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Passeio Cultural

No feriado em homenagem à Zumbi dos Palmares, o Japeri Golfe 
realizou a 7ª edição do torneio anual. O tradicional evento 
reuniu gol� stas de diversos clubes do Rio de Janeiro e neste ano 
o campeonato lotou e ainda tiveram pessoas na � la de espera para 
jogar. A dupla campeã foi Vitória Araújo (aluna da escolinha de 
Japeri) e Alexandre Rocha (associado de Japeri), em segundo 
lugar � caram Alfredo Moura e José Carlos Chichierchio (também 
associados de Japeri) e em terceiro lugar � cou a dupla Thuane 
Oliveira (nossa aluna) e Tiago Albuquerque. 

Também tivemos o prazer de receber em nosso campo Presidente 
da FGERJ Luiz Henrique Leão Teixeira, o Diretor Técnico Tacashi Ishii 
e o Diretor Financeiro, além de jogadores de todos os clubes do RJ, 
associados do nosso clube e caddies. 

Todos os participantes usaram a camisa de jogo do patrocinador Azeite 1492, oferecida pelo próprio, além de ter proporcionado 
um churrasco delicioso, feito pelo maitre do Itanhangá Golf Club, ao � nal da disputa junto com a entrega de prêmios. Outro 
patrocinador que ajudou foi a Granado, que entregou seus produtos como brinde. O sucesso do campeonato também não seria 
possível se não fosse pelo trabalho do nosso instrutor Jair Medeiros, que junto com sua turma organizou tudo para fazer dessa 
edição a melhor até hoje.

Sucesso na Taça Zumbi

Thuane é a campeã feminina do Tour Juvenil da Bahia

Disputado entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, 
o campeonato foi realizado no Terravista Golf Course, 
em Trancoso, considerado um dos campos mais bonitos 
do país. Apesar de ter reunido um pequeno número de 
competidores, o torneio foi muito disputado e acabou 
com a vitória da nossa gol� sta Thuane Oliveira com 251 
tacadas entre as meninas. Logo em seguida � caram Rachel 
Ventriglia, vice com 262, e Isabella Scarinzi com 292.

Além do Tour Juvenil da Bahia, os alunos de Japeri 
disputaram durante todo o ano 11 torneios abertos em 
diversas cidades brasileiras, de Petrópolis, no Rio de 
Janeiro, passando por Brasília até Alphaville, no Paraná. 
Nossos gol� stas também participaram de tours juvenis e 
amadores totalizando cerca de 24 competições ao todo em 
2014. Inclusive, duas dessas disputas foram no Chile, em 
janeiro, quando Cristian foi representando o Brasil.

Dia 11 de outubro, 35 alunos de Japeri foram à Oi Futuro para assistir a peça teatral “A Conferência dos Pássaros”. 
Um ônibus da empresa levou a turma de pequenos gol� stas até o bairro do Flamengo e depois trouxe de volta ao 
clube da Baixada. Três instrutores e uma professora de Japeri acompanharam a turma. O espetáculo narrou a aven-
tura de trinta pássaros que precisam passar por sete vales (Vale da Busca, Vale do Amor, Vale do Conhecimento, 
Vale da Plenitude, Vale da Unidade, Vale do Espanto e Vale da Morte) para ir ao encontro do rei Simorgh, que vive no monte Kaf. 
O passeio foi um convite da própria Oi Futuro, que proporcionou um dia de muita diversão para nossos jovens.
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Ao longo de 2014 foram veiculadas 80 matérias distribuídas entre veículos de TV, revistas, jornais e sites. 
Destaque para: a matéria sobre a história do projeto do Japeri Golfe Clube da CNN International; a matéria do 
programa Globo Esporte, da TV Globo, sobre as meninas de Japeri que vêm se destacando no esporte cada vez 
mais; a matéria sobre o nosso projeto social da revista inglesa Golf Monthtly; a matéria sobre Cristian Barcelos 
e Yago Lopes no jornal O Dia e a matéria sobre a participação do Cristian em dois campeonatos no Chile do 
jornal O Globo.

Bons resultados trazem convites
Nossos alunos são constantemente convidados para 
participar de campeonatos como amadores, tendo a 
oportunidade de jogar com os melhores profissionais 
do Brasil. Exemplo disso foi o convite que o Master 
Patrocinador: Credit Suisse – Hedging Griffo fez para 
Cristian Barcelos para jogar o Aberto do Brasil, realizado 
no Gávea Golf & Country Club, em novembro. O convite 
foi feito pelos bons resultados no ranking estadual. 
Pelo mesmo motivo, Breno e Cristian também tiveram a 
honra de serem convidados para participar do CBG Pro 
Tour, no Itanhangá Golf Club, disputado entre os dias 11 
e 13 de dezembro.

Rankings � nais de 2014
Estadual :
•  Cristian Barcelos está em 2º lugar na categoria adulto.
•  Breno Domingos está em 3º lugar na categoria adulto e 1º no juvenil. 
•  Anderson Nunes está em 3º lugar na categoria juvenil.
•  Thuane Oliveira está em 1º lugar na categoria juvenil feminino.
•  Vitória Araújo está em 3º lugar na categoria juvenil feminino.

Em outubro foi disputado o Aberto do Itanhangá, com a participação dos melhores golfistas do Rio de Janeiro. 
Válido para rankings nacional e mundial, Breno Domingos e Cristian Barcelos não perderam tempo e buscaram 
resultados para pontuar em suas categorias. Ao final da disputa, Cristian ficou em 5º lugar e Breno em 6º lugar 
e melhoraram suas pontuações nos rankings

Mais pontos para rankings

Com as obras iniciadas desde setembro, nosso campo 
está passando por uma renovação. O atual status é de 
que o shaping dos três greens reconstruídos já foi feito.
Agora, a próxima medida é esperar e ver a grama 
crescer literalmente. A previsão da reinauguração do 
novo campo é para março ou abril de 2015.

Novidades nas obras do campo de Japeri
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acreditam e ajudam nosso projeto. 
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Nacional :
•  Breno Domingos está em 13º lugar na categoria juvenil de 16 a 18 anos.

•  Thuane Oliveira está em 3º lugar na categoria juvenil feminino de 16 a 18 anos.

•  Vitória Araújo está em 5º lugar na categoria juvenil feminino até 15 anos..
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