Associação Golfe Público de Japeri – outubro a dezembro de 2012
Japeri em terras estrangeiras
Este ano a AGPJ explorou campos internacionais. Dois dos
seus melhores alunos foram convidados para competir em
outros países. Cristian foi convidado pela Confederação
Brasileira de Golfe para participar de dois campeonatos
estrangeiros em dezembro. São eles: a Taça Guillermo
Armas, no Uruguai, e o Junior Orange Bowl, nos Estados
Unidos. O menino de 17 anos, durante o treino para os
torneios, teve a supervisão técnica do profissional Rafael
Navarro uma vez por semana no Gávea Golf Club. Já
Anderson Nunes foi para a Inglaterra em julho para
competir no mundial Junior British Open. Além de
aproveitar a experiência, ele ainda foi surpreendido com
três sacolas cheias de presentes do seu ídolo, Tiger Woods.
2012 foi o ano para os alunos de Japeri mostrarem seu
talento em terras estrangeiras.

Japeri na mídia => Nos últimos três meses, a AGPJ foi notícia em 19 matérias na imprensa, com destaque para a
Aberto do Itanhangá e participação no Cristian Barcelos na Taça Guillermo Armas e Junior Orange Bowl.

Cristian Barcelos fica em 3º lugar no Aberto do
Itanhangá
Dos dias 12 a 14 de outubro foi realizado o 35º
Campeonato Aberto do Itanhangá e a AGPJ levou três
de seus alunos para competir: Anderson Nunes, Breno
Domingos e Cristian Barcelos. Cristian terminou a
disputa em terceiro lugar no scratch somando 229
(76/78/75) tacadas, apenas 3 de diferença para o
campeão. Na categoria com handicap ele ficou em
segundo. Anderson Nunes terminou a disputa em 5º
lugar no scratch. O campeão foi Thor Salem, juvenil do
Itanhangá Golfe Clube e o vice foi Gabriel Pellegrini,
também juvenil do clube anfitrião.

Japeri Golfe no Esporte Cidadania 2012
Nova Iguaçu recebeu dia 10 de outubro a equipe da Associação Golfe Público de Japeri, que esteve presente
no Esporte Cidadania 2012. Com o tema “Esporte – Um direito de todo cidadão”, o evento convidou Japeri
Golfe para participar da sua 8ª edição. A turma do golfe deu dicas e aulas de como jogar, dadas por alguns
profissionais e melhores alunos, divididos em um minigolfe e uma área para treino de tacadas à distância. Ao
final do dia, 190 mil pessoas chegaram a visitar o projeto e puderam conhecer um pouco mais de golfe e do
trabalho desenvolvido pela AGPJ.

Japeri Golfe organiza 5ª edição da Taça Zumbi dos
Palmares
No feriado de Zumbi dos Palmares o Itanhangá Golf
Club ofereceu seu campo para o torneio anual
organizado pela Associação Golfe Público de Japeri que
homenageia a referente data. A Taça Zumbi dos
Palmares é um tradicional evento que, há 5 anos,
celebra o dia da Consciência Negra reunindo golfistas
de diversos clubes do Rio de Janeiro, como atletas de
Japeri, do Itanhangá e do Gávea Golfe. Acima da
disputa pelo prêmio, a organização se preocupa em
mostrar nesta data, que este esporte pode ser jogado
por todos. Oito jovens de Japeri participaram. A dupla
vencedora do torneio foi Edmilson Rodrigues e José
Dias.
Reconstrução do campo
Com doação enviada pelo R&A estamos em fase final da reconstrução dos 2 greens que perdemos este ano, com um
custo aproximado de R$60.000,00. O plantio dos greens deve terminar ainda este mês e esperamos ter 6 bons
buracos prontos para jogar em abril. A obra teve a supervisão do Engenheiro Agrônomo Fabio Silva e do profissional
Rafael Navarro. Também demos entrada na Secretária de Esporte e Lazer do Estado do Rio com um projeto junto à Lei
Pelé para a reconstrução dos 3 buracos perdidos em 2011. Temos esperança em conseguir a verba necessária dentro
dos próximos meses.

Anderson e Cristian tiveram ótimas colocações no
Aberto do Gávea
A Associação Golfe Público de Japeri mandou
Anderson Nunes e Cristian Barcelos, dois de seus
melhores jogadores, para o Aberto do Gávea, que
durou de 9 a 11 de novembro. Os meninos fizeram a
festa com Cristian sendo vice na geral e campeão
com handicap e com Anderson em segundo.

Planos para 2013 => O nosso projeto para 2013 pela Lei de Incentivo Fiscal já está aprovado em R$413,000,00 e

estamos fazendo a captação dos recursos para poder dar continuidade em 2013 com as aulas, viagens, manutenção
do campo e outros projetos. Até este momento 2 dos nossos patrocinadores tradicionais já confirmaram sua ajuda: Oi
Futuro com R$250.000,00 e Banco Itaú com R$50.000,00.
Alunos de Japeri conseguem Bolsa Atleta
A AGPJ conseguiu uma Bolsa Atleta estadual para Cristian Barcelos por ser o campeão juvenil de 2012. As
meninas Kely Simone e Thuane Oliveira conseguiram a Bolsa nacional pelas ótimas posições no ranking
nacional juvenil. A Bolsa é uma ajuda financeira para que esses jovens possam treinar livremente, sem ter que
perder parte do seu tempo arranjando algum trabalho que ajude na renda familiar.
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