
 

 

À comunidade tenística do Rio de Janeiro 
 
 
A Confederação Brasileira de Tênis (CBT), por seu presidente, declara amplo e 
irrestrito apoio à chapa Avante Tênis Rio, que tem como candidato a 
presidente o Prof. Renato Cito. 
 
Vale lembrar que a CBT fez uma intervenção na Federação e organizou a 
eleição que consagrou a vitória do atual Presidente Renato Cito, com isso fica 
claro que a CBT sempre esteve e estará apoiando a atual diretoria da 
Federação. 
 
Acompanhamos todo o processo de recuperação da FTERJ empreendido pelo 
Renato e o seu grupo, que receberam a entidade em estado deplorável, com 
enormes problemas, dentre eles as dívidas trabalhistas que bloqueavam a 
conta bancária da entidade. Durante os três anos da sua primeira gestão o 
Renato conquistou a admiração da CBT e dos presidentes das outras 
Federações pela sua capacidade de formar e trabalhar com um time 
competente que administrou a FTERJ com eficiência e transparência. 
 
Aproveitamos para alertar aos tenistas e clubes do Rio de Janeiro quanto à 
inconveniência de se eleger à presidência da Federação do estado um 
candidato como Ricardo Acioly, que, como empresário, atua 
profissionalmente na organização de torneios de tênis e atividades afins. O 
conflito de interesses potencial é manifesto. 
 
Além do mesmo participar de um grupo que vem tentado prejudicar o 
desenvolvimento do Tênis Brasileiro, através de denuncias caluniosas contra a 
minha pessoa.   
 
A CBT já protocolou no TCU, CGU e MPF denuncias contra esse grupo e que 
encontra em momento de investigação e apuração.  
 



 

 

O primeiro projeto denunciado foi o Copa Rio Juvenil, que teve a participação 
na organização do Sr. Ricardo Acioly, onde gastaram mais de um milhão de 
reais num evento para 24 tenistas, que durou um dia e meio, e foi feito 
utilizando as estruturas do Rio Open. Esse evento já teve gastos glosados pelo 
ME e com certeza ficará comprovado crime e dano ao erário ao final da 
investigação. 
 
Finalmente, ressaltamos que o relacionamento da CBT com a atual 
administração da Federação é te total parceria e cumplicidade e que estamos 
trabalhando para em parceria assumirmos o Centro Olímpico de Tênis da 
Barra, em hipótese alguma, o relacionamento da CBT com a FTERJ será igual 
numa administração com esse grupo de oposição. Grupo esse que não terá 
apoio e nem parceria da CBT, mesmo porque movimentam muita verba 
pública do Estado e Governo Federal e nunca fizeram um evento oficial da 
Federação e nem da CBT, e com certeza não farão no futuro. 
 
Desejo uma eleição com bastante participação e transparência, e boa sorte ao 
amigo e parceiro Renato Cito.  
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