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Uma história de amor pelo esporte

Bem-vindos à sexta edição do Rio Open!

E
Esporte é paixão, é adrenalina, dedicação e acima de tudo superação. O Rio Open é a pro-

va disso. Nascido em 2014, do desejo de colocar o Brasil no calendário mundial do tênis, 

ele chega a sua sexta edição sendo muito mais do que o Maior Torneio da América do Sul, 

tendo desenvolvido a tradição de ser o evento esportivo anual mais importante do Rio de 

Janeiro e uma opção de entretenimento completa.

Para a IMM, mais do que um sonho realizado, o primeiro ATP World Tour 500 do país é 

uma conquista para o Rio de Janeiro, contribuindo diretamente para a movimentação da 

economia e o incentivo ao esporte, com ações sociais que levam o tênis para comunidades 

carentes e podem transformar o futuro de muitos jovens.

Reunindo grandes nomes do tênis, o Rio Open é transmitido para 130 países, levando as 

eletrizantes disputas no saibro para fãs do mundo todo. Planejado em cada detalhe para ser 

uma experiência única, o evento tem o mesmo padrão de qualidade dos maiores torneios 

mundiais, com a vantagem de ter como paisagem a beleza de um dos maiores cartões pos-

tais do Brasil. Uma opção que vai além da emoção incomparável do esporte, trazendo atra-

ções para toda a família com arte, música, lifestyle e gastronomia.

Grande parte disso se deve ao apoio de nossos parceiros, que contribuem diretamente para a 

realização de um evento inesquecível. Conosco desde a primeira edição a Claro, Peugeot e Rolex 

ganharam este ano uma companhia de peso: o Santander se juntou à nossa lista de patrocinado-

res, que também conta com Mubadala, Emirates, Fedex, Shell, RedeDor, Tokio Marine, Fila entre 

outros. 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 Go-

verno Federal – Via Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania – do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura do Rio de Janeiro - tem sido fundamental.

Agradecemos especialmente aos fãs do tênis, que trazem para as quadras a energia única 

dos apaixonados pelo esporte e fazem do Rio Open uma verdadeira celebração.

Há alguns anos, transformamos um sonho em realidade. E é com muito orgulho que hoje 

olhamos para o evento que é um marco na história do esporte nacional.

MARCIA CASZ
Diretora Geral do Rio Open

ALAN ADLER
CEO IMM





TRANSFORMANDO
O TÊNIS NO RIO DE JANEIRO

ICT - Instituto Carioca de Tênis

O TÊNIS NO RIO DE JANEIRO

MARCELO BARBOZA,
Presidente ICT

O
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O Instituto Carioca de Tênis (ICT) tem orgulho de poder contribuir para o desenvolvimento 

do tênis no Brasil e no Rio de Janeiro. Nosso principal objetivo é aprimorar e incentivar o 

ensino e a prática esportiva e promover a assistência social através do esporte. Nestes anos 

de vida, mesmo com todas as dificuldades em que o País atravessa conseguimos avançar, 

não na velocidade desejada, impactando de forma positiva no esporte que tanto amamos 

e que tanto nos ensina e transforma.

Ao realizarmos o maior torneio de tênis da América do Sul, junto com a promoção da IMM, 

abrimos portas para que toda a comunidade tenística tenha acesso ao mais alto nível de tê-

nis internacional. O Rio Open é uma ferramenta de transformação positiva e de crescimen-

to para o Tênis Brasileiro como um todo. Sua realização nas quadras do Jockey Club do Rio 

de Janeiro incentiva, de diversas maneiras, a prática e evolução de atletas brasileiros, seja 

através da oportunidade de ver os melhores jogadores do mundo nas quadras, ou por vi-

venciarem a experiência de estar em um ATP 500 ou pelas diversas iniciativas sociais que o 

torneio apoia, fazendo com que crianças tenham uma perspectiva nova através do esporte. 

E já percebemos, após esses 5 anos de torneio, que o tênis de base no Rio de Janeiro 

cresceu muito e parte disso devemos ao Rio Open. Nosso esporte voltou a ter destaque na 

imprensa, tivemos mais procura para a prática e conseguimos alcançar crianças que jamais 

teriam acesso a uma raquete e que hoje se despontam como promessas. 

Paralelamente e de forma silenciosa, o torneio dá força a projetos sociais, promovendo o tor-

neio Winners, premiando os vencedores com uma semana na IMG Academy, viabilizando a 

participação de novos atletas na Copa Guga Kuerten e muito mais. Tais projetos são indutores 

poderosos de inclusão e transformação, tanto para a vida desses jovens, como para o tênis. 

Todas estas iniciativas estão alinhadas com o propósito do ICT e, por isso, a cada ano cons-

truímos mais pontes para levar o tênis carioca e brasileiro a novas e promissoras conquistas.   

E este é só o começo. Queremos mais.



NOVIDADE

Em mais um investimento em tec-
nologia e inovação, o Rio Open será o 

primeiro torneio sul-americano a adotar o 
“shot clock” (relógio de saque), que controla 

o tempo e impede que tenistas excedam os 25 
segundos permitidos para sacar.

Sensação da temporada de 2018, os relógios 
de saque serão norma somente nos Masters 

1000 em 2019, mas o Rio Open seguirá 
sua tradição de trazer as principais 

inovações da ATP e realizar um 
evento no padrão da elite 

do circuito.

RELÓGIO
DE SAQUE 

RIO OPEN 2019RIO OPEN 2019

O ano de 2019 começou fervendo e a 6ª edi-

ção do maior torneio de tênis da América do 

Sul promete ser ainda mais quente e animada, 

cheia de atrações para toda a família. 

Além dos grandes jogadores que estarão na 

disputa, jogos e treinos memoráveis que irão 

acontecer nas nove quadras de saibro, o Rio 

Open tem uma vocação para o entretenimento 

RIO OPEN 2019
OS MELHORES TENISTAS DO MUNDO E 

EXPERIÊNCIAS QUE VÃO MUITO ALÉM DAS QUADRAS JOGADORES
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que vai muito além das quadras. O Complexo 

oferece diversas opções de gastronomia, es-

tandes de patrocinadores com diversas ativa-

ções, a La Boutique para compra de produtos 

oficiais do evento, Bares, Shows, Arte e História.

Confira um pouco do que vai acontecer este 

ano no Jockey Club Brasileiro e aproveite ain-

da mais essa experiência única.

O Rio Open é um dos 13 campeonatos de 

nível ATP 500, uma das categorias mais 

importantes do tênis. É um dos três even-

tos desse porte disputados no saibro, jun-

to com Hamburgo e Barcelona. Mantendo a 

tradição de ter sempre atletas de ponta em 

suas quadras, o torneio traz em 2019 quatro 

top20: Dominic Thiem, Fabio Fognini, Diego 

Schwartzman e Marco Cecchinato.

Finalistas da edição de 2016, o uruguaio Pablo 

Cuevas e o argentino Guido Pella retornam 

em 2019, assim como outros tenistas que já 

fizeram boas campanhas no Rio Open, como 

o espanhol Pablo Carreño Busta, o chileno Ni-

colas Jarry e o espanhol Pablo Andujar. 

Confira no Perfil dos Jogadores, detalhes 

dos atletas que estarão na disputa.
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O Leblon Boulevard  é uma área interativa 

de aproximadamente 10 mil m2, onde estão 

localizados os estandes dos parceiros do 

torneio, lojas e opções de entretenimento e 

gastronomia. Este ano ele vem todo repagi-

A união do tênis com a boa gastronomia 

não podia dar mais certo. E o time de res-

taurantes e Chefs que estarão no Rio Open 

2019 é de dar água na boca. 

B Experience - de Pedro Benoliel, Benkei 

para os amantes de comida japonesa, as 

variedades do food truck Cogu, os famo-

sos sanduíches Geneal, as delícias argenti-

Os shows acontecem na PRAÇA RIO OPEN, localizada na frente da Quadra Central, onde 

também está posicionado um telão gigante para quem quer espiar os jogos por ali mesmo.  

Confira a programação:

LEBLON GASTRONOMIA 

MÚSICA

BOULEVARD

FUNCIONAMENTO

Sábados e Domingos
De 15h às 22h

Segunda à Quinta
De 15h à 00h 

Sexta
De 14h à 00h

nado, com visual modernizado, melhor cir-

culação, mais área de sombra e novidades 

como o Bar Petra.

E não deixe de visitar os estandes de nossos 

parceiros, cada um oferece uma atração di-

ferente e você ainda pode concorrer a brin-

des ou encontrar seu atleta favorito dando 

autógrafos e tirando fotos. 

nas do Las Empanadas, CT Boucherie – de 

Claude Troisgros e seu filho Thomas e bri-

gadeiros de Fabiana D’Angelo, são alguns 

dos confirmados.

Entre as novidades está o Seu Vidal – Com 

cardápio que conta com sanduíches elabo-

rados pelo chef Philipe Martins, e o Green

People – com seus produtos 100% naturais. 

DIA SHOW HORÁRIO

Terça (19 Fev) DJ Zedoroque Após o último Jogo 

Quinta (21 Fev) Valvet Live Após o último Jogo

Sexta (22 Fev) DJ Nepal Após o último Jogo

Sábado (23 Fev) Jamz 30min após a 2ª semifinal simples

  e 1h após a final de duplas.

Domingo (24 Fev) Rodrigo Sha 15h30

Domingo (24 Fev) Os Britos Após a final
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DOE SUAS 
RAQUETES 

A campanha lançada 
pelo Rio Open em 2017, a 

cada ano ganha novos adeptos. 
Por isso, em 2019 o torneio conti-

nuará arrecadando raquetes usadas 
para ajudar os Projetos Sociais que 
apoia. Basta levar a sua e deixá-la 

no posto de coleta que estará 
posicionado na entrada do 

evento. Participe!
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Seguindo a tendência dos grandes torneios, o Rio Open
também conta com a loja com produtos oficias - a La Boutique.  

Você poderá escolher diversos itens, entre canecas, chaveiros, 

camisetas, toalhas e muito mais. Confira algumas das opções

e não deixe de conhecer as novidades direto na loja.

Chapéu Rio Open: O chapéu que já é 
tradicional na loja La Boutique, chega em 

2019 repaginado com fitas nas opções 
preta ou vermelha, ambas estampadas e 

forro com proteção UV que também é uma 
novidade pensada para os nossos clientes

Caneca “Less work, 
more tennis”

Copo e Caneca Campeões

Chaveiro

forro com proteção UV que também é uma 
novidade pensada para os nossos clientes

Estojo
Pop socket, o item do momento 
dos amantes de smartphone 
também ganhou uma versão 
com o selo Rio Open e estará a 
venda na La Boutique

Baby Bodies

BOUTIQUE
LA

tradicional na loja La Boutique, chega em 
2019 repaginado com fitas nas opções 

preta ou vermelha, ambas estampadas e 
forro com proteção UV que também é uma 

Lanyard

Sacochila
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A relação de Larri Passos com o tênis co-

meçou desde cedo, primeiro como jogador, 

começando a praticar o esporte em Novo 

Hamburgo - Rio Grande do Sul - e logo em 

seguida como treinador - ainda adolescen-

te começou a dar aulas e, em 1975, já era 

responsável pela escolinha da Sociedade 

Aliança de Novo Hamburgo.

Formou-se em educação física e se mudou 

para Camboriú (SC), onde treinou Marcus 

Vinícius Barbosa, o “Bocão”, um dos mais 

talentosos juvenis da época. Alguns anos 

depois abriu sua própria academia de tênis. 

Em 1990, Larri assumiu a função de técni-

co daquele que foi seu mais famoso pupilo 

- Gustavo Kuerten, na época com 14 anos.  

Juntos chegaram ao topo do ranking mun-

dial por 43 semanas e totalizaram mais de 

HOMENAGEADO

LARRI PASSOS
O técnico que ajudou a construir um dos maiores ídolos nacionais do 

esporte será homenageado pelo Rio Open na Quadra Guga Kuerten.

20 títulos de grande importância interna-

cional, incluindo Roland Garros (1997, 2000 

e 2001) e o Masters Cup de Lisboa.

Após a Era Guga, Larri treinou algumas te-

nistas promissoras da WTA, como a austría-

ca Tamira Paszek, que chegou a 26ª coloca-

da na WTA e a veterana eslovaca ex-número 

5 do mundo, Daniela Hantuchova. Também 

treinou Marcos Daniel e Thomaz Bellucci 

em 2011, Tiago Fernandes, jogador brasilei-

ro que ganhou o Australian Open Juvenil, 

e Bia Haddad Maia, vice-campeã juvenil de 

duplas femininas de Roland Garros de 2012.

Atualmente divide seu tempo entre os Esta-

dos Unidos e o Brasil e continua formando 

talentos no Instituto Larri Passos, em Cam-

boriú, um centro de excelência em treina-

mento do esporte.
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Raul Mourão cria escultura para Rio Open 2019
PÔSTER OFICIAL
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meu trabalho, da minha pesquisa; criei essa 

escultura que tem o tênis como tema e de-

pois fui para o estúdio do fotógrafo Pepê 

Schettino criar uma imagem dessa escul-

tura. A arte e o esporte são como irmãos. 

São expressões/invenções do homem que 

entregam beleza, capacidade de arrebata-

mento, de emocionar, de transformar. Há 

quem goste de arte e esporte na mesma in-

tensidade, é o meu caso”, diz Mourão.

Raul Mourão é um artista plástico carioca, 

estudou na Escola de Artes Visuais (EAV) 

do Parque Lage sua obra abrange a pro-

dução de desenhos, gravuras, pinturas, es-

culturas, vídeos, fotografias, textos, instala-

ções e performances. Para a arte do pôster 

oficial do Rio Open 2019, Mourão criou uma 

escultura com 91,5cm de altura, a mesma da 

rede oficial das quadras de tênis. A raquete, 

quando manipulada, tem movimento que 

dura alguns segundos, simulando o de 

uma raquete durante o jogo. 

É um encontro da arte com o esporte, por 

isso o projeto de criar o pôster não o

levou a fazer uma ilustração.

“Eu trouxe o desafio para 

dentro do ateliê, 

para dentro do 
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RIO OPEN
UM EVENTO DE RELEVÂNCIA

PARA O ESPORTE E PARA O PAÍS

WILSON WITZEL, Governador do Estado do Rio de Janeiro

“É uma satisfação para o Estado receber a sexta edição do maior torneio 

de tênis da América do Sul, o RIO OPEN, exibido ao vivo para mais de 130 

países. É vocação natural do Estado a realização de eventos esportivos - 

na capital, em todo seu litoral e no interior. Nosso povo é apaixonado por 

esportes e temos a infraestrutura necessária para receber bem visitantes 

do Brasil e do exterior. É importante ressaltar que o RIO OPEN é viabili-

zado pela Lei do ICMS, tendo como contrapartida o desenvolvimento de projetos sociais em 

comunidades carentes. Acreditamos no poder de transformação do esporte e na capacidade do 

Rio de Janeiro de promover bem-estar para seus moradores e visitantes.”

OSMAR TERRA, Ministro da Cidadania e
MARCO AURÉLIO VIEIRA, Secretário Especial do Esporte

“Maior torneio de tênis da América do Sul, o Rio Open 

chega à sexta edição como modelo de organização. 

O público brasileiro tem a oportunidade de acompa-

nhar grandes nomes da modalidade, que inspiram e 

motivam nossos jovens a praticar esportes. Além de 

movimentar a economia e gerar empregos, o evento se insere nas políticas sociais, com um 

programa que atende a alunos da rede pública de ensino nas quadras do Parque Olímpico 

da Barra, e se viabiliza por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. É um exemplo de sucesso na 

parceria entre o poder público e a iniciativa privada.”

MARCELO CRIVELLA, Prefeito do Rio de Janeiro

“É com grande satisfação que a Prefeitura do Rio de Janeiro recebe a 

sexta edição do Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul 

e uma das principais competições esportivas do país. Vivemos em uma 

cidade privilegiada pela natureza, com uma população que ama praticar 

esportes. A oportunidade de assistirmos de perto a grandes campeões 

mundiais em ação nos motiva a trabalhar cada vez mais para oferecer-

mos as condições necessárias para que novos projetos esportivos venham e sejam realizados 

aqui. Assim, cariocas e turistas poderão desfrutar de eventos internacionais de grande porte 

como o Rio Open e a cidade vai fortalecendo sua imagem mundo afora. Estamos preparados 

para esta e novas edições. Sejam todos bem-vindos.”

FELIPE BORNIER, Secretário de Esporte do Estado do Rio de Janeiro

“Acreditamos no poder de transformação através do Esporte e esta-

mos muito felizes de apoiar o evento pela Lei de incentivo de ICMS a 

partir da SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO ES-

TADO DO RIO DE JANEIRO, nos proporcionando utilizar o tênis como 

ferramenta de desenvolvimento humano e inclusão social, através dos 

projetos sociais mantidos por nossa SECRETARIA. Sinto-me honrado 

em abraçar projetos como o Rio Open, mantendo uma parceria de sucesso para o Esporte 

carioca. A cidade tem a vocação esportiva, vivendo as emoções do “Estado de Esporte”.”

MARCELO ALVES, Presidente da RIOTUR

“É uma honra sediarmos o Rio Open, etapa importante do maior torneio 

de tênis da América do Sul, e um dos maiores do mundo, que já faz parte 

do calendário da cidade e atrai visitantes ao Rio. Turismo gera receita, cres-

cimento e desenvolvimento, como mostram os números do Réveillon Rio 

2019, com 2.8 milhões de pessoas na praia de Copacabana, sendo 1.4 milhão 

de turistas. Por acreditar que o turismo é solução, não apenas vocação, fico 

feliz em apoiar eventos dessa magnitude e relevância, como o Rio Open. Avante, Rio!”

PEDRO GUIMARÃES, Diretor-presidente da Apresenta Rio

“Receber o Rio Open no Rio de Janeiro é um símbolo do sucesso e 

a oportunidade de levar uma imagem positiva da cidade, estado e do 

país.  O Brasil figura hoje no calendário internacional do tênis, através 

de grandes atletas que representam a nossa bandeira,  com o maior 

torneio de tênis da América do Sul e por ter uma equipe extremamen-

te competente que produz com uma enorme qualidade este evento. 

Em sua sexta edição, o Rio Open demonstra toda sua força e  potencial econômico,através 

de geração de empregos, arrecadação de impostos, por fomentar o turismo. Quero parabe-

nizar a IMM, os patrocinadores e a ATP por acreditarem no Rio de Janeiro.”
Diretor-presidente da Apresenta Rio
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O Rio Open 2019 conta com patrocínio máster da Claro, patrocínio 

do Santander, Peugeot, Mubadala, Fedex, Emirates. Também com as 

empresas, Rolex, Tokio Marine Seguradora, Shell, RedeDor, Petra. E ainda 

com Booking, Localiza, Dasa, Café Melitta, SegurPro, Prosegur, Zetaflex, 

Estácio, Shopping Leblon, Focus, Copagás e Sextante. A Fila será a 

responsável pelo material esportivo e a Head, fornecedora da bola oficial 

do evento. Lídio Carraro - a vinícola boutique brasileira-, oferecerá o 

espumante e vinho oficiais do Rio Open.

O Sportv é a emissora oficial do Rio Open e transmite em HD todos jogos 

da quadra central para o Brasil e mais de 130 países através da ATP Media.

O evento é uma promoção da IMM com realização do ICT e é incentivado pela 

Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, 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.

PATROCINADORES

RICARDO ACIOLY, Diretor de Relações do Rio Open

“O Rio Open é uma ferramenta de grande transformação para o 

tênis brasileiro e um divisor de águas em todos os sentidos. Ter a 

garantia de ver um tênis do mais alto nível ano após ano motivou 

toda a comunidade tenística e fez com que a modalidade subisse de 

patamar no cenário esportivo brasileiro. No caso do Rio de Janeiro é 

nítido que a cidade maravilhosa abraçou o evento e a todos que vem 

nos prestigiar das várias partes do país e do exterior.”

MÁRCIA CASZ, Diretora Geral do Rio Open

“É uma enorme satisfação e orgulho poder anunciar que o Rio Open 

chega à sua sexta edição. Com ela se inicia um novo capítulo da his-

tória do evento.  Depois de cinco anos, o torneio firmou-se como 

o maior evento do calendário do esporte olímpico no Brasil, fora o 

futebol. Graças ao prestígio imediato do público, à confiança dos par-

ceiros e o reconhecimento de sua contribuição por parte do poder 

público. O segredo do sucesso, neste caso, é nunca nos conformarmos  com o que alcan-

çamos. Queremos sempre fazer um evento melhor e estamos preparando com muito em-

penho e dedicação a edição o de 2019 do torneio.”

de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude.
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#eusourioopen
O orgulho de fazer parte do Maior Torneio de Tênis da América do Sul é um 

ponto em comum a todos que visitam, jogam ou trabalham no evento. 

E nada mais justo do que compartilhar essa alegria com nossos 

amigos e seguidores. A #eusourioopen é um sucesso nas 

mídias sociais e separamos algumas postagens 

para publicar aqui. Confira.

Somos todos Rio Open!
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RIO OPEN 2018

Diego Schwartzman

RIO OPEN 2018

A quinta edição do Rio Open proporcionou 

aos mais de 48 mil visitantes momentos 

inesquecíveis. Nos 7 dias de torneio foram 

disputadas 46 partidas por 51 atletas e entre 

eles estavam 3 jogadores top 10 em ação: 

Dominic Thiem, Pablo Carreño Busta e o es-

treante no Rio Marin Cilic. Outra estreia mui-

to festejada foi a do francês Gael Monfils, um 

dos jogadores mais carismáticos do circuito. 

Nas duplas, o evento reuniu 7 campeões de 

Grand Slam, incluindo os brasileiros Bruno 

Soares e Marcelo Melo.

O grande campeão de simples foi o argen-

tino Diego Schwartzman, que fez um jogo 

perfeito para superar o espanhol Fernando 

Verdasco e conquistou seu primeiro título 

de ATP500 no Rio. 

GRANDES JOGOS E
GRANDES

MOMENTOS
Fernando Verdasco e David Marrero levan-

taram o troféu de duplas, vencendo o croata 

Nikola Mektic e o austríaco Alexander Peya, 

de virada, por 2 sets a 1, conquistando o títu-

lo inédito do Rio Open.

51 ATLETAS

46 PARTIDAS
DISPUTADAS

48mil
ESPECTADORES

TOP TEN
Thiem, Carreño
Busta e Cilic

62 BOLEIROS

430 RAQUETES
ENCORDOADAS

1.300EMPREGOS 
GERADOS

Em 2018 novas atrações tornaram 

a experiência do público fora das 

quadras ainda mais rica e divertida. 

A estrela-mirim Valentina Francis-

co, sensação do The Voice Kids da 

TV Globo, cantou o hino nacional na 

abertura e encerramento do torneio 

e emocionou. O Rio Open Arte, onde 

aconteceu a exposição de jovens artis-

tas inspiradas no esporte e trouxe aco-

plado o concorrido Drink Bar, e Rio Open 

História que mostrou a história do torneio 

desde sua primeira edição, fizeram com que 

os fãs ficassem algumas horas a mais no evento 

para celebrar o esporte.

Entre as atrações que cativaram os visitantes, estavam os 

shows de bandas como Bossacucanova, Rodrigo Santos & 

os Lenhadores, e do ator e cantor André Frateschi, na Praça 

Rio Open, um dos locais mais disputados do torneio, que con-

tou ainda com um super bar,  telão para acompanhar os 

jogos e uma belíssima vista para o Cristo. 

O Leblon Boulevard, com 10 mil m2 de 

área, ofereceu excelentes opções 

de restaurantes, bares e food 

trucks, estandes de pa-

trocinadores e lojas.

Rio Open Arte

Leblon 
Boulevard

DENTRO E FORA
DAS QUADRAS



233 JORNALISTAS
CREDENCIADOS

130PAÍSES COM 
TRANSMISSÃO

83 HORAS DE
TRANSMISSÃO

RIO OPEN 2018

JOGADORES 
BRASILEIROS

PROJETOS 
SOCIAIS

A segunda edição do Torneio Winners 

reuniu 80 crianças e adolescentes de 

projetos sociais. Outras 19 pessoas com 

deficiência (cadeirantes, pessoas com 

Síndrome de Down e outras deficiências 

intelectuais leves), participaram da 

primeira clínica inclusiva do Rio Open. 

Ao todo, contando o Winners, a clínica 

inclusiva, o Kids Day e os ingressos

doados para alunos de escolas públicas

e de projetos incentivados pela Secretaria 

Estadual de Esporte, mais de 800

crianças passaram pelo Rio Open.

Entre os atletas brasileiros que disputaram a 

quinta edição do Rio Open, estavam Thiago 

Monteiro, Rogério Dutra Silva e Thomaz 

Bellucci em simples. Nas duplas também 

estavam André Sá, Marcelo Demoliner, Bruno 

Soares e Marcelo Melo e Fabiano de Paula.

Bruno Soares foi o brasileiro que chegou 

mais longe na disputa, chegando nas 

semifinais com seu parceiro,  o britânico 

Jamie Murray. Mas foram derrotados pelos 

espanhóis Fernando Verdasco e David 

Marrero, que acabaram ficando com o 

título de duplas

do torneio.
Bruno Soares

Kids Day

Kirmayr se emociona com homenagem 
na quadra Guga Kuerten

André Sá se despede como 
jogador do Rio Open em 

homenagem emocionante

Carlos Vergara, um dos maiores 
artistas brasileiros, assinou o 
pôster oficial do torneio

HOMENAGENS

PERSONALIDADES
O Rio Open é uma experiência que vai muito além do Tênis. Por isso, a cada ano,

muitas personalidades marcam presença e aproveitam todas as atrações do complexo. 

RIO OPEN 2018

Fernando Meligeni, Tennys 
Sandgren e Ricardo Acioly

Joao Barone e 
Janete Watanabe

Tony Bellotto 
e Malu Mader

Sheron 
Menezzes e 
Saulo Fernandes 
com seu filho 
Benjamin

Daniela 
Sarahyba

Felipe Bronze

Eriberto Leão

Andre Rizek, Felipe 
Andreoli e Roger Gobeth

José Loreto

Flávia Monteiro

Fernando Torquatto
Sérgio Marone

Lenny 
Niemeyer







BEM-VINDOS AO
ATP WORLD TOUR 2019 

ATP

CHRIS KERMODE,
Presidente Executivo e Presidente da ATP

Q
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Queridos Fãs de Tênis,

Bem-vindos ao ATP World Tour 2019 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 ATP 

oferecidos ao vencedor. O evento deste ano promete ser memorável, com um line-up de joga-

dores de alto nível, enquanto outro capítulo emocionante deste grande torneio se desenrola.

Cada um dos 63 torneios do ATP Tour tem suas características únicas e o Rio Open certamen-

te tornou-se conhecido  pelo time de atletas que apresenta e pelo cenário de tirar o fôlego. 

O torneio celebra sua sexta edição este ano e se estabeleceu firmemente como um dos 

principais pilares do circuito latino-americano. A ATP está muito orgulhosa de ter uma pre-

sença anual tão forte em uma cidade mundialmente reconhecida como a do Rio de Janeiro, 

e 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 se-

mana. 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.

A temporada 2019 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 classificam 

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,

mana. Temos a sorte de estar testemunhando uma das eras mais emocionantes da história mana. 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 

A temporada 2019 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 classificam 

para competir pelo último título da temporada, no maior torneio de para competir pelo último título da temporada, no maior torneio de 

Agradecemos por seu apoio e convidamos vocês a acompanhar-Agradecemos por seu apoio e convidamos vocês a acompanhar-Agradecemos por seu apoio e convidamos vocês a acompanhar-

www.ATPWorldTour.com

CHRIS KERMODE,

735
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Em 2019, a chave principal de simples do Rio Open contará com quatro jogadores top 20, 

todos craques do saibro. Em 2018, Dominic Thiem foi vice-campeão de Roland Garros e o 

tenista que mais ganhou jogos na terra batida (30). O Irreverente, Fabio Fognini, que  vive 

um dos melhores momentos da sua carreira e atual número 13 do mundo, seu melhor ranking, 

após vencer três títulos em 2018. O grande destaque do tênis sul-americano, o argentino Diego 

Schwartzman que conquistou os fãs no Rio de Janeiro e ganhou a última edição do Rio Open e 

em seguida chegou às quartas de final em Roland Garros. E Marco Cecchinato que retorna ao 

Rio Open após o melhor ano de sua carreira, em que derrotou Novak Djokovic nas quartas de 

final de Roland Garros e alcançou sua primeira semifinal de Grand Slam.

“A briga pelo título do Rio Open 2019 promete ser acirrada com vários dos 

melhores tenistas do saibro. O Thiem é atualmente o segundo melhor 

tenista do mundo nessa superfície; Fognini teve o melhor ano da carreira 

vencendo 3 torneios ATP; Schwartzman fez uma excelente temporada e 

alcançou o melhor ranking da carreira, número 1; e Cecchinato, que fez 

uma ótima temporada em 2018 . Além deles teremos nomes da nova 

geração como o Munar, Garín, Jarry, Marterer, Norrie e o Auger-Aliassime. 

Tem tudo pra ser umas das edições mais disputadas, com 7 dos 10 tenistas 

com mais vitórias no saibro em 2018 no circuito da ATP e com os tenistas brasileiros que 

sempre levantam a torcida no Jockey Club”, diz Luiz Carvalho, Diretor do torneio.

1919

“Eu sempre jogo muito bem no Rio, é sempre um ótimo começo de ano 
para mim. Em 2019 quero dar um passo a mais em busca do troféu.”

FABIO FOGNINI (ITA)

“Eu sempre jogo muito bem no Rio, é sempre um ótimo começo de ano 
para mim. Em 2019 quero dar um passo a mais em busca do troféu.”

Idade: 31 anos | Ranking Atual: 13º | Melhor Ranking: 13º (2014, 2018) | 
Títulos Simples: 8 | Títulos de Duplas: 5

Aos 31 anos, o italiano Fabio Fognini vive um dos melhores momentos 
da sua carreira. É o atual número 13 do mundo, seu melhor ranking, após 
vencer três títulos em 2018. No Rio Open, Fognini também tem história. 
Ele é o jogador com mais vitórias no torneio (11) e foi vice-campeão 
em 2015 após derrotar Nadal na semifinal. Fognini espera ter um 
bom começo de temporada na América do Sul.

RIO
OPEN
HABITUÉ

DIEGO SCHWARTZMAN (ARG)

Idade: 26 anos | Ranking Atual: 16º |
Melhor Ranking: 11º (2018) | Títulos Simples: 2

Após conquistar o título do Rio Open 2018, o argentino de 26 anos seguiu 
bem no saibro e bateu novas marcas em sua carreira. O atual 17º do
mundo fez a sua melhor campanha em Roland Garros, parando nas 

quartas, e atingiu seu melhor ranking logo após, ficando na 11ª 
colocação. Schwartzman terminou a temporada de 2018

consolidado no top 20 do tênis mundial pela primeira vez.

“Estou muito feliz em jogar o Rio Open novamente, um 
torneio em que me sinto muito bem, ainda mais voltando 
como campeão. 2018 foi o melhor ano da minha carreira 
e, com certeza, o título no Rio me deu a confiança para 

atingir maiores resultados no restante da temporada. 
Foi o meu primeiro ATP 500 e espero poder jogar o 

meu melhor para repetir o campeonato.”

RIO
OPEN
HABITUÉ

2018

Idade: 25 anos | Ranking Atual: 8º |
Melhor Ranking: 4º (2017) | Títulos Simples: 11

Campeão do Rio Open em 2017, Thiem deu um enorme salto 
em sua carreira. Em 2018 chegou a sua primeira final de Grand Slam, em 

Roland Garros, e venceu três títulos: São Petersburgo (Rússia), Lyon 
(França) e Buenos Aires (Argentina). Thiem também deu show no

US Open, levando o número 1 do mundo, Rafael Nadal, ao limite nas
quartas de final, em um dos melhores jogos do ano.

“O Rio Open sempre é um dos pontos altos do meu 
calendário. É um prazer jogar no Brasil, em uma das

quadras mais legais do circuito, e no meu piso favorito.
Sem falar na torcida, uma das mais animadas do mundo.

Espero fazer mais uma boa campanha no Rio.”

DOMINIC THIEM (AUT)

Campeão do Rio Open em 2017, Thiem deu um enorme salto Campeão do Rio Open em 2017, Thiem deu um enorme salto 
em sua carreira. Em 2018 chegou a sua primeira final de Grand Slam, em 

Roland Garros, e venceu três títulos: São Petersburgo (Rússia), Lyon 
(França) e Buenos Aires (Argentina). Thiem também deu show no

US Open, levando o número 1 do mundo, Rafael Nadal, ao limite nas
quartas de final, em um dos melhores jogos do ano.

“O Rio Open
calendário. É um prazer jogar no Brasil, em uma das

quadras mais legais do circuito, e no meu piso favorito.
Sem falar na torcida, uma das mais animadas do mundo.

Espero fazer mais uma boa campanha no Rio.”

2017

TOP

10

Maior torneio de tênis da América do Sul terá 4 top 20

MARCO CECCHINATO (ITA)

Idade: 26 anos | Ranking Atual: 18º | Melhor Ranking: 18º (2019) | Títulos Simples: 2

Cecchinato fez de 2018 o melhor ano de sua carreira, em que derrotou Novak Djokovic 
nas quartas de final de Roland Garros e alcançou sua primeira semifinal de Grand Slam. 
Ganhou dois torneios em sua carreira (ambos em 2018) em Budapeste e Umag.

*Ranking da semana de 14 de Janeiro
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ALJAZ BEDENE (SLO)

Idade: 29 anos | Ranking Atual: 67º | Melhor Ranking: 43º (2018)  

Alcançou sua melhor classificação da ATP em 2018, conquistando21 vitórias no ano. 
Conseguiu a maior vitória de sua carreira sobre Kevin Anderson e chegou na

3ª rodada do Masters 1000 de Roma.

DUSAN LAJOVIC (SRB)

Idade: 28 anos | Ranking Atual: 46º | Melhor Ranking: 45º (2019)  | Títulos de Duplas: 1

Conquistou a maior vitória na carreira em 2018 sobre o nº 6 Del Potro
para alcançar a primeira quartas de final de um Masters 1000 em Madrid.

Também se qualificou em Monte-Carlo, Cincinnati e Beijing.

RIO
OPEN
HABITUÉ

NICOLAS JARRY (CHI)

Idade: 23 anos | Ranking Atual: 45º | Melhor Ranking: 39º (2018) | Títulos de Duplas: 1

Conseguiu 4 vitórias em 3 sets para chegar na sua 1ª final de simples em São Paulo. 
Salvou 2 match points sobre Cilic no ATP Masters 1000 de Xangai e conquistou a 
maior vitória de sua carreira.

Idade: 31 anos | Ranking Atual: 53º |
Melhor Ranking: 21º (2015) | Títulos Simples: 2 | Títulos de Duplas: 1

Chegou à 3ª final de Hamburgo em 5 anos. Nos Master 1000, avançou para Indian 
Wells, Madrid e Cincinnati. Alcançou quartas de final em Buenos Aires e São Paulo.

LEONARDO MAYER (ARG)
RIO

OPEN
HABITUÉ

JOÃO SOUSA (POR)

Idade: 29 anos | Ranking Atual: 44º | Melhor Ranking: 28º (2016)  | Títulos Simples: 3 

Conseguiu 7 vitórias seguidas e tornou-se o primeiro português a alcançar a 4ª rodada no 
US Open. Chegou na sua primeira final de duplas da carreira no ATP Masters 1000 de Roma.

GUIDO PELLA (ARG)

Idade: 28 anos | Ranking Atual: 65º | Melhor Ranking: 39º (2016) 

Ganhou 25 vitórias na carreira, com destaque para a terceira final em um ATP World Tour 
em Umag. Bateu o Nº 5 Cilic por 2 sets na maior vitória de sua carreira em Wimbledon.

RIO
OPEN
HABITUÉ

ALBERT RAMOS-VINOLAS (ESP)

Idade: 31 anos | Ranking Atual: 64º | Melhor Ranking: 17º (2018) | Títulos Simples: 1

Chegou às quartas de final em São Paulo e Shenzhen. Avançou para a 3ª rodada no 
Australian Open, Barcelona, ATP Masters 1000 Rome e Roland Garros.

RIO
OPEN
HABITUÉMALEK JAZIRI (TUN)

Idade: 35 anos | Ranking Atual: 43º | Melhor Ranking: 42º (2019)

Conquistou a maior vitória de sua carreira ao derrotar Cilic em Istambul,
chegando na primeira final de sua carreira.

RIO
OPEN
ESTREIA

MAXIMILIAN MARTERER (GER)

Idade: 23 anos | Ranking Atual: 71º | Melhor Ranking: 45º (2018)

Alcançou sua melhor classificação da ATP em 2018, conquistando 18 vitórias no ano.

RIO
OPEN
ESTREIA

PABLO CARREÑO BUSTA (ESP)

Idade: 26 anos | Ranking Atual: 23º |
Melhor Ranking: 10º (2017) | Títulos Simples: 3 | Títulos de Duplas: 3

Entre os destaques de 2018 de Pablo estão os 3 Match Points que salvou contra 
Mannarino, conquistando a maior vitória de sua carreira sobre o número 5 Dimitrov 

em Barcelona. Também avançou para semifinais no Masters 1000 de Miami, Estoril e 
Winston-Salem. Alcançou mais de 30 vitórias pela 3ª temporada consecutiva (2016-18).

RIO
OPEN
HABITUÉ
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PABLO CUEVAS (URU)

Idade: 33 anos | Ranking Atual: 94º |
Melhor Ranking: 19º (2016) | Títulos Simples: 6 | Títulos de Duplas: 9 

Possui no total 6 títulos ATP  em simples - todos no saibro: Bastad, Umag, 
tricampeonato(2015,2016 e 2017) em São Paulo e Rio Open 2016. Foi campeão de 
duplas em Roland Garros em 2008 e joga a Copa Davis pelo Uruguai desde 2004.

RIO
OPEN
HABITUÉ

2016

THIAGO WILD (BRA)

Idade: 18 anos | Ranking Atual: 449º | Melhor Ranking: 406º (2018)

Em 2018 foi campeão da chave juvenil do US Open e conquistou uma vaga
no Rio Open ao vencer a Maria Esther Bueno Cup.

RIO
OPEN
ESTREIA

TARO DANIEL (JPN)

Idade: 26 anos | Ranking Atual: 82º | Melhor Ranking: 64º (2018)

Conquistou seu primeiro torneio da carreira no ATP250 de Istambul, onde
teve mais vitórias (5) do que em toda sua temporada de 2017 (4).

GUIDO ANDREOZZI (ARG)

Idade: 27 anos | Ranking Atual: 77º | Melhor Ranking: 78º (2018)

Chegou ao Top 100 em setembro de 2018 e se classificou para Roland Garros, 
ganhando sua primeira partida em um Grand Slam.

PABLO ANDUJAR (ESP)

Idade: 33 anos | Ranking Atual: 85º | Melhor Ranking: 32º (2015)  | Títulos Simples: 4 

Conquistou o 4 º torneio ATP de sua carreia  em Marrakech 2018.

CHRISTIAN GARIN (CHI)

Idade: 22 anos | Ranking Atual: 89º | Melhor Ranking: 84º (2018)

Chegou ao Top 100 em 29 de outubro de 2018,
depois de vencer o título do ATP Challenger em Lima no Peru.

LASLO DJERE (SRB)

Idade: 23 anos | Ranking Atual: 92º | Melhor Ranking: 83º (2018)

Avançou para sua segunda semifinal em Istambul e terceira em Gstaad. Chegou nas 
quartas de final em UMAG e Venceu sua primeira partida  em um Grand Slam no USOPEN.

RIO
OPEN
ESTREIA

FEDERICO DELBONIS (ARG)

Idade: 28 anos | Ranking Atual: 80º
| Melhor Ranking: 33º (2016) | Títulos Simples: 2 | Títulos de Duplas: 1

Em 2018 alcançou a semifinal em Buenos Aires  pela 1ª vez e quartas de final em 
Bastad. Se classificou para o ATP Masters 1000 em Madri e Roma.

JAUME MUNAR (ESP)

Idade: 21 anos | Ranking Atual: 79º | Melhor Ranking: 74º (2019) 

Treina na academia de Rafael Nadal, em Mallorca, e já ocupa a 74ª colocação
do ranking, meses após alcançar as semifinais do NextGen Finals.

RIO
OPEN
ESTREIA

ROBERTO CARBALLES BAENA (ESP)

Idade: 25 anos | Ranking Atual: 75º | Melhor Ranking: 72º (2018) | Títulos Simples: 1  

Conquistou seu primeiro torneio no ATP250 de Quito em 2018. 

PERFIL DOS JOGADORES
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ATP SIMPLES 2015

Nos últimos 5 anos de torneio (2014 - 2018) 24 atletas conquistaram 

troféus e fizeram história no maior torneio de tênis da América do Sul. 

Confira nosso time de campeões e algumas curiosidades.

TIME DE 
CAMPEÕES
DO RIO OPEN

ATP SIMPLES 2014

WTA DUPLAS 2014 WTA DUPLAS 2015

Rafael Nadal (ESP)

CURIOSIDADE: Dos 
jogadores que estão 
em atividade, o 

espanhol é o quinto com 
mais títulos de ATP (27). 

Ferrer só fica atrás do Big 4, 
o quarteto fantástico formado 
por Roger Federer (99), Rafael 
Nadal (79), Novak Djokovic (68) 
e Andy Murray (45).

David Ferrer (ESP)

CURIOSIDADE: Pablo 
Cuevas tem duas 
nacionalidades. Filho 
de mãe uruguaia 
e pai argentino, 
Cuevas nasceu e 
passou a infância em 
Concordia, cidade 
argentina, mas 
treinava em Salto, 
no Uruguai. Mas se 
considera Uruguaio.

ATP
SIMPLES 2016

ATP
SIMPLES 2017

ATP
SIMPLES 2018

Pablo
Cuevas (URU)

CURIOSIDADE: Thiem 
é tão fã de futebol, 
que até fundou seu 

próprio time! O 
TFC é formado por 

jogadores do mundo 
inteiro que também 

seguem outras 
carreiras.

CURIOSIDADE: Na 
época em que 

estava tentando se 
firmar como tenista, 
Schwartzman e sua 

família vendiam 
pulseiras de borracha 

com nomes e 
escudos de times de 

futebol para pagar as 
despesas de viagem 

e equipamentos
do argentino.

Dominic
Thiem (AUT)

Diego
Schwartzman (ARG)

ATP DUPLAS 2014

Juan Sebastian 
Cabal/Robert 
Farah (COL)

ATP DUPLAS 2017

Pablo Cuevas
(URU)/ Pablo

Carreno Busta (ESP)

ATP DUPLAS 2018

Fernando Verdasco/ 
David Marrero (ESP)

Irina Begu (ROM)/
Maria Irigoyen (ARG)

Ysaline Bonaventure (BEL)/
Rebecca Peterson (SWE)

DESTAQUE > A semifinal entre Nadal e 
Pablo Andujar foi escolhida pela ATP como 
a terceira melhor partida do circuito em 
2014, onde Nadal salvou 2 match points e 
ganhou de virada, após 2h46 de jogo.

DESTAQUE > A disputa entre Fognini x 
Delbonis foi eleita a quinta melhor partida 

do circuito em 2015, uma verdadeira 
batalha ponto a ponto, com duração de 

3h12. Fognini levou a melhor.

DESTAQUE > Cuevas 
venceu Nadal de virada
na semifinal, por 6/7
(6/8), 7/6 (7/3) e 6/4
 em uma “batalha” que 
durou 3h28min.

DESTAQUE > No primeiro 
duelo entre brasileiros no 

Rio Open 2017, Thiago 
Monteiro levou a melhor 
sobre Thomaz Bellucci, 
pelas oitavas de final, 
em jogo que invadiu a 
madrugada e dividiu a 

torcida, em uma disputa 
emocionante.

DESTAQUE > No jogo 
entre Gael Monfils e 

Marin Cilic quem levou a 
melhor foi o francês por 
2 sets a 0, com parciais 

de 6/3 e 7/6 (8).  Cilic 
fez 8 a 7, e sacou para 
levar a partida para o 

terceiro set, mas a bola 
de Monfils raspou na 
rede, atrapalhando o 

croata. Na sequência, 
o francês confirmou 

seus dois saques e, na 
primeira chance que 

teve, fechou por 10/8, 
com uma bela passada.

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

CURIOSIDADE: O ídolo 
espanhol surpreende 
os rivais com seus 

golpes de canhoto,
mas Nadal é um 

ambidestro. Quando 
criança, conseguia bater bem 
dos dois lados, mas seu técnico 
o incentivou a apostar na
mão esquerda. Deu certo.

WTA SIMPLES 2014
Kurumi Nara (JPN)

WTA SIMPLES 2015
Sara Errani (ITA)

ATP DUPLAS 2016

Juan Sebastian Cabal/
Robert Farah (COL)

WTA SIMPLES 2016

Francesca
Schiavone (ITA)

WTA DUPLAS 2016

Veronica Royg (PAR)/
Maria Irigoyen (ARG)

ATP DUPLAS 2015

Martin Klizan 
(SVK)/ Philipp 
Oswald (AUT)
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PROJETOS SOCIAIS

TORNEIO WINNERS

O Torneio Winners, que 

começou a ser realizado em 2017 

e em 2018 já tinha 80 inscritos, 

oferece a oportunidade para que 

jovens dos cinco projetos sociais 

apoiados pelo Rio Open, compitam 

nas quadras de saibro do complexo 

do Jockey Club Brasileiro, onde atletas 

de ponta também disputam o ATP500. 

Uma forma de incentivar ainda mais a dedicação ao 

esporte e com uma premiação única: Uma semana de 

treinamento na IMG ACADEMY (EUA) para um aluno de 

cada projeto. Além de ingressos para assistir às partidas, 

anuidades e inscrições em torneios da CBT, e o direito 

de enviar três alunos para a Semana Guga Kuerten. 

Um dos campeões foi Valter Albuquerque, morador 

da Rocinha, de 11 anos, que voltou este ano com força 

total. Entre as meninas, destaque para Tamara Mariano, 

de 16 anos, moradora da Cruzada São Sebastião. A 

aluna do Projeto Tênis na Lagoa, deu a volta por cima 

depois de ser derrotada na semifinal no ano passado.

O Rio Open apoia hoje, cinco projetos sociais no 

Estado do Rio de Janeiro que usam o tênis como 

ferramenta de desenvolvimento humano e inclusão 

social (Tênis Solidário, Tênis na Lagoa, Instituto 

Futuro Bom, Arremessar Para o Futuro e Escolinha 

de Tênis Fabiano de Paula) e desenvolveu seu próprio 

projeto em 2018, o NERO (Núcleo Esportivo Rio 

Open) - que beneficia em torno de 50 crianças, de 6 a 

11 anos, da escola pública Roberto Burle Marx, da zona 

oeste do Rio de Janeiro.

Ao longo dos últimos anos, novas 

iniciativas foram sendo criadas 

para que a experiência desses 

jovens fosse ampliada e eles 

pudessem ter a real 

dimensão de como 

o esporte pode mudar suas vidas, 

não só pelo esporte em si, mas  por 

todo aprendizado sociocultural. O 

Torneio Winners, treinamento na 

IMG Academy, participação na Copa 

Guga Kuerten e a oportunidade de 

ser um Ball Kid no ATP Finals são 

algumas dessas experiências que 

transformam.

Através das diversas iniciativas sociais apoiadas

pelo Rio Open, jovens vêm vivendo experiências que

estão transformando suas perspectivas de vida.

QUE

TRANSFORMAM
EXPERIÊNCIAS

TORNEIO WINNERS

O O Torneio Winners

QUE

TRANSFORMAM

‘
‘

TAMARA MARIANO, Projeto Tênis na Lagoa

Vencer o Winners é um grande passo

para seguir minha vida no tênis. ‘
‘‘

VALTER ALBUQUERQUE,
Escolinha de Tênis Fabiano de Paula

Ano passado, eu perdi a final mas 

todo mundo tem a sua hora e a 

minha chegou. Estou muito feliz!

Os campeões do 
Torneio Winners e 
Dominic Thiem

Valter Albuquerque
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A IMG Academy Bollettieri 

é a primeira academia 

a aliar treinamento de 

alto rendimento com 

estrutura acadêmica e 

se transformou em um 

complexo multi esportivo 

de referência mundial. 

Os vencedores do Torneio 

Winners tiveram a oportunidade 

de passar uma semana lá, participando 

do programa Youth Sport Camps, com treinadores 

focados nas habilidades, técnicas e táticas de cada 

jogador, dando feedbacks eficazes e estruturados. 

Uma experiência única para nossos Winners.

‘‘ ‘‘

VITINHO, Projeto Tênis na Lagoa

Gostei muito da IMG Academy, o 

lugar é lindo! E meu encontro com 

o Nick Bollettieri foi espetacular, 

ele ficou impressionado com a 

minha batida e isso me incentivou, 

porque me fez sentir que eu estava 

no caminho certo. Voltei de lá com 

mais foco, muito mais técnica e 

mais visão de jogo. Participei de 

alguns torneios depois e consegui 

ótimos resultados e percebi a 

diferença que fez a semana

que passei na IMG Academy.

Obrigado Rio Open!

Vitinho

IMG ACADEMY

Núcleo Esportivo 
Rio Open (NERO)



PROJETOS SOCIAISPROJETOS SOCIAIS

O Rio Open levou 14 jovens para a Copa Guga 

Kuerten 2018, um dos torneios mais importantes da 

América Latina, que reúne a elite do circuito juvenil. Os 

jovens foram escolhidos de acordo com seus méritos 

esportivos e sua dedicação. Todos ficaram uma 

semana em Florianópolis imersos no mundo do tênis e 

ganharam ainda mais experiência. 

PROJETOS SOCIAIS

INCLUSÃO
Mais de 600 alunos de escolas da rede pública 

estadual das cidades de Japeri, Duque de Caxias, São 

João de Meriti, Cordeiro e de vários bairros do Rio de 

Janeiro como Campo Grande e Copacabana e de 

comunidades como Rocinha e Complexo do Alemão 

tiveram a oportunidade de conhecer o Rio Open em 

2018. A ação foi resultado de uma parceria do evento 

com a Secretaria Estadual de Educação que incluiu 

150 ingressos por dia, de segunda a quinta, além de 

transporte para as crianças. Além dos estudantes, 70 

crianças do projeto de tênis do Parque Leopoldina, 

em Bangu, também ganharam convites para ver os 

ídolos do esporte de perto.

Pessoas portadoras de deficiência também foram 

convidadas a conhecer o torneio e algumas tiveram 

contato com o esporte pela primeira vez, através de 

uma clínica especial. Foram 19 alunos, sendo nove 

cadeirantes, seis pessoas com Síndrome de Down 

Em 2018, a Fedex e o Rio Open 

levaram dois jovens para serem 

boleiros no ATP Finals de 

Londres, o torneio que reúne 

os melhores tenistas do 

mundo para encerrar a 

temporada. 

Guilherme Rodrigues 

Fernandes, 14 anos, do 

projeto Futuro Bom 

e Vitória Almeida, 

também de 14 anos, 

do projeto Tênis 

na Lagoa, se 

juntaram a uma 

seleta equipe de 

26 boleiros, que 

tiveram a chance 

de pegar bolas em 

jogos de lendas do 

tênis, como Roger 

Federer e Novak Djokovic.

BALL KIDS NO ATP FINALS
e outros quatro com diferentes 

deficiências intelectuais leves, de 

duas instituições: Escola de Tênis 

Cadeiras na Quadra e do Núcleo 

Avançado de Esportes, Cultura e 

Lazer (NAVES), ambas de Niterói.

PROJETOS SOCIAIS

deficiências intelectuais leves, de deficiências intelectuais leves, de 

duas instituições: Escola de Tênis 

Cadeiras na Quadra e do Núcleo 

Avançado de Esportes, Cultura e 

Lazer (NAVES), ambas de Niterói.

O Rio Open

Kuerten 2018

América Latina, que reúne a elite do circuito juvenil. Os 

PARTICIPAÇÃO NA COPA GUGA KUERTEN

‘
‘

GABRIEL PAIVA,
Escolinha de Tênis
Fabiano de Paula

A experiência aqui foi bacana 

demais, a gente aprendeu, 

tanto com as pessoas que 

conhecemos, como com o 

“mestre” Guga, que deu palestra 

e conversou com a gente.
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‘

‘‘

Foi muito maneiro ver os

jogadores todos de perto, são 

os oito melhores do ranking, 

alto nível. O momento mais 

marcante para mim foi ver 

o Federer jogar ao vivo pela 

primeira vez. Impressionante!

VITÓRIA ALMEIDA,
Projeto Tênis na Lagoa

‘‘
‘‘

GUILHERME R. 
FERNANDES,

Projeto Futuro Bom

Achei incrível, todo mundo

acolheu a gente bem, e 

estávamos lá com os melhores 

do mundo, cara a cara com 

eles. E a despedida do grupo 

de boleiros, no último dia, 

ficará para sempre na minha

memória. Emocionante!

‘‘

‘

HELIO SAMPAIO,
Projeto Tênis na Lagoa

Foi uma oportunidade muito 

grande e eu aproveitei bem. 

Eu costumo observar muito 

em todos os torneios que vou 

e aprender com os outros 

jogadores, e na Copa Guga o 

nível era alta, foi bom demais.

‘ ‘‘
MARCIA CASZ,

Diretora Geral do Rio Open

O Rio Open, desde sua 

primeira edição, tem um forte 

engajamento social e temos 

orgulho em poder proporcionar 

atividades esportivas para 

crianças durante o ano inteiro.  

Em 2018 começamos a trabalhar 

a inclusão, abrindo as portas 

para jovens de vários projetos 

e escolas do Rio de Janeiro e 

criando clínicas para portadores 

de deficiência. Queremos 

ampliar nosso alcance social  

e contribuir, de forma efetiva, 

para o desenvolvimento 

do esporte no Brasil e para 

transformar o futuro de

muitos jovens em situação

de vulnerabilidade social.





O Rio Open e Maria Esther 

Bueno andaram juntos 

nesses últimos 5 anos de 

torneio. E não poderia ser 

diferente. A maior tenista 

brasileira de todos os 

tempos tinha que estar no 

maior torneio do país, e 

ser homenageada todos 

os dias por sua inspiradora 

trajetória. Infelizmente, este 

será o primeiro ano sem sua 

presença, que nos deixou 

em junho de 2018  devido a 

um câncer.

Muito antes de Gustavo 

Kuerten nascer, Maria 

Esther já ganhava 

os maiores títulos já 

conquistados por uma 

tenista brasileira (veja box 

na página ao lado).

Com tantas conquistas 

impressionantes, Maria 

Esther teve um imenso e 

merecido reconhecimento 

internacional. Segundo a 

Federação Internacional 

de Tênis (ITF), foi a n.º 

1 do mundo em 1959, 

na categoria individual 

feminina. O International 

Tennis Hall of Fame também 

a incluiu como a melhor 

tenista do mundo, em 1964 

e 1966. E foi eleita a melhor 

tenista do século XX da 

América Latina, e incluída 

em 2012 na posição 38 entre 

os 100 Melhores Tenistas da 

História (incluindo homens e 

mulheres) pelo canal

Tennis Channel.

MARIA ESTHER  
RIO OPEN&Uma história de amor eterna

589TÍTULOS
INTERNACIONAIS

1DUPLAS MISTAS

11DUPLAS 
FEMININAS

19 GRAND SLAMS

Maria Esther foi considerada a 
melhor do mundo na sua época

7 SIMPLES
3 TROFÉUS em Wimbledon 
(1959, 1960 e 1964)

4 TROFÉUS no USOPEN
(1959, 1963, 1964 e 1966)

A vida de uma pessoa é contada através de momentos, e nós 

tivemos muitos ao lado de nossa eterna Rainha das quadras. 

Maria Esther participou de clínicas com adultos, crianças 

e pessoas com deficiência, entregou troféus a campeãs e 

a tenistas brasileiras que alcançaram o top 100 do ranking 

mundial. Contava divertidas histórias, visitava com frequência 

a sala de imprensa, comentou os jogos transmitidos ao vivo 

pelo SPORTV, treinou com atletas da nova geração, recebeu 

homenagens, deu entrevistas e ensinou crianças a darem 

seus primeiros voleios durante o Kids Day. 

Maria Esther faz parte da história do Rio Open.

NOSSOS 5 ANOS

Maria Esther foi a primeira 
homenageada da história do 
torneio, em 2014. Ao entrar
na Quadra Central começou 
a passar um vídeo 
lembrando os momentos 
marcantes de sua brilhante 
carreira, embalado com 
a música “Maria, Maria”, 
de Milton Nascimento. 
O público aplaudiu de pé 
a “bailarina das quadras”, 
como a brasileira ficou 
conhecida quando jogava.

Primeiro Kids 
Day com a rainha

Entregando 
Troféu para 
a campeã 
WTA 2014 
Kurumi Nara

O Rio Open e Maria Esther 

Bueno andaram juntos 
NOSSOS 5 ANOS

MARIA ESTHER  MARIA ESTHER  
RIO OPENRIO OPEN&Uma história de amor eternaUma história de amor eterna

589TÍTULOS

Maria Esther foi considerada a 
melhor do mundo na sua época

MARIA ESTHER & RIO OPEN

Kurumi Nara
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Esteve 
no Cristo 
Redentor, 

para ajudar a 
promover o 

torneio

Entregou 
placa para o 
homenageado do 
ano, Thomaz Koch

MARIA ESTHER & RIO OPEN MARIA ESTHER & RIO OPEN

Entregando troféu 
para campeã WTA 

2016 Francesca 
Schiavone

Sua história retratada 
na exibição do  

International Tennis Hall 
of Fame no Rio Open

Encantou a campeã 
do US Open 
de 2015, Flavia 
Pennetta, batendo 
na bola com o 
mesmo talento 
e habilidade que 
ganharam o mundo

Participou da 
homenagem à Família 

de Alcides Procópio

‘‘‘
‘‘‘

MARIA ESTHER BUENO

Participou 
do Kids Day 
com Nick 
Bollettieri

Homenagem 
Top100 para 
as tenistas 
brasileiras que 
figuraram entre 
as Top100 do 
ranking mundial Kids Day

Espero que tudo que fiz sirva, de alguma maneira, para os novos jogadores

Com CEO da 
IMM - Alan Adler

Participando da 
Clínica Inclusiva

MARIA ESTHER & RIO OPEN

2016 Francesca 
Schiavone

homenagem à Família 
de Alcides Procópio

Com seu crachá 
especial “The Grand 

Slam Champion”
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e habilidade que 
ganharam o mundo
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Estátua em 
homenagem a 
Maria Esther, no 
Clube Harmonia, SP

MARIA ESTHER & RIO OPEN

Em novembro de 2018 

aconteceu a primeira 

edição da MARIA ESTHER 

BUENO CUP, torneio 

disputado pelos melhores 

tenistas brasileiros até 

23 anos, na Sociedade 

Harmonia de Tênis em

São Paulo, clube em 

que Maria Esther era 

frequentadora assídua.

Essa iniciativa tem como 

objetivo levar um pouco

da experiência Rio Open 

para outros estados, 

começando por São Paulo. 

Estavam na disputa: 

Orlando Luz (20), Thiago 

Wild (18), Rafael Matos 

(22), João Lucas Reis (18), 

Felipe Meligeni Alves (20), 

Fernando Yamacita (21), 

Gilbert Klier (18) e

Lucas Koelle (20).

Thiago Wild, atual 

campeão juvenil do US 

Open, venceu a final  por 

6/3 6/4 e já está garantido 

na chave principal do Rio 

Open, prêmio dado ao 

campeão da Maria Esther 

Bueno Cup.

“A Maria Esther Bueno 

Cup cumpriu seu objetivo 

de promover, apoiar e dar 

oportunidade à jovens 

jogadores, em prol

do desenvolvimento do 

tênis brasileiro. O evento 

também ajudou a manter 

viva a memória de nossa 

maior tenista”, Luiz 

Carvalho, Diretor Rio Open.

Thiago Wild e Rafael 
Matos, campeão e vice-

campeão do torneio

Os competidores 
da Maria Esther 

Bueno Cup

Estátua em 
homenagem a 
Maria Esther, no 
Clube Harmonia, SP60



EXCELÊNCIA E PRECISÃO
A parceria de Rolex e o Tênis

Os laços entre a Rolex e os esportes tiveram 

início após a criação do relógio Oyster - o 

primeiro relógio impermeável do mundo -, 

quando, em 1927, seu fundador Hans Wilsdorf 

confiou um Oyster à jovem inglesa Mercedes 

Gleitze, que se preparava para encarar um de-

safio: atravessar o Canal da Mancha a nado. 

Após mais de dez horas de imersão, o re-

lógio continuou a funcionar perfeitamente. 

Para comunicar esta façanha ao público, 

Hans Wilsdorf mandou publicar um anúncio 

que ocupava toda a primeira página do jor-

nal britânico Daily Mail, fazendo de Merce-

des a primeira Embaixadora Rolex. 

Desde então, com uma aproximação cada 

vez mais forte aos esportes, a marca iniciou 

sua parceria com o tênis em 1978, quan-

do se tornou Relógio Oficial do Torneio de 

Wimbledon. Atualmente a marca é parceira 

do The Championships, de Wimbledon em 

Londres, do Australian Open em Melbour-

ne, do US Open em Nova York e, em 2019, 

a Rolex se torna Parceira Premium e Reló-

gio Oficial de Roland-Garros em Paris, man-

tendo um relacionamento próximo com 

todos os quatro grandes torneios do 

circuito internacional que juntos 

formam o Grand Slam. 

A empresa sediada em Ge-

nebra vem, desde então, 

mantendo laços com alguns 

dos melhores jogadores do 

tênis. A lista de embaixa-

dores conta com tenistas 

admirados, como Roger Fe-

derer, Milos Raonic, Dominic 

Thiem e as jogadoras Garbiñe 

Muguruza, Angelique Kerber, 

Caroline Wozniacki e Sloane 

Stephens. 

A parceria entre a Rolex e o Rio Open se 

iniciou na primeira edição do evento, refor-

çando o interesse da marca em impulsionar 

o esporte globalmente. Atualmente em seu 

sexto ano consecutivo de parceria, a Rolex 

continua sendo o Relógio Oficial do maior 

torneio de tênis da América do Sul. Todos 

os atletas e torneios altamente qualificados 

com os quais a marca está conectada perso-

nificam a excelência da Rolex. 

Como a marca se tornou importante parceira do esporte mundial
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A Segurpro, do grupo Prosegur, estará no Rio 

Open, com mais de 400 profissionais, entre eles 

vigilantes bilíngues, todos treinados e habilitados para 

atuar em grandes eventos. Além disso, a Segurpro 

também irá utilizar o Prosegur Indoor Track (iTrack), 

software de gestão de rastreamento de pessoas que 

acompanha, como apoio, os funcionários durante 

sua jornada de trabalho por meio de um software 

de geolocalização. Este é só um dos exemplos 

do investimento em tecnologia feito pela 

empresa para atender o Rio Open.

SEGURPRO
INVESTE EM

TECNOLOGIA 
PARA O RIO OPEN

DROP SHOTDROP SHOT

Quem for ao 

restaurante Victória, 

na sede social do 

Jockey Club, e 

pedir o Salmão em 

crosta de Quinoa 

com ceviche de 

abacate e aspargos, 

ganha o Prato da 

Boa Lembrança 

Rio Open. Uma 

deliciosa lembrança 

do torneio.

Não perca!

A já famosa pipoca Cinemark 

vendida no torneio, terá uma 

“cara” nova. Foi idealizado 

um Balde temático no 

formato de uma bola de 

tênis. Um jeito ainda mais 

gostoso de aproveitar a 

experiência Rio Open. 

Em dezembro de 2018 aconteceu a cerimônia de premiação do 

Prêmio LIDE, que busca reconhecer todos aqueles que, com 

seu trabalho, atitudes, administração ou ideias, contribuem 

para o desenvolvimento econômico, a expansão do ambiente 

de negócios e a geração democrática de renda no Rio de Janei-

ro. E o Rio Open foi premiado na categoria ENTRETENIMENTO, 

pelo seu legado esportivo e por ser  uma ferramenta de grande 

transformação para o tênis brasileiro. 

RIO OPEN 
GANHA PRATO 

DA BOA 
LEMBRANÇA

CINEMARK PRODUZ 
BALDE DE PIPOCA 

TEMÁTICO

RIO OPEN GANHA 
PRÊMIO LIDE

A já famosa pipoca Cinemark 

vendida no torneio, terá uma 

transformação para o tênis brasileiro. 

CINEMARK PRODUZ 

Em 2019, na compra de seus ingressos para o maior torneio da América Latina, você pode optar por imprimi-los em casa ou apresentá-los no seu celular. Um conforto a mais para os amantes do tênis. 

INGRESSOS NO SEU CELULAR

transformação para o tênis brasileiro. 

CINEMARK PRODUZ CINEMARK PRODUZ 

RIO OPEN 

Em dezembro de 2018 aconteceu a cerimônia de premiação do 

Prêmio LIDE, que busca reconhecer todos aqueles que, com 

seu trabalho, atitudes, administração ou ideias, contribuem 

para o desenvolvimento econômico, a expansão do ambiente 

RIO OPEN RIO OPEN 

DROP SHOTDROP SHOTDROP SHOT

A HEAD lança sua nova bola HEAD TOUR 

em seu estande no Rio Open 2019, com 

edição limitada que inclui a logo do tor-

neio. Desenvolvida e testada pelos enge-

nheiros da HEAD, bem como por vários 

jogadores da ATP, a bola premium HEAD 

TOUR é uma das bolas mais confiáveis no 

portfólio da empresa. Possui tecnologia 

Encore™, que garante durabilidade esten-

dida, bem como a tecnologia SmartOptik 

para uma melhor visibilidade em todos os 

momentos e em todas as superfícies. 

NOVA BOLA HEAD TOUR 
SERÁ LANÇADA NO RIO OPEN

O SHOW 
CONTINUA

APÓS A 
PARTIDA 

FINAL
Este ano, após a 

partida final, o show  

continua com “Os 

Britos” no palco da 

Praça Rio Open. 

O  grupo carioca 

foi criado para 

homenagear os 

Beatles e é formado 

por Guto Goffi e 

Rodrigo Santos, 

ambos do Barão 

vermelho, George 

Israel, do Kid 

Abelha e Nani Dias. 

Programe-se e deixe 

sua experiência no 

maior torneio de 

tênis da América 

do Sul ainda mais 

completa.

TOKIO
VOLTA COM

LOCKER 
PARA 

VISITANTES
Pelo segundo ano 

consecutivo a Tokio 

Marine Seguradora 

oferece, em seu 

estande no Leblon 

Boulevard, um 

espaço com 55 

Lockers para que 

os fãs de tênis 

possam guardar 

seus pertences. 

Tudo para que a 

experiência Rio 

Open seja ainda 

mais segura e 

agradável. A Tokio 

Marine resolve o 

que precisa para 

você resolver o

que importa. 

Aproveite!

PEUGEOT APRESENTA AO
PÚBLICO SUA LINHA DE SUV 

COMPLETA NO RIO OPEN 2019

A PEUGEOT reforça sua tradicional identifica-

ção com o tênis e será, pelo sexto ano conse-

cutivo, parceira do Rio Open. A marca também 

patrocina as principais competições da moda-

lidade do país e a Confederação Brasileira de 

Tênis (CBT).  Este ano, a PEUGEOT levará ao 

público presente no Jockey dois estandes ex-

clusivos expondo sua gama de SUVs, com os 

modelos 2008, 3008 e 5008. Confira!

PÚBLICO SUA LINHA DE SUV 
COMPLETA NO RIO OPEN 2019

ICT ORGANIZA

No final de 2018 o ICT realizou a Copa Evert 

Tennis Academy nas cidades do Rio de Janeiro, 

São Paulo e Brasília. Os campeões das catego-

rias 12, 14 e 16 anos foram premiados com uma 

semana de treinos na Evert Tennis Academy e 

os campeões da categoria 18 anos foram pre-

miados com a participação no College Show-

case, evento que reúne técnicos de diversas 

universidades americanas com o intuito de re-

crutar atletas para as suas equipes. Incrível!

COPA EVERT
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de geolocalização. Este é só um dos exemplos 

do investimento em tecnologia feito pela 

empresa para atender o Rio Open.
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universidades americanas com o intuito de re-

crutar atletas para as suas equipes. Incrível!
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Pelo sexto ano consecutivo, a Claro é 

patrocinadora oficial do Rio Open. Nesta 

edição, a operadora vai incrementar ainda 

mais diversão e praticidade na época mais 

solar do ano, pois acredita que o novo, 

além de inovações e tecnologia, também 

é feito de emoções e sensações. Todos 

poderão curtir ao máximo o melhor do 

verão dentro e fora do evento, com a 

internet até 10 vezes mais rápida.

Quanto mais 4.5G da Claro, mais curtidas, 

mais música, mais mensagens, mais 

velocidade, mais lives, mais vídeos,

mais cobertura e muito mais verão.

VERÃO CLARO 4.5G

DROP SHOT

REDE D’OR
SÃO LUIZ APRESENTA
NOVA LINHA STAR DE 
HOSPITAIS PREMIUM

Pela primeira vez como patrocinadora do 

Rio Open, a Rede D’Or São Luiz apresen-

ta uma linha exclusiva de hospitais que 

foi idealizada para oferecer aos pacien-

tes e familiares todo o conforto aliado ao 

corpo clínico de grandes nomes da me-

dicina, tratamentos com equipamentos 

ultra tecnológicos, atendimento humani-

zado com hotelaria 6 estrelas e arquitetu-

ra moderna com obras de arte. Hospitais 

Star: o estado da arte em saúde. 

A plataforma reúne 

os conteúdos de 

filantropia e os 

valores da empresa, 

com materiais 

inéditos sobre a 

marca. Pra quem 

não sabe, a Rolex 

possui dois projetos filantrópicos: Mentor 

& Protégé e Rolex Awards for Enterprise. 

Além disso, foi lançado também o perfil 

oficial @Rolex no Twitter. Vale conferir! 

A plataforma reúne 

os conteúdos de 

filantropia e os 

valores da empresa, 

com materiais 

inéditos sobre a 

marca. Pra quem 

não sabe, a Rolex 

possui dois projetos filantrópicos: Mentor 

ROLEX 
LANÇOU 
A NOVA 
PLATAFORMA 
ROLEX.ORG

SANTANDER LEVA TECNOLOGIA 
DE PAGAMENTO POR 

APROXIMAÇÃO AO RIO OPEN

urante a Rio Open, clientes Santander 

poderão adquirir um dos dispositivos de 

pagamento por aproximação – o Santander 

Pass – nas versões pulseira, adesivo ou tag 

para relógio. A oferta é válida para quem pos-

sui um cartão do Banco com bandeira Mas-

tercard ativo, e a novidade é que o produto 

será entregue no momento da contratação. A 

tecnologia NFC, presente nesses dispositivos 

“vestíveis”, também chamados de wearables, 

permitem que correntistas e não correntistas 

façam transações de débito e crédito sem o 

uso físico do cartão.

Para realizar operações nos estabelecimen-

tos comerciais, os clientes aproximam sua 

pulseira, adesivo ou tag para relógio a uma 

maquininha de cartão (POS) que aceite a 

tecnologia NFC. A pulseira, que é à prova 

d’agua, custará R$ 50; o adesivo, que pode-

rá ser colado em qualquer lugar, R$ 30; e a 

tag para relógio, R$ 40.

D
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A CASA DO 
ENTRETENIMENTO É AQUI
Jockey Club Brasileiro
ENTRETENIMENTO É AQUI
Jockey Club Brasileiro
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 sexto 

ano consecutivo, agita as quadras de sai-

bro 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 fal-

ta espaço, com 640 mil m2, é uma área equi-

parada 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 ca-

valos no local. Na parte administrativa, são 

mais de 500 colaboradores, fora o volume 

de milhares de pessoas que circulam nas de-

zenas de estabelecimentos parceiros.

O clube conta com aproximadamente 20 mil 

associados e promove 4 vezes por semana 

a corrida de cavalo da raça Puro Sangue In-

glês, gerando milhares de empregos diretos 

e indiretos. Aqui, também funcionam uma 

escola primária e uma escola de profissio-

nais do turfe, ambas de ensino gratuito, um 

hospital veterinário, um teatro, duas gale-

rias de arte, oito restaurantes, além dos no-

vos espaços que serão inaugurados.

Definitivamente o Jockey é o palco dos gran-

des eventos da cidade. O Rio Open está em 

casa. E nós estamos de portas abertas para 

você também: aposto que irá se divertir!

Corridas de cavalo ao vivo e de graça no 

Hipódromo da Gávea toda semana!

VISITE
www.jcb.com.br

APOSTE
www.pmubrasil.com.br

CURTA
www.facebook.com/JockeyClubBrasileiro

Praça Santos Dumont, 31

Gávea - Rio de Janeiro - Brasil

Segunda-feira e terça-feira, 18h - 23h.

Sábado e Domingo, 14h - 20h.
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PROGRAMAÇÃO
RODADA SESSÃO QUADRA CENTRAL QUADRA 1  QUADRAS

     2 e 4

Sábado, 16/02

Qualifying Única 16h 16h 16h

  Gratuita    

Domingo, 17/02

Qualifying Única 16h 16h 16h

  Gratuita

Segunda, 18/02  

1ª Rodada 1  16h30 - ATP Simples (1 jogo) A partir A partir

  Noite Início 19h  - ATP Simples (2 jogos) das 16h30 das 16h30

Terça, 19/02

1ª Rodada 1  16h30 - ATP Simples (1 jogo)  A partir A partir

  Noite Início 19h  - ATP Simples (2 jogos) das 16h30 das 16h30

Quarta, 20/02

2ª Rodada 1  16h30 - ATP Simples (1 jogo)  A partir A partir

  Noite Início 19h  - ATP Simples (2 jogos) das 16h30 das 16h30

Quinta, 21/02

2ª Rodada 1  16h30 - ATP Simples (1 jogo)  A partir A partir

  Noite Início 19h  - ATP Simples (2 jogos) das 16h30 das 16h30

Sexta, 22/02

Quartas de Única  4 jogos ATP Simples 18h -

Final Simples  1º Jogo - 15h Semifinais

e Semifinais  2º Jogo - A seguir de Duplas

Duplas   3º Jogo - A seguir

   4º Jogo - A seguir

Sábado, 23/02

Semifinal Única 17h - Semifinal (ATP Simples)

Simples e  A seguir - Semifinal (ATP Simples)

Final Duplas   A seguir - Final (ATP Duplas)  

Domingo, 24/02

Final  Única 17h - Final (ATP simples)
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