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ExEx-campeã ministra clínica de golfe para alunos
alunos de Japeri
A Escola de Golfe de Japeri recebeu a visita da golfista
profissional Maria Cândida Hannemann, que ministrou uma
clínica de golfe para os alunos. Conhecida como Candy, ela teve
o primeiro contato com os jovens golfistas de Japeri em 2009,
mas foi desta vez que ela deu dicas sobre grip e stance. Candy
elogiou o campo e a qualidade dos greens, além da eficiência
no swing da campeã Kely Simoni, que venceu a primeira etapa
de 2011 do Circuito Carioca Juvenil.

Incentivo => Em reconhecimento ao seu rendimento nas competições em que participou em 2010, o aluno
da escola, Elivelton Silva, ganhou de um sócio patrocinador da AGPJ uma bolsa de tacos semi-novos.
Faculdade garantida e curso em Petróleo
Petróleo e Gás: missão cumprida
A missão da AGPJ é formar campeões, mas principalmente mostrar às crianças e aos jovens o valor da
educação. Os resultados deste trabalho já são visíveis e vêem impactando na formação acadêmica dos
alunos. Kelly Aparecida, - 2ª colocada no ranking geral do Estado e 1ª na categoria B - decidiu investir em sua
educação e dedica os sábados a um curso na área de Petróleo e Gás, custeado por ela. Outro vencedor, Breno
Domingues, por ser bom aluno ganhou um patrocinador que já garantiu a ele a transferência para uma escola
particular e que vai custear os estudos do jovem golfista até que ele complete o ensino superior.

Japeri ganha 7 das 20 medalhas do Circuito Carioca
A AGPJ levou um número recorde de alunos para
disputar a primeira etapa do Circuito Carioca de Golfe
Juvenil, no Itanhangá. Das 20 medalhas entregues no
evento, sete foram para o campo da Baixada que teve
16 representantes na competição. Entre as meninas,
Kely Aparecida foi campeã na categoria B, Thuane
Oliveira venceu a C e Vitória Monteiro, a D. Anderson
Nunes foi vice-campeão na categoria C e Patrick
Menezes na D. Na categoria Incentivo, Yago Lopes e
Thiago Ricardo terminaram em segundo e terceiro,
respectivamente.

JAPERI NA MÍDIA => Deu no New York Times... Em março de 2011, o campo de Japeri foi citado em matéria
do tradicional jornal dos Estados Unidos, como único campo público do Brasil. A reportagem foi sobre a
preparação do Rio para receber os jogos Olímpicos. O trabalho da AGPJ também figurou nas colunas sociais
“Gente Boa”, de O Globo, e Marcia Peltier, do Jornal do Comércio, que noticiaram sobre a abertura de Japeri
para jogadores do Teresópolis Golf Club. Vale destaque para as 3 páginas de matéria, com 5 fotos, sobre
futuros golfistas de Japeri, publicada no jornal O Globo.

Alunos de Japeri têm bons resultados no Tour Nacional
Os alunos da AGPJ se destacaram no 1º Tour Nacional de Golfe
Juvenil, principal circuito brasileiro para jovens golfistas,
disputado no Alphaville Graciosa Clube, Paraná. Duas
representantes da Baixada ficaram com as medalhas de prata,
Kely Aparecida, na categoria B e Thuane de Souza, na categoria
C. Vitória Monteiro garantiu a terceira colocação na categoria D.
Entre os meninos, o destaque foi Anderson Nunes (na foto) que
conseguiu a segunda melhor colocação na categoria pré-juvenil.

Aberto de Verão => Cristian Barcelos foi um dos mais festejados na entrega de prêmios do Aberto de Verão, no
Itanhangá Golf Club. O aluno da AGPJ conseguiu a quarta colocação do campeonato na categoria scratch, com 154
(80/74). Na categoria handicap índex até 8,5, Anderson Nunes empatou, em terceiro lugar.

Alunos de Japeri não deixam de treinar nem nas férias de verão
Doze alunos da AGPJ tiveram a oportunidade de treinar com um
golfista profissional. Durantes as férias de verão, um grupo de
meninos e meninas de Japeri receberam aulas de postura, swing e
tacadas, ministradas por Rafael Navarro, que revelou dicas e
segredos de um campeão dos campos. Os treinos foram realizados
na sede do Gávea Golf Club.

Solidariedade => A AGPJ abriu suas portas para receber os atletas do Teresópolis Golf Club, em solidariedade ao
clube que foi arrasado com as enchentes que atingiram a Região Serrana. Os golfistas juvenis do TGC foram
convidados a usar o campo gratuitamente, e aos sócios foi oferecido um Green Fee com desconto de 20%.

Aberto de Japeri: jogadores da casa levam 6 dos 12 prêmios
prêmios
Dos 12 prêmios em disputa na 4ª edição do Campeonato
Aberto de Japeri, os alunos da escolinha da AGPJ levaram 6,
entre os quais o de Campeão e Vice-Campeão e a Campeã.
Cristian Barcelos venceu, num playoff de desempate com
Anderson Nunes. Breno Domingos e José Dias também
venceram em suas respectivas categorias. Entre as mulheres,
Kely Simone garantiu o bicampeonato. Thuane Oliveira e
Vitória Monteiro também se saíram bem na competição. O
torneio contou com apoio da FGERJ e da Granado. Ao final,
foram oferecidos churrasco e kits da Granado.
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