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Associação Golfe Público de Japeri

1- ESCOLA DE GOLFE:
Atualmente, 76 crianças da comunidade de Japeri com até 16 anos estão matriculadas na Escola,
onde recebem aulas de golfe, etiqueta e comportamento duas vezes na semana, além de lanche. O
equipamento utilizado foi doado ao Campo Público de Golfe de Japeri – que é um projeto sem fins
lucrativo.
Campeonatos Internos: Dando continuidade às competições mensais, foi organizado um torneio
no Dia das Crianças em outubro disputado na modalidade stroke-play gross em categorias por
idade, com a participação de quase 70 juvenis. Para os iniciantes, na categoria incentivo, foram
jogados somente 3 buracos. Depois da premiação foi servido um lanche.
Tour Juvenil em Porto Alegre: Acompanhando o grupo da Federação de Golfe do Estado do Rio
de Janeiro, 3 juvenis de Japeri participaram do Tour Juvenil etapa Porto Alegre, válido para ranking
nacional juvenil. As passagens, estadia no hotel e despesas foram pagas pela AGPJ. Anderson
Nunes terminou em segundo lugar na categoria até 11 anos.
Campeonato Aberto da Federação de Golfe do Estado de RJ: Os 3 melhores colocados no
ranking interno da escola de golfe foram convidados para jogar no Campeonato Aberto da FGERJ
em novembro no Gavea Golf. Oziel Lopes terminou os 3 dias de campeonato em 1º lugar na
categoria com handicap de 16 a 24, sem ter treinado no campo antes.
Pro-Am da Escola de Golfe do Itanhangá: 8 juvenis participaram dos 2 dias de campeonato
juvenil no Itanhangá em dezembro com resultados expressivos. Breno Domingos conquistou 1º
lugar no Putter até 10 anos e Jefferson de Jesus 1º lugar no Putter acima de 11 anos. Jefferson
também tirou 1º lugar nos 18 buracos categoria handicap até 32, e Kervin de Freitas ficou em 1º
lugar na categoria de 33 a 40.
Ranking Juvenil Brasileiro: Os nossos alunos têm conseguido bons resultados neste primeiro ano
de competições e terminaram o ano nas seguintes colocações no ranking brasileiro Juvenil:
Anderson Nunes terminou 2007 em 1º lugar na categoria até 11 anos, Christian Barcelos da Silva
terminou em 9º na categoria até 13 anos, Oziel Lopes em 23º na categoria até 15 anos, Jéferson de
Jesus em 24º na categoria até 15 anos, Caroline Medeiros em 11º na categoria até 18 anos e Kelli
Simone em 8º na categoria até 15 anos. Com esta colocação do Anderson ele recebeu um convite
do David Leadbetter Golf Academy em Bradenton, Florida, para participar de uma semana de
clínica e treinos de golfe durante 2008. A AGPJ vai pagar sua passagem aérea.
Festa de Natal: Mais de setenta juvenis participaram do torneio comemorativo, disputado por
grupos de cinco juvenis, em nove buracos na modalidade Scramble. Reginaldo Xavier, Wilson
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Martins, Daniel Conceição, Kely Aparecida e Clarice Fernandes formaram a equipe campeã. Para
os golfistas iniciantes, a diversão ficou no Pula-pula e na pipoca. Houve também um torneio de
putter para inaugurar o novo green de treino. A dupla campeã foi Anderson Nunes com Vicky Whyte
e o segundo lugar foi garantido pela dupla Kerven de Freitas e Maria Lucia Barcellos.
Durante a Entrega de Prêmios foi servido um almoço, com vários sorteios. Wesley Oliveira ganhou
uma TV e Christian Barcelos da Silva, uma bicicleta. Ainda foram sorteados ventiladores, DVDs e
outros brinquedos. Além da festa, todos os jogadores participantes ganharam uma Cesta de Natal.
Agradecemos à Coca Cola, Pedro Barusco e Analysis Group pelo patrocínio da festa.
Bolas de Golfe: Agradecemos ao Gavea Golf & Country Club a doação de 500 bolas usadas de
treino, e aproveitamos para informar que compramos 1500 bolas novas para a Escola.
Doação de Tacos e material de jogo: Agradecemos às senhoras do Itanhangá Golf Club pela
doação de sapatos de golfe, e a Sra.Lucia Guilger para os tacos, troféus e roupas.
Cestas Básicas: Um patrocinador está fornecendo 25 cestas básicas por mês para os alunos da
Escola de Golfe, que estão sendo sorteados num sistema de rodízio cada mês.

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. O campo sofreu bastante com a estiagem deste inverno, mas os tees e greens estão
sendo irrigados diariamente e se apresentam em boas condições.
Contenção de Erosão: Foi dada continuidade ao plantio da grama batatais na encosta esquerda
do fairway do buraco 5, deixando a área mais protegida da erosão e causando uma melhor
impressão do visual.
Novo Putting Green de Treino: O green de treino não estava em boas condições devido ao
excesso de uso, e por este motivo um novo green próximo à entrada do campo foi construído,
utilizando grama do viveiro. Este green foi inaugurado em dezembro apresentando ótimas
condições de jogo.
Buraco 6: Dando continuidade aos trabalhos no buraco 6, os fairways dos buracos 5 e 6 foram
nivelados. O aterro foi feito com barro escavado de um barranco próximo. Ao mesmo tempo foi
aterrada e ampliada à área de approach em volta do green do 6 e construída uma banca de areia
ao lado do green, para dar uma diferencial a este par 3.
Novas Barragens: Foram construídas novas comportas nos lagos dos buracos 5 e 6, para poder
melhor controlar o nível de água.
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Green Fees: Outubro: 48 visitantes pagos;
Novembro: 70 visitantes pagos;
Dezembro: 50 visitantes pagos;
Isto tudo além da freqüência normal dos alunos da escola.

3 - EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS:
O técnico eletromecânico, Emerson de Almeida Nascimento supervisiona o trabalho do empregado
Eliel Gomes da Silva na manutenção preventiva dos nossos equipamentos.
Neste trimestre compramos 31 lâminas para a vertical, 2 pares de lâminas e de eskis para a
roçadeira do trator, 10 lâminas para a roçadeira costal e 2 contra facas para o Greensmaster 1000.
O cilindro de corte da Greensmaster 1000 foi para a retifica.

4 - ADMINISTRAÇÃO
Inauguramos o nosso site www.japerigolfe.com.br e convidamos todos a visitá-lo. O site foi
construído pela empresa HKL sem custo para a AGPJ.
A AGPJ está pagando um curso de informática básico para 2 empregados, Jair Medeiros e Gilson
da Silva e a carteira de motorista para o encarregado do campo Ronaldo Brasil.
Viagem Anderson: Já tiramos o passaporte do Anderson Nunes e a entrevista para tirar o visto
para o USA está agendado.
Desconto de IRRF – Projeto de Incentivo. Foi aprovado um projeto para a AGPJ que visa receber
incentivos descontados do pagamento do IRRF, conforme a nova lei de 11438/06 do Ministério de
Esportes, preparado por Eduardo Rabello da Softpart Participações, firma que está responsável
pela captação de recursos. Conseguimos fechar um patrocínio com a OI Futuro.
Nova Casa: O Analysis Group custeou a reforma da casa do Anderson Nunes que estava em
condições precárias. A casa nova foi entregue no final de dezembro, 3 quartos com muita
ventilação e luz natural, banheiro e cozinha nova, além de reformas na fiação e encanação.

5 - MÍDIA:
O nosso projeto continua obtendo uma boa visibilidade nos órgãos de divulgação e aproveitamos
para informar aos nossos incentivadores e patrocinadores que o R&A mandou uma equipe para
fazer uma filmagem em Japeri que será mostrado em televisão aberta na Europa e no USA, a Band
Sport fez uma matéria sobre os jovens golfistas que foi ao ar no dia 17/10, Sport TV também filmou
Japeri para o novo programa semanal sobre golfe, e o Jornal do Brasil publicou uma matéria de
uma página inteira no domingo 23/12.
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Agradecemos nossos patrocinadores mensais, Coca-Cola, Granado, Souza Cruz, Silvia Mello
Franco Nabuco, Raul Davies, Lauro de Luca, Club-Med, Arminio Fraga, Marcelo Stallone,
Instituto Plajap, Analysis Group e o grande apoio do Gavea Golf.
Em anexo encaminhamos o balancete do mês de novembro de 2007. Em breve enviaremos o
Balanço Geral de 2007.
A todos que tem nos apoiado agradeço em meu nome e da Diretoria, colaboradores, empregados,
e comunidade de Japeri.
Cordialmente,

Victoria Whyte
Presidente AGPJ
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Fotos:
Aberto da FGERJ – Nov/07

Oziel Lopes recebendo o prêmio durante a entrega de prêmios do Ab. FGERJ

Participação de 3 juvenis e vitória de Oziel Lopes

Entrevista com Dede Gómez da Band Sports
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FESTA DE NATAL

Cestas de Natal

Sorteio
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CAMPO
Novo Green de treino e bunker do 6

