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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, 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.  
 
Medalha Mensal de Outubro e Novembro: Dando continuidade aos torneios internos foram 
disputados em outubro e novembro, em categorias por idade, valendo pontos para o ranking 
interno. As taças foram doadas por Tiago Silva, o novo Head Pro.  
  
Aberto da FGERJ: Kely Simone se destacou mais uma vez no ano,  na categoria de hcp até 21.6, 
no mesmo campo onde, em julho, disputou o interfederações juvenil pela equipe do Rio de Janeiro. 
A delegação de Japeri contou com cinco atletas. Além de Kely, também participaram da competição 
os meninos Breno Domingos, 5° lugar na categoria index 14.1 a 22.1, Cristian Barcelos, Anderson 
Nunes e Elivelton dos Santos. 

Dia do Mestre: Os alunos da escola de golfe assumiram o papel de mestres no Dia do Professor, 
ensinando os fundamentos e tacadas no esporte. Cada aluno convidou um professor da sua escola 
para conhecer o golfe. O evento foi coberto  pela  RJ TV com reportagem da TV Globo. 

Circuito Carioca no Itanhangá : Elivelton dos Santos, Jeferson de Jesus, Oziel Lopes, Anderson 
Nunes e Kely Simone obtiveram  boas colocações no torneio válido para o ranking estadual juvenil. 
Elivelton foi campeão na categoria por idade de 16 a 18 anos, Jeferson e Oziel na categoria de 14 a 
15 anos obtiveram  o primeiro e segundo lugar, respectivamente. Na disputa entre 12 e 13 anos e 
na categoria por handicap até 24, Anderson Nunes foi o vice-campeão, ganhando  dois troféus pra 
AGPJ. Kely Simone mais uma vez mostrou bom desempenho no Itanhangá, ela faturou o título da 
categoria de 14 e 15 anos.  
  
ProAm da escolinha de Itanhangá: 9 jovens de Japeri disputaram o ProAm no Itanhangá. Os 
profissionais jogaram com um grupo de quatro juvenis para disputar nove buracos em Texas 
Scramble. Mais uma vez uma representante de Japeri subiu ao pódio. Thuane de Oliveira fez parte 
da equipe que terminou em 2° lugar. 
 
Festa de Natal: A Festa de Natal de Japeri teve o patrocínio da griffe  Maria Filó que doou  roupas 
para serem vendidas num bazar organizado por Xenia Góes. Os presentes e o lanche foram 
oferecidos por Pedro Barusco e Coca Cola e as cestas de natal foram doadas por José Antonio de 
Nascimento Brito. Durante  o lanche, foram programadas diversas brincadeiras culminando com a 
chegada de Papai Noel e a distribuição de presentes e cestas de natal a todos os alunos. Foram 
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sorteadas duas bicicletas, três DVDs, três CD players, um telefone e duas máquinas fotográficas 
digitais . 
 
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. Na categoria feminina até 13 
anos Emilene Ribeiro em 3º e Grazielle Pires em 4º. 
 
Cestas Básicas: Continuamos a fornecer as cestas básicas mensalmente para os alunos, 
sorteados num sistema de rodízio. 
 
Educação Física  O programa de treinamento  Personal Chidren 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 continua fazendo 
parte do trabalho. O objetivo com os jovens da AGPJ  visa o crescimento pessoal e  físico de todos 
os participantes. 
 
 
 
2 - CAMPO DE GOLFE. 
O trabalho no campo continua seguindo a orientação do Engenheiro Agrônomo Fabio Silva, que 
nos assessora com visitas técnicas mensais.  
 
Já começou a reforma do putting green de treino que vai dobrar em tamanho quando pronto e vai 
ter uma drenagem melhor. As chuvas pesadas causaram alguns estragos no campo, uma sendo a 
quebra da comporta ao lado do green do 6. O concerto já está sendo providenciado. Foi feito uma 
drenagem de emergência no green do 7, por causa das chuvas, com sucesso. 
 
Green Fees: Total de 110 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.   
 
Compramos 6 bolsas de golfe novas para crianças de 6 a 9 anos, 6 para crianças de 9 a 11 anos e 
4 para adolescentes. Também compramos 35 pares de sapatos de golf novos da US Kids, tudo 
num preço especial da PARS. 
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4 – ADMINISTRAÇÃO: 
Novo Head Pro: Tiago Silva assumiu o cargo de Head Pro da Associação de Golfe Público de 
Japeri. Tiago foi um dos melhores amadores do Brasil, ocupando o primeiro lugar do ranking da 
CBG durante muito tempo. Ainda amador, representou o Brasil em diversas ocasiões, inclusive na 
Copa Los Andes de 2003 e 2004. Ele se tornou profissional no final de 2004, e já ocupou o 1º lugar 
no ranking da ABPG. Em 2006, conquistou uma etapa do Circuito Vivo Golfe Tour. Atualmente ele 
se encontra na 10º posição entre os profissionais brasileiros “Espero poder ajudar essas crianças a 
terem um futuro melhor”, finaliza Tiago Silva, que além de professor também é um exemplo de vida 
para essas crianças de Japeri. 
 
O Dia Nacional da Consciência Negra. A I Taça Zumbi dos Palmares contou com equipes que 
misturavam jogadores experientes, estreantes no campo e alunos.  A equipe  formado por Clovis 
Fernandes, Henrique Kitahara, Paulo Cezar Quarterol e Oziel Lopes se sagrou campeão com 109 
tacadas. Em segundo lugar  ficaram Philip Healey, Thomas Nelson, Susan Carter e Kely Simone. A 
modalidade do jogo foi laguneada, em 18 buracos, com equipes de quatro participantes, onde foram 
contadas as duas melhores bolas do grupo. No encerramento, foi oferecido um almoço a todos os 
participantes, onde o clima amigável e a satisfação de todos traduziam o saldo positivo da 
competição.  
 
Cidadania: Aos alunos que completaram 16 anos, a AGPJ está auxiliando para tirar Título de 
Eleitor, inscrição para o serviço militar e registro bolsa família. Estamos ajudando a todos os alunos 
a tirarem as Carteiras de Identidade. 
 
Incentivo Fiscal – Exercício 2008. Formalizamos um patrocínio com o Instituto Oi Futuro através 
da 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 durante 2008. Infelizmente, nosso projeto 
para 2009 ficou parado em frente à burocracia do Ministério de Esporte e ainda não chegou a 
ser votado. Oi Futuro tinha destinado o R$ 390.000,00 para 2009, desde que fosse depositado 
ainda em 2008. Assim entramos em 2009 sem o patrocínio necessário para continuar as 
atividades. 
 
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 30 jovens já receberam tratamento. 
 
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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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. Neste final de ano saiu reportagens na TV Record, TV Educativa e 
Band Sports sobre a viagem em janeiro dos alunos Anderson e Cristian à Academia David 
Leadbetter na Florida. 

Recebemos o convite pelo R&A de fazer uma apresentação sobre Japeri na Conferência Mundial 
“World Of Golf “ em abril em St Andrews na Escócia. 

Em setembro foi feita uma apresentação durante o Brasil Golfe Show, do Projeto Japeri – “O Sonho 
é Possível,” para 400 participantes. 

 
Agradecemos ao Instituto Oi Futuro pela parceria firmada, e também aos nossos patrocinadores 
mensais: Marion Appel, Coca-Cola, Granado, Silvia Nabuco, Raul Davies, Lauro de Luca, 
Club-Med, Arminio Fraga, Marcelo Stallone, Instituto Plajap, Alfredo Moura, 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 
 
A AGPJ deseja a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de conquistas! 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Victoria Whyte 
Presidente AGPJ 
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Fotos: 

 

 
PRO Tiago Silva e o Coordenador de Educação Física Max Duarte com os alunos 

 
 

 
Pro Tiago Silva dando aulas 
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Medalha Mensal 

 

 
 
 
 

               
Reformas no Green  
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Festa de Natal 
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