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Prezados Amigos Golfistas,
Gostaríamos de informar algumas das atividades da Associação Golfe
Público de Japeri no ano de 2006:
Atualmente estamos com 60 alunos na escola de Golfe de Japeri, todos
estudantes de escolas públicas do município, tomando 2 aulas por semana
com todo equipamento emprestado pela AGPJ. Graças ao apoio de um
sócio do Gavea Golf, o Profissional Rafael Navarro está supervisionando e
orientando a parte técnica do aprendizado de nossos alunos moradores da
comunidade. Fomos convidados para enviarmos 4 jovens para participar do
Pro-Am Juvenil do Itanhangá Golf Club em 2 e 3 de dezembro.

Realizamos o 1º Campeonato Infanto-Juvenil da baixada durante as férias
escolares de julho, para quase 50 crianças, onde também tivemos a
participação de jovens de Nova Iguaçu.
Uma equipe de caddies de Japeri representou a AGPJ no Torneio
Interclubes dos Caddies, realizado no campo do Itanhangá em agosto.

Os trabalhos no campo estão sendo orientados e supervisionados pelo
Engenheiro Agrônomo Fabio Silva, e a conservação das máquinas pelo
Técnico Eletromecânico Emerson de Almeida Nascimento. O encarregado
do campo passou a dar dedicação total ao término dos 9 buracos e a
conservação adequada dos mesmos.

Na parte administrativa foram equacionados a regularização das férias dos
empregados, a introdução do Banco de Horas implantando a compensação
de horas trabalhadas que nos proporcionou uma grande economia.
Passamos a racionalizar nossas compras usando o cadastro de
fornecedores do GGCC para consulta, o que tornou possível uma enorme
redução nos nossos custos. A parte administrativa foi implantada com
sucesso graças a doações de fax, computador, impressora e celular.
Regularizamos também a situação de um operador que tirou carteira de
motorista e, seguindo nossa filosofia de trabalho procurando incentivar e
ajudar o crescimento profissional estamos pagando um Curso de Mecânico
no SENAI para o caddie Eliel Gomes da Silva.

Não poderíamos deixar de agradecer a enorme colaboração dos
Presidentes, Diretores-Sócios, Profissionais e Empregados dos clubes, em
especial Gavea e Itanhangá, desejando a todos um

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO!!
Um especial agradecimento a Federação de Golfe do Estado do Rio de
Janeiro nas pessoas do seu Presidente e empregados pelo inestimável apoio
e dedicação.

Vamos realizar nos dias 13 e 14 de dezembro um campeonato interno de fim
de ano com premiação, churrasco, entrega de algumas cestas básicas e
sorteio de brindes. O campeonato juvenil ocorrerá no dia 18 de dezembro
com premiação, lanche e sorteio. Caso seja possível gostaríamos de receber
algum auxilio para estes eventos.
Antecipadamente agradeço em meu nome e da Diretoria, colaboradores,
empregados, caddies e da comunidade golfista de Japeri.

Victoria Whyte
Presidente
Associação Golfe Público de Japeri.
(21) 2495-5003
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