
 

Ângela Park espera 'aumentar a conta bancária' em 2009 
 
 
Com US$ 1,8 milhão em prêmios, golfista brasileira revela que pretende montar uma fundação 
em cinco anos 
 
Principal estrela do golfe brasileiro, Ângela Park participou nesta quarta-feira da abertura da 
6.ª edição do torneio LG Vivo PGA, o maior do gênero disputado em território verde-amarelo. 
A golfista contou, antes de uma exibição para fãs e profissionais, que espera ter um 
rendimento melhor na temporada 2009 e, conseqüentemente, aumentar a sua conta bancária.  
  
Em dois anos como profissional, a brasileira já faturou US$ 1,8 milhão em prêmios pelo LPGA 
Tour (Associação Feminina de Golfistas Profissionais). É a atleta que mais ganhou dinheiro na 
história do golfe do Brasil - e ela ainda afirma que tem condições de faturar um grande torneio 
mundial. 
  
"Ano que vem realmente espero um rendimento melhor", explicou Ângela, de 20 anos, terceira 
colocada no US Open desta temporada. "Não consegui ter um desempenho tão bom neste ano, 
mas sei que tenho potencial para crescer. Acredito que se conseguir bons resultados estarei 
contribuindo para divulgar o esporte no Brasil." 
  
Nascida em Foz do Iguaçu, Ângela vive nos Estados Unidos e vem para o Brasil uma vez ao 
ano, principalmente para rever parentes. "Apesar de ter me naturalizado norte-americana para 
conseguir facilidades nos vistos, meu coração é brasileiro. Minha carreira mudou muito nos 
últimos anos, e tem sido uma rotina bastante cansativa por causa das viagens." 
  
Solteira, Ângela explicou que pretende ganhar mais dinheiro para estabelecer algumas metas 
pessoais. "Primeiro, quero comprar uma casa. Depois, ainda penso em montar uma fundação 
para promover o golfe, mas isso em cinco anos talvez. Não quero dinheiro só para mim, mas 
também para promover o esporte." 
  
Ângela foi muito assediada por fãs durante sua exibição no Arujá Golf Clube, na Grande São 
Paulo. A atleta revelou que não conhece outras brasileiras que praticam o esporte e que o 
golfe teria uma divulgação maior se tivesse mais patrocínio. "Sei que no Brasil existem 
talentos, mas as golfistas muitas vezes não tem apoio para jogar fora. E isso é ruim." 
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