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Associação Golfe Público de Japeri 
 
 
 
1- ESCOLA DE GOLFE:  
Atualmente, 72 crianças da comunidade de Japeri com até 16 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.  
 
Campeonatos Internos: Dando continuidade à medalha mensal de maio, foram organizados 
torneios em julho e agosto disputados na modalidade stroke-play gross em categorias por idade, 
com a participação de quase 70 juvenis. Para os iniciantes, na categoria incentivo, foram jogados 
somente 3 buracos. Depois da premiação foi servido um lanche.    
 
Tour Juvenil em Campinas: A convite da Federação Paulista de Golfe, 4 juvenis de Japeri, 
acompanhados por um instrutor, participaram do Tour Juvenil etapa São Paulo, válido para ranking 
nacional juvenil. As passagens foram pagas pela AGPJ e um patrocinador forneceu o vestuário 
dos meninos. 
 
Tour Juvenil em Teresopolis: 8 juvenis participaram do Tour Juvenil etapa Rio de Janeiro em 
Teresopolis, válido para ranking nacional juvenil, acompanhados por 2 instrutores. O grupo ficou 
hospedado no hotel junto com as outras delegações.  Conquistamos bons resultados com 
destaque para o 2º lugar do Anderson Nunes na categoria até 11 anos. O Teresopolis Golf Club 
convidou os jovens para treinar sem pagamento do green fee antes do campeonato. 
 
Curso Básico de Manutenção de Campo de Golfe: Fabio Silva (engenheiro agrônomo) e 
Emerson de Almeida Nascimento (técnico eletro-mecânico) ministraram um curso de dois dias 
sobre manutenção de campo de golfe, durante as férias escolares de julho, com o intuito de 
preparar alguns jovens de Japeri para o mercado de trabalho.  Assistiram às palestras 18 jovens 
da escola com mais de 14 anos e todos os empregados da AGPJ. 
 
Campeonato Amador Brasileiro: Os 4 melhores colocados no ranking interno da escola de golfe 
foram assistir à final do Amador Brasileiro no Gavea Golf no início de agosto. 
 
Desfile 7 de setembro: 50 crianças participaram do desfile de 7 de setembro em Japeri, com 
tacos e bolas de golfe, na “Ala dos Golfistas”.  
 
Ranking Juvenil Brasileiro: Os nossos alunos têm conseguido alguns bons resultados neste 
primeiro ano de competições e conseguiram as seguintes colocações no ranking brasileiro   
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Juvenil: Anderson Nunes está em 3º na categoria até 11 anos, Christian Barcelos da Silva está em 
11º na categoria até 13 anos, Oziel Lopes e Jéferson de Jesus empatados em 21º na categoria até 
15 anos, Caroline Medeiros em 11º na categoria até 18 anos e Kelli Simone em 7º na categoria até 
15 anos.  
 
Suplemento Nutricional. O Instituto Kinder doou 200 quilos de uma farinha com vitaminas, 
proteínas e sais minerais para os nossos alunos tomarem como suplemento alimentar e um novo 
patrocinador iniciou a doação de 25 cestas básicas por mês, que serão sorteadas entre os alunos 
da escola. 
 
2 - CAMPO DE GOLFE. 
O trabalho no campo conta com uma pequena equipe esforçada e dedicada, seguindo a 
orientação do Engenheiro Agrônomo Fabio Silva, que continua nos assessorando com visitas 
técnicas mensais. O campo está sofrendo com a estiagem deste inverno, mas os tees e greens 
estão sendo irrigados diariamente e se apresentam em boas condições. Tivemos problemas com 
ferrugem e dollar spot nos greens que foram combatidos com fungicidas. 
 
Doação de Bolas: O clube Gavea Golf & Country Club doou 1.000 bolas de golfe usadas de seu 
Driving Range que serão utilizadas nas aulas. 
 
Contenção de Erosão: Foi dada continuidade ao plantio da grama batatais na encosta esquerda 
do fairway do buraco 4 e do green do buraco 8, deixando a área mais protegida da erosão e 
causando uma melhor impressão do visual do corte do morro. 
 
Novo Putting Green de Treino: O green de treino não estava em boas condições devido ao 
excesso de uso, e por este motivo um novo green próximo à entrada do campo foi construído, 
utilizando grama do viveiro. Devido às condições climáticas o novo green ainda não está pronto 
para uso.  Esse green será de grande importância, pois irá melhorar a condição de treino e 
também dará um aspecto paisagístico mais interessante à entrada do clube. 
 
Novo Tee Buraco 6: Está sendo construído um novo tee azul/branco para o buraco 6, mais ao 
fundo que aumentará a distância deste par 3 para 190 jardas. O tee vermelho continuará com 117 
jardas. Ao mesmo tempo está sendo aterrada e ampliada à área de approach em volta do green e 
construída uma banca de areia ao lado do green. 
 
Green Fees: Julho: 54 visitantes pagos ao campo; 
   Agosto: 63 visitantes pagos; 

Setembro: 65 visitantes pagos; 
Isto tudo alem da freqüência normal dos alunos da escola. 
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3 - EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS: 
 
O técnico eletromecânico, Emerson de Almeida Nascimento supervisiona o trabalho do 
empregado Eliel Gomes da Silva na manutenção preventiva dos nossos equipamentos. 
Neste trimestre compramos uma nova Moto-Bomba Still, 2 contra facas para a máquina Toro, 100 
metros de mangueira para irrigação manual, pneus e esquis novos para o trator. 
 
4 - ADMINISTRAÇÃO 
A AGPJ está pagando um curso de informática básico para 2 empregados, Jair Medeiros e Gilson 
da Silva e a carteira de motorista para o encarregado do campo Ronaldo Brasil. 
Foi demitida a secretária Raquel Coelho e contratada em seu lugar Amanda Reis Vidal. 
 
Desconto de ICMS – Projeto de Incentivo. Foi aprovado um projeto para a AGPJ que visa 
receber incentivos descontados do pagamento do ICMS, conforme a Lei 1.954/92 da Secretaria 
Estadual de Turismo, Esportes e Lazer, preparado por Eduardo Rabello da Softpart Participações 
firma esta responsável pela captação de recursos. 
 
5 - MÍDIA: 
O nosso projeto continua obtendo uma boa visibilidade nos órgãos de divulgação e aproveitamos 
para informar aos nossos incentivadores e patrocinadores que o R&A colocou uma matéria de 2 
páginas sobre Japeri intitulada GOLF WITH A SAMBA BEAT na revista do British Open deste ano.  
A Gazeta Mercantil escreveu uma matéria de 2 páginas em agosto sobre a escola de golfe de 
Japeri e o jornal O Dia de 12 de agosto, edição da Baixada, fez uma reportagem sobre o campo e 
a escola. 
 
Agradecemos nossos patrocinadores mensais, Coca-Cola, Granado, Souza Cruz, Silvia Mello 
Franco Nabuco, Raul Davies, Lauro de Luca, Michael e Carol Whyte, RPM Hospitalar, Club-
Med, Gávea Investimentos, Instituto Plajap, Analysis Group e o grande apoio do Gávea Golf.  
 
Em anexo encaminhamos o balancete do mês de agosto de 2007.  
 
A todos que tem nos apoiado agradeço em meu nome e da Diretoria, colaboradores, empregados, 
e comunidade de Japeri. 
 
Cordialmente, 
 

 
 
Victoria Whyte 
Presidente AGPJ 
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Fotos: 

 
 

Tour Juvenil - Etapa Campinas 
 
 

 
Tour Juvenil – EtapaTeresópolis / RJ 
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            Curso de Manutenção de Campo 
  

          

 
Construção do novo tee do buraco 6 


