenzo e Deco Pires. Chico Cerchiaro; RED-PHOTOGRAPHIC.COM/
Simon John Owen; Fabiano Panizzi; Solange Macedo; Tarso Ghelli; Roberto Castro/ME; Alexandre Vidal. Getty Images/ Clive
Brunskill, Adam Pretty, Greg Baker, Jacques Demarthon, Matt Roberts, Shaun Botterill, Phil Walter, Bradley Kanaris, Matthew
Stockman, Bob Martin, Steve Powell, Julian Finney e Miguel Medina. Tiragem: 8.000 exemplares. Impressão: Sextante.
Distribuição Gratuita.
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