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. 3 instrutores e 1 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.
Dia das Crianças

O Dia das Crianças foi comemorado com uma Medalha Mensal Juvenil com a
participação de 70 alunos. A competição disputada na modalidade stroke play
em 18 buracos masculino e feminino, teve também a participação de iniciantes
em torneios no Putting Green e no Driving Range. Depois da competição, foi
servido um lanche seguido pela entrega de prêmios.

Tiago Silva no Sul-Americano Pré-Juvenil de Golfe

O Profissional Tiago Silva foi convidado pela Confederação Brasileira de Golfe para
acompanhar as equipes brasileiras no Campeonato Sul-Americano Pré-Juvenil,
realizado em Cochabamba, na Bolívia.
Clínica ministrada por Nick Faldo no Itanhangá Golf Club
O golfista Nick Faldo, campeão de seis majors, passou um pouco de sua
experiência para os jovens da AGPJ através de uma clínica ministrada
exclusivamente para os alunos do projeto social durante o Faldo Series Grand Final.

4º Aberto de Golfe do Rio de Janeiro

Quatro alunos participaram do 4º Aberto de Golfe do Rio de Janeiro, disputado no
Gávea Golf, válido para ranking nacional e estadual. Anderson Nunes, Breno
Domingos, Cristian Barcelos e Elivelton dos Santos dividiram o campo com grandes
nomes do golfe nacional amador. A AGPJ agradece ao Promenade Apart-hotéis,
que cedeu as hospedagens, e a FGERJ que colaborou para a participação dos
alunos da Escola de Golfe de Japeri.
Taça do Zumbi.

O Japeri Golfe Links realizou a II Taça Zumbi dos Palmares no dia 20 de novembro,
o Dia Nacional da Consciência Negra, e reuniu golfistas de todo o Estado. O grupo
campeão do torneio, disputado na modalidade best ball, foi formado por associados
da FGERJ: Bernardo Bunjes, Sérgio Pinto, Sérgio Cid e Ayrton Santanna. A equipe
campeã jogou 44 net, seguido pelo grupo formado por Tom Nelson, David
Brecknock, Roger Leger e Brent Kelly, na vice-liderança, com 49. No encerramento,
foi oferecido um churrasco aos participantes junto com a entrega de prêmios.

Festa de Natal
Mais de 300 pessoas da comunidade de Engenheiro Pedreira participaram da Festa
de Natal, realizada no dia 19 de dezembro, no Japeri Golfe Links. Houve distribuição
de cachorro-quente, pipoca, bolo e refrigerantes e a entrega dos presentes e
panetones aos alunos. As crianças também puderam se divertir nos brinquedos e
jogos montados no local, numa parceria com o SESC de Nova Iguaçu. 3 bicicletas
foram sorteados entre outros brindes.

A Associação Golfe Público de Japeri agradece aos colaboradores da Festa de
Natal: Marion Appel, Marco Aurélio Virzi, Michael e Carolina Whyte, James
Hutchinson e João Francisco de Oliveira Neto e SESC de Nova Iguaçu.

2 – CAMPO DE GOLFE
O trabalho no campo continua seguindo a orientação do Engenheiro Agrônomo
Fabio Silva, que nos assessora com visitas técnicas mensais.
Green Fees: Total de 180 green fees pagos pelos visitantes, um aumento
significante em relação ao quarto trimestre de 2008, alem da freqüência normal dos
alunos da escola.

A topografia das áreas destinadas à reconstrução do campo foi terminado pelos
engenheiros da DER. Estamos trabalhando no desenho do campo novo.
Concluímos a construção das escadas de acesso com corrimão aos tees dos
buracos 1 e 2 e também ao green de treino. Consideramos estas benfeitorias como
necessidade total.

3- EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS:
O técnico eletromecânico Emerson de Almeida Nascimento supervisiona o trabalho
na manutenção preventiva dos nossos equipamentos.

4– ADMINISTRAÇÃO:
R&A - Matéria no site.
Uma matéria intitulado FALDO CONTRIBUTES TO JAPERI PROJECT’S
ONGOING SUCCESS (Faldo contribui para o atual sucesso do projeto de Japeri),
publicada no dia 6 de novembro, no site do R&A www.randa.org destaca a clínica de
golfe ministrada por Nick Faldo aos alunos da Associação Golfe Público de Japeri,
durante o Faldo Series Grand Final.
O R&A, que rege o golfe no mundo inteiro, com exceção dos EUA e México,
publicou uma notícia em que fala também sobre detalhes do projeto social, auxiliado
pela entidade desde 2003 - até o momento, o R&A já destinou mais de 45 mil libras
à Associação Golfe Público de Japeri, além da contribuição para a construção do
campo.

R&A Visita Japeri
A diretora do External Funds Comittee do R&A, Alison White, visitou o campo de
golfe de Japeri. Alison voltava da Copa Los Andes, e esteve no Rio de Janeiro com
o intuito de conhecer pessoalmente o projeto, que para a entidade é modelo de
integração social com o golfe. Este comitê é encarregado de apoiar o
desenvolvimento e ajudar financeiramente o golfe no mundo. O dinheiro é
proveniente dos lucros do British Open. O R&A auxilia a AGPJ desde 2003 e foi
prometido a continuação do apoio para 2010 e a doação de uma máquina de cortar
greens.Em 2008, a Escola de Golfe foi indicada pela máxima autoridade do golfe
mundial como modelo de integração social com o golfe.

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 já temos o patrocínio da Gavea
Investimentos e da Oi Futuro, fato este que irá propiciar a continuação do nosso
trabalho com os jovens da Baixada Fluminense. 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, Marco Aurelio Virzi, o apoio logística da FGERJ 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

