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Na Mídia  

16/12/2019 | Portal Radar 
 

Radar Television desta quinta-feira (19/12) traz a cobertura do Brasil 

Summer Golf 2019 

 

O Radar Television desta quinta-feira (19/12), apresentado por Otavio Neto, traz a cobertura da 11ª edição 

do Brasil Summer Golf, idealizado por Alexandre Bacelar e considerado o maior evento de golfe e 

relacionamento do Brasil. “São 11 anos de história de um evento que está consagrado, com golfistas, 

empresários e lideranças jogando e fazendo relacionamento”, celebra Bacelar. 

Neste ano o Brasil Summer Golf foi realizado no Clube de Campo de São Paulo. “Estamos a apenas 20 minutos 

de São Paulo e temos cerca de 60% do terreno do clube dedicado ao golfe”, conta Victor Maia, Diretor de 

Golf do Clube de Campo de São Paulo. “Este é um clube lindo, que merece receber um evento deste porte”, 
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completa Sergio Almeida, Sócio da Ernst & Young, que jogou o torneio junto com sua filha, a golfista Camila 

Almeida. 

Para a construção de um evento de grande relevância, é sempre importante contar com apoiadores e 

patrocinadores. Cerca de 42 empresas estiveram no Brasil Summer Golf, acreditando mais uma vez no 

projeto. “O evento é muito bonito, muito bem organizado”, comenta Amir Maluf, do Grupo São Benedito e 

Sócio do Mytho Restobar, um dos patrocinadores do evento. Acompanhe também uma entrevista 

com Claudney Marques, Fundador da UD House, e outro importante apoiador do Brasil Summer Golf. 

O evento recebeu cerca de 500 convidados ilustres, entre eles: empresários, presidentes, líderes e diretores 

de grandes companhias. Confira entrevistas com dois destes convidados: Beetto Saad, Presidente do Alma 

Premium, e Carlos Eduardo Orsolon, Sócio do Demarest Advogados. 

O programa traz ainda uma entrevista com Ana Caroline Monteiro, Coordenadora de RH da Radici Plastics 

Brasil. Diretamente da fábrica da empresa, em Araçariguama, Ana Caroline falou sobre os processos que estão 

sendo aplicados visando sempre o bem-estar dos funcionários. Em janeiro de 2020, por exemplo, a empresa 

dará início ao trabalho de implantação do ISO 45001 com foco na melhoria do desempenho de saúde e 

segurança ocupacional. 

 

 
 

 


