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Diretor do Royal & Ancient Golf Club of St Andrews
visitou o campo de Japeri
O novo diretor do Comitê de Desenvolvimento de Golfe do
Royal & Ancient Golf Club of St Andrews, Ronnie Hanna,
veio ao Rio para ver de perto o projeto que é apoiado pela
entidade. Hanna e a esposa Anne visitaram o campo de
Japeri e foram recepcionados pelos alunos da escolinha. O
diretor aproveitou a oportunidade para reunir informações
com a presidente da AGPJ, Vicky Whyte. Ele acompanhou
as aulas de reforço escolar, ginástica e informática. Antes
de partir, afirmou estar encantado com o campo e
parabenizou a equipe de Japeri pelos resultados.

Projeto aprovado para 2011 => Os excelentes resultados obtidos com o trabalhado desenvolvido pela AGPJ
garantiram a renovação de parte dos patrocínios que garantem a continuidade da Escolinha de Golfe, em
2011. Ainda faltam os recursos que mantêm o funcionamento e a administração do campo.
Cristian Barcelos se destaca no Aberto do Itanhangá
Cristian Barcelos foi um dos grandes destaques do XXXIII
Campeonato Aberto do Itanhangá Golf Club. Ele conquistou a
categoria de handicap 8,6 a 14. Elivélton dos Santos foi outro
premiado na competição, terminando com a segunda
colocação entre os jogadores até 8,6 de handicap. Anderson
Nunes (15° na categoria até 8,6 de handicap) e Breno
Domingos (27° na categoria de 8,6 a 14) também
representaram o Japeri Golfe na competição.

AGPJ comemora Dia Nacional da Consciência Negra
A AGPJ realizou a 3ª edição da Taça Zumbi dos Palmares, no Dia
Nacional da Consciência Negra. A competição, disputada na
modalidade de melhor bola da dupla, foi vencida por Carlos
Augusto Marques e Ricardo Pires. Alexandre Petroni e Leandro
Apolinário ficaram em segundo, seguidos por Plínio de Almeida e
Helen Albuquerque, que perderam no desempate.

Ranking Estadual => 8 alunos da AGPJ estão bem ranqueados no estadual. Masculino = Categoria B:
Cristian Barcelos (2º lugar); Elivélton dos Santos (4º lugar); Categoria C: Anderson Nunes (2º lugar); Categoria
D: Breno Domingos (3º lugar); Patrick Menezes (6º lugar); Categoria E: Carlos Vinícius (1º lugar). Feminino =
Categoria B: Kelly Aparecida (1º lugar); Categoria D: Vitória Monteiro (1º lugar).

JAPERI NA MÍDIA => destaque para a matéria de 4 páginas com 6 fotos, publicada na revista Plurale
(especializada em Terceiro Setor e Sustentabilidade) e para a matéria sobre novos jogos Olímpicos, com foto
e depoimento de aluno da AGPJ.
Tacadas de mestres
Para comemorar o Dia do Mestre, os alunos da AGPJ
convidaram seus professores para trocar de lugar com eles por
um dia. As crianças ensinaram os primeiros passos do golfe aos
mestres, que adoraram a experiência e foram premiados com
medalhas e troféus pelo desempenho em campo. O evento teve
a cobertura das emissoras de televisão, TV Globo e TV Brasil. Na
foto ao lado, a jornalista Sandra Moreira, que se encantou com
a iniciativa, entrevista os pequenos golfistas.
Tour Juvenil => Cristian Barcelos, Anderson Nunes, Kely Aparecida e Vitória Monteiro subiram ao pódio na 3ª
Etapa do Tour Nacional de Golfe Juvenil, realizada em Búzios. Cristian ficou em terceiro lugar na categoria B
masculina e Anderson Nunes terminou com medalha de prata na categoria C. Entre as meninas, Kely Aparecido
foi a campeã categoria B e Vitória Monteiro terminou em segundo lugar na categoria D.

Alunos da AGPJ tem bons resultados na final do Tour Juvenil
Entre os dias 15 e 17 de dezembro foi realizada, no Damha Golf Club, em São Carlos (SP), a quarta e
última etapa do Tour Nacional de Golfe Juvenil, campeonato que conta pontos para o ranking nacional.
Os alunos da AGPJ conquistaram boas colocações: no feminino, Vitória Monteiro levou o ouro na
categoria D. Kely Aparecida ficou com o 4º lugar entre todas as meninas da competição. Carlos Vinícius
ficou em 2º na categoria E, e Elivélton dos Santos ficou em 6º lugar no quadro geral masculino.

Bom desempenho garante participação na Taça dos Médicos
Cristian Barcelos e Elivélton dos Santos participaram XIV Taça
Médicos, no Itanhangá Golf Club. Os meninos foram convidados
pelo bom desempenho que apresentaram no XXXIII Aberto do
Itanhangá. Cristian jogou na equipe que terminou na 8ª colocação
e Elivélton integrou o time que terminou em 29° lugar.

Doações garantem Natal com presentes e brincadeiras
No dia 11 de dezembro, foi realizada a festa de encerramento do ano na AGPJ. O evento
contou com a participação de 500 pessoas. Foi montado um parque de diversões com pulapula, escorrega gigante e piscina de bola, onde as crianças brincaram, antes do lanche e da
distribuição de presentes. Graças à doação de vários amigos do projeto, foram distribuídos
panetones e brinquedos, e 5 bicicletas foram sorteadas. Tudo isso com a presença ilustre de
Papai Noel. Confira na próxima página as fotos da festa!
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