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Associação Golfe Público de Japeri 
 

 
Parceria com o Instituto Oi Futuro 

 
Nesse primeiro trimestre de 2008 foi iniciada a parceria entre a Associação Golfe Público de Japeri 
e o Instituto Oi Futuro através do projeto “Golfe Como Instrumento de Inclusão Social” 
aprovado no final de 2007 pela Lei de Incentivo ao Esporte.  
Com essa parceria e a manutenção do apoio dos outros patrocinadores, será possível aumentar o 
número de alunos na Escola de Golfe, melhorar a estrutura já existente com a compra de novos 
equipamentos e uniformes e melhorar também a conservação do campo de golfe com a compra de 
novas máquinas e materiais necessários para a manutenção. 
 
 
1- ESCOLA DE GOLFE:  
Atualmente, 79 crianças da comunidade de Japeri com até 18 anos estão matriculadas na Escola, 
onde recebem aulas de golfe, etiqueta e comportamento duas vezes na semana, além de lanche. O 
equipamento utilizado foi doado ao Campo Público de Golfe de Japeri – que é um projeto sem fins 
lucrativo.  
 
Tour Juvenil em São Paulo: A convite da Federação Paulista, Anderson Nunes, Oziel Lopes, 
Breno Domingos e Marcos Vinicius de Souza participaram da 1ª Etapa do Tour Nacional de Golfe 
Juvenil, em janeiro no Arujá Golf Club. Os já experientes nos Tours Juvenis Cristian Barcelos e 
Jéferson de Jesus foram suspensos da viagem por terem faltado aos treinos oficiais. A Federação 
Paulista de Golfe pagou todas as despesas dos juvenis e as passagens foram custeadas pela 
AGPJ.  
 
Campeonato Aberto de Verão: Cinco juvenis participaram do Aberto de Verão, torneio de estréia 
da temporada 2008 da FGERJ. Oziel Lopes foi campeão da Categoria Handicap Index 14.1 a 22 
com 88 pontos, oito de vantagem para o segundo colocado. Já na Categoria Handicap Index 22.2 a 
29.3, Cristian Barcelos, Anderson Nunes e Jéferson de Jesus terminaram empatados em segundo 
lugar com 72 pontos.  
 
Tour Juvenil da FGERJ: Dez crianças da Escola de Japeri participaram da 2ª Etapa do Tour 
Nacional de Golfe Juvenil, em fevereiro no Gavea Golf & Country Club. Reginaldo Xavier, Davidson 
Pereira Rosa, Cristian Barcelos, Breno Domingos, Marcos Vinicius de Souza, Anderson Nunes e 
Oziel Lopes jogaram em categorias por idade, com o Anderson terminando em 4º lugar na categoria 
D (até 13 anos). Emilene Ribeiro, Izabela Maria e Graziela Nunes participaram da Categoria 
Incentivo.  Emilene Ribeiro com 87 tacadas venceu pelo critério de desempate de Graziela Pires. 
Na cerimônia da Entrega de Prêmios, Anderson Nunes foi oficialmente premiado pela 
Confederação Brasileira de Golfe com uma semana de treinamento de golfe na David Leadbetter 
Golf Academy, em Bradenton – Flórida, com hospedagem e alimentação. O prêmio veio pela 
primeira colocação no Ranking Brasileiro Juvenil - Categoria E (até 11 anos) em 2007. 
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Aberto de Búzios: 5 meninos de Japeri foram convidados pelo Búzios Golf Club & Resort a 
participar no Aberto de Búzios. Oziel Lopes terminou em 1º lugar na categoria index 14.1 a 22.1, e 
Cristian Barcelos terminou em 2º lugar na categoria index 22.2 a 29.3. O Clube de Búzios custeou 
as despesas de estadia e inscrição e a AGPJ pagou o transporte. 

I Campeonato Aberto de Japeri: A AGPJ realizou seu primeiro torneio oficial, no dia 29 de março. 
Mais de 50 jogadores de todo o estado prestigiaram o evento, entre eles 16 jovens da Escola de 
Golfe. O juvenil de Búzios Matthew Every foi o grande campeão do dia. Com 68 tacadas, ele deixou 
os veteranos do Gávea Golf, Marcelo Stallone e Mario Gonzalez Filho em 2º lugar com 71 tacadas. 
Na Categoria Masculina com Handicap até 15, os alunos de Japeri brilharam. Reginaldo Xavier foi o 
primeiro colocado com 62 net e Kerven de Freitas ficou em segundo, com 66 net. Já na Categoria 
com Handicap 15 a 36 Cristian Barcelos foi o campeão da categoria com 44 pontos. Na disputa 
feminina, as alunas Emilene de Souza e Graziele da Silva foram os destaques na categoria 09 
buracos. Emilene foi a campeã com 17 pontos, contra 15 de Graziele. A AGPJ ofereceu café da 
manhã e um brunch a todos os participantes e convidados. Contamos com a presença da Globo 
que fez a gravação do Programa  Esporte Espetacular durante o evento. O I Campeonato Aberto 
de Japeri teve o patrocínio da Oi Futuro e o apoio da Granado e Fábio Egypto Filho, que 
forneceram brindes para sorteio. 

Ranking Juvenil Brasileiro: Temos conseguidos alguns bons resultados nestes primeiros 
campeonatos do Tour Juvenil: Anderson Nunes em 3º lugar no Ranking Juvenil Brasileiro na 
categoria até 13 anos, Breno Domingos da Silva em 4º lugar na categoria até 11 anos, e na 
categoria até 15 anos Marcos Vinicius de Souza em 14º lugar, Oziel Lopes em 18º e Christian 
Barcelos da Silva em 22º. 
 

Aulas com Rafael Navarro: Agradecemos o convite do Gavea Golfe que nos permitiu trazer uma 
equipe de 5 juvenis durante as férias para treinos e aulas com professor Rafael Navarro. 
 
Treinamento Físico: Personal Children 
O programa Personal Children é uma aula de Educação Física especial para crianças e 
adolescentes, onde se exercita a prática de atividades corporais estimulando o desenvolvimento 
motor, mental e social. Iniciado no mês de março de 2008 com alguns jovens da AGPJ foram 
realizados testes e avaliações físicas importantes para a preparação de jovens atletas, tais como: 
coordenação motora, força de membros inferiores e superiores, equilíbrio, flexibilidade, capacidade 
aeróbica, massa corporal, estatura, envergadura e dermatoglifia. Com base nos dados coletados, a 
programação do treinamento é desenvolvida e aplicada pelo Professor Mestrando Max Duarte.  
O objetivo do Personal Children com os jovens da AGPJ é de caráter social, e visa o crescimento 
pessoal, físico e profissional de todos os envolvidos. 
 
Curriculum: 
Prof. Msc. Max Duarte – CREF. 19403 - G/RJ 
Graduado em Educação Física / Estácio de Sá / Rio de janeiro. 
Máster en Psicologia de la actividad Física y del Deporte / Uned / Madrid. 
Coordenador Geral da Equipe Alphamais Recreação e Lazer.  
www.alphamais.com / max@alphamais.com 
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Bolas de Golfe: Agradecemos à Federação Paulista de Golfe a doação de 1.000 bolas usadas de 
treino, e também tacos e sapatos. 
 
Cestas Básicas: Continuamos a fornecer as cestas básicas cada mês para os alunos da Escola de 
Golfe, que estão sendo sorteados num sistema de rodízio. 
 
 
2 - CAMPO DE GOLFE. 
O trabalho no campo continua seguindo a orientação do Engenheiro Agrônomo Fabio Silva, que 
nos assessora com visitas técnicas mensais.  O novo putting green de treino já se encontra em 
excelentes condições, e o novo tee do buraco 6 foi inaugurado durante nosso campeonato no dia 
29 de março. 
 
Viveiro: Um novo viveiro foi formado com areia de rio numa área aproximada de 100 m², o qual é 
suficiente para usarmos em reformas futuras de greens. 
 
Vertical nos Greens: Foi realizado o trabalho de vertical mais agressivo nos greens para a 
diminuição do thatch, e em seguido aplicação de areia e adubação, em preparo para o nosso 
campeonato.    
 
Green Fees: Total de 125 green fees pagos pelos visitantes, além 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. 
A máquina Jacobson foi definitivamente aposentada e uma nova máquina de cortar tees, a KWA 
modelo MCH 500 foi comprada e entregue em final de março. A Toro Greensmaster 1000 foi 
revisada com troca de óleo e lubrificação adequada, tendo em vista que a rotatividade aumentou 
devido a só se usar a Toro para corte de green e de tee durante os meses de janeiro a março. 
 
4 - ADMINISTRAÇÃO 
Inauguramos o nosso site www.japerigolfe.com.br e convidamos todos a visita-lo. O site foi 
construído pela HKL sem custo para a AGPJ. 
 
Projeto Odontológico – Profilaxia, Prevenção e Correção: Através do Instituto Plajap iniciamos 
um programa para que todos os 79 alunos da Escola possam receber tratamento odontológico 
durante o ano de 2008, com revisões planejadas uma vez por ano. 
 
Arco Rodoviário: Informamos que possivelmente uma parte considerável do nosso campo poderá 
ser desapropriada para construção de uma auto-estrada prevista no PAC do Governo Federal. No 
momento estamos recebendo grande suporte e apóio junto às autoridades competentes para que o 
traço da rodovia possa ser alterado para não prejudicar muito o campo. 
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Processo Trabalhista: Carlos Alberto da Silva entrou um processo trabalhista contra a AGPJ 
reivindicando vínculo empregatício desde 1993. Seu pedido foi negado pela Justiça Trabalhista por 
falta de provas. 
 
5 - MÍDIA: 
O nosso projeto continua obtendo uma boa visibilidade nos órgãos de divulgação e aproveitamos 
para informar que a Band Sport fez uma matéria sobre os jovens golfistas apresentado na última 
semana de fevereiro. A ESPN colocou reprises de programas sobre Japeri durante janeiro e 
fevereiro, a TV Record fez um programa de 10 minutos que repetiu 2 vezes no RJ no Ar, e também 
reportagens no Jornal Extra, Revista Trip e Correio da Baixada. Outra grande novidade é que a 
partir de agora a AGPJ passa a contar com uma assessoria de imprensa, a Media Guide.  
 
A AGPJ está instalando em março materiais de sinalização em sua Sede divulgando o importante 
projeto social que vem sendo desenvolvido e as empresas parceiras e patrocinadoras. Todas essas 
ações foram possíveis graças a parceria com o Instituto Oi Futuro. 
 
Agradecemos ao Instituto Oi Futuro pela nova parceria firmada, e também aos nossos 
patrocinadores mensais, Coca-Cola, Granado, Silvia Mello Franco Nabuco, Raul Davies, Lauro 
de Luca, Club-Med, Arminio Fraga, Marcelo Stallone, Instituto Plajap, Analysis Group, Paul 
Matheson e o grande apoio do Gávea Golf.  
 
A todos que tem nos apoiado agradeço em meu nome e da Diretoria, colaboradores, empregados, 
e comunidade de Japeri. Em anexo encaminhamos o Balanço Geral de 2007.  
 
Cordialmente, 
 
 
Victoria Whyte 
Presidente AGPJ 
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FOTOS: 

 

 
 

1ª Etapa Tour Juvenil - São Paulo – Arujá Golf Club 
 

 

 
Aberto de Verão – Torneio da FGERJ 
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2ª Etapa Tour Juvenil –Rio de Janeiro – Gávea Golf & Country Club 

 
 
 

 
 

Anderson Nunes recebendo o Prêmio da David Leadbetter Golf Academy 
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Aberto de Búzios 
 

             
 

          
 
 

 
 
 

 
Aulas com o Profissional Rafael Navarro – Gávea Golf & Country Club 
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I ABERTO DE JAPERI  

29/03/2008 
 
 
 
 

              
 

Os Veteranos Marcelo Stallone e Mario Gonzalez Filho    Gravação do programa Esporte Espetacular 
com os juvenis Anderson Nunes e Cristian Barcelos  
 
 

      
 
 

                
Entrega de Prêmios     Alunos da Escola de Golfe 

 
         
 
 
 



    
  RREELLAATTÓÓRRIIOO  AAGGPPJJ                                            11ºº  TTRRIIMMEESSTTRREE  ––  22000088  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Treinamento Físico 
 

                                 
 

                                   
 

 
 
 

Aquisição da Máquina de Tee - KWA modelo MCH 500 
 

 


