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Associação Golfe Público de Japeri 
 
 
1- ESCOLA DE GOLFE:  
Atualmente, 93 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.  
 
Campeonato Juvenil Brasileiro: Oito atletas representaram Japeri no XIX Campeonato Brasileiro 
Amador Pré-Juvenil e Juvenil, disputado no Alphaville Graciosa Clube, no Paraná. Na categoria E, 
jogadores até 11 anos, Breno Domingos da Silva em 3º lugar. Na categoria D, Anderson Nunes 8ª 
colocação e na classificação geral pré-juvenil, Kely Simone terminou em sexto e conseguiu o 4° 
lugar na categoria. 
  
Campeonato Interfederações Juvenil: Kelly Simone foi convocada pela FGERJ a disputar o 
Torneio Interfederações Juvenil, entre os dias 22 e 25 de julho, no Itanhangá Golf Club. Um 
exemplo do sucesso da Escola foi a convocação dela para a seleção carioca de golfe. A AGPJ 
levou 11 jovens para assistir aos jogos no último dia.  
 
Faldo Mini Series: O Itanhangá Golf Club recebeu no dia 28 de julho o 1º Mini Faldo Series, torneio 
realizado para crianças de até 12 anos. A AGPJ levou 10 alunos para o torneio que antecedeu o 
Faldo Series South America Championship e os destaques foram Davidson Pereira Rosa, na 
categoria de 8 e 9 anos empatado em 1º lugar, e Jéferson de Lima, campeão na categoria de 10 a 
12 anos de idade. 
 
Faldo Series South America: Em menos de dois anos de criação da Escola de Golfe da AGPJ, 
seus alunos participaram da primeira competição internacional. Kely Simone, Anderson Nunes, 
Marcos Vinicius de Souza, Reginaldo Xavier e Cristian Barcelos da Silva representaram Japeri no 
Faldo Series South America. O torneio contou pontos para o ranking mundial do R&A, órgão 
máximo do golfe mundial e teve o apoio do European Tour, PGA e do próprio R&A.  
  
Aprendizado: A Faldo Series além de competições incentiva o aprendizado. O inglês Keith Wood, 
professor de Nick Faldo, e Joe Eischen, preparador físico especializado em golfe, fizeram sucesso 
entre a meninada com as clínicas oferecidas. Elas serviram também para os Instrutores da AGPJ 
que aproveitaram a experiência para ouvir e aprender novas técnicas. 
 
Clínica de Philippe Gasnier: O profissional de Golfe Philippe Gasnier visitou Japeri em agosto e 
junto com Erik Andersson ministrou uma clínica para os alunos, assistida por cerca de 40 crianças.  
Logo após a clínica jogaram com os alunos Anderson Nunes e Cristian Barcelos da Silva uma 
partida de nove buracos.  
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Taça Yoshito Nomura: A 13ª edição da Taça Infantil Yoshito Nomura foi disputada no São Paulo 
Golf Club no final de agosto com 95 participantes entre 5 e 12 anos. 8 alunos de Japeri foram 
convidados pela Federação Paulista, com todas as despesas pagas.  A equipe feminina com Vitoria 
de Araújo Monteiro (10 anos), Juliane de Oliveira Martins (9 anos), Kaory Taniguti (10 anos) e 
Thuane Oliveira de Souza (11 anos) terminaram em 2º lugar. Thuane Oliveira de Souza foi a grande 
campeã geral no individual. Nossos agradecimentos a Margot Brand e Lucia Carvalho pelo apóio e 
ajuda como Capitãs. 
  
Visita ao Instituto Oi Futuro: Doze alunos tiveram o privilégio de conhecer o Museu das 
Telecomunicações da Oi Futuro. O museu foi recriado pelo Instituto e está localizado na praia do 
Flamengo, em um prédio construído em 1918 para sediar a Estação Beira-Mar da antiga 
Companhia Telefônica Brasileira, que em 1981, passou abrigar o Museu do Telefone - um centro de 
preservação e resgate da história da telefonia no Brasil. Eles puderam conhecer a exposição 
permanente com interatividade, multimídia e objetos que contam a história das telecomunicações, 
uma oportunidade única para mudar a forma de ver o mundo. 
 
Tour Juvenil de Porto Alegre: 10 jovens participaram do Tour Juvenil de Porto Alegre no final de 
setembro. Breno Domingos terminou em 3º lugar na sua categoria, e Emilene Ribeiro e Grazielle 
Pires terminaram em 2º e 3º respectivamente, na categoria até 13 anos. 
 
Medalha Mensal de Setembro: Dando continuidade aos torneios internos foi disputado a medalha 
mensal de setembro, em categorias por idade, valendo pontos para o ranking interno. 
  

Ranking Juvenil Brasileiro: Após o último torneio juvenil da CBG em 2008 terminamos o ano com 
bons resultados: Anderson Nunes em 4º lugar no Ranking Juvenil Brasileiro na categoria até 13 
anos, Breno Domingos da Silva em 3º lugar na categoria até 11 anos, na categoria até 15 anos 
Marcos Vinicius de Souza em 15º e Cristian Barcelos da Silva em 17º lugar. Na categoria feminina 
até 13 anos Emilene Ribeiro e em 3º lugar Grazielle Pires em 4º lugar. 
 

Cestas Básicas: Continuamos a fornecer as cestas básicas mensalmente para os alunos, 
sorteados num sistema de rodízio. 
 
Educação Física: O programa de treinamento Personal Childrem preparado pelo Prof. Max Duarte, 
que consiste em aula de Educação Física para crianças e adolescentes, onde se exercita a prática 
de atividades corporais estimulando o desenvolvimento motor, mental e social. Neste trabalho, o 
objetivo com os jovens da AGPJ visa o crescimento pessoal e físico de todos os participantes 
 
Doações: Agradecemos ao Gavea Golf & Country Club e ao São Fernando Golf Club as doações 
de bolas usadas do driving range e à CBG pelas bolsas de golfe. 
 
 
2 - CAMPO DE GOLFE. 
O trabalho no campo continua seguindo a orientação do Engenheiro Agrônomo Fabio Silva, que 
nos assessora com visitas técnicas mensais.  
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Na lateral esquerda do Fairway do 8 foi plantada grama para eliminar falhas devido ao caminho do 
trator. O corte realizado pela máquina de arrasto recentemente adquirida tem dado ótimos 
resultados. Assim sendo vamos começar a marcação de uma largura média de 30 a 40 metros de 
largura para cada linha de jogo e começar os cortes paralelos na tentativa de fazer faixas listradas 
para melhorar o aspecto paisagístico. O Putting green do tee 1 foi queimado com Roundup para 
uma reforma que começará em breve. 
 
Interclubes dos Caddies: Pela primeira vez o Japeri Golfe sediou o Interclubes de Caddies e 
conquistando os primeiros lugares na disputa individual e também seu primeiro título na disputa por 
equipes. Diogo Brasil foi o campeão com 146 tacadas (77 e 69) e Rogério Brasil ficou e 2ª lugar. Na 
disputa de equipes Japeri terminou com 602 tacadas, 24 de vantagem para a equipe de Gavea Golf 
& Country Club, que ficou em segundo.  
 
Green Fees: Total de 186 green fees pagos pelos visitantes, 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. A nova máquina de arrasto para o corte dos fairways tem 
apresentado ótimos resultados. 
 
4 – ADMINISTRAÇÃO 
Reforma de Sede e Construção de Galpão: Foi construído um novo galpão para guardar as 
máquinas, liberando o espaço da sede para ser utilizado no dia a dia da escola de golfe e das 
visitas. Compramos novas mesas e cadeiras para o salão da sede. 
 
Site: Convidamos todos a visitar o nosso site www.japerigolfe.com.br O site foi construído pela HKL 
sem custo para a AGPJ. 
 
Cidadania: AGPJ está auxiliando os alunos que completaram 16 anos, para tirar Título de Eleitor, 
inscrição para o serviço militar e registro bolsa família. Também estamos ajudando todos a tirarem 
as Carteiras de Identidade. 
 
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 está sendo 
usada nas atividades da Escola de Golfe de Japeri. 
 
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. Até este mês 24 jovens já receberam tratamento. 
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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. 
 
 
5 - MÍDIA: 
O nosso projeto continua obtendo uma boa visibilidade nos órgãos de divulgação e aproveitamos 
para informar que contratamos uma assessoria de imprensa, Media Guide, para ajudar na 
divulgação do nosso projeto. 
 
Brasil Golf Show 2008: Fomos convidadas a apresentar uma palestra sobre Japeri no Brasil Golf 
Show, que reuniu em torno de 400 pessoas entre golfistas, investidores e empresários. “Japeri Golf 
O Sonho é possível”, foi apresentada a um auditório lotado e foi bastante aplaudido por todos. 
Agradecemos a GT Golfe e Golf Travel pela oportunidade de divulgar ainda mais o nosso projeto. 
 
Agradecemos ao Instituto Oi Futuro pela parceria firmada, e também aos nossos patrocinadores 
mensais: Coca-Cola, Granado, Silvia 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. 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: 
 

 
Campeonato Brasileiro Juvenil e Pré Juvenil - Curitiba 

 
 
 

              
 

Alunos em torneios 
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Faldo Series – Juvenis com o Keith Wood 

 
 
 
 

 
Taça Yoshito Nomura - SP 
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Kely Simone – Integrando a Equipe Feminina do Interfederações Juvenil  

 
 

 
Visita Philippe Gasnier em Japeri  
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Aquisição Máqu ina de Arrasto 

 
 
 
 

 
Campo 


