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Japeri não sofre mais com mau cheiro de lixão

Em agosto foram encerradas as atividades de depósito de lixo residencial e comercial no lixão de Japeri devido a Lei 
Federal que obriga a extinção de lixões. Cerca de 130 mil toneladas de lixo não são mais despejados diariamente no local, 
que é situado ao lado do Japeri Golfe Clube. A equipe que trabalha e treina no clube sempre sofreu com mau cheiro e a 
grande quantidade de moscas e urubus que rodeavam a região. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente terminou de 
cobrir o local com barro e garantiu que não será mais descartado nenhum tipo de resíduo ali. Alunos e instrutores do 
campo público de golfe estão aliviados.

No início de setembro, começaram as obras da reconstrução do nos-
so campo. Já tínhamos seis buracos, estamos agora fazendo mais três 
para completar os nove buracos necessários para voltarmos a ser um 
campo de golfe de tamanho oficial. Essa renovação não seria possível 
sem a ajuda do R&A, que notou a importância do nosso projeto social 
para a comunidade da Baixada se e mandou uma verba extra para aju-
dar na reconstrução do espaço. Outra colaboradora muito importante 
é a Prefeitura de Japeri, que disponibilizou as máquinas necessárias 
para a obra.

O responsável pela renovação da área de jogo é o engenheiro agrôno-
mo Fábio Silva, que desenhou e está encarregado da construção dos 
três novos buracos. Formado pela Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro, pós-graduado pela Universidade Federal de Viçosa, espe-
cializações nos Estados Unidos e 19 anos de experiência em campos 
de golfe, Silva explica como será o novo campo: “Ao final, o Japeri Golfe 
terá os nove buracos oficiais e um lago próximo do green 2 para ajudar 
na irrigação. Os fairways serão compostos por um tipo de grama nati-
va chamada Batatais, que é muito resistente ao pisoteio e tem rápido 
crescimento. Já os greens receberão a variedade de grama Tifton 328”. 
A previsão para o término das obras é de 90 dias e a inauguração ofi-
cial será feita no início de 2015.

Novo campo no Japeri Golfe Clube....................................................

Bons resultados na região serrana do Rio .............................................

Foi disputado nos dias 5 e 6 de julho o Campeonato Aberto do Petrópolis 
Golf Clube, que reuniu 28 jogadores na categoria scratch e foi válido para 
ranking estadual. O final foi uma surpresa para todos, pois tanto o campeão, 
Daniel Ishii, quanto o vice-campeão, Breno Domingos, viraram o jogo para 
garantir as posições. Nossos alunos Cristian Barcelos e Anderson Nunes 
também participaram. No primeiro dia nenhum dos três jogaram bem e 
Breno terminou em 7º lugar. Mas no domingo Breno fez 73 tacadas, a se-
gunda melhor volta do campeonato, para terminar em 2º lugar na categoria 
scratch. Cristian terminou em 10º e Anderson em 11º.

Nos dias 13 e 14 de setembro, foi a vez da disputa pela taça no Aberto 
de Teresópolis e a equipe do Japeri Golfe Clube, com cinco golfistas, vol-
tou para casa com muitas conquistas. Cristian Barcelos, de 19 anos, foi o 
campeão do torneio! Ele terminou o primeiro dia em 3º lugar com 80 ta-
cadas. No dia seguinte, reagiu jogando 71 e terminou campeão, ganhou 
do Thomas Sampaio por 9 tacadas. Breno Domingos ficou em 4º lugar no 
scratch e 2º na categoria com handicap. Matheus Ventura, na sua primei-
ra vez em Teresópolis, ganhou na categoria dele com 41 e 40 pontos. Este 
foi primeiro campeonato não-juvenil do Matheus. O jovem também levou 
o prêmio de Melhor Juvenil. As meninas também fizeram bonito. Thuane 
Oliveira terminou em 3ª na categoria scratch e Vitória Monteiro levou o 2º 
lugar na categoria feminina com handicap.
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Em mais um ano os alunos do Japeri Golfe 
são contemplados com o Bolsa Atleta. Com o 
benefício do Ministério dos Esportes, nossas 
meninas Thuane Oliveira, de 17 anos, e Vitória 
Araújo, de 14 anos, passam a receber, cada uma, 
R$ 900,00 mensais. As duas são da escolinha de 
golfe da Associação Golfe Público de Japeri des-
de 2007 e foram escolhidas para receberem a 
bolsa pelos excelentes resultados nacionais que 
tiveram em 2013.

Jovens do Japeri Golfe recebem Bolsa Atleta .........................................
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A equipe da AGPJ agradece Marco Aurelio Virzi, Marcelo Stallone, Raul Davies, Arminio Fraga, Plinio Guimarães, Paul Matheson, Lauro 
de Luca, Silvia Nabuco, Michael Whyte, Sergio Carpi, Granado, Veirano Advogados, The R&A, Oi Futuro, Globo, Instituto Plajap, FGERJ, 
Gávea Golf e a todos que acreditam no projeto e colaboram com ele.              
Cordialmente,

Vicky Whyte, presidente da AGPJ      

Agradecimentos

Destaques do trimestre
Durante os três últimos meses os alunos do Japeri Golfe Clube par-
ticiparam de diversos campeonatos. O primeiro deles foi em julho 
no Tour Juvenil Local, disputado no Gávea Golf & Country Club, onde 
Thuane Oliveira ganhou em primeiro lugar no feminino e Breno Do-
mingos ficou na segunda posição no masculino. Em agosto, nos dias 
6 e 7, Thuane conseguiu mais uma conquista ficando em 3º lugar no 
Aberto Feminino do Gávea Golf. Para fechar o mês com chave de ouro 
Cristian Barcelos teve uma vitória espetacular no Match Play do Estado 
do Rio de Janeiro, no Itanhangá Golf Club. Com 100% de aproveita-
mento, o golfista terminou invicto o torneio que durou dois dias com 
36 buracos por dia.  O resultado foi tão surpreendente por ter sido a 
primeira vez que um jogador de outro clube, que não do Gávea Golf 
ou Itanhangá, ganha este campeonato. 

Já em setembro, a disputa da vez foi o campeonato Interfederações, 
no Clube Curitibano, no Paraná. Três de nossos alunos foram convida-
dos pela Federação de Golfe do Estado de Rio de Janeiro para ajudar a 
formar as equipes masculinas e femininas, são eles: Cristian Barcelos, 
Breno Domingos e Thuane Oliveira. As equipes cariocas terminaram o 
torneio em 2º lugar.

................................................................

Festa de fim de ano: O Japeri Golfe Clube já está aberto para receber as colaborações de todos para a festa de Natal deste 
ano. Como de costume, todo ano o clube realiza uma festa em dezembro para as crianças que participam do projeto social. É sempre 
um dia de muita diversão com piscina de bolas, pula pula, jogos, recreadores e a tradicional visita do Papai Noel que leva brinquedos 
e roupas de presente para as crianças. 


