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anos, a estudante
do oitavo ano Thuane Oliveira de Souza está fazendo
história na Baixada Fluminense. Ela foi a primeira
atleta da Associação Golfe
Público de Japeri a ser convocada para representar o
Brasil numa competição internacional do esporte.
Durante a semana que
passou, Thuane e outras
duas brasileiras participaram do Campeonato Sul
Americano pré-juvenil, em
Assunção, no Paraguai. A
competição termina hoje.
Filha de um pedreiro e
de uma agente comunitária, Thuane é a primeira da
família a se interessar por
um esporte de elite.
— Um vizinho, que era
professor na escolinha, me
convidou para conhecer o
projeto. Gostei na hora —
recorda Thuane.
O gosto pelo esporte foi
aumentando, e a dedicação
também. Com dois anos de
aulas no projeto, Thuane
foi convidada para a primeira competição oficial.
A partir daí, o golfe se tornou meta de vida para a jo-

vem. Hoje, ela treina três
horas diárias de terça a sexta-feira.
— Decidi que quero isso
para sempre. E, se der, vou
continuar morando em Japeri — revela.
Apesar da timidez, a garota de poucas palavras e
de sorriso acanhado se
transforma em campo. O
olhar compenetrado a cada
jogada é uma das marcas de
Thuane. Hoje, ela é a segunda no ranking estadual
e a terceira no ranking nacional. E por ter conquistado
estas posições acabou sendo convocada.
— É uma grande responsabilidade, mas quero representar bem a Associação, a minha cidade e o
Brasil — afirmou, convicta,
dois dias antes de embarcar
para o Paraguai.
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