
Alunos de Japeri participam do Interfederações 2015

Cristian Barcelos, do Japeri Golfe, conquistou o 
bicampeonato do Match Play do Estado do Rio de Janeiro, 
organizado pela FGERJ e disputado no Gávea Golf & 
Country Club. Barcelos somou 12 pontos, contra 11 de 
três jogadores: Oswaldo Faria (Gávea), Breno Domingos 
(também de Japeri) e Leonardo Kitahara (Itanhangá). O 
jovem de 20 anos já tinha alcançado o feito de ser o primeiro 
campeão nessa competição fora dos clubes tradicionais do 
Rio. Historicamente, somente representantes do Itanhangá 
e Gávea haviam vencido até o ano passado. Com o título 
deste ano, Cristian registrou mais uma marca ao vencer 
de forma consecutiva, cada ano em um clube diferente, 
mostrando sua força na modalidade.

Bicampeão do Match Play 

Japeri Golfe recebe ajuda do 
Consulado Alemão

Em julho, o Consulado Geral da Alemanha 
doou o valor de R$ 24.250,00 para o nosso 
projeto. Com essa ajuda, nós pudemos 
compramos novas bolsas para tacos, 
bolas, camisas de treino e jogo, mochilas 
e material escolar (cadernos e lápis). 
As crianças e jovens já estão usando os 
novos presentes!

No início de agosto, foi realizado no Clube de Golfe 
de Brasília o XX Torneio Interfederações Adulto. Por se 
destacarem em campo na temporada 2015, três alu-
nos do Japeri Golfe – Thuane Oliveira, Breno Domin-
gos e Cristian Barcelos foram escolhidos, para integrar 
as equipes da Federação de Golfe do Estado do Rio de 
Janeiro e representar o estado na competição. Já é a 
quarta vez do Cristian nesse torneio, enquanto Breno 
e Thuane voltam pela segunda vez para a disputa. A 
equipe feminina da FGERJ foi vice-campeã do torneio 
e a masculina acabou em terceiro lugar. 
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A diretoria do Gávea Golf & Country Club solicitou aos sócios que quem tivesse interesse em ajudar o 
Japeri Golfe fizesse doações ao nosso projeto. Agradecemos imensamente ao João Augusto Basílio que 
atendeu ao pedido do seu clube e nos ajudou!

Doação espontânea



Breno é convidado para Aberto do Brasil 

Nove alunos de Japeri Golfe participaram do Tour Juvenil do Rio de Janeiro, no Gávea Golf, válido para 
ranking estadual e nacional. Essa foi a maior delegação de um clube do Brasil neste campeonato. Thuane 
Oliveira ficou em 2º lugar na categoria 16 a 18 anos e Vitória Araújo em 3º lugar na mesma categoria. 
Tiago Ventura terminou em 6º lugar na categoria até 13 anos. Os outros integrantes da delegação foram 
Breno Domingos da Silva, Humberto Luiz, Matheus Ventura, Matheus Almeida, Janjão Pereira Rosa e 
José Souza. 

Nove alunos de Japeri no Tour Juvenil do Rio 

Breno Domingos participou do Aberto do Brasil, 
realizado em setembro, no Itanhangá Golf Club. 
Ele jogou os dois primeiros dias junto com Felipe 
Navarro e Philippe Gasnier, que o ajudaram muito 
com conselhos e dicas. Domingos não passou no 
corte, mas a experiência foi maravilhosa para ele. 
O jovem foi convidado para participar do torneio 
pelo patrocinador do evento, Credit Suisse Hedging-
Griffo, em função do seu resultado (3º lugar) no 
Aberto do Gávea. O jovem da Baixada Fluminense é o 
1º colocado no ranking juvenil do estado e já está na 
faculdade cursando Engenharia Civil. O campeonato 
foi válido para o PGA Tour Latin America e entre 
os golfistas, apenas quatro eram amadores, sendo 
Breno um deles. 
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Breno Domingos e Cristian Barcelos jogaram o Campeonato Aberto do Gávea, nos dias 4 a 6 de setembro, 
no Gávea Golf & Country Club, válido para rankings estadual, nacional e mundial. Breno, que começou 
o último dia na liderança do campeonato, terminou em terceiro lugar no geral, empatado com Cristian. 
Este foi um resultado muito positivo para os dois. Breno também foi o vencedor na categoria com 
handicap.

Sucesso no Aberto do Gávea

Japeri no pódio do Aberto Feminino do Itanhangá 

Em setembro foi disputado o 38º Campeonato 
Aberto Feminino do Itanhangá Golf Club, 
válido para ranking estadual e patrocinado 
pelo Azeite 1492. Vitória Araújo, nossa aluna de 
Japeri, estava liderando Meidy Gama por uma 
tacada depois do primeiro dia. No segundo 
dia, um triplo bogey no buraco 18 acabou com 
o score da nossa golfista. Meidy foi campeã, 
com Thuane Oliveira em 2º lugar por uma 
tacada de diferença e Vitória terminou na 3ª 
posição com mais uma tacada atrás. Thuane 
ainda ganhou o prêmio de melhor juvenil, por 
isso vai terminar o ano em 1º lugar no ranking 
juvenil do estado. 



Equipe de Japeri volta vitoriosa de Teresópolis 

A equipe da AGPJ agradece Marco Aurélio Virzi, 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.

Vicky Whyte, Presidente da AGPJ

Agradecimentos

No final de agosto, cinco alunos de Japeri disputaram o 54º 
Campeonato Aberto de Teresópolis. Cristian Barcelos, Breno 
Domingos, Matheus Ventura, Thuane Oliveira e Vitória Monteiro 
voltaram com prêmios para casa. Cristian foi o campeão, depois 
de ganhar de Daniel Ishii no play-off. O golfista da Baixada 
Fluminense fez um birdie no primeiro buraco do play-off para 
ganhar seu bi-campeonato. Ele também conquistou a vitória 
em 2014. Breno ficou em 3º lugar na categoria scratch e em 2º 
na categoria com handicap. O menino também foi o melhor 
juvenil do campeonato. Enquanto isso, Matheus ficou em 2º 
lugar na categoria de 14 a 22 de handicap. Entre as meninas, 
Thuane empatou com Luiza Conceição em 2º lugar na categoria 
Damas Scratch. Já Vitória terminou em 2º lugar na categoria 
com handicap entre as mulheres.

Confira a colocação dos alunos do Japeri Golfe no ranking do Estado do Rio de Janeiro.
Breno Domingos: 1º lugar no Juvenil masculino / 3º lugar no Adulto masculino.
Matheus Ventura: 8º lugar no Juvenil masculino.
Cristian Barcelos: 2º lugar no Adulto masculino.
Thuane Oliveira: 1º lugar no Juvenil feminino / 2º lugar no Adulto feminino.
Vitória Araújo: 2º lugar no Juvenil feminino / 7º lugar no Adulto feminino.

Japeri Golfe no ranking estadual

O Japeri Golfe continua precisando da sua colaboração! Como já explicado anteriormente, o projeto foi 
aprovado como apto a captar recursos pela Lei de Incentivo ao Esporte, mas em função da agenda de 
aprovação do Ministério, ainda não tivemos tempo hábil para captar recursos junto às empresas. O sonho 
de manter o projeto contribuindo para a transformação de vidas e para o desenvolvimento humano, de 
um município ainda tão carente de tudo, é o que nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. 

Precisamos de sua ajuda!

Três alunos do nosso projeto foram convidados pela Federação do Estado do Rio de Janeiro para 
competir no 26º Campeonato Brasileiro Amador Pré-Juvenil e Juvenil de Golfe, no Alphaville 
Graciosa Clube, em Pinhais, no Paraná. Breno Domingos terminou em 10º no geral masculino, 
jogando um total de 10 acima do par. Thuane Oliveira ficou com o 4º lugar no geral feminino e 
conquistou o 2º lugar no torneio de drive mais longo. Vitória Araújo terminou em 10º entre as 
meninas. O campeonato contou pontos para os rankings mundial e nacional. 

Japeri Golfe vai ao Campeonato Juvenil em Curitiba


