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Convite de pesoConvite de pesoConvite de pesoConvite de peso => => => =>     seis alunos da AGPJ foram convidados para participar do Pro-Am que encerrou o 1º 
Mini Tour dos Pros em Teresópolis. Cristian, Elivelton, Demilson, Breno, Anderson e Patrick. A equipe de 
Cristian e Breno junto com o profissional Alessandro Dantas terminou em 2º lugar com 15 abaixo do par. 
 

 
 
 

                                                                                                                                                            
Circuito Carioca de Golfe JuvenilCircuito Carioca de Golfe JuvenilCircuito Carioca de Golfe JuvenilCircuito Carioca de Golfe Juvenil    no Gávea no Gávea no Gávea no Gávea =>=>=>=> A AGPJ foi representada por oito alunos, dos quais Carlos 
Vinícius Aguiar Elivélton dos Santos, e Vitória Monteiro levaram troféus para a baixada fluminense. O torneio 
tem como objetivo a preparação dos jogadores cariocas para torneios nacionais e internacionais.    
 
 

 
 
 
 
 

    
JAPERJAPERJAPERJAPERI NA MÍDIAI NA MÍDIAI NA MÍDIAI NA MÍDIA    =>=>=>=>    matéria sobre a formatura da 1ª turma de Agentes Mirins Ambientais (O Dia). Nota 
sobre o cadeirante José Luiz Pacheco, do Programa Especial (TV Brasil), que visitou Japeri.   
 

 
 
 
 
 
 

AGPJ prestigia lançamento do programaAGPJ prestigia lançamento do programaAGPJ prestigia lançamento do programaAGPJ prestigia lançamento do programa    
OOOOi de i de i de i de PPPPatrocínio atrocínio atrocínio atrocínio EEEEsportivosportivosportivosportivo 

 
Para prestigiar seu maior patrocinador, a AGPJ foi representada 
pela diretora, Maria Lucia Barcelos, e pelo instrutor, Jair Medeiros, 
além de nove de seus alunos. Os jovens golfistas presentearam o 
Ministro dos Esportes Orlando Silva e o Presidente da Oi Futuro 
José Figueira (foto) com uma camisa, boné e bola de golfe. A 
escolinha de golfe de Japeri é uma clara tradução do objetivo do 
projeto do Instituo Oi Futuro de fomentar e apoiar o esporte 
brasileiro através de ações inovadoras e sustentáveis. 
 

Tacada socialTacada socialTacada socialTacada social    
    

A AGPJ recebeu a visita do jornalista José Luiz Pacheco, apresentador 
do Programa Especial da TV Brasil. Ele conheceu o projeto e em sua 
cadeira de rodas arriscou umas tacadas.  
 
O golfe está intimamente ligado ao esporte paraolímpico já que este foi 
criado em 1932, na Inglaterra, pela Associação de Jogadores de Golfe 
de um só Braço. Com instalações totalmente adaptadas, AGPJ sonha 
em fazer uma parceria com o Comitê Paraolímpico Brasileiro para que 
atletas portadores de necessidades especiais possam treinar na sede 
pública de Japeri. 

Cristian Barcelos Cristian Barcelos Cristian Barcelos Cristian Barcelos é pódio né pódio né pódio né pódio no Aberto de Petrópoliso Aberto de Petrópoliso Aberto de Petrópoliso Aberto de Petrópolis    
    

Após dois dias de jogos na região serrana do Rio, o juvenil Cristian 
Barcelos faturou o vice-campeonato da categoria de handicap índex 
8,6 a 14, no 49° Aberto de Petrópolis. Com o troféu, Cristian 
confirma a boa fase: ele também conquistou a terceira colocação 
de sua categoria no 38° Aberto do Estado do Rio de Janeiro, que 
pontua para o ranking nacional. Anderson Nunes e Elivélton dos 
Santos também participaram da competição em Petrópolis.  



 
    

 
    
    

 
 

 

    

    

    
    

AGRADECIMENTOSAGRADECIMENTOSAGRADECIMENTOSAGRADECIMENTOS    
    

Especial agradecimento aos nossos patrocinadores que acreditam no projeto: Gávea Investimentos, Oi 
Futuro, Banco Itaú, Granado, Silvia Nabuco, Raul Davies, Lauro de Luca, Armínio Fraga, Marcelo Stallone, 
Instituto Plajap, Paul Matheson, Plínio Guimarães além do apoio logístico da FGERJ e do Gávea Golf. 

 
Cordialmente, Victoria Whyte, Presidente AGPJ 

 

www.japerigolfe.com.br 

    

Medalha Mensal também é coisa de gente grande Medalha Mensal também é coisa de gente grande Medalha Mensal também é coisa de gente grande Medalha Mensal também é coisa de gente grande     
 

O tradicional torneio da AGPJ conta agora com a participação dos adultos. A edição de julho marcou o início da 
disputa entre associados e convidados. Anderson Nunes jogou 69 gross e foi o vencedor. Em agosto, o Medalha 
Mensal reuniu mais de 90 jogadores e o vencedor geral foi Cristian Barcelos, com 67 tacadas. A disputa entre 
os adultos terminou com a vitória de Alfredo Moura, com 61 net.  
    

    

Formada a primeira turma de Agentes Mirins Formada a primeira turma de Agentes Mirins Formada a primeira turma de Agentes Mirins Formada a primeira turma de Agentes Mirins     
20 alunos da AGPJ se formaram na primeira turma do curso 
Agentes Mirins Ambientais e, além do diploma, levaram para 
casa práticas como reaproveitamento e reciclagem. Mais 20 
crianças serão capacitadas, pelo gestor ambiental e 
paisagista Jorge Souza ainda em 2010. 

AGPJ é atração no aniversário do municípioAGPJ é atração no aniversário do municípioAGPJ é atração no aniversário do municípioAGPJ é atração no aniversário do município    
    

Em comemoração aos 18 anos da emancipação do município, 
o projeto da Escola de Golfe foi escolhido como exemplo de 
“Japeri que dá certo”. Entre políticos e celebridades que 
visitaram o projeto estavam o prefeito Ivaldo Barbosa dos 
Santos, a cantora Sandra de Sá, o ministro chefe da Secretaria 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Elói Ferreira de 
Araujo, e o Secretário Nacional da Juventude, Beto Cury.  

AGPJ aposta na Inclusão Digital para reforçar a educaçãoAGPJ aposta na Inclusão Digital para reforçar a educaçãoAGPJ aposta na Inclusão Digital para reforçar a educaçãoAGPJ aposta na Inclusão Digital para reforçar a educação    
    

A partir de setembro, a professora Juliana Oliva, que 
desenvolve um trabalho de reforço escolar com as crianças 
do projeto, contará com mais um aliado na educação dos 
alunos. Quatro computadores já estão em pleno 
funcionamento na sede da escolinha, todas as quintas e 
sextas de 8h às 17 horas, durante as aulas. A diretoria da 
AGPJ comprou três das máquinas através da Lei de 
Incentivo aos Esportes, do Governo Federal, e mais um 
computador foi doado pelo consultor de informática, Alex 
Martins, parceiro do projeto.  

    

Dupla de Japeri viaja a Itu convidada pela CBGDupla de Japeri viaja a Itu convidada pela CBGDupla de Japeri viaja a Itu convidada pela CBGDupla de Japeri viaja a Itu convidada pela CBG    
 

À convite da CBG, Cristian Barcelos e Elivelton dos Santos 
representaram a AGPJ no Campeonato Brasileiro de Duplas, 
realizado na cidade de Itu. Eles terminaram em 6º lugar na 
categoria com handicap e 11º na categoria scratch.  
 


