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Primeiro golfista com diploma em Japeri
Breno Domingos, 18 anos, morador de Japeri e aluno desde
2007 do projeto social do Japeri Golfe Clube começou em março
a frequentar as aulas do curso de Engenharia Civil em uma
faculdade particular no Rio de Janeiro. Devido ao seu ótimo
desempenho em campeonatos estaduais e nacionais, Breno
ganhou uma bolsa de estudos pelo projeto de alto rendimento
da Federação de Golfe do Estado do Rio de Janeiro em parceria
com a Universidade Estácio de Sá : O Futuro do Golfe, do qual ele
é integrante. Além disso, o jovem também é o primeiro aluno do
Japeri Golfe a cursar uma faculdade.
“É emocionante saber que sou o primeiro do clube a ir pra
faculdade. Quero ser um exemplo pros mais novos daqui de
Japeri. Agora vou ter que conciliar os estudos com os treinos,
não posso deixar nenhum dos dois de lado. Sou muito grato
pela oportunidade e não vou decepcionar meus instrutores e
parentes!” comenta Breno Domingos.

Ano novo = Campo novo
As obras de reconstrução dos últimos três buracos do
nosso campo, iniciadas em setembro de 2014, finalmente
terminaram. O Japeri Golfe Clube tem agora um campo com
nove buracos e já pode voltar a sediar campeonatos oficiais.
Essa reestruturação não seria possível se não fosse pela ajuda
do R&A e da Prefeitura de Japeri, que nos mandaram uma
verba extra e emprestaram o maquinário necessário para a
obra, respectivamente. A cerimônia de inauguração do campo
será realizada em abril, com data ainda a confirmar.

Confira as fotos de como está o novo campo!

Jovens de Japeri se destacam no Tour Juvenil Local
A equipe do Japeri Golfe Clube participou do Tour Juvenil Local com dez dos seus melhores golfistas nos dias
22 e 23 de janeiro. Seis de nossos jovens levaram uma taça pelos resultados obtidos no campeonato que foi
disputado no Itanhangá Golfe Clube, na Barra da Tijuca. Vitória Araújo foi campeã na categoria feminina. Esta
foi a primeira vez que ela ganhou um torneio válido para ranking nacional. Thuane Oliveira ficou em 2º lugar.
Rafaela Martins ganhou a categoria C com Rayssa Gomes em 2º lugar. Dos meninos, Breno Domingos empatou
em 2º lugar na categoria geral, perdendo para Pedro Pozzi, do clube anfitrião, por apenas uma tacada. Tiago
Ventura ganhou na categoria D.
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Japeri Golfe no Tour Nacional Juvenil
O primeiro trimestre do ano já começou agitado com as três
primeiras etapas do Tour Nacional Juvenil. Nossos alunos
tiveram a oportunidade de participar de todas elas. Breno
Domingos, Matheus Ventura, Thuane Oliveira, Vitória Monteiro
e Tiago Ventura foram até São Paulo para disputar a primeira
fase no Arujá Golf Club. Pela primeira vez em um campeonato
fora do estado, Tiago, de apenas 12 anos, jogou muito bem,
teve uma ótima experiência e já está sendo visto como uma
promessa de Japeri para 2015. Outro que conseguiu se
destacar foi o Matheus, que quebrou o braço em novembro
do ano passado e conseguiu jogar sem problemas. Breno ficou
em 7º lugar na categoria masculina 16 a 18 anos e 11º no geral.
Vitória ficou em 3º lugar na categoria feminina de 16 a 18 anos
e 5ª no geral. Thuane terminou em 5º na categoria 16 a 18 anos.
No início de fevereiro, Breno, Thuane e Vitória passaram
três dias no Paraná competindo na segunda etapa no Clube
Curitibano. Thuane terminou em 4º lugar no feminino geral e
2º lugar na categoria de 16 a 18 anos. Vitória ficou em 9º lugar
no geral e 5º na categoria B. Breno terminou na 12º colocação
entre os meninos e 10º na categoria masculina de 16 a 18 anos.
O mesmo trio participou da terceira etapa que aconteceu de 6 a
8 de março no no Porto Alegre Country Club, no Rio Grande do
Sul. Breno terminou em 13º lugar na categoria B, Thuane em 3º
na categoria B feminina e em 7º na geral feminina, Vitória ficou
em 4º lugar na categoria B e 9º na geral. Com esses resultados
Breno está em 10º lugar no ranking nacional juvenil, Thuane
em 7º e Vitória em 9º.

Precisamos de colaborações
Pelo sétimo ano consecutivo, o projeto Japeri Golfe foi aprovado como apto a captar recursos pela Lei
de Incentivo ao Esporte, que permite que empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam de
Imposto de Renda em projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. Em função da agenda
do Ministério, nosso projeto só foi aprovado no final do ano e por isso não tivemos tempo hábil para
captar recursos junto às empresas.
Fechar as portas do Japeri Golfe é impensável para nós. Por enquanto as atividades não serão
interrompidas, mas para continuarmos em funcionamento precisamos da sua colaboração. O sonho de
manter o projeto contribuindo para a transformação de vidas e para o desenvolvimento humano de um
município ainda tão carente de tudo, é o que nos dá a certeza de que estamos no caminho certo.

Japeri Golfe brilha no Aberto de Verão
Nos dias 7 e 8 de fevereiro aconteceu o Aberto de Verão no Teresópolis Golf Club,
no Rio de Janeiro, válido para o ranking estadual. O Japeri Golf Club levou quatro
de seus melhores alunos para disputar o primeiro torneio do ano da FGERJ: Cristian
Barcelos, Breno Domingos, Thuane Oliveira e Vitória Araújo. Cristian empatou em
2º lugar na categoria scratch e Breno acabou em 4º na mesma categoria. Com
esses resultados os meninos garantiram os seus lugares de 2º e 3º no ranking
masculino da FGERJ e Breno continua em 1º no juvenil. Vitória terminou em 3º
lugar na categoria scratch feminino e Thuane ficou em 4º nesta mesma categoria.
Na categoria handicap, Vitória garantiu o 1º lugar e Thuane ficou em 2º.

Agradecimentos
A equipe da AGPJ agradece Marco Aurélio Virzi, Marcelo Stallone, Raul Davies, Arminio Fraga, Plinio Guimarães, Paul Matheson,
Lauro de Luca, Silvia Nabuco, Michael Whyte, Segio Carpi, Granado, Veirano Advogados, The R&A, Oi Futuro, Globo, Marion
Appel, FGERJ, Gávea Golf e a todos que acreditam no projeto e colaboram com ele.
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