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Japeri Golfe ganha jantar beneficente
Foi realizado no dia 17 de novembro um jantar beneficente
em prol do Japeri Golfe e organizado por Anna Whyte,
Francisca Bragança e Michael Whyte. O evento aconteceu
no salão nobre do Gávea Golf & Country Club, contou com
a presença de 228 pessoas e ofereceu o jantar preparado
pela chef Laura Pederneiras. Breno Domingos, Thuane
Oliveira e Vitória Araújo foram os jovens do projeto social
que compareceram e prestigiaram a noite. Os convidados
tiveram o prazer de assistir a uma apresentação de música
de um conjunto de violoncelos e contrabaixos da Ação
Social pela Música do Brasil. Mais tarde, foram agraciados
com a apresentação especial da pianista Linda Bustani
com os principais solistas da Orquestra Sinfônica Brasileira:
David Chew (violoncelo), Michael Bessler (violino) e
Bernardo Fantini (viola). Após as apresentações musicais
e o jantar, foi realizado o leilão de arte e golfe, onde
foram vendidas peças como a caricatura e driver de Mario
Gonzalez; copos pintados à mão por Mercedes de Orleans
e Bragança; um pacote de viagem para um fim de semana
no St. Andrews Golf, entre outros. Além do leilão, também
foram sorteados os prêmios das rifas vendidas durante a
noite. Japeri Golfe agradece imensamente a presença e
colaboração de cada um que compareceu ao evento tão
importante para todos os envolvidos no projeto social.
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No dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra
e feriado em homenagem à Zumbi dos Palmares, o
Japeri Golfe realizou a 8ª edição do torneio anual. O
tradicional evento reuniu golfistas de diversos clubes
do Rio de Janeiro, entre os quais os alunos da Escola de
Golfe de Japeri, atletas do Itanhangá, do Gávea Golfe
e do Teresópolis Golfe. A dupla vencedora do torneio
foi Breno Domingos e Maria Francisca de Orleans e
Bragança que terminaram com 70 gross no somatório
da melhor bola da dupla. O evento teve o patrocínio do
Azeite 1492 que ofereceu além dos prêmios, camisas,
bonés e o churrasco ao final do evento. Neste ano,
Japeri teve o recorde de participação da Taça com
o total de 44 competidores. Acima da disputa pelo
prêmio, a organização se preocupa em mostrar nesta
data, que este esporte pode ser jogado por todos.
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Thuane Oliveira garante bolsa atleta
Dos dias 20 a 22 de novembro foi disputada a última etapa do Tour Nacional Juvenil em Curitiba, PR. O
torneio foi disputado no campo do Graciosa Country Club e a jovem golfista de Japeri, Thuane Oliveira,
terminou em 3º lugar na categoria feminino geral e em 2º lugar na categoria B. Com esse resultado, Thuane
termina o ano em 2º lugar no ranking nacional (categoria juvenil – de 16 a 18 anos)da Confederação
Brasileira de Golfe. Além disso, a jovem também garante o benefício do Bolsa Atleta para 2016.

Japeri no Aberto do Itanhangá
Nossos alunos Breno Domingos, Cristian Barcelos e Matheus Ventura jogaram, de 10 a 12 de outubro, o
Aberto do Itanhangá Golfe Club, o segundo torneio amador mais forte do calendário nacional de 2015
e válido para rankings estadual, nacional e mundial. O campeonato teve patrocínio do Azeite 1492.
O campeão do torneio foi o uruguaio Juan Alvarez, que já passou uma temporada como profissional.
Cristian jogou bem e terminou em 10º lugar geral contra os melhores do país. Parciais de 77, 73 e 79
tacadas. Matheus começou mal, mas conseguiu melhorar no último dia. Assim como Breno, que também
foi eleito o melhor jogador juvenil.

Japeri leva cinco prêmios em evento da FGERJ
No dia 4 de dezembro a Federação de Golfe do
Estado do Rio de Janeiro promoveu o evento
Melhores do Ano, que festejou o sucesso
da temporada e premiou os campeões do
ranking oficial da entidade. Japeri Golfe tem
o orgulho de informar recebeu cinco prêmios:
2º lugar no ranking masculino adulto (Cristian
Barcelos); 1º lugar no ranking masculino
juvenil (Breno Domingos); 1º lugar no ranking
feminino juvenil (Thuane Oliveira); 2º lugar
no ranking feminino geral (Thuane Oliveira)
e 2º lugar no ranking feminino juvenil (Vitória
Araújo).

Rankings finais de 2015
Estadual:

Nacional:

- Cristian Barcelos: 2º lugar no masculino geral.
- Breno Domingos: 1º lugar no juvenil; 3º lugar no masculino
geral.
- Matheus Ventura: 4º lugar no juvenil.
- Tiago Ventura: 1º lugar no pré-juvenil (até 15 anos).
- Thuane Oliveira: 1º lugar no juvenil; 2º lugar no feminino
geral.
- Vitória Araújo: 2º lugar no juvenil; 4º lugar no feminino geral.

- Thuane Oliveira: 2º lugar no juvenil;
6º lugar no feminino geral.
- Vitória Araújo: 3º lugar no juvenil.
- Breno Domingos: 13º lugar no
juvenil.
- Cristian Barcelos: 13º lugar no
masculino geral.

Agradecimentos
A equipe da AGPJ agradece Marco Aurélio Virzi, Marcelo Stallone, Arminio Fraga, Plinio Guimarães, Paul
Matheson, Lauro de Luca, Silvia Nabuco, Michael Whyte, Anna 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
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Festa de Natal em Japeri
Tradicionalmente organizamos uma festa natalina no nosso campo para celebrar as festividades de
final de ano. O festejo foi realizado no sábado, dia 12 de dezembro, e contou com a presença do Papai
Noel que distribuiu brinquedos, mochilas e kits escolares (contendo cadernos, lápis e borrachas) para
as crianças que participam do projeto e do entorno da região. Mais de 100 pessoas estiveram presentes
e disfrutaram de um delicioso dia com um lanche muito gostoso: picolés, frutas e sanduiches. Além
das brincadeiras, os jovens também jogaram vôlei em um torneio organizado por nossa aluna Thuane
Oliveira. Competiram seis equipes com quatro jogadores cada. Ao final do dia, duas bicicletas foram
sorteadas! Todos ficaram muito felizes, tanto as crianças, quanto os colaboradores que ajudaram a
realizar o evento.
Confira a seguir algumas fotos da festa!
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