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Associação Golfe Público de Japeri 

 
 
 
1- ESCOLA DE GOLFE:  
Atualmente, 84 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 e 
uniforme. O equipamento utilizado foi doado ao Campo Público de Golfe de Japeri – que é um 
projeto sem fins lucrativo.  
 
Novo Profissional: A AGPJ contratou o Profissional Guilherme Richers que dá aulas para os 
juvenis e acompanha o desempenho de cada um.   
 
Aberto do Frade: Cinco jovens da Escola de Japeri participaram do Aberto do Hotel do Frade, 
torneio válido para o Ranking Estadual. Reginaldo Xavier venceu na Categoria Handicap Index 8.6 
a 14, e Anderson Nunes foi o terceiro colocado da Categoria Handicap Index 14.1 a 22.1. Os outros 
três participantes foram Jeferson de Jesus, Cristian Barcelos, e Deimison Pereira Rosa. O novo 
Profissional de Japeri, Guilherme Richers, acompanhou o grupo que teve hospedagem e 
alimentação oferecida pelo Hotel do Frade. 
 
Tour Juvenil de Paraná: Sete jovens viajaram em maio para o Paraná, onde disputaram mais uma 
etapa do Tour Nacional de Golfe Juvenil, no campo do Ponta Grossa Golfe Clube. Anderson Nunes, 
Breno Domingos da Silva, Cristian Barcelos da Silva, Emilene de Souza Ribeiro, Graziele da Silva 
Pires, Jeferson Chaves de Jesus e Oziel Lopes. O profissional Guilherme Richers acompanhou o 
grupo.   
Esta foi a primeira vez que a Associação Golfe Público de Japeri selecionou meninas para 
participarem do Tour, e elas não decepcionaram: Emilene trouxe para casa o troféu de segundo 
lugar da Categoria D. Breno Domingos da Silva foi o terceiro colocado da Categoria E. 
 
Aberto de Teresópolis: Os juvenis também marcaram presença no Aberto de Teresópolis, que foi 
disputado nos dias 7 e 8 de junho. Cinco jogadores foram escolhidos para representar a AGPJ por 
serem líderes nos rankings internos.  Os resultados foram muito bons no torneio que foi válido para 
o Ranking Estadual: Anderson Nunes empatou em primeiro lugar na categoria dele com 75 pontos. 
Marcos Vinicius de Souza terminou em 5º lugar em sua categoria e Caroline Medeiros ficou em 4º 
na Categoria Feminina com Handicap. Reginaldo Xavier e Kely Simone também participaram do 
campeonato.  
 
Abertura da Escolinha do Itanhangá: 9 crianças com menos de 10 anos participaram do torneio 
de Abertura da Escolinha de Golfe do Itanhangá. O convite veio por parte da organização da 
Escolinha, que sempre prestigia os alunos de Japeri. Thuane Oliveira de Souza foi campeã no 
Putter da Categoria 8 a 10 anos e Davidson Pereira Rosa foi o segundo colocado. No Approach da 
Categoria 8 a 10 anos, Moisés Leal Moreira foi o campeão e Leonardo Teixeira foi o segundo 
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colocado. Participaram também do evento Patrick da Silva Menezes, Juan Cristian da Silva Duarte, 
Rafael Rocha Guedes, Vitória de Araújo e Cleber Pereira. 
 
Final da Mercedes Trophy: 8 alunos  foram assistir à final da Mercedes Trophy no Itanhangá  e foi 
com o apóio da torcida dos seus alunos que o nosso profissional Guilherme Richers conseguiu 
além de ter passado no corte um ótimo 8º lugar entre os melhores do ranking nacional. 
 
Duplas Mistas: Caroline Medeiros, Kely Aparecida Simone e Emilene Ribeiro foram convidadas a 
participarem do Campeonato Aberto de Duplas Mistas, realizado no Itanhangá. Kely, ao lado do seu 
parceiro Roberto Fernandes, conquistou o primeiro lugar na segunda categoria. 
 
Medalha Mensal de Abril, Maio e Junho: São disputados mensalmente para que possamos aferir 
o rendimento técnico, elaborando um ranking interno de classificação, em categorias por idade. 
 
Campeonato Interfederações Juvenil: Kely Aparecida Simone foi convocada a participar da 
equipe feminina que representará a FGERJ no Campeonato Interfederações Juvenil, que 
acontecerá nos dias 22 a 25 de julho no campo de Itanhangá Golf Club. 
  

Ranking Juvenil Brasileiro: Continuamos com alguns bons resultados nestes primeiros 
campeonatos do Tour Juvenil Nacional: Anderson Nunes em 4º 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 Oziel Lopes está na 13ª posição enquanto que Marcos Vinicius de Souza 
está empatado com Cristian Barcelos em 17º. 
 

Cestas Básicas: Continuamos a fornecer as cestas básicas mensalmente para os alunos, 
sorteados num sistema de rodízio. 
 
Educação Física: O programa de treinamento preparado pelo Prof. Max Duarte, entitulado 
Personal Children, consiste em aula de Educação Física especial para crianças e adolescentes, 
onde se exercita a prática de atividades corporais estimulando o desenvolvimento motor, mental e 
social. Neste trabalho, 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. Já podemos notar os 
resultados do programa do Professor Max com o aumento de massa muscular de alguns dos 
nossos jogadores. 
 
 
Bolas de Golfe: Agradecemos ao Gavea Golf & Country Club a doação das bolas usadas do 
driving range e pelos carrinhos de mão. 
 
 
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, mas está sendo feito um 
rodízio nos greens de treino para evitar desgastes neste inverno. 
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O fairway esquerdo do buraco 8 foi replantado com grama batatais, principalmente na borda do 
córrego, e foi feito o plantio de esmeralda em “sprigs” no fairway do 6 para começar a gramar essa 
área que foi recentemente nivelado. Esta grama foi doação da ITOGRASS. 
 
Green Fees: Total de 166 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.   
Foi recolhida a nova máquina da KWA Brasil pelo fornecedor, para realizar alguns ajustes e revisão 
na garantia e um cilindro de corte da Greensmaster 1000 foi levado para a retífica. 
O fundo da caçamba do trator foi trocado por uma chapa de ferro devido ao desgaste natural e foi 
encomendado uma rasteira com 3 módulos para melhorar o corte dos fairways, que deverá ser 
entregue em julho. 
 
4 - ADMINISTRAÇÃO 
 
Novo Site: Inauguramos o nosso site www.japerigolfe.com.br e convidamos todos a visitá-lo. O site 
foi construído pela HKL sem custo para a AGPJ. 
 
Cidadania: Aos alunos que completaram 16 anos, a AGPJ está auxiliando para tirar Carteira de 
Identidade, Título de Eleitor, inscrição para o serviço militar e registro bolsa família. 
 
Projeto Reforço Escolar: Temos observado que alguns dos nossos alunos não estão tendo um 
bom desempenho nas suas atividades escolares. Estamos em tratativas para contratar um 
professor destinado a dar um reforço necessário para melhorar o nível de aprendizado. 
 
Incentivo Fiscal – Exercício 2008: Formalizamos um patrocínio com o Instituto Oi Futuro através 
da nova lei de 11438/06 do Ministério de Esportes, que regulamenta aplicação de recursos devidos 
ao Imposto de Renda para Projetos de Inclusão Social através do esporte. Esta verba será usada 
nas atividades da Escola de Golfe de Japeri. 
 
Passagens: Agradecemos a GOL Linhas Aéreas Inteligentes pelas passagens oferecidas para 
que nossos juvenis possam participar do Campeonato Juvenil Brasileiro. 
 
Projeto Odontológico – Profilaxia, Prevenção e Correção: Continuamos nosso programa de 
tratamento odontológico para todos os alunos durante o ano de 2008, com revisões planejadas a 
partir de 2009. 
 
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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Visto para USA: Conseguimos o visto americano para Anderson Nunes para que ele possa viajar e 
usufruir o treinamento na Academia do David Leadbetter. Esta viagem está prevista para dezembro. 
 
 
5 - MÍDIA: 
O nosso projeto continua obtendo uma boa visibilidade nos órgãos de divulgação e aproveitamos 
para informar que contratamos uma assessoria de imprensa, a Media Guide, para ajudar na 
divulgação do nosso projeto. 
 
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, Michael e Carol Whyte, Alfredo Moura e o grande apoio do Gavea Golf.  
 
A todos que tem nos apoiado agradeço em meu nome e da Diretoria, colaboradores, empregados, 
e comunidade de Japeri. O Balanço Geral de 2007 e os balancetes mensais de 2008 se encontram 
no nosso site www.japerigolfe.com.br 
  
 
Cordialmente, 
 

 
 
Victoria Whyte 
Presidente AGPJ 
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Fotos: 
 

Tour Juvenil Paraná 

 
 

                                              
                                                Medalha Mensal Maio 
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Aberto Teresópolis 

 

      
  

 
 
 
 

                Mercedes Trophy     Duplas Mistas 
 

    
 



    
  RREELLAATTÓÓRRIIOO  AAGGPPJJ                                            22ºº  TTRRIIMMEESSTTRREE  ––  22000088  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Treinamento com o Profissional Guilherme Richers 
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Futuros golfistas... 

 

 
 
 
 

 
Este é o pequeno Iago Lopes de 7 anos 

 


