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No último trimestre os jovens do Japeri Golfe marcaram presença 
em três campeonatos: Aberto de Búzios, Aberto de Brasília e 
Aberto do Paraná. Para nossos golfi stas, a participação nesses 
torneios é de grande importância pela experiência adquirida. Os 
resultados também não decepcionam! Em Búzios, campeonato 
disputado em abril, Breno Domingos foi o vice-campeão da 
partida. Jogou bem com voltas de 76 e 79. Além disso, Matheus 
fi cou em 1º lugar na categoria 8.6 a 14 de handicap com voltas 
de 69 e 73 net. Com esse resultado ele garantiu seu lugar como 
primeiro juvenil no ranking do estado. No mesmo mês, em Brasília, 
foi a vez de Cristian Barcelos fi car em 2º lugar. Já em junho, Thuane 
Oliveira terminou em 5º lugar no scratch feminino, garantindo a 
sua colocação no ranking nacional, no Aberto do Paraná. 

Japeri Golfe nos campeonatos Abertos

Jovens de Japeri disputam o Faldo Series

Quatro alunos do Japeri Golfe participaram do Faldo Series 
South America Championship, jogado no Santa Pazienza 
Golf Club em Itatiba, São Paulo. Devido ao mal tempo o 
último dia de jogo foi cancelado, fi cando válidos apenas os 
dois primeiros dias (36 buracos). Breno Domingos, Matheus 
Ventura, Thuane Oliveira e Vitória Araújo terminaram o 
torneio muito bem. O grande campeão foi Herik Machado 
do Rio Grande do Sul. Breno fi cou em 2º lugar na categoria 
de meninos de 19 a 21 anos, atrás somente do Herik. 
Também fi cou em 5º lugar na categoria geral. Thuane 
terminou em 3º lugar na categoria de meninas de 17 a 21 
anos e Vitória empatou em 4º lugar na mesma categoria. 
Matheus Ventura acabou não passando no corte.

Japeri recebe representantes do R&A
No dia 24 de abril, o campo do Japeri Golfe recebeu dois 
representantes do R&A, Kevin Barker e Shona MCrae. Ambos 
foram conhecer o projeto social da Baixada Fluminense 
para depois poder relatar as novidades aos diretores e 
coordenadores da entidade máxima do golfe na Escócia. 
Eles ainda levaram para a visita o famoso Claret Jug, troféu 
do BRITISH OPEN, o campeonato mais importante de golfe 
do mundo. Esta foi a primeira vez que a taça veio ao Brasil e 
Japeri Golfe teve a honra de ser o primeiro clube a recebê-la! 
Os alunos puderam ver o troféu de perto, além de tirar muitas 
fotos com ele. O dia foi bastante proveitoso, os dois visitantes 
andaram pelos nove buracos do campo para poder conhecer 

tudo e ainda assistiram a um pequeno torneio de golfe entre 12 jovens da escola. Na cerimônia de 
apresentação das medalhas aos vencedores, eles também receberam medalhas e lembranças de Japeri. 

Japeri nos rankings: Thuane Oliveira subiu para 4º lugar no ranking nacional depois dos excelentes resultados 
nos Abertos do Paraná e Feminino do Gávea Golf & Country Club. 
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Campeonatos realizados na Baixada Fluminense

A equipe da AGPJ agradece Luiz Henrique Leão Teixeira, Marion Appel, Marcelo Stallone, Arminio Fraga, Plinio Guimarães, Paul 
Matheson, Lauro de Luca, Silvia Nabuco, Michael Whyte, Maria Francisca de Orleans e Bragança, Sergio Carpi, João Augusto 
Basílio, Bernardo Klabin, Rodrigo Fiães, Granado, Azeite 1492, Veirano Advogados, The R&A, FGERJ, Gávea Golf e a todos que 
acreditam no projeto e colaboram com ele.

Vicky Whyte, Presidente da AGPJ

Agradecimentos

Neste ano, o Japeri Golfe já foi o anfitrião de dois campeonatos 
até agora: VII Aberto de Japeri e o Tour Local. No dia 10 de 
abril, o campo da Baixada Fluminense recebeu 40 jogadores 
no Aberto de Japeri que teve o patrocínio do Azeite 1492. O 
campeão do dia foi o ex-aluno da casa, Cristian Barcelos. Teve 
também o empate entre Francisca Bragança e a aluna do projeto 
social Thuane Oliveira no feminino scratch. Francisca ganhou o 
“play-off”  e acabou levando a taça. Nos dias 11 e 12 de junho, 
o campo recebeu o Tour Local e o japeriense Matheus Ventura 
e a carioca Rachel Ventriglia conquistaram a vitória. Matheus 
precisou disputar um playoff para desempatar com Jack 
Loughride, do Itanhangá, e garantir o título. Eles terminaram 
com 159 tacadas. A competição foi válida para ranking nacional 
pré-juvenil e juvenil.

O diretor executivo do Comitê Olímpico Internacional, Christophe 
Dubi, já está no Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos. No dia 
4 de junho ele foi conhecer o campo e o projeto social do Japeri 
Golfe e aproveitou para jogar uma partida no primeiro campo 
público do estado.  Dubi jogou com os diretores do Japeri Golfe: 
Michael Whyte e Luís Henrique Leão Teixeira e também com o ex-
aluno Cristian Barcelos, que atualmente é o sétimo colocado no 
ranking nacional masculino. Esperamos ter passado as melhores 
impressões para Christophe Dubi  e que ele tenha se divertido 
tanto quanto os integrantes da AGPJ que estiveram presentes 
no dia.

Diretor do COI joga golfe no campo do Japeri Golfe

Japeri na mídia: Temos o orgulho de informar que ficou pronto o primeiro documentário sobre o campo e projeto 
social do Japeri Golfe, dirigido por Sergio Horovitz, da Proview. A produtora fez esse filme de forma voluntária, para 
ajudar a divulgar o projeto. Entre abril e junho, foram veiculadas matérias no site internacional Golf.com, principal 
portal de esportes da Europa, na CNN, canal de TV dos EUA, no G1, portal de notícias do Globo, que indicou o Japeri 
Golfe como um dos espaços públicos que podem ser aproveitados e visitados durante as Olimpíadas. Confira essas e 
outras matérias no nosso canal no YouTube Japeri Golfe ou no novo site, que estará no ar a partir de 15 de julho em 
www.japerigolfe.com.br 

Em meados de junho foi disputado 
o Campeonato Aberto Feminino do 
Gávea Golf & Country Club. Esta edição 
foi a primeira vez em que os resultados 
conquistados pelas golfistas foram válidos 
para os ranking nacional e mundial. O 
Japeri Golfe foi representado por Thuane 
Oliveira e Vitória Araújo, que alternaram 
a liderança nos primeiros dias de jogo. 
Ao final da competição, Thuane foi a vice-
campeã somando 247 tacadas, depois 
da vencedora Giulia Mallmann com 241. 
Vitória terminou a disputa em 4º lugar. 

Dupla de Japeri disputa Aberto Feminino do Gávea Golf


