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Associação Golfe Público de Japeri 
 
 
1- ESCOLA DE GOLFE:  
 
No momento temos 103 crianças das comunidades de Japeri e Engenheiro Pedreira matriculadas 
na Escola de Golfe, onde recebem aulas de golfe, alongamento, etiqueta e comportamento duas 
vezes por semana.  Além das atividades, disponibilizamos lanche, uniforme e equipamento. As 
aulas são ministradas de 8:00 as 11:00 ou das 14:00 as 17:00 sempre acompanhadas por três 
Instrutores e o Head Pro da AGPJ, Tiago Silva. As aulas têm duração de 3 horas e os alunos são 
divididos em grupos de 25. O equipamento utilizado foi doado ao Campo Público de Golfe de Japeri 
– que é um projeto sem fins lucrativos.  

 
1. TOUR JUVENIL – ETAPA PARANÁ 

 

Seis atletas representaram a Associação Golfe Público de Japeri na 2ª Etapa do Tour Nacional de 
Golfe Juvenil, realizada entre os dias 3 e 5 de abril, no Alphaville Graciosa Clube. Anderson Nunes 
(3° lugar na categoria masculina de 12 a 13 anos), Graziele da Silva (2° lugar na categoria feminina 
até 13 anos) e Vitória Monteiro (4° na mesma categoria) foram os destaques na delegação da 
AGPJ.  

Mais uma vez o projeto de Japeri contou com o auxílio de entidades do esporte, a Federação 
Paranaense de Golfe não cobrou a tava de inscrição aos alunos da Escola de Golfe. Essas ajudas 
são indispensáveis, pois apesar dos grandes resultados alcançados pelos alunos em 2008 e 
perspectiva de melhoras para esse ano, o Projeto de Japeri não foi aprovado a tempo de receber a 
verba da Oi Futuro e da Gávea Investimentos. 
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2. MEDALHA MENSAL DE ABRIL 

 

 

Realizamos no dia 18 de abril mais uma Medalha Mensal Juvenil, da qual participaram 94 alunos da 
Escola de Golfe. A competição foi disputada na modalidade stroke play em 9 e 18 buracos, em 
categorias por idade e sem handicap. Iniciantes participaram de um torneio no putter. O grande 
campeão da competição foi Oziel Lopes. No feminino, vitória de Grazielle Pires. Essa edição contou 
com a participação dos alunos que já completaram 18 anos, numa competição que Reginaldo 
Xavier saiu vitorioso. Depois da competição, foi servido um lanche a todos os participantes junto 
com a entrega de prêmios. 
 
3. ABERTO DE DUPLAS MISTAS DO ESTADO 

Três atletas da AGPL participaram do Aberto de Duplas Mistas do Estado, realizado nos dias 2 e 3 
de maio, no Itanhangá Golf Club, na capital do Rio. O torneio contou com a participação de 40 
duplas e foi disputado no formato Stroke Play - Best Ball. Na categoria com soma index 30.1 a 57.5, 
Roberto Fernandes e Kely Aparecida (AGPJ) ficaram na terceira colocação. Além da atleta de 
Japeri premiada, participaram ainda: Caroline Medeiros, formando dupla com Clovis Fernandes (13º 
lugar na soma index 30.1 a 57.5) e, Grazielle Silva, que jogou com Fabio Egypto Filho (5º lugar na 
scratch). 
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4. ABERTO DE TERESÓPOLIS 

 

Não faltou técnica e disposição entre os participantes do Campeonato Aberto de Teresópolis, 
competição válida para o ranking estadual que aconteceu nos dias 16 e 17 de maio, no Teresópolis 
Golf Club, região serrana do Estado. A competição, que foi disputada num total de 36 buracos, 
reuniu mais de 100 jogadores e teve como grandes campeões das categorias principais os jovens 
do Itanhangá, Leonardo Kitahara e Clara Teixeira. Mas se engana quem pensa que só os juvenis 
do Itanhangá fizeram bonito no clube serrano. Três meninos de Japeri brilharam na tradicional 
competição: Oziel Lopes, campeão da categoria por hcp index de 8.6 a 14; Anderson Nunes, vice-
campeão da mesma categoria de Oziel; e Breno Domingos, campeão da index 14.1 a 22.1. A vitória 
dos alunos foi muito festejada por todos em Teresópolis. Além dos alunos premiados, Cristian 
Barcelos (7° na index 8.6 a 14) e Kely Simone (5° na scratch feminina) também participaram da 
competição. 
 
5. MEDALHA MENSAL DE MAIO 
Realizamos no dia 30 de maio mais uma Medalha Mensal Juvenil, da qual participaram 95 alunos 
da Escola de Golfe. A competição foi disputada na modalidade stroke play em 9 e 18 buracos, em 
categorias por idade e sem handicap. Iniciantes participaram de um torneio no putting green. 
 
As grandes surpresas ficaram na classificação final das categorias de 12 a 13 anos e 14 a 15 anos. 
Pela primeira vez, Breno Domingos ganhou a categoria 12 a 13 anos, deixando Anderson Nunes 
com o vice; enquanto Luan Macedo conquistou a categoria de 14 a 15 anos, seguido por Cristian 
Barcelos. Depois da competição, foi servido um lanche a todos os participantes. Essa edição da 
Medalha Mensal contou com o apoio da Titleist. A competição interna vale pontos para o ranking da 
Escola de Japeri. 
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5. ABERTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

Anderson Nunes, Cristian Barcelos, Demilson Rosa e Oziel Lopes representaram a Associação 
Golfe Público de Japeri no 37° Aberto de Golfe do Estado do Rio de Janeiro, disputado entre os 
dias 11, 12 e 13 de junho, no Itanhangá Golf Club. Cristian foi o grande destaque entre os meninos 
da AGPJ, concluindo em 4° lugar a categoria de handicap index 8,6 a 14. Válido lembrar que em 
apenas dois anos de existência da Escola de Golfe de Japeri, alguns dos alunos já possuem 
handicap necessário para disputar competições de alto nível. 
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7. MEDALHA MENSAL DE JUNHO  

 

Mais uma edição da Medalha Mensal agitou o Japeri Golf Links no dia 27 de junho. A competição 
promovida pela Associação Golfe Público de Japeri contou com a participação de 96 alunos, 
divididos em diversas categorias. Anderson Nunes foi o grande campeão jogando 75 gross, seguido 
por Cristian Barcelos com 76. Depois da competição, foi servido um lanche a todos os participantes. 

8. RANKING INTERNO 

Masculino                                                      Feminino 

Categoria 16 a 18 anos.                                Categoria 16 a 18 anos. 

1º lugar: Oziel Lopes                                     1º lugar: Kely Simone 
 2º lugar: Jefferson de Jesus                         2º lugar: Caroline Medeiros   

Categoria 14 a 15 anos                                 Categoria 14 a 15 anos 

1º lugar: Cristian Barcelos                             1º lugar: Isabela Raymundo 
 2º lugar: Luan Macedo                                 2º lugar: Emilene Ribeiro 
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Categoria 12 a 13 anos                                 Categoria até 13 anos. 
 
1º lugar: Anderson Nunes                             1º lugar: Graziele Da Silva 
2º lugar: Breno Domingos                             2º lugar: Vitória Monteiro 

Categoria até 11 anos 

1º lugar: Patrick Menezes 
2º lugar: Davidson Pereira 
 
 
9. HOLE IN ONE DO BRENO 
Durante um treino realizado no Japeri Golf Links, o juvenil Breno Domingos da AGPJ mandou super 
bem e fez um dificílimo hole in one no buraco 7 - par três de 138 jardas. O famoso hole-in-one, no 
qual em apenas uma jogada se acerta um buraco a longa distância, é a jogada mais festejada do 
esporte.  
Breno Domingos, de apenas 12 anos, possui o handicap index de 15.3; o menino de Japeri foi autor 
da façanha quando jogava com os amigos Oziel Lopes e Elivelton, num treinamento para uma 
competição interna da AGPJ, que será realizada no sábado. Breno foi o pioneiro entre os alunos da 
Escola de Golfe de Japeri a executar a mais emocionante jogada do golfe. Em apenas dois anos de 
criação, os alunos da AGPJ seguem fazendo história no esporte: títulos, convocações, viagens e 
agora um hole in one são algumas das marcas desses alunos no cenário nacional.  
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2 – CAMPO DE GOLFE 
 
O trabalho no campo continua seguindo a orientação do Engenheiro Agrônomo Fabio Silva, que 
nos assessora com visitas técnicas mensais. 

1. O novo green de treino ao lado do tee do buraco 1 foi inaugurado com grande sucesso. A 
grama já está toda fechada e o green já foi usado durante um tempo sem demonstrar 
estragos.  

2. No fairway do buraco 5 foi realizada uma drenagem com bambu,aparentemente dando bons 
resultados. 

3. Os greens, tees e driving range  foram adubados  para reforçar o estado nutricional no intuito 
de prepara-los para o inverno. 

4. Recebemos a visita do Dr Carlos Cunha, chefe de gabinete do presidente da DER, para 
demarcar as áreas que serão desapropriadas pelo DER, para a construção do Anel 
Rodoviário do PAC. Com a atual marcação, vamos perder 6 buracos. Conseguimos uma 
reunião com o Vice Governador do Estado do Rio quem prometeu a reconstrução dos 
buracos perdidos em outras áreas do nosso terreno. Estamos atualmente medindo as áreas 
e fazendo o planejamento do novo campo, com a ajuda do Rafael Gonzalez e Fabio Silva, 
para podermos apresentar os trabalhos ao Governador. 

 
Green Fees: Total de 171 green fees pagos pelos visitantes, um aumento significante em relação 
ao segundo trimestre de 2008, alem da freqüência normal dos alunos da escola. 
 
 
3- EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS: 
 
O técnico eletromecânico Emerson de Almeida Nascimento supervisiona o trabalho na manutenção 
preventiva dos nossos equipamentos.   Tivemos problemas elétricos com o trator e falta de peças 
para a máquina Toro 1000, que foram resolvidos com a ajuda do Emerson. 
 
4 – ADMINISTRAÇÃO: 
 
Novo Head Pro: Tiago Silva está fazendo um bom trabalho com os alunos da escola, incluindo nas 
viagens para torneios fora. Tiago continua jogando os torneios dos profissionais, com sucesso este 
ano. 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: Nosso projeto para 2009 através da lei de 11438/06 de incentivo aos esportes foi 
finalmente aprovado em maio pelo Ministério de Esporte. Estamos no momento procurando 
patrocínios, e agradecemos toda ajuda. Agradecemos aos nossos patrocinadores mensais que 
continuem a acreditar no nosso projeto, e nossos agradecimentos especiais à Federação de Golfe 
do Estado do Rio pelo apóio logístico. 
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5 - MÍDIA: 
 
1. Working for Golf St Andrews 

 
 
Vicky Whyte, presidente da Associação Golfe Público de Japeri, relatou para a nata do golfe 
mundial a experiência de inclusão social por meio do esporte proporcionada pelo primeiro campo 
público de golfe do país, localizado num dos municípios mais pobres da Baixada Fluminense, no 
Rio de Janeiro. A presidente da AGPJ ministrou uma palestra sobre o assunto no Working for Golf, 
um dos principais eventos da indústria do golfe mundial, que aconteceu em St. Andrews, na 
Escócia, entre os dias 28 de abril e 1º de maio. O evento foi organizado pelo R&A, entidade que 
rege o golfe mundial. Vicky falou sobre a eficácia do projeto social desenvolvido em torno do 
esporte em Japeri. Em 2008, a Escola de Golfe foi indicada pela máxima autoridade do golfe 
mundial como modelo de integração social com o golfe. Durante a apresentação, foi exibido um 
filme sobre Japeri feito pelo R&A, seguido por uma apresentação sobre o campo, sobre a escola de 
golfe e as competições disputadas pelos alunos, moradores da região. Todos os presentes 
receberam um DVD com cópia do filme. 
 
Segundo a presidente da AGPJ, o projeto chamou a atenção dos 156 delegados de 97 países que 
estiveram presentes ao evento. Depois da palestra, Vicky respondeu a questões dos espectadores 
por mais de 40 minutos. "Todos acharam o projeto fantástico. Pelo menos 60 pessoas vieram me 
dar os parabéns após a palestra", contou. 
"A ideia do R&A foi mostrar como o golfe pode ajudar num projeto social. Vários delegados de 
vários países vão tentar começar um projeto como esse", disse a dirigente. Também foram 
apresentados outras ações, como o First Tee, dos EUA, e um projeto social no Butão, na Ásia. 
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Graças à palestra, o projeto realizado em Japeri está sendo conhecido pelo mundo inteiro. 
Estiveram presentes na apresentação representantes R&A, da United States Golf Association 
(USGA) e da International Golf Federation (IGF), além de entidades de golfe amador e profissional 
do mundo todo. 
 
"Ninguém entendeu como pode o Governo do Estado pensar em destruir um campo de golfe e um 
projeto de inclusão social ao mesmo tempo em que pleiteia sediar as Olimpíadas de 2016", disse 
Vicky. Ela se refere à ameaça que o campo público de Japeri enfrenta de ser destruído pelo Anel 
Rodoviário, estrada cujo traçado passa pelo local, segundo o atual projeto. 
 
O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, prometeu recentemente a manifestantes manter o 
campo e seu trabalho social, segundo o site Monitor Mercantil. 

 
 
2. Portal do Brasileiro do Golfe 
 

 
 
O novo programa de tevê do site www.golfe.esp.br - O Portal Brasileiro do Golfe, mostra, em vídeos 
de alta definição, como as crianças de Japeri estão reagindo ao plano de construir uma estrada de 
acesso ao Rodoanel do Estado do Rio de Janeiro . A reportagem sobre Japeri é uma denúncia e 
um alerta às autoridades que, inadvertidamente, estão ameaçando destruir o campo público 
construído pelos caddies na Baixada Fluminense e que serve de exemplo do trabalho social do 
golfe em todo o mundo. Quatro meninos que já defendem Japeri em campeonatos nacionais 
contam que, sem o campo, eles e outras cem crianças da escolinha de golfe terão destruído o 
sonho de construir um futuro melhor, fugindo do ciclo vicioso da miséria. 
 
 
3. Golf Magazine 
 



  
  RREELLAATTÓÓRRIIOO  AAGGPPJJ                                            22ºº  TTRRIIMMEESSTTRREE  ––  22000099  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Josh Sens, escritor para GOLF MAGAZINE, com tiragem de mais de 5 milhões de revistas 
por mês no mundo inteiro, esteve em Japeri com um fotógrafo em maio durante 4 dias para fazer 
uma matéria sobre o campo, a escola de golfe e o projeto social a pedido do R&A. Esta matéria vai 
sair em Golf Magazine provavelmente em outubro. 
 
 

Agradecemos aos nossos patrocinadores mensais: Marion Appel, Granado, Silvia Nabuco, 
Raul Davies, Lauro de Luca, Arminio Fraga, Marcelo Stallone, Instituto Plajap, Analysis 
Group, Paul Matheson, Plinio Guimarães e o grande apoio do Gávea Golf e da Federação de 
Golfe do Estado de Rio de Janeiro.  
 

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 2009 
se encontram no nosso site www.japerigolfe.com.br 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Victoria Whyte 
Presidente AGPJ 


