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Associação Golfe Público de Japeri 
 
 
 
1- ESCOLA DE GOLFE:  
Atualmente, 70 crianças da comunidade de Japeri com até 16 anos estão matriculadas na Escola, 
onde recebem aulas de golfe duas vezes na semana. Os alunos também recebem aulas de 
etiqueta e comportamento, além de lanche. Todo o equipamento utilizado nas aulas realizadas no 
Driving Range, no Putting Green e também no campo de golfe, foram equipamentos doados ao 
Campo Público de Golfe de Japeri – que é um projeto sem fins lucrativos. 
 
Abertura da temporada do Itanhangá Golf Club: Na Abertura da Escolinha de Golfe do IGC, 
mais de 90 crianças com idade entre 2 e 21 anos participaram do torneio de abertura, que contou 
ainda com a participação de 10 jogadores de Japeri. Entre as crianças de Japeri, destaque para 
Caroline de Souza Medeiros, que passou em uma classificação entre 60 crianças da comunidade 
antes de disputar o torneio, e ficou em 2º lugar na Categoria Approach acima de 13 anos, 
ganhando de Clara Teixeira (Líder do Ranking Feminino do Estado) e perdendo apenas para 
André Tourinho (Líder do Ranking Juvenil Masculino do Estado). 
 
Abertura da temporada do Gavea Golf Club: Quatro juvenis do Japeri Golfe foram convidados a 
participar da abertura da temporada juvenil do Gavea, em abril. Anderson Nunes, Christian 
Barcellos, Davidson Rosa e Breno Domingos aproveitaram o dia e levaram medalhas e taças para 
casa. 
 
Medalha Mensal: Na primeira Medalha Mensal Juvenil do Japeri Golfe, em maio, 70 juvenis, todos 
alunos da Escola de Golfe de Japeri, disputaram o torneio na modalidade Stroke Play - Gross, em 
categorias por idade conforme o Campeonato Brasileiro Juvenil. Ainda houve competição na 
Categoria Incentivo disputado em 03 buracos e também foi realizado um torneio de Putter em 09 
buracos para os iniciantes. Após a competição, foi servido um lanche a todos os participantes junto 
com a Entrega de Prêmios. Os resultados conquistados pelos jovens de Japeri foram muito bons, 
o que mostra a força de vontade e dedicação dos alunos ao esporte. Para um maior incentivo e 
também para conquistar melhores resultados nos torneios juvenis, a AGPJ pretende organizar 
todo mês um torneio.  
 
Doação de Bolas. O clube paulista São Fernando Golf Club, através de seu presidente Richard 
Conolly, doou 1.000 bolas de golfe usadas de seu Driving Range para Japeri. As bolas serão 
utilizadas na Escola de Golfe de Japeri. 
 
Doação de Luvas. Foram doadas 80 luvas em tamanho juvenil para a escola de golfe. 
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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.  
 
Pragas: Nossos greens apareceram com uma praga “carvão” (até este momento desconhecido 
em Japeri) que foi combatido com isatalonil seguindo orientação do agrônomo responsável. 
Também foi detectada a presença de cochonilha, que foi combatido com inseticidas específicos. 
 
Obras: Foi construída uma ponte no buraco 6 com dormentes, assim evitando a travessia precária 
do córrego. A drenagem de emergência feito no início do ano se mostrou um sucesso. Foi 
eliminado o mato nas bancas com capim manual. 
 
Greens: Realizamos o trabalho de vertical na parte da frente do green do buraco 7, levando esse 
material recolhido para o plantio do viveiro novo de green, no limite do driving range.  Passamos a 
altura de corte de todos os greens de 4 para 5mm, com o objetivo de dar melhores condições de 
restabelecimento devido ao ataque da cochonilha e formar uma reserva para enfrentar o inverno.  
Com isso os greens passaram a ser cortados 3 vezes por semana ao invés de 2 vezes, para assim 
evitar o scalp, e em maio foi feito uma adubação nos greens para prepará-los para o inverno. 
 
Anel Rodoviário BR 101: Estamos preocupados com a constante presença de técnicos da firma 
Tecnosolo no nosso campo, tirando amostras do solo para a passagem de uma rodovia que irá 
ligar o município de Duque de Caxias ao Porto de Sepetiba.  Caso esta estrada seja construída 
vamos perder os greens dos buracos 4 e 7 e o buraco 5 inteiro. Não recebemos nenhuma 
notificação desta provável desapropriação, pois a prefeitura do município de Japeri continua 
omissa no que se refere ao campo público. 
 
Marcação do Campo: As marcas e 100 e 150 jardas foram colocadas no campo, os limites do 
campo foram definidos e também a marcação dos azares de água. Placas foram colocadas nos 
tees com o desenho do buraco, jardas, handicap stroke e par, trabalho executado por um morador 
artista da comunidade. 
 
Green-fees: A freqüência de visitas no campo tem crescido, nesse 2º trimestre tivemos 
aproximadamente 100 visitas sendo, 37 alunos da escola de golfe e uma média de 60 visitantes de 
fora.  
 
3 - EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS: 
A AGPJ pagou um curso técnico de Eletromecânico no SENAI para o empregado Eliel Gomes da 
Silva, que já está trabalhando com manutenção preventiva dos nossos equipamentos de campo, 
sob a orientação do Emerson de Almeida Nascimento, Técnico Eletromecânico. 
Continuamos com a visita técnica mensal do técnico eletromecânico Emerson de Almeida 
Nascimento. 
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4- ADMINISTRAÇÃO: 
Em março começamos o rodízio de férias dos empregados da AGPJ, sendo um por mês para 
evitar despesas extras repentinas. 
O afastamento do antigo encarregado, em março, refletiu em grande economia no consumo de 
gasolina e derivados, uma melhoria no trabalho e conservação do campo e também no 
entusiasmo e espírito de equipe dos nossos empregados. O banco de horas continua sendo usado 
proporcionando economia, pois evita o pagamento de horas extras. 
 
5 - MÍDIA: 
O nosso projeto continua obtendo uma boa visibilidade nos órgãos de divulgação e aproveitamos 
para informar aos nossos incentivadores e patrocinadores que no dia 05 de junho, no Programa 
Mais Você da apresentadora Ana Maria Braga e no programa Caldeirão do Huck, do dia 16 de 
junho, ambos da TV Globo foi ao ar em rede nacional, matéria com um dos alunos da escola de 
golfe, o menino Janjão. 
 

Agradecemos nossos patrocinadores mensais, Coca-Cola, Granado, Souza Cruz, Silvia Mello 
Franco Nabuco, Raul Davies, Lauro de Luca, Michael Whyte, RPM Hospitalar, Club-Med, 
Gávea Investimentos e o grande apoio do Gávea Golf.  
 
Em anexo encaminhamos o balancete do mês de junho de 2007.  
 
A todos que tem nos apoiado agradeço em meu nome e da Diretoria, colaboradores, empregados, 
caddies e da comunidade de Japeri. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
Victoria Whyte 
Presidente AGPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos: 
Balancete 06/2007 
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Escola de Golfe 
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