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Japeri Golfe participa de Abertos da Serra
Nesse último trimestre, os alunos do Japeri Golfe marcaram
presença em dois campeonatos na Serra Fluminense: o Aberto
de Petrópolis e o Aberto de Teresópolis. O torneio de Petrópolis
foi disputado em julho e Thuane Oliveira, Vitória Araújo, Breno
Domingos, Matheus Ventura e Cristian Barcelos participaram
do jogo, que foi realizado no Petrópolis Golf Clube. Thuane foi a
campeã da disputa e com este belo resultado ela garantiu o 1º
lugar no ranking estadual feminino. Vitória também conseguiu
um bom resultado terminando em 3º lugar na categoria com
handicap. Em agosto, foi a vez do Aberto de Teresópolis. Breno
Domingos e Thuane Oliveira, do Japeri Golfe, foram os campeões
do torneio de 36 buracos, stroke play. Breno jogou 78 e 78 e
conseguiu ganhar de Jorge da Silva por 9 tacadas. Thuane jogou
85 e 86. O campeonato foi válido para ranking estadual. Com estes
resultados Thuane continuou em 1º lugar no ranking feminino e
Breno subiu para 2º lugar no masculino.

Ações beneficentes em Japeri
encontram-se
enciclopédias,
coleções inteiras dos grandes
nomes da literatura brasileira,
como Jorge Amado, e romances
contemporâneos. Tem até livros
em inglês. Sobral doou também
as estantes de ferro e madeira
para colocar os livros. A nossa
professora de apoio Tainara
Silva agora é a encarregada
da manutenção e organização
da biblioteca. Esperamos que
esta doação tão valiosa seja um
incentivo e ajuda para nossos
alunos da escola de golfe.

Nos últimos dias, Japeri Golfe tem
recebido maravilhosas contribuições.
No dia 3 de setembro, uma equipe de
colaboradores da Jaguar Land Rover
organizou um grupo de voluntários
para pintar a nossa sede por dentro e
por fora. O organizador da ação foi o
Thiago Mendes. Eles trouxeram todo
o material necessário e, da nossa
parte, nos juntamos em um mutirão
para ajudar no trabalho.
Outra ajuda muito bem vinda foi a
do associado do Japeri Golfe Carlos
Sobral que doou uma biblioteca para
o projeto social. No novo espaço

Japeri Golfe na mídia: No dia 20 de agosto, durante o campeonato feminino de golfe nas Olimpíadas,
a presidente do Japeri Golfe, Vicky Whyte, mais alunos do projeto social – Breno Domingos, Cristian Barcelos,
Thiago Ventura, Thuane Oliveira e Vitória Araújo – participaram de uma entrevista ao vivo para o Golf Channel.
Para conferir a entrevista completa acesse o site do Japeri Golfe!

Japeri Golfe organiza torneio para associados
O Japeri Golfe realizou em julho o primeiro torneio entre seus associados e convidados. A disputa foi na modalidade
de 18 buracos par point. O vencedor do dia foi Edilson Silva. Em 2º lugar ficou Matsuoko do Teresópolis Golf
Club e na 3ª posição ficou Guilherme Daudt de Japeri. A ideia deste campeonato é do associado da casa, Carlos
Alberto Sobral, que se disponibilizou para entregar os prêmios para os três primeiros lugares. Ele ainda quer dar
continuidade ao evento, tornando-o mensal. Para participar foi necessário levar 1Kg de alimentos não perecíveis.
No final do dia foram arrecadados cerca de 20Kg de alimentos que foram doados para os alunos da escola de
golfe de Japeri.
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Um passeio olímpico para jovens do Japeri Golfe
Algumas crianças do Japeri Golfe tiveram a oportunidade de
ver seus ídolos e os melhores golfistas do mundo jogando
ao vivo durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro. O projeto
social ganhou ingressos para assistir a três dias da competição
do golfe masculino e conseguiu levar em torno de 20 jovens
por dia, acompanhados pelos instrutores e a professora. Eles
se divertiram bastante no FUN ZONE, uma área que oferecia
minigolfe, aulas da modalidade, simuladores e diversas
brincadeiras. Além disso, ainda puderam seguir os golfistas
profissionais pelo campo olímpico. Apesar de todas essas
atrações, certamente o que as crianças mais gostaram foi de
conversar com o Gary Player, de 81 anos e um dos melhores
golfistas do mundo, sobre a importância de treinar todos os
dias, levando a sério o treino. O encontro com Player foi bastante motivador, ele também comentou sobre a
importância de uma alimentação saudável e controlada e os exercícios físicos adequados para o golfe.

Mais Japeri Golfe nas Olimpíadas Rio 2016
A presença dos alunos do Japeri Golfe nas Olimpíadas Rio 2016 foi
além. Vitória Araújo, Thuane Oliveira, Breno Domingos, Cristian
Barcelos e Tiago Ventura também foram voluntários nos dias de
jogos femininos de golfe. Eles ajudaram carregando as placas
móveis (score boards) com resultados de cada grupo ao lado das
atletas. Além disso, quatro desses jovens foram convidados pelo
Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e participaram da cerimônia
de abertura dos Jogos Olímpicos. Cristian Barcelos, Breno
Domingos, Thuane Oliveira e Vitória Araújo estavam junto a
outros jovens atletas na ala “Atletas do Futuro do Rio de Janeiro”
quando cantaram o hino nacional.

Doação especial do COI
A disputa da Medalha Mensal de agosto teve uma surpresa na
confraternização pós-partida. O Diretor Executivo do Comitê
Olímpico Internacional, Christophe Dubi, que já visitou e deu
umas tacadas nos gramados da Baixada Fluminense duas vezes,
fez uma enorme doação de roupas de golfe da Nike que sobraram
dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A celebração contou com cerca
de 120 crianças, alunos da escola de golfe e seus familiares.
Cada jovem recebeu pelo menos um presente, que poderia ser
uma camisa de golfe, agasalho, roupa de chuva, sapatos, luvas,
guarda-chuva, boné ou cinto. Agradecemos imensamente ao
COI e Christophe Dubi pela linda festa e doações oferecidas aos
nossos alunos. Certamente foi um dia inesquecível na vida de
cada um deles. Podemos afirmar e comemorar que o legado
olímpico chegou à Japeri.

Agradecimentos
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, 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.
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