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Associação Golfe Público de Japeri 
 
 
1- ESCOLA DE GOLFE:  
 
 Atualmente 103 crianças das comunidades de Japeri e Engenheiro Pedreira participam das aulas 
de golfe, alongamento, etiqueta e comportamento duas vezes por semana.  Além das atividades 
disponibilizamos lanche, uniforme e equipamento. Uma equipe técnica composta por 3 instrutores e 
o Head Pro estão sempre presente nas atividades da escola. As aulas são ministradas de 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.  

 
 

TOUR NACIONAL JUVENIL – ETAPA SÃO PAULO 
 

 

Seis atletas participaram do 6º Campeonato de Inverno Juvenil do Estado de São Paulo - Tour 
Nacional Juvenil de Golfe, realizado em Arujá. Principal destaque na delegação de Japeri, Graziele 
Pires tirou terceiro lugar na Categoria ate 14 anos.  Além de Graziele, participaram os alunos: Breno 
Domingos, Cristian Barcelos, Luan Macedo, Patrick Menezes e Vitória Monteiro. 

A AGPJ agradece a Federação Paulista pela gentileza do convite. 
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AM-AM CAMPEONATO AMADOR BRASILEIRO 
 

 

Foi realizado o 79º Campeonato Amador de Golfe do Brasil, principal competição de golfe amador 
do País no Itanhangá Golf Club, e no AM Am a  equipe vencedora foi formada por Rafael Becker, 
pelo argentino Leonardo Di Marino, com Maya Brasil e Graziele Pires, aluna da Escola de Golfe de 
Japeri. Participaram do AM AM também Cristian Barcelos e Breno Domingos. 
 
FALDO SERIES SOUTH AMERICA CHAMPIONSHIP 

 

 

Anderson Nunes sagrou-se vice-campeão da categoria até 13 anos no Faldo Series South America 
Final. O torneio foi disputado no Gavea Golf & Country Club, e valeu pontos para o ranking mundial 
do R&A, órgão máximo do golfe mundial. Também participaram Cristian Barcelos, Breno Domingos, 
Oziel Lopes, Elivelton dos Santos, Kely Aparecida e Graziele Pires. A AGPJ agradece a 
hospedagem proporcionada pelo Promenade Apart-Hotéis. 
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CIRCUITO CARIOCA JUVENIL – ETAPA TERESÓPOLIS 
 

 
 

Cristian Barcelos ganhou na categoria 14 a 15 anos no Circuito Carioca de Golfe Juvenil no campo 
do Teresópolis Golf Club, valido pelo ranking juvenil do estado. Ao todo, cinco atletas 
representaram a Associação Golfe Público de Japeri. Anderson Nunes conquistou o vice-
campeonato da categoria 12 a 13 anos. 
 
CIRCUITO CARIOCA JUVENIL – ETAPA PETRÓPOLIS 
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Os jovens de Japeri foram convidados para jogar o Circuito Carioca de Golfe Juvenil no Petrópolis 
Golf Club. Participaram Elivelton dos Santos, Demilson Pereira Rosa, Anderson Nunes, Moisés Leal 
Moreira e Patrick da Silva Menezes. Dois juvenis do Japeri se destacaram na categoria 12 a 13 
anos: Anderson conquistou o 2º lugar e Moisés Leal ficou em 3º. 

Agradecemos a colaboração da FGERJ pelo convite feito aos alunos da escola para 
participarem dos campeonatos em Teresópolis e Petrópolis. 
 
 
TOUR NACIONAL JUVENIL – RIO GRANDE DO SUL 

 

 

Cinco atletas de Japeri jogaram no Tour Nacional Juvenil de Golfe, no Belém Novo Golf Club, em 
Porto Alegre (RS). Graziele Pires, vice na categoria ate 14 anos feminina, e Cristian Barcelos, 
terceiro lugar na categoria 14 a 15 anos, foram os grandes destaques da delegação. Cristian 
Barcelos subiu ao pódio com juvenis de destaque no golfe nacional. Ele concluiu em terceiro, com 
167 tacadas, ficando atrás de Willian Clarke, campeão com 157, e Leonardo Kitahara, vice com 
162. Além deles, participaram ainda Anderson Nunes (4° na categoria 12 a 13 anos), Breno 
Domingos (7° na categoria 12 a 13 anos) e Vitória Monteiro (4° na categoria ate 14 anos). 
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COPA DOS CAMPEÕES 
Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte e CBG. 

 

 

 

O Japeri Golf Links realizou um importante torneio de golfe do calendário nacional com a disputa da 
Copa dos Campeões, realizada nos dias 7 e 8 de agosto. Bernardo Bunjes venceu o torneio na 
modalidade stableford com 51 pontos, seguido por Cristian Barcelos, com 47 pontos e Moisés 
Moreira, com 45, ambos os alunos da escola de Golfe. Cerca de quarenta golfistas estiveram 
presentes nesta competição em 18 buracos, com categoria mista de 0 até 40 de handicap. 

O Grupo Português Os Dez participou ativamente da Copa dos Campeões. Os integrantes 
distribuíram brindes e prêmios durante a entrega de prêmios. A solenidade reuniu cerca de 200 
pessoas e tiveram as presenças do prefeito de Japeri, Ivaldo Santos, o Timor, do presidente da 
câmara, Kerly Gustavo. Os Portugueses elogiaram a organização e o estado do campo. 
 
A Copa dos Campeões, realizada no Japeri Golf, contou com a organização técnica da 
Confederação Brasileira de Golfe e o apoio da Federação de Golfe do Estado do Rio de Janeiro. A 
comunidade de Japeri ficou sensibilizada com o interesse e patrocínio da entidade máxima de golfe 
no Brasil – CBG, com o apoio para a realização da Copa dos Campeões. 
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VISITA DO GOVERNADOR SERGIO CABRAL 
 

 
 
O Governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, esteve em Japeri e obteve o primeiro contato com 
o nosso projeto. O helicóptero que levava o governador sobrevoou todo o campo. Em seguida, os 
alunos da Associação Golfe Público de Japeri presentearam o governador com uma medalha da 
AGPJ, uma camisa, um chaveiro, e um taco. A aluna da AGPJ, Vitória Monteiro, ensinou o 
governador os primeiros passos no esporte.  
 
Foi uma grande alegria a visita do Sr Governador Sergio Cabral ao nosso campo. Ele aproveitou a 
oportunidade para conhecer o campo e demonstrou muito interesse pelo desenvolvimento do 
projeto. Essa visita serviu de estimulo para que continuássemos a desenvolver o nosso trabalho. 
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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. Foram construídas escadas de acesso com corrimão  aos tees dos buracos 1 e 2 e também 
ao green de treino. Consideramos estas benfeitorias como necessidade total. 

A Associação Golfe Público de Japeri recebeu a doação das placas de sinalização dos tees do 
Japeri Golf Links. O Relevo Nobre, especializada em sinalização e comunicação social, é mais uma 
empresa envolvida com o projeto social brasileiro mais importante, que segue ameaçado pelo PAC, 
o programa governamental para a aceleração do crescimento. As placas foram feitas de madeira 
cedro rosa maciça, gravado em alto e baixo relevo, por corrosão mecânica. O logo do clube foi 
pintado à mão numa peça de faiança, uma forma de cerâmica branca, e queimado num forno de 
700 graus. Os signs da Relevo Nobre (www.relevonobre.com.br) embelezam diversos campos de 
golfe, como por exemplo, Paradise Golf Resorte, Terravista Golf Club, São Paulo Golf Club, entre 
outros.  

 

 

Green Fees: Total de 203 green fees pagos pelos visitantes, um aumento significante em relação 
ao terceiro  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 com o trator que precisava de uma 
reforma total, que foi bem sucedido pelo Emerson. 
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4 – ADMINISTRAÇÃO: 
 
Auditoria: Conforme pedido pela nova diretoria da FGERJ foi feito uma auditoria nas contas e 
balanços da AGPJ por Walter Heuer Auditorias e Consultores. Não foi encontrado nenhum 
problema importante, que mostra a lisura da nossa administração. 
 
Seminário da Associação Argentina de Golfe: A Confederação Brasileira de Golfe convidou dois 
profissionais de golfe para um seminário na Escola da Associação Argentina de Golfe. Participaram 
Ricardo Salinas do Damha Golf Club, e Tiago Silva de Japeri. A ida de ambos ao evento foi 
patrocinada pelo R&A, entidade máxima do golfe mundial, devido ao grande trabalho que vem 
sendo feito em Japeri. 
 
Doações 
Camisas: Agradecemos ao Conforto Ambiental pela doação de 120 camisas de jogo para os alunos 
da Escola de Golfe. 
Ventiladores: Agradecemos ao Fernando Clementino, Diretor da FGERJ, pelos 3 ventiladores. 
 
Cidadania: O programa continua visando auxiliar os alunos a tirarem Título de Eleitor, Carteira de 
identidade, Inscrição para o Serviço Militar e registro Bolsa Família. 
 
Cestas Básicas – 2 patrocinadores estão fornecendo 37 cestas básicas por mês para serem 
sorteadas entre os 103 alunos. 
 
Lei de Incentivo ao Esporte: Nosso projeto para 2010 através da lei de 11438/06 foi aprovado 
pelo Ministério de Esporte. e no momento estamos trabalhando para buscar patrocínios. 
Agradecemos aos nossos patrocinadores mensais que continuem a acreditar no nosso projeto 
Marion Appel, Granado, Silvia Nabuco, Raul Davies, Lauro de Luca, Arminio Fraga, Marcelo 
Stallone, Instituto Plajap, Analysis Group, Paul Matheson, Plinio Guimarães, Hideki 
Miyazawa, o apoio logística da Federação de Golfe do Estado de Rio de Janeiro o grande apoio do 
Gávea Golf. 
 
Agradeço em meu nome e da Diretoria aos 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 


