Associação Golfe Público de Japeri – outubro a dezembro de 2013
CBG e Japeri se unem em Golfe para a Vida
O Golfe para a Vida, projeto criado pela
Confederação Brasileira de Golfe em 2012, é uma
das iniciativas que visam implantar uma
metodologia de ensino do esporte no país, treinando
professores de educação física e alunos em colégios
e centros esportivos. Durante a 6ª edição da Taça
Zumbi dos Palmares em Japeri, no dia 20 de
novembro, foi realizada a primeira ação do projeto
no Rio de Janeiro, com uma doação de kits de golfe
para as crianças. Além disso, os instrutores da nossa
escolinha receberam treinamento dias depois. Paulo
Pacheco, presidente da CBG, comenta a parceria: "O
projeto de Japeri é muito importante para o
desenvolvimento do golfe brasileiro. Unindo forças
através do Golfe Para a Vida podemos construir um
futuro legal para o esporte".

Japeri na mídia => Durante o período, o projeto de Japeri foi notícia na coluna Negócios & Cia, do jornal O

Globo, que destacou o patrocínio da Granado e do Azeite 1492 que apoiaram a 6ª edição da Taça Zumbi dos
Palmares. O torneio também foi registrado em matéria de meia página, com foto, no jornal O Dia. Destaque
também para o especial sobre o golfe no SporTV, que exibiu entrevista com Vicky Whyte, Jair Medeiros e
alunos da AGPJ e para a matéria na ESPN sobre nossa aluna Vitória Monteiro.

Japeri Golfe lidera VI Taça Zumbi dos Palmares
A dupla formada por José Carlos Chichierchio e
Cristian Barcelos venceram a 6ª edição da Taça Zumbi
dos Palmares, tradicional torneiro realizado pela
Associação Golfe Público de Japeri. Eles terminaram
com 61 tacadas. As três primeiras colocações do
torneio foram conquistadas por duplas formadas por
nossos alunos: Breno Domingos jogou com Alexandre
de Souza Rocha, dupla que ficou em segundo lugar
com 62 tacadas, e Davidson Pereira Rosa com Vicente
Jesus de Sousa, garantiram a terceira posição com 63
tacadas. O evento ainda contou com a presença do
presidente da Confederação Brasileira de Golfe, Paulo
Pacheco e o presidente da Federação de Golfe do
Estado do Rio de Janeiro, Luiz Henrique Leão Teixeira.
O campeonato teve o patrocínio do Azeite 1492 e o
apoio da Casas Granado e da FGERJ.

Japeri Golfe nos Abertos do Itanhangá e Gávea
O trio do Japeri Golfe, Anderson Nunes, Breno Domingos e
Cristian Barcelos disputaram em outubro o Aberto do
Itanhangá Golf Club. O destaque da vez foi para Cristian,
que terminou em 3º lugar na categoria scratch, vencendo
o 1º colocado do ranking estadual (Daniel Ishii) e os 2º e
3º colocados do ranking nacional (Homero Toledo e
Matheus Balestrin). Em novembro foi disputado o

Aberto do Gávea Golf, última chance do ano para os
golfistas fazerem pontos para os ranking estadual e
nacional. Cristian Barcelos e Breno Domingos
competiram jogando os 54 buracos, stroke play e
trouxeram ótimos resultados para casa. Cristian
ficou em 5º lugar na categoria scratch e Breno
ganhou a categoria com handicap. Com essa vitória
ele foi premiado com uma bolsa de golfe nova da
Titleist que será muito útil para futuros campeonatos
e até mesmo nos treinos diários.

Thuane, Breno e Cristian foram os destaques de outubro na AGPJ
Dia 26 de outubro foi disputada a Medalha Mensal no campo do Japeri Golfe. Mais de 70 crianças do projeto
participaram em categorias de 18 buracos, 3 buracos, approach e putting green. Thuane Oliveira se
destacou entre as meninas, ficando em 1º lugar com 85 tacadas. Entre os meninos houve um empate com
Breno Domingos e Cristian Barcelos fazendo 79 tacadas. Foram para o play-off no buraco 9, onde mais de
30 crianças estavam assistindo o desempate, e Breno ganhou fazendo um par. No final da partida tiveram o
lanche com a entrega das medalhas e brindes para os vencedores.

Campo de Japeri vai voltar a ter 9 buracos
No dia 11 de novembro a Direção da Associação
Golfe Público de Japeri se reuniu com o prefeito
Ivaldo Barbosa dos Santos, os vereadores Kerly
Gustavo e Álvaro Carvalho e o secretário de obras
Daniel Coelho. Japeri Golfe assinou um aditivo ao
Termo de Compromisso onde a AGPJ vai ceder
uma propriedade de 5 mil m² ao lado de sua
sede para ser construída uma Unidade de Pronto
Atendimento 24h (UPA), em troca será
disponibilizada a maquinaria necessária para a
reconstrução dos três buracos perdidos. Desde
2011, a Associação vem lutando pela
reconstrução de 3 buracos em seu campo,
perdidos nas obras do Arco Rodoviário.
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