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1º TRIMESTRE 

 
 
 

A Associação Golfe Público de Japeri é uma entidade sem fins lucrativos, que tem 

como objetivo a valorização do ser humano através da atividade esportiva. Esta atividade 

se concentra na Escola de Golfe. 

 

1 - ESCOLA DE GOLFE 
A Escola de Golfe é aberta a crianças entre 8 e 15 anos de idade, residentes em 

Engenheira Pedreira ou Japeri, que obrigatoriamente tem que estar estudando em escola 

pública. Todas vêm de famílias de baixa renda, sem oportunidades de praticar qualquer 

esporte. 

As aulas são ministradas de terça-feira até sexta-feira das 9:00 às 12:00 ou 14:00 às 

17:00. As crianças recebem além de instrução no Driving Range, putting green, campo de 

golfe, noções de etiqueta, comportamento e regras. A AGPJ disponibiliza todo o 

equipamento necessário para o jogo: bolas, tacos, sapatos, luvas, tees, além de um 

lanche para cada participante. 

Os Instrutores Jair Medeiros e Herpídio Nunes começaram como caddies no Gávea Golf, 

e agora pela primeira vez estão com contrato de trabalho e carteira assinada. No 

momento cerca de 70 crianças estão treinando e existe uma fila de espera aguardando 

disponibilidade de abertura de mais vagas. Não estamos aceitando mais, no momento, 

por falta de recursos. 

A nossa intenção é obter patrocínio fixo para o projeto de inclusão social através do 

esporte, o que possibilitaria o treinamento de 100 crianças por mês, com duas aulas por 

semana. 

Informamos que diversas vezes as aulas nas escolas públicas do município são 

canceladas por falta de água e merenda e nessas ocasiões as crianças recorrem ao 

Campo de Golfe para passar o dia treinando.  
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Resultados Esportivos 

Em sete meses de aprendizado já obtivemos resultados expressivos: No campeonato 

Pro-Am da Escola do Itanhangá Golf Club em dezembro 2006, Anderson Aparecido Pires 

Nunes ganhou o 1º lugar na modalidade approach/putter na categoria até 11 anos. 

No Campeonato Juvenil Brasileiro da Confederação Brasileira de Golf realizado no 

Itanhangá em janeiro 2007, Anderson Aparecido Pires Nunes foi o vice-campeão na 

modalidade Stroke Play categoria até 11 anos. Levamos 9 jogadores de Japeri ao 

Campeonato Juvenil Brasileiro e obtivemos 6 premiações. 

 

Atividades 
Atualmente 59 crianças estão jogando uma classificação para representar Japeri num 

Torneio que será realizado dia 14 de abril no Itanhangá Golf Club. 

  

Recreação 
Levamos 20 jovens golfistas para assistir ao torneio e à Cerimônia de encerramento do 

Campeonato Sul Americano Juvenil, realizado em 31 de março no Itanhangá Golf Club. A 

seleção dos participantes foi feita baseada na assiduidade às aulas e também no 

comportamento esportivo.  

 

2 - CAMPO DE GOLFE 
O trabalho no campo continua ativo com uma pequena equipe esforçada seguindo a 

orientação do Engenheiro Agrônomo Fabio Silva. 

Greens – Foi feito drenagem de emergência nos greens dos buracos 1, 4, 5 e 8, devido às 

chuvas excessivas de dezembro e janeiro. Fizemos um verti-cut em janeiro, seguido por 

adubação. 

Fairways – Também foi feito drenagem nos fairways dos buracos 4 e 5 que sofreram 

bastante com as chuvas de verão. 

Plantio – Os greens e tees foram adubados para ajudar no crescimento e fortalecimento 

da grama. Continuamos sempre com o controle de pragas e formigas. 
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O campo tem sido mais visitado apresentando já uma pequena receita de Green Fees.  

Vários torneios com jogadores locais e visitantes foram disputados e coordenados pela 

comunidade de Golfe da Associação. 

 

3 – EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS 
Foi contratado o caddie Eliel Gomes da Silva após um curso técnico de mecânico no 

Senai pago pela AGPJ. Após o término ele estagiou na oficina do Gávea Golf e a partir da 

sua efetivação como empregado passamos além de eventuais concertos a trabalhar com 

manutenção preventiva do nosso equipamento de campo, sob a orientação do Emerson 

de Almeida Nascimento, Técnico Eletromecânico. 

Neste trimestre compramos uma Roçadeira Shindaiwa nova, e também 1 cilindro e 2 

contra-facas para as máquinas Toro (de green) e Jacobsen (de tee). 

 

4 – ADMINISTRAÇÃO 
Além da regularização das escalas de trabalho e férias, foram efetuados exames médicos 

obrigatórios (medicina do trabalho) por manusearem pesticidas e herbicidas. Com a 

implantação do banco de horas passamos a economizar com o pagamento de horas 

extras. Reduzimos sensivelmente despesa com combustível e o controle nas compras só 

são aprovados depois de tomada de preços entre as empresas listadas no cadastro do 

Gávea Golf. 

 

5 – R & A - Royal & Ancient Golf Course of St Andrews, Escócia 
No dia 30 de março, recebemos uma visita importante da maior autoridade do mundo no 

Golf amador, Sr. David Pepper, Presidente do R & A, nosso incentivador e constante 

patrocinador desde o começo e que no momento está nos apoiando no desenvolvimento 

do projeto da escola de golfe. Ao visitar o campo, elogiou o desenho dos buracos, bem 

como os trabalhos de manutenção do campo, especialmente a apresentação dos greens 

e tees, que se encontram em ótimo estado apesar da total falta de chuva. Após a 

apresentação a todos nossos empregados, colaboradores, alunos e Diretores presentes, 

ele assistiu durante uma hora, uma aula de golfe da Escola, ministrado pelos nossos 

instrutores. O casal David e Ângela Pepper ficaram surpreendidos com o bom 
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desempenho dos nossos alunos. Na oportunidade, fomos presenteados com uma placa 

do R&A demonstrando apoio total ao Projeto Japeri. 

 

Agradecemos nossos patrocinadores mensais, Coca-Cola, Granado, Souza Cruz, Silvia 
Mello Franco Nabuco, RPM Hospitalar, Club-Med, Gávea Investimentos, Rio Marine, 
dois sócios do Gavea Golf e o apoio do Gávea Golf e do Banana Golf.  
 

A todos que tem nos apoiado agradeço em meu nome e da Diretoria, colaboradores, 

empregados, caddies e da comunidade de Japeri. 

 

 

Cordialmente, 

Victoria Whyte 
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Visita David Pepper           Campo de Golfe 

 

 
Um dos alunos da Escola de Golfe 

 
 


