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Autoridades mundiais do golfe visitam Japeri 

 
Peter Dawson, Diretor Executivo da R&A, e 

Antony Scanlon, Diretor Executivo da Federação 

Internacional de Golfe, vieram ao Rio de Janeiro 

para reuniões com o Comitê Olímpico 

Brasileiro. Durante a estadia, visitaram o campo 

de Japeri e externaram a intenção de ajudar na 

recuperação dos buracos perdidos. Peter 

declarou que não imaginava encontrar um 

campo em tão boas condições, com poucos 

recursos disponíveis, e elogiou o trabalho 

realizado pela Escola de Golfe. 

 

JAPERI NA MÍDIA => Destaque para a matéria de capa publicada no jornal O Globo, caderno Bairros/Baixada, 

sobre a atleta de Japeri, Thuane de Souza, ter representado o Brasil no campeonato Sul-Americano. O canal 

GNT exibiu entrevista com equipe e alunos da AGPJ no programa No Astral.  

AGPJ no pódio da Taça Zumbi dos Palmares 

 
A tradicional Taça Zumbi dos Palmares, realizada pela AGPJ 

em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, reuniu 

quatorze duplas de diversos clubes do Rio de Janeiro. A dupla 

Elivélton dos Santos e Alexandre Rocha venceu e o pódio 

terminou com domínio dos jogadores da casa. Os campeões 

somaram 57 tacadas, contra 58 de Anderson Nunes e Tiago 

Albuquerque e 59 de Juan Amoroso e Hideki Miyazawa. A 4ª 

edição do evento contou com o apoio da Casa Granado, que 

distribuiu brindes para os participantes. Os jogadores também 

concorreram a bonés da Titleist. 

 

 

 

 

 

Mais visitas internacionais  

 
O Diretor de Fundos Externos do R&A, Ronnie Hanna, visitou Japeri com a 

esposa Anne, e elogiou o nível dos jogadores. O casal esteve ao Rio para a 

Copa los Andes, evento que contou com a participação de dez alunos da 

AGPJ na torcida. É a segunda vez que Ronnie visita o campo para 

acompanhar o projeto. Ele lamentou a perda dos três buracos para o Arco 

Metropolitano, mas ficou bastante entusiasmado com o progresso dos 

alunos, afirmando que espera ver um jovem golfista de Japeri participar, 

em 2012, do Junior British Open, campeonato juvenil internacional, jogado 

a cada 2 anos, sempre próximo ao British Open, conhecido também como 

The Open Championship, um dos principais torneios de golfe do mundo.  



 
                                                                                                         

 
 
 

 

  

       

Japeri tem bons resultado na 34ª edição do  

Campeonato Aberto do Itanhangá Golf Club 

 

Tiago Silva, profissional da AGPJ, ficou na 4ª colocação entre os 18 

profissionais convidados para o torneio. O atleta totalizou 213 

tacadas, ficando atrás do campeão Ronaldo Francisco (204), de 

Phillipe Gasnier (210) e de Erik Andersson (212). Entre os amadores, 

Felipe Navarro venceu (215), Diego Lobo, do Itanhangá, ficou em 2º 

(226). Anderson Nunes, da Escola de Japeri, com 235, garantiu a 4ª 

colocação geral e levou ainda dois prêmios na competição: melhor 

juvenil e campeão da categoria até 8,5. Breno Domingos, de Japeri, 

foi o vencedor da categoria de 8,6 a 14 de handicap índex.  

 

Medalha Mensal => em outubro, Anderson Nunes venceu e Cristian Barcelos ficou na 2ª colocação geral. Vitória 

Monteiro foi destaque no feminino, ao superar todas as jogadoras das categorias acima da dela. Thuane Oliveira 

venceu a unificada B e C. Em setembro, Breno Domingos foi o campeão geral e superou jogadores de categorias 

acima. No feminino, o destaque foi Tatiane Oliveira. Os eventos contaram com a distribuição de brindes da Oi 

Futuro, com lanche para os alunos, além de medalhas e bonés da Titlest para os campeões. 

Alunos de Japeri lideram ranking estadual  

e têm boa colocação no nacional 

 

Em 2005, um novo capítulo na história do golfe brasileiro começou 

a ser escrito com a inauguração da AGPJ e da Escola de Golfe, que 

hoje atende 120 crianças e jovens. A expectativa inicial não era a 

de formar campeões e sim minimizar a evasão escolar. Mas os 

resultados mostram que Japeri está formando jogadores com 

futuro, o que foi reconhecido na festa da FGERJ para os melhores 

golfistas de 2011, realizada no Gávea Golf. Anderson Nunes foi 

homenageado pelo 1º lugar no ranking juvenil do estado e Cristian 

Barcelos pelo 1º lugar na categoria de 0 a 8.5 de handicap.  
 

Vale à pena conferir os resultados de nossos alunos nos rankings! 

 

 

 
Nacional 

Masculino 16 a 18 anos: 15º Cristian Barcelos 

14 a 15 anos: 4º Anderson Nunes 

12 a 13 anos: 5º Patrick Menezes e 6º Douglas Aguiar 

Feminino 16 a 18 anos: 2ª Kely Simone 

14 a 15 anos: 3ª Thuane Oliveira de Souza 

Até 13 anos: 2ª Vitoria Monteiro 

 

Estadual 

Geral: 1º Anderson Nunes e 2º Cristian Barcelos 

16 a 18 anos: 1º Cristian Barcelos 

14 a 15 anos: 2º Breno Domingos e 3º Anderson Nunes 

Até 13 anos: 1º Patrick Menezes e 5º Douglas Aguiar 

Feminina 16 a 18 anos: 2ª Kely Simone 

14 a 15 anos: 2ª Thuane Oliveira de Souza 

Até 13 anos: 2ª Vitoria Monteiro 

Aguiar / Feminino 16 a 18 anos: 2ª Kely Simone / 14 a 

15 anos: 3ª Thuane Oliveira de Souza / Até 13 anos: 2ª 

Vitoria Monteiro. 
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A AGPJ agradece ao Cesar Marques da Brasil Golf, distribuidor da Titleist, pela doação de bolas, bonés e luvas. E 

também ao Arminio Fraga, Carol Whyte, Lauro de Luca, Marcelo Stallone, Marco Aurelio Virzi, Paul Matheson, Raul 
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A festa de Natal de Japeri, revelada nas fotos a seguir, contou com presentes e brindes doados por Iná Arruda, Douglas 

Woods, Michael Whyte, Gerson Cardoso, Ruy Ludolf Ribeiro, Michael Hopkin e Plínio Guimarães. 

 

Desejamos a todos Feliz Natal e que 2012 seja repleto de ótimas tacadas! 
 
 

Cordialmente,  

Victoria Whyte, Presidente AGPJ                                                                                      www.japerigolfe.com.br 

http://www.japerigolfe.com.br/


            

 

Natal em Japeri  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 A equipe AGPJ deseja a todos Feliz 2012 
 


