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Por que Japeri é alvo de investimento de
entidade do golfe
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Igor Siqueira

Quando se pensa em golfe no Rio de Janeiro, a associação natural em termos geográficos é com
Itanhangá, Gávea e, mais recentemente, o Campo Olímpico, na Barra da Tijuca. Mas é em Japeri, na
Baixada Fluminense, que a R&A, entidade que administra as regras do golfe mundialmente (como
exceção a Estados Unidos e México) estabeleceu uma espécie de cordão umbilical para contribuir com o
desenvolvimento de atletas.

O campo foi criado porque muitos caddies, os meninos que carregam o material dos jogadores,
passaram a se interessar pelo esporte nos clubes da classe alta, mas moravam em Japeri. A demanda
por um espaço surgiu e um projeto social também: a Escola de Golfe de Japeri, administrada pela
Associação Golfe Público de Japeri (AGPJ).

Um dos cases considerados de sucesso é Breno Domingos. O rapaz chegou a ficar em segundo lugar no
ranking amador brasileiro. Ao fazer 18 anos, não poderia continuar como aluno do projeto. Mas ganhou
uma bolsa em uma universidade parceira e, cursando educação física, é um dos professores em Japeri.
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Os laços com a R&A foram atados há cerca de 15 anos, valendo-se da relação próxima entre Vicky
Whyte, presidente da AGPJ, e o atual diretor-executivo da R&A para a América Latina, Mark Lawrie.

- É um programa que existe há alguns anos. Nasceu de um pedido pontual da Vicky Whyte, filha de um
sócio R&A. Rapidamente atendeu-se ao chamado. Eu já estive muitas vezes lá. Hoje, diria que Japeri já
está começando a se conectar com o campo olímpico do Rio. Tem um grupo de meninos lá. É importante
ver como o golfe os ajuda, são muito carinhosos, afetuosos. São crianças da própria cidade de Japeri,
que é pobre, bastante pobre - contou Lawrie durante a estadia no Latin American Amateur Championship
(LAAC), no México.

A distribuição da verba enviada pela R&A é feita pela Confederação Brasileira de Golfe (CBGolfe). Entre
2017 e 2018 houve um desentendimento entre as partes porque a entidade nacional entendeu que o
dinheiro não deveria ser enviado diretamente para Japeri. Nesse hiato, houve suporte nacional.

Atualmente, as 50 mil libras (R$ 270 mil) que a R&A manda ao Brasil anualmente são compartilhadas
entre Japeri e projetos de outros cinco estados: Corujinha (SP), Las Palmas (PR), Caxangá (PE), além
de Santa Maria e Livramento (RS). Cada braço fica com 10 mil libras (R$ 54 mil) - os gaúchos fazem uma
subdivisão entre si.

- Nosso trabalho é através das federações nacionais. São eles que estão ligadas à R&A. Estive no Brasil
no fim do ano passado para ajudar a colocar em curso e ver o que estava acontecendo. O Brasil tem um
enorme potencial. Por população, pelo tamanho da economia, pelo clima, que permite jogar golfe o ano
todo. Há muitas razões para apostar que o golfe exploda de maneira significativa em 10, 15 anos -
comentou Lawrie.

Além das aulas de golfe, os alunos do projeto em Japeri recebem reforço escolar, preparação física e até
aula de informática. São atendidas em média 90 crianças e adolescentes mensalmente. O repasse da
R&A por si só não é suficiente porque o custo mensal da manutenção do campo em Japeri - que tem
nove buracos, metade do número convencional - fica na casa dos R$ 38 mil - R$ 456 mil anuais. A conta
fecha por causa de doadores mensais e torneios beneficentes com verbas destinadas à associação.

Há um torneio interno mensal envolvendo os meninos do projeto e quem se destaca ganha direito a
disputar competições amadoras de maior relevância. Foi em uma oportunidade como essa que Breno
Domingos apareceu.
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