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Educação reforçada em Japeri =>  A AGPJ contratou a professora Juliana Oliva para desenvolver um 

trabalho de reforço escolar com as crianças. Ela fica na sede da escolinha todas as quintas e sextas de 

8h às 17 horas para atender à demanda das necessidades escolares dos alunos.  
 

 

 

Em forma => A professora de educação física Juliana Gomes 

ministra aulas de ginástica e alongamento, 3as e 5as. O treinamento reúne parte física e recreação. 

 

 
 

 

Alunos de Japeri ganham torneio beneficente da 

LPGA e fazem sucesso com Rodrigo Lombardi 

Breno Domingos e Cristian Barcelos, alunos da AGPJ, 

posam ao lado do ator e golfista aprendiz, Rodrigo 

Lombardi durante os jogos beneficentes promovidos 

pelo LPGA, principal circuito de golfe feminino do 

mundo. Os meninos de Japeri ficaram com os primeiro 

e segundo lugares, além do prêmio de R$ 5 mil 

revertido para escolinha de Golfe.   

38º Aberto de Golfe do Estado do Rio de Janeiro  
 

Cristian Barcelos ficou com a 3ª colocação (categoria 8,6 a 14,0 de 

handicap) no Aberto de Golfe do Estado do Rio, segunda etapa do 

Credit Suisse Hedging-Griffo Golf Tour 2010, realizado no Gavea 

Golf & Country Club. Elivelton dos Santos também representou a 

AGPJ na competição, ficando na 42ª posição, entre 62 jogadores, 

na categoria até 8,5 de handicap. A AGPJ agradece ao casal 

Villanger, pais do jogador Ken Villanger, que hospedaram os 

meninos de Japeri durante os dias da competição. 
 

 

 

2ª Etapa do Tour Nacional de Golfe Juvenil 
 

Kely Simone foi vice-campeã da categoria B e Vitória Monteiro ficou 

em terceiro (na D), nesta etapa, realizada no Alphaville Graciosa 

Clube (PR). Anderson Nunes, Breno Domingos, Carlos Aguiar, Cristian 

Barcelos, Elivélton dos Santos, Moisés Leal e Patrick Menezes 

também participaram da competição. 
 

 

Head Pro da AGPJ é aluno de Tony Bennett => Tiago Silva cursa o 

Programa de Qualificação Profissional da PGA com o mestre 

Bennett, um dos principais instrutores do golfe mundial. O curso 

segue padrões de qualificação da The PGAs of Europe e é 

fundamental às habilidades dos profissionais comprometidos com 

a qualidade de instrução de golfe.  

 



 

 

 

 

Medalha Mensal  

 

Anderson Nunes venceu a Medalha Mensal de junho, competição 

interna, que reuniu mais de 80 crianças. Ele garantiu vaga para o 

49° Aberto de Petrópolis e faturou o prêmio extra: a camisa oficial 

do Flamengo, autografada por Juan. 

 

Nas categorias masculinas, os campeões foram: Elivélton dos 

Santos (até 18 anos), Breno Domingos (até 13 anos), Carlos 

Vinícius (até 11 anos). Entre as meninas, Kely Aparecida (até 18 

anos) e Thuane Oliveira (até 13 anos). 

 

No torneio de abril, os vencedores foram: no masculino Cristian 

Barcelos (categoria B), Anderson Pires (categoria C) e Breno 

Domingos (categoria D). Entre as meninas, Kely Aparecida (até 18 

anos) e Vitória Monteiro (até 13 anos).  

 

 

 

 

 

JAPERI NA MÍDIA => Destaque: Agentes Mirins Ambientais na TV Brasil (Stadium e jornalismo) e na 

Coluna Ancelmo Gois, O Globo. Vale menção à matéria publicada no jornal O Globo (Bairros/Baixada) 

sobre a AGPJ e a aluna Kely Aparecida, com foto e depoimentos. 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradecemos pela doação da Toro Greensmaster 100, feita 

pela R&A, que elegeu o trabalho da AGPJ como modelo de 

inclusão social e que há sete anos auxilia o projeto. A 

máquina vai agilizar serviços nos tees e greens do campo, 

sendo fundamental para manter a qualidade do terreno.   

 

Especial agradecimento aos nossos patrocinadores que 

acreditam no projeto: Gávea Investimentos, Oi Futuro, Banco 

Itaú, Marion Appel, Granado, Silvia Nabuco, Raul Davies, 

Lauro de Luca, Armínio Fraga, Marcelo Stallone, Instituto 

Plajap, Analysis Group, Paul Matheson, Plínio Guimarães, Hideki Miyazawa, Marco Aurélio Virzi, 

Michael e Carol Whyte, além do apoio logístico da FGERJ e do grande apoio do Gávea Golf. 

 

 

Cordialmente, Victoria Whyte, Presidente AGPJ 

 

Alunos promovem replantio para comemorar o  

Dia do Meio Ambiente 

Os alunos da AGPJ que participam do projeto/curso 

Agentes Mirins Ambientais plantaram mudas nativas da 

Mata Atlântica no campo de Japeri, em homenagem ao 

Dia do Meio Ambiente. O curso vem sendo um sucesso: 

as crianças já levaram para casa práticas como 

reutilização, reciclagem e reaproveitamento.  

 

 

Sorriso garantido 
 

Os dentistas Ariangelo Almeida e Leydejane Fiorante e Janaina de 

Souza, técnica em saúde bucal, ministraram uma palestra para 80 

pessoas – entre mães e alunos – sobre a importância da higiene 

bucal. Foi feita aplicação de flúor e distribuição de escovas de 

dente. O projeto conta com um dentista, em plantão semanal, para 

limpeza e tratamentos.  

 
 


