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Associação Golfe Público de Japeri 

 
 
 
1- ESCOLA DE GOLFE:  
 
Atualmente, 100 crianças da comunidade de Japeri e Engenheiro Pedreira com até 18 anos estão 
matriculadas, onde recebem aulas de golfe, alongamento, etiqueta e comportamento duas vezes na 
semana, além de lanche, uniforme e equipamento. As aulas são ministradas 2 vezes por semana 
em turnos de 25 alunos com os 4 Instrutores. As aulas são de 3 horas em grupos de 25, ou de 
terça-feira e quinta-feira ou de quarta-feira e sexta-feira das 8:00 as 11:00 ou das 14:00 as 17:00. O 
equipamento utilizado foi doado ao Campo Público de Golfe de Japeri – que é um projeto sem fins 
lucrativos.  
 
 

1. Curso de Verão 

 
 
Realizamos um curso de verão com os 30 melhores alunos. Preparamos um treinamento intensivo 
com o objetivo de selecionar os mais promissores, em cada categoria por idade, para participar do 
Tour Juvenil de 2009. Os outros tiraram o mês de janeiro para férias. 
Os alunos selecionados tiveram aulas de golfe todos os dias da semana e depois eram liberados 
para jogar no campo. Entre os participantes do curso, os quinze melhores obtiveram como prêmio a 
participação no XX Campeonato Brasileiro Juvenil de Golfe, realizado no Damha Golf Club, em São 
Carlos (SP). 
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2. David Leadbetter 

 

Anderson Nunes e Cristian Barcelos participaram do programa de treinamento na David Leadbetter 
Golf Academy, localizada na IMG Academies, na Flórida. Eles desfrutaram de uma semana de 
treinos na academia conhecida no mundo inteiro por suas técnicas de ensino inovadoras e criativas. 

Os meninos de Japeri foram acompanhados por Vicky Whyte, presidente da AGPJ. A IMG 
Academies, também apelidada de fábrica de campeões, é referencia mundial em treinamento para 
jovens promissores. No campus da academia, os jovens golfistas tiveram a oportunidade de 
conviver com esportistas do mundo todo. 

O treinamento aconteceu de 11 a 18 de janeiro. Anderson foi premiado por ser um dos líderes do 
ranking infanto-juvenil. Já Cristian desfrutou do programa pelo gesto do paulista Rafael Becker, do 
São Fernando, que ganhou a viagem por seu posto no ranking juvenil da CBG, em 2008, mas 
repassou o convite ao juvenil de Japeri. 

Já na Flórida, os juvenis passaram pela análise de swing e foram para o driving range treinar. Nos 
primeiros dias, tiveram palestras sobre a importância do preparo mental e psicológico para o jogo, e 
como fazer o preparo de cada tacada. No começo da semana, David Leadbetter apareceu e todos 
foram apresentados a ele. 

Na quinta-feira, ambos treinaram no driving range com os professores e fizeram o club-fitting. Na 
sexta-feira 16, os alunos assistiram aos vídeos onde puderam comparar cenas de seus swings 
feitas antes do início do treinamento com cenas feitas no final, para que percebessem as evoluções 
com mais clareza. Em seguida, todos foram para a academia do Internacional Performance Institute 
para determinar o treinamento físico recomendado para cada um, onde fizeram alongamentos e 
ginástica voltada para golfistas. À tarde, jogaram no campo de golfe da academia. 

No sábado, todos os alunos da academia disputaram um torneio que selou a semana de 
treinamento. 



  
  RREELLAATTÓÓRRIIOO  AAGGPPJJ                                            11ºº  TTRRIIMMEESSTTRREE  ––  22000099  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
3. Circuito Carioca de Golfe Juvenil 

 

Sete alunos participaram da primeira etapa do Circuito Carioca de Golfe Juvenil. O torneio, 
realizado no campo do Itanhangá Golf Club, aconteceu nos dias 14 e 15 de janeiro. Entre os 
premiados, seis alunos da Escola de Golfe de Japeri tiveram sucesso e conquistaram lugares no 
pódio, em suas respectivas categorias. 

Entre os meninos, na Categoria C, Marcos Vinicius Souza conquistou o vice-campeonato. Breno 
Domingos ficou com a vice-liderança na categoria D. Na categoria E, Rafael Rocha e Patrick da 
Silva ficaram respectivamente em segundo e terceiro lugares. Na disputa feminina, na categoria C, 
a vice-campeã foi Isabela Maria Sales. Graziele da Silva faturou a categoria D. 

 
4. XX Campeonato Brasileiro Juvenil de Golfe 

 

Quinze atletas representaram a Associação Golfe Público de Japeri no XX Campeonato Brasileiro 
Juvenil de Golfe, realizado no Damha Golf Club, em São Carlos (SP). Grazielle da Silva (2º lugar na 
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categoria até 13 anos), Victoria Araújo (4º na mesma categoria de Grazielle) e Patrick Menezes (6º 
lugar na categoria até 11 anos) foram os destaques entres os participantes da AGPJ. 

Nessa competição, Cristian Barcelos teve a chance de agradecer a Rafael Becker pela 
oportunidade concebida de treinar na David Leadbetter Golf Academy, localizada na IMG 
Academies, na Flórida. 

Além dos alunos citados, participaram ainda: Anderson Nunes, Davidson Rosa, Leonardo Teixeira, 
Rafael Guedes, Luan Macedo, Lorran Monteiro, Marcos Vinicius, Oziel Lopes, Jefferson de Jesus, 
Moises Leal e Breno Domingos. 

 
 

5. Convite Pro Am LPGA 

 
 
No dia 23 de janeiro, o Pro-Am do HSBC LPGA Brasil Cup 2009 foi disputado no Itanhangá Golf 
Club, no Rio de Janeiro. Cristian Barcelos foi convidado pela Light, uma das patrocinadoras do 
LPGA no Brasil, para disputar a competição. Ele jogou ao lado de Vicky Whyte, vice-presidente da 
área técnica da CBG e presidente da Associação Golfe Público de Japeri, e da profissional 
americana Kristy McPherson, que terminou o campeonato em 2º lugar.  Marleuza Cunha e Anna 
Cristina Willemsens completaram o grupo. 
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6. Tour Juvenil Etapa Rio de Janeiro 

 

Dez atletas representaram a Associação Golfe Público de Japeri na 1ª Etapa do Tour Nacional de 
Golfe Juvenil, realizada no Itanhangá Golf Club, no Rio de Janeiro. Graziele da Silva (3° lugar na 
categoria D), Vitória Monteiro (4° na mesma categoria D) e Anderson Nunes (3° lugar na categoria 
D masculina) foram os destaques na delegação da AGPJ. 

Além dos atletas citados, participaram ainda: Breno Domingos, Cristian Barcelos, Marcos Vinicius, 
Luan Macedo, Oziel Lopes, Patrick Menezes e Kely Aparecida. 

 
 
7. II Campeonato Aberto de Japeri 

 

O Japeri Golf Links recebeu cerca de 50 jogadores para a realização do II Campeonato Aberto de 
Golfe de Japeri, no dia 28 de março. Os alunos da Escola de Golfe de Japeri jogaram contra 
grandes golfistas do Estado e mostraram suas qualidades, concluindo o dia com grande destaque 
entre os premiados. 
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Na categoria masculina com Handicap até 15, Anderson Nunes e Cristian Barcelos levaram a 
melhor e concluíram suas prestações nas duas primeiras colocações, respectivamente. Na 
Handicap de 16 a 24, Oziel Lopes terminou em primeiro, e em terceiro ficou Breno Domingos. 

 
 

Ranking Juvenil Brasileiro 2009: Temos conseguido alguns bons resultados nestes primeiros 
Campeonatos juvenis do ano: Anderson Nunes está em 5º lugar no Ranking Juvenil Brasileiro na 
categoria até 13 anos e Breno Domingos da Silva em 12º lugar na mesma categoria . Na 
categoria até 15 anos Cristian Barcelos está em 9º lugar e Luan Macedo em 16º. Na categoria até 
11 anos, Patrick Menezes está em 6º.  No feminino, Graziele da Silva Pires e Vitória Monteiro 
ocupam a 2ª posição e 3ª posição, respectivamente, da categoria até 13 anos. 
 
 
2 – CAMPO DE GOLFE 
 

 
 
O trabalho no campo continua seguindo a orientação do Engenheiro Agrônomo Fabio Silva, que 
nos assessora com visitas técnicas mensais.  
A drenagem do green 7 foi mais uma vez testada com as chuvas de verão, com sucesso. 
Os greens, tees e driving range todos foram adubados para favorecer o bom desenolvimento. 
O fairway do buraco 6 está totalmente gramado. 
O putting green de treino que vai dobrar em tamanho quando pronto e vai ter uma drenagem melhor 
foi plantado e estão sendo feitas coberturas semanais, com areia fina.  
 
 
Green Fees: Total de 170 green fees pagos pelos visitantes, um aumento significante em relação 
ao primeiro trimestre de 2008, alem da freqüência normal dos alunos da escola. 
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3 - EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS: 
 
O técnico eletromecânico Emerson de Almeida Nascimento supervisiona o trabalho na manutenção 
preventiva dos nossos equipamentos.   
 
4 – ADMINISTRAÇÃO: 
 
Novo Head Pro: Tiago Silva assumiu o cargo de Head Pro da Associação de Golfe Público de 
Japeri. Tiago foi um dos melhores amadores do Brasil, ocupando o primeiro lugar do ranking da 
CBG durante muito tempo. Ele se tornou profissional no final de 2004, e já ocupou o 1º lugar no 
ranking da ABPG. Atualmente ele se encontra na 10º posição entre os profissionais brasileiros 
“Espero poder ajudar essas crianças a terem um futuro melhor”, finaliza Tiago Silva, que além de 
professor também é um exemplo de vida para essas crianças de Japeri. Tiago está disponível para 
dar aulas fora do horário da escola de golfe. 
 
Cidadania: Aos alunos que completaram 16 anos, a AGPJ está auxiliando para tirar Título de 
Eleitor, inscrição para o serviço militar e registro bolsa família. Estamos ajudando a todos os alunos 
a tirarem as Carteiras de Identidade. 
 
Patrocínios: Infelizmente, nosso projeto para 2009 através da lei de 11438/06 de incentivo aos 
esportes ficou parada em frente a burocracia do Ministério de Esporte e ainda não chegou a ser 
votado. Assim entramos em 2009 sem o patrocínio necessário para continuar as atividades. Neste 
momento só podemos agradecer aos nossos patrocinadores mensais que continuem a acreditar no 
nosso projeto. Nossos agradecimentos especiais à Federação de Golfe do Estado do Rio de 
Janeiro por ter dispensado a cobrança da taxa de inscrição no Tour Juvenil e também à Federação 
Paulista de Golfe  por ter custeado o hotel durante o Campeonato Juvenil Brasileiro em janeiro. 
 
Projeto Odontológico – Profilaxia, Prevenção e Correção: Devido à falta de patrocíno , não foi 
possivel continuar com o tratamento dentário das crianças. 
 
Arco Rodoviário: Informamos que possivelmente uma parte considerável do nosso campo poderá 
ser desapropriada para a construção de uma auto-estrada prevista no PAC do Governo Federal. No 
momento não estamos recebendo suporte junto às autoridades. Com o traçado planejado, a AGPJ 
irá perder os buracos 5 e 6 para a rodovia, mas já temos um plano para reconstruir os 2 buracos em 
outra parte do terreno. Porem, ficamos sabendo recentemente que o DER planeja tornar o nosso 
campo de golfe em canteiro de obras e depois em via de acesso ao Arco Rodoviário, que resultará 
na perda da Sede, do Driving Range, e dos buracos 2, 4, 7, 8 e 9, além dos 2 buracos já previstos. 
Se isto vier a acontecer, a AGPJ terá que terminar com o projeto de inclusão social através do 
esporte, que benificia 100 famílias neste município bastante carente, e também terá que fechar o 
campo e despedir os 12 empregados CLT. O Rio de Janeiro é cidade candidata a sediar os 
Jogos Olímpicos de 2016. Como que o Governador, o Prefeito e a C.O.B. possam permitir 
que o único campo de golfe público do país seja destruido e que um projeto social tão 
abrangente termine? 
 



  
  RREELLAATTÓÓRRIIOO  AAGGPPJJ                                            11ºº  TTRRIIMMEESSTTRREE  ––  22000099  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
 
5 - MÍDIA: 
 
O nosso projeto continua obtendo uma boa visibilidade nos órgãos de divulgação . Neste início de 
ano saiu reportagens na TV Record, TV Educativa, O Globo, Globo Esportes e Jornal Extra entre 
outros. Informamos que recebemos o convite pelo R&A de fazer uma apresentação sobre Japeri na 
Conferência Mundial “World Of Golf “ em abril em St Andrews na Escócia. 
 
Agradecemos aos nossos patrocinadores mensais: Marion Appel, Granado, Silvia Nabuco, Raul 
Davies, Lauro de Luca, Arminio Fraga, Marcelo Stallone, Instituto Plajap, Alfredo Moura, 
Analysis Group, Paul Matheson, e o grande apoio do Gávea Golf, da Federação de Golfe do 
Estado de Rio de Janeiro e da Federação Paulista de Golfe.  
 
A todos que tem nos apoiado agradeço em meu nome e da Diretoria, colaboradores, empregados, 
e comunidade de Japeri. O Balanço Geral de 2008 e os balancetes mensais de 2008 se encontram 
no nosso site www.japerigolfe.com.br 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Victoria Whyte 
Presidente AGPJ 
 

 


