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No dia 30 de novembro foi realizado o segundo jantar 
beneficente em prol do Japeri Golfe Clube. O evento 
aconteceu no salão nobre do Gávea Golf & Country Club 
e ofereceu o jantar preparado pelo chef da casa, Sergio 
Leandro, e teve Tadeu Schmidt como mestre de cerimônia. 
Cerca de 200 convidados presentes tiveram o prazer de 
assistir uma apresentação musical de David Chew no 
violoncelo, Blas Rivera no saxofone e Otto Hanriot no 
acordeão, além da dupla Cecília Gozalez e André Carvalho 
que dançaram tango. Thuane Oliveira, Vitória Araújo, 
Breno Domingos e Humberto Luiz, alunos do projeto 
social da Baixada Fluminense, também estiveram na festa. 
Na mesma noite, foi realizado o leilão de arte e golfe, 
com peças como: copos pintados à mão por Mercedes 
de Orleans e Bragança; um pacote de viagem para um 
fim de semana no St. Andrews Golf; uma camisa da Rio 
2016 autografada pelos medalhistas Justin Rose (ouro), 
Henrik Stenson (prata) e Mat Kuchar (bronze), entre 
outros. Também foram sorteados mais de 15 prêmios das 
rifas vendidas durante o evento. Japeri Golfe agradece 
imensamente a presença e colaboração de cada um que 
esteve presente em um evento tão importante para todos 
os envolvidos no projeto social.

VIII Taça Zumbi em JaperiMais de 40 golfistas participam da Taça Zumbi
A 9ª edição da Taça Zumbi dos Palmares foi um grande 
sucesso! Realizado no próprio feriado do Dia Consciência 
Negra, teve participação de jogadores de todos os 
clubes do Rio de Janeiro e ainda contou com associados 
do Japeri Golfe, alunos do projeto social e vários caddies. 
A dupla campeã foi Eudes de Orleans e Bragança e seu 
irmão Guy de Orleans e Bragança com 65 tacadas, na 
categoria scratch. Em 2º lugar ficaram Breno Domingos 
e Michael Whyte com 68 tacadas. Em 3º lugar ficou a 
dupla Arlindo Borges e Matheus Ventura, de Japeri, com 
73 tacadas. Logo após a entrega do prêmio, também foi 
revelado o resultado do concurso cultural promovido 
pelo patrocinador, Azeite 1492, aos alunos do Japeri 
Golfe. Cada jovem teve que escrever uma redação com o 
tema “A importância de Zumbi dos Palmares na história 
do Brasil”. Eles tiveram a ajuda da professora Tainara da 
Silva, de Japeri, para estudar e pesquisar sobre o tema. 
Os vencedores foram Vitor Hugo, de 11 anos, e Fabia 
Sophia Ramos, de 10 anos, que levaram uma TV para 
casa cada um. 
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Trio de Japeri disputa o Aberto do Gávea
Em novembro foi realizado o Aberto do Gávea Golf no próprio clube organizador do campeonato. Do Japeri 
Golfe foram três golfistas: Breno Domingos, Cristian Barcelos e Matheus Ventura. Cristian terminou em 3º 
lugar no scratch com 10 acima do par, Breno ficou em 8º lugar com 16 acima do par e Matheus ficou com a 
18ª posição. O vencedor da partida foi Daniel Ishii depois de três buracos de playoff contra o coreano Jinbo 
Ha. O torneio contou pontos para o ranking mundial, nacional e estadual. 

Balanço final de 2016: Os alunos do Japeri Golfe participaram de um total de 31 campeonatos 
pelo Rio de Janeiro e outros estados brasileiros. Confira as posições deles nos rankings estadual e nacional!

Estadual:
- Masculino: Breno Domingos em 2º lugar e Cristian Barcelos em 
3º lugar
- Masculino Juvenil: Matheus Ventura em 2º lugar
- Feminino: Thuane Oliveira em 2º lugar e Vitória Araújo em 4º 
lugar
- Feminino Juvenil: Vitória Araújo em 2º lugar

Nacional:
- Masculino: Cristian Barcelos em 11º lugar e 
Breno Domingos em 20º lugar
- Masculino Juvenil: Matheus Ventura em 23º 
lugar
- Feminino: Thuane Oliveira em 5º lugar e Vitória 
Araújo em 11º lugar
- Feminino Juvenil: Vitória Araújo em 10º lugar

Japeri Golfe participa do Aberto do Estado do Rio
Seis alunos do Japeri Golfe representaram o projeto social 
no Campeonato Aberto do Estado do Rio de Janeiro, 
entre os dias 21 e 23 de outubro, no Campo Olímpico 
de Golfe. Cristian Barcelos, Breno Domingos, Matheus 
Ventura,  Tiago Ventura, Vitoria Araújo e Thuane Oliveira 
treinaram bastante para tentar boas colocações, já que 
o torneio foi válido para os rankings estadual, nacional 
e mundial. Thuane terminou em 10º lugar e Vitória em 
12º lugar no geral feminino. Na categoria até 8.5, Thuane 
ficou em 9º e Vitória em 11º. Dentre os meninos, Cristian 
terminou em 8º lugar, Breno em 9º lugar e Matheus em 
37º no geral masculino. Cristian e Breno melhoraram suas 
colocações na categoria até 8.5, ficaram em 5º lugar e 7º 
lugar respectivamente. Já Tiago conseguiu terminar em 
13º lugar na categoria 8.6 ate 14.

No mês de outubro foram realizados os Abertos 
feminino e masculino do Itanhangá Golf Club.
Entre os dias 25 e 27 de outubro, Thuane Oliveira e Vitória 
Araújo disputaram o campeonato feminino e voltaram 
para Japeri com ótimos resultados! Vitória terminou em 
2º lugar no scratch, com 164 tacadas e em 1º no juvenil. 
Já Thuane, conseguiu terminar em 2º lugar na categoria 
handicap com 152 tacadas net. Entre os dias 14 e 16 
de outubro foi a vez dos meninos competirem. Breno 
Domingos, Cristian Barcelos, Matheus Ventura e Tiago 
Ventura conseguiram bons resultados, assim como 
alguns associados de Japeri! Breno terminou empatado 
em 3º lugar no scratch com Guy Bragança, associado 
do Japeri Golfe. O mesmo também conseguiu o 2º 
lugar na categoria com handicap de 0 a 8.5 de index. 
Guy terminou em 4º lugar na mesma categoria. Cristian 
ficou em 5º lugar no scratch. O associado Guilherme 
Daudt terminou em 1º lugar na categoria de 14.1 a 22.1 
de index.

Japeri Golfe nos Abertos do Itanhangá



Festa de Natal do Japeri Golfe

A equipe da AGPJ agradece Luiz Henrique Leão Teixeira, Marion Appel, Marcelo Stallone, Arminio Fraga, 
Plinio Guimarães, Paul Matheson, Lauro de Luca, Silvia Nabuco, Michael Whyte, Sergio Carpi, João Au-
gusto Basílio, Bernardo Klabin, Rodrigo Fiães, Granado, Azeite 1492, Veirano Advogados, The R&A, FGERJ, 
Gávea Golf e a todos que acreditam no projeto e colaboram com ele.

Vicky Whyte, Presidente da AGPJ
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