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2 Parceiros da AJOV  
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3 Objetivo da AJOV 
Utilizar o Vôlei como meio para promover saúde, educação, cidadania e oportunidade, tornando um fator de integração e inclusão 
social objetivando a formação de atletas. 

 
4 Identificação dos Alunos  

 Jovens atletas com idade entre 7 e 18 anos participam do projeto BOM DE BOLA BOM DE ESCOLA. A iniciativa é 
realizada pela Ajov que oferece condições para a prática desportiva na modalidade de voleibol. A Ajov é voltada para 
alunos/atletas aliada à conduta ética dentro e fora dos limites esportivos. Além de estimular o espírito de equipe, a 
cooperação e o fortalecimento de valores morais. 

 As participantes recebem treinos gratuitos, sistemáticos por professores da Ajov capacitados e habilitados na 

modalidade oferecida e ainda contam com o apoio e incentivo de atletas renomados no país, como Natalia Zílio (atleta 

Olímpica). Os atletas recebem ainda acompanhamento físico, atividades de lazer, uniforme completo e todo material 

recreativo e esportivo necessário para boa prática desportiva. 
 

5 Professores Responsáveis 
 Rogério Barp:_____ rogériobarp@yahoo.com.br; (49) 99123-6907 Cref2361G/SC 
 Madier Gulliti Vidal_ madier-25@hotmail.com       (49)99922-1749 Cref 20441G/SC 
 Cesar Junqueira: __cesarjunqueira@uol.com.br; (49)99997-1835 Cref 1390G/SC 
 João Maria Luchese:_joao.luchese@ajov.com.br    (49) 99913-6274 Cref 8958G/SC 
 Marlon de Oliveira:_marlonmartinsoliveira@outlook.com (49)99109-0693 Cref 19393G/SC 

 
6 Locais de Funcionamento 

 Ginásio do Colégio Celso Ramos em Joaçaba; 
 Ginásio da Escola Frei Bruno em Joaçaba; 
 Ginásio de Esportes Municipal de Vargem Bonita; 
 Ginásio de Esportes do Colégio Luterano Santíssima Trindade; 
 Ginásio de Esportes da Campina da Alegria – Vargem Bonita; 
 Ginásio de Esportes Oscarzão – Herval d´ Oeste. 
 Ginasio da Escola Nuperajo - Joaçaba 

mailto:rogériobarp@yahoo.com.br
mailto:madier-25@hotmail.com
mailto:cesarjunqueira@uol.com.br
mailto:joao.luchese@ajov.com.br
mailto:marlonmartinsoliveira@outlook.com
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7 Dias e Horários de Funcionamento dos Núcleos  
 

7.1. Vargem Bonita 
 

Núcleo Prof. Idade 3ª feira 4ª feira 5ª feira nº de alunos 

Vargem Bonita Rogério Sub 10 anos  13h30-14h30 9h45 – 10h45  55 

Vargem Bonita Rogério Sub 14 anos   10h45 – 11h45  13h30-14h30 37 

Vargem Bonita Rogério 15 a 17 anos 14h30-16h00  14h30-16h00 28 

Total de Alunos na Vargem Bonita                                  120 

 
7.2. Joaçaba 

 

Núcleo Prof. Idade 2ªfeira 3ªfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira Sábado Nº Alunos 

Oscarzão João  7 a 11 anos 17h30 – 18h30       30 

Celso Ramos Madier 8 a 13 anos  17h30 – 18h30 
 

17h30 – 18h30   23 

Santa Tereza João 7 a 12 anos  17h30 – 18h30   
 

 12 

Social (C. Ramos) Madier 14 a 18 anos   15h30 – 17h00  
 

 15 

SST Trindade João 10 a 12 anos   17h40 – 18h40  
 

 13 

Pré–iniciantes  César 9 a 11 anos   17h40 – 18h40  17h40 – 18h40  15 

Nuperajo 
João/ 

Madier 
7 a 11 anos   

 
13h40 – 14h35   86 

Total nos núcleos  
 

194 

 

Competição  
 

  
 

    

Iniciantes César 12 anos 13h30 – 15h30   13h30 – 15h30  13h30 – 15h30 9h30 – 11h30 16 

Pré – Mirim  Madier 13 anos 15h30 – 17h30 14h30 – 17h30 17h00 – 19h00  15h30 – 17h30 7h30 – 9h30 15 

Mirim João 14 anos 
13h30 – 15h30 

(oscarzão) 
13h30 – 15h30 
(Celso Ramos)  

13h30 – 15h30 
(acad. Vo2) 

16:30 – 20h00 
(Celso Ramos) 

9h30 – 11h00 
(Celso Ramos) 

11 

Infantil João 15 e 16 anos 
15h30 – 17h30 

(Oscarzão) 
15h30 – 17h15 
(Celso Ramos)  

13h30 – 15h30 
(acad. Vo2) 

16h30 – 20h00 
(Celso Ramos) 

8h00 – 9h30  
(Celso Ramos) 

10 

Total Competição     52 

Total de alunos em Joaçaba 246 
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7.3. Campina da Alegria 
 

Núcleo Prof. Idade 2ª feira nº de alunos 

Campina da Alegria Marlon 7 a 10 anos 9h00-10h30 10 

Campina da Alegria Marlon 7 a 11 anos 13h30-14h30 10 

Campina da Alegria Marlon 12 a 16 anos 14h30-15h30 16 

Total de alunos                                                                                                                                                                                                                             36 

 

Total de crianças atendidas pelo projeto bom de bola Bom de Escola  em 2018                                                                        402 
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8. Registro de Eventos 
 

 FEVEREIRO 
 

 Equipes de rendimento da AJOV retomam treinos – 21/02/2018   
 

Atletas das categorias Iniciantes, Pré-Mirim, Mirim e Infantil da Associação Joaçabense de Vôlei reiniciam preparação 
para campeonatos em 2018. As meninas que integram as equipes de rendimento da Associação Joaçabense de Vôlei (AJOV) 

retomaram as atividades na tarde da sexta-feira (16). As atletas das categorias 
Iniciantes, Pré-Mirim, Mirim e Infantil receberam informações sobre as ações 
que a Associação irá desenvolver neste ano. 

As atletas que tem entre 9 a 15 anos ouviram os três professores, João 
Luchese, Cesar Junqueira e Madier Vidal também sobre as principais 
competições em que irão participar e além disso a possibilidade de reforçar as 
equipes com a contratação de uma ou duas atletas para completar o grupo 
Mirim e Infantil. "Queremos chegar na maioria das finais dos campeonatos que 
disputaremos e para tanto enfatizei sobre a pontualidade, compromisso e a 
dedicação das atletas. Já que os pais apoiam e compartilham das mesmas 
ideias da Associação, neste ano a equipe pode estar no topo", destacou o 
técnico João Luchese. Já o professor Cesar Junqueira salientou a importância 
da participação da equipe Mirim no JESC 12 a 14 anos da Fesporte pelo 

colégio Conexão. "É o caminho mais curto para a equipe participar de um Brasileiro, para isso é preciso dedicação. Outra 
chance é a Taça Paraná, uma grande vitrine da modalidade", explicou. "Existem grandes chances da AJOV despontar entre as 
melhores e requer a dedicação total da equipe", pontuou o professor salientando que as categorias como o iniciantes que 
trabalhava 6h semanais, trabalharão oito horas na semana neste ano, com intuito de tornar a equipe competitiva. 
O professor Madier Vidal responsável pela categoria Pré-Mirim, enfatizou e voltou a cobrar dedicação e responsabilidade. 
"Temos uma geração competitiva e com grande potencial. Independente das contratações, todas terão espaço no grupo”. Entre 
os campeonatos mais visados pela AJOV em 2018 estão os Estaduais nas quatro categorias: Iniciantes, Pré-Mirim, Mirim e 
Infantil pela Federação; Olesc com a equipe Infantil, a disputa nas Ligas, além da Taça Paraná, a maior competição de base da 
America Latina. A AJOV também está pré-inscrita na Copa Estrela no Rio Grande do Sul e pode disputar além de amistosos e 
outras competições no decorrer do ano.  
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 MARÇO 
 

 Natália Zílio é eleita a melhor atleta de vôlei de 2017 pelo COB – 05/03/2018 
 

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta semana o nome de 51 melhores atletas de 2017 em cada modalidade 
esportiva, incluindo o de Natália Zílio, eleita a melhor atleta de vôlei. A ponteira e atual 
capitã da seleção brasileira, foi descoberta e formada nas categorias de base da 
Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV).  A entidade com 22 anos de trabalhos 
sociais integra aproximadamente 300 alunos em cinco núcleos, além do trabalho 
realizado com as equipes de rendimento. A diretoria da AJOV ficou orgulhosa de mais 
esta conquista da atleta que iniciou na modalidade por volta dos 10 anos e defendeu a 
AJOV até os 16 anos, sua equipe do coração, em inúmeras competições.  Atualmente, 
Natália empresta sua imagem para divulgar os trabalhos do projeto social da AJOV que 
tem o objetivo de apontar um futuro melhor para inúmeras crianças e adolescentes. Os 
núcleos que trabalham a modalidade com meninos e meninas de sete a 16 anos em 

Joaçaba, Vargem Bonita e Campina da Alegria. O ano de 2017 foi marcante para a ponteira Natália. Na sua primeira temporada como 
capitã da seleção feminina, a atacante liderou o Brasil na conquista do 12º título do Grand Prix e ainda foi eleita a melhor jogadora da 
competição que teve sua fase final disputada, em Nanjing, na China. A ponteira ainda participou das conquistas dos títulos da 
tradicional Montreux Volley Masters e do Sul-Americano, além da medalha de prata na Copa dos Campeões. Na última semana, a 
campeã olímpica recebeu um importante reconhecimento do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) ao ser eleita a melhor jogadora da 
modalidade no Brasil em 2017. 

No momento, Natália defende o Fenerbahçe, da Turquia, pela segunda temporada consecutiva. Na seleção feminina terá como 
primeiro compromisso em 2018 a Liga Nações que será disputada entre os dias 15 de maio e 1º de julho. Sobre a premiação: Os 
vencedores participarão de cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, no dia 28 de março, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Outros 
atletas concorrerão ao prêmio Atleta da Torcida serão revelados no domingo, dia 4 de março, durante o programa Esporte Espetacular, 
da TV Globo. A escolha do Atleta da Torcida será feita pelo público, em votação pela Internet. A escolha dos melhores atletas em cada 
modalidade, assim como os atletas que concorrem ao Troféu de Melhor Atleta do Ano, foi realizada por um júri formado por jornalistas, 
dirigentes, ex-atletas e personalidades do esporte. A edição do Prêmio Brasil Olímpico 2017 premiará também os melhores atletas dos 
novos esportes e modalidades do Programa Olímpico para Tóquio 2020: Beisebol e Softbol, Escalada Esportiva, Karatê, Surfe, Skate, 
Basquete 3×3 e Ciclismo BMX Freestyle. Natália Zílio não estará presente na cerimônia devido a agenda de jogos pelo Fenerbahçe, 
mas representantes da sua família receberão o prêmio.  
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 Atletas da AJOV acompanham Assembleia Geral do SICREDI – 09/03/2018 
 
Ação teve caráter educativo para mostrar as crianças e adolescentes como é o funcionamento de um Sistema Cooperado. A 

Agência do SICREDI de Joaçaba, reuniu os associados na noite da quinta-
feira (08) para Assembléia Geral com os associados para prestação de contas 
do exercício financeiro de 2017. E a Associação Joaçabense de Voleibol 
(AJOV) esteve participando com a presença da Comissão Técnica e 25 
atletas já que é correntista da cooperativa de crédito. O propósito da 
participação é de caráter educativo visando mostrar as crianças e 
adolescentes como é o funcionamento de um Sistema Cooperado, 
contribuindo com a formação da cidadania dos nossos beneficiários do 
projeto. O evento que contou com a presença do presidente do Sicredi Norte 
RS/SC, Adelar Parmeggiani, teve a exposição dos dados referentes a 
movimentação financeira do ano anterior onde houve um crescimento de 15% 
em ativos totais, 36% acima do previsto o que resultou numa sobra no final do 
exercício de R$ 46 milhões, sendo que deste valor R$ 20 milhões foram 
devolvidos aos associados em capital e em conta corrente. A unidade de 
Joaçaba tem 3.700 associados e vem crescendo ano após ano. Há poucos 
dias foi inaugurada uma agência em Luzerna e em agosto deverá ser a vez de 

Herval d’Oeste. Para a diretoria da AJOV, oportunidades como estas demonstram as atividades das empresas parceiras e que 
investem na modalidade e uma troca de experiências. A entidade com 22 anos de trabalhos sociais integra aproximadamente 300 
alunos em cinco núcleos, em Joaçaba, Vargem Bonita e Campina da Alegria que participam também do projeto Bom de Bola, Bom 
de Escola, é um programa sócio-esportivo-educacional, com apoio do Ministério do Esporte, para captação via incentivo fiscal e que 
utiliza uma modalidade esportiva olímpica, como programa de inclusão social. Durante os treinos são desenvolvidas atividades 
lúdicas e recreativas, sem a pretensão de formar atletas, mas oferecer uma opção de lazer que permita despertar princípios como: 
convívio em grupo, disciplina, respeito, ordem, iniciativa, liderança, indispensáveis para a formação moral e ética dos participantes. 
Para as alunas que apresentam aptidão na modalidade é oferecida a oportunidade de ingressar no desporto de rendimento, 
participando de competições oficiais, regulamentadas por entidades de organização desportiva. Assim, completa-se o ciclo de 
promoção de saúde, educação e cidadania, com a geração de oportunidade e renda através do esporte, ingressando em equipes de 
rendimento. A AJOV conta com as equipes de rendimento nas categorias Iniciantes, Pré-Mirim, Mirim e Infantil que iniciaram as 
preparações para os campeonatos mais visados para este ano. 
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 AJOV tem novo patrocinador e aprova criação do Instituto Natália Zílio Pereira – 20/03/2018 
 

A noite desta segunda-feira (19) foi considerada um marco para a história da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) que 
possui 22 anos de trabalhos. Durante o encontro que reuniu a diretoria e 
conselho fiscal, além de pais e alunos, foi apresentado o novo patrocinador para 
o ano de 2018 - o Sicredi e, ainda a criação do Instituto Natália Zílio Pereira que 
está em planejamento e sendo desenvolvido pela atleta neste ano. A 
Assembleia Geral colocou em discussão e aprovou as contas de 2017, bem 
como fez a apresentação da saúde financeira da entidade e demonstrou o 
equilíbrio financeiro devido a boa gestão existente. Os dados podem ser 
consultados no site da entidade www.ajov.com.br/site/portal_transparencia.php 
que é atualizada semestralmente.  De acordo com o presidente da AJOV, Egildo 
Bevilaqua, as despesas e arrecadações estão equilibradas o que mostram a 
coerência financeira da entidade e também devido a gestão compartilhada que 
vem ocorrendo. O gerente da unidade do Sicredi de Joaçaba, Roque 
Casagrande, esteve presente no encontro e destacou a importância da entidade 
e do projeto que desenvolve, além de revelar atletas nacional e mundialmente, 

possui o trabalho de abnegados na diretoria e pais que acompanham os trabalhos de perto. "Já possuímos uma parceria semelhante 
com clubes de futebol dentro e fora do estado. E ao ter conhecimento deste projeto que possui apoio incondicional dos pais e de 
voluntários, quisemos associar a marca do Sicredi e apoiar a AJOV". Os conselheiros da AJOV, Roberto Wesoloski – o Betinho e 
Dirceu Machado apresentaram o projeto de criação do Instituto Natália Zílio Pereira aos presentes. A proposta prevê que o estatuto da 
AJOV seja modificado para que existe o investimento em ações sociais em núcleos que podem ser espalhados por todo o país e no 
exterior, por uma empresa que cuida da imagem da atleta que é ponteira e atual capitã da seleção brasileira, foi descoberta e formada 
nas categorias de base da AJOV e atualmente defende o Fenerbahçe, da Turquia, pela segunda temporada consecutiva. "Fomos 
chamados pela atleta para uma reunião onde todo o projeto foi exposto. Em suas palavras é uma retribuição ao que a AJOV 
proporcionou a ela e ficamos felizes com a proporção com a aprovação deste projeto nesta Assembléia", comentaram. A proposta 
prevê ainda que atletas das bases realizem intercambio colegial e universitário. "De um projeto local passamos a ter um projeto 
nacional e internacional. A AJOV passará a ter um departamento que gerenciará o Instituto porém, com a gestão compartilhada com a 
empresa que gerencia a carreira da Natália. O que ampliará nosso projeto e os beneficiados", salienta Betinho, destacando que o 
planejamento deste projeto iniciou neste ano e deve entrar em atividade em 2019. 
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 Equipes de rendimento da AJOV realizam visita de integração na APAE de Joaçaba – 23/03/2018 
 

As atletas das equipes de rendimento da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) nas categorias Iniciantes, Pré-Mirim, Mirim 
e Infantil tiveram uma tarde diferente na última semana. As alunas com faixa etária entre 10 a 16 anos, fazem parte do Projeto Bom de 

Bola, Bom de Escola", e na sua maioria estudam em escolas públicas de 
Herval d’ Oeste e Joaçaba e vêem no esporte uma oportunidade de 
serem atletas e de cidadãs determinadas. De acordo com o professor 
João Luchese, que foi acompanhado pelos professores Madier Vidal e 
Cesar Junqueira todos tiveram uma tarde divertida e muito especial, onde 
participaram de atividades recreativas com os alunos das turmas da Pré-
Qualificação, SAL (Serviço de Atendimento Laborativo) e SAE I (Serviço 
de Atendimento Específico). "As atletas conheceram a rotina da 
instituição. Gostaríamos que todas as alunas da AJOV conhecessem a 
APAE, porém foi possível que apenas uma parte pudesse participar desta 
ação. Mas a tarde foi bem produtiva e as meninas puderam ver que os 
alunos da APAE não possuem limitações e que desempenham atividades 
com muito bom humor e, possuem autoestima. Uma lição para elas e um 
aprendizado para todos. Ficamos encantados com o trabalho que é 
realizado pela entidade e por isso parabenizo pela dedicação e por nos 
receberem tão bem”. Os alunos das instituições ao fim das atividades 
participaram de um lanche e foram convidados pela AJOV a presenciar 
uma competição local ou até mesmo um treino da Associação para 

também conhecer a rotina das meninas. A AJOV teve apoio no deslocamento nessa oportunidade da empresa UNESUL. 
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 MAIO 
 

 AJOV promove encontro com pais de alunas da categoria Pré-Mirim – 11/05/2018 
 

  Atletas realizaram homenagens para as mães na oportunidade. Os pais das alunas da categoria Pré Mirim da Associação 
Joaçabense de Voleibol (AJOV) participaram nesta quinta-feira (10) de um encontro onde foram abordados diversos assuntos de suma 
importância para o bom desenvolvimento do projeto. Cerca de 60 pessoas participaram da reunião que ocorre na escola Celso Ramos. 
Ao fim do encontro as meninas realizaram uma homenagem as mães, recitaram poemas, leram cartinhas, fizeram cartazes e 
entregaram lembranças, algo que emocionou a todos, celebrando o Dia das Mães que é comemorado no domingo (13). A 
comemoração foi encerrada com rodízio de pizzas e com uma belíssima integração entre todas as famílias envolvidas e a comissão 
técnica da AJOV. "Agradeço a todos os pais e meninas que fizeram desde dia, um dos mais especiais que vivi até hoje dentro da 
AJOV", pontuou o técnico da categoria Pré-Mirim, Madier Vidal. 
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 JUNHO 
 

 AJOV participa de ato de entrega do Parque Municipal de Joaçaba – 11/06/2018 
 
A Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) participou da entrega do Parque Municipal Ivan Orestes Bonato, que ocorreu 

neste sábado (09). Cerca de 50 alunos das equipes de rendimento e núcleos participaram de atividades e jogos com a comunidade, 
além de desafios que aconteceram na quadra principal e na de areia.  

Também ocorreram a entrega de brindes, camisetas e bombons para os vencedores dos desafios. De acordo com Comissão 
Técnica da AJOV que esteve presente no ato, foi um dia agradável e o parque será bastante útil não só para a entidade mas para toda 
a comunidade. O espaço servirá de encontro para as famílias de Joaçaba e da região.O Parque contempla quadras esportivas (futebol, 
basquete e vôlei), cancha de bocha coberta, playground, local para caminhada, passeio de bicicleta, entre outros. O funcionamento do 
local será das 7 às 22 horas durante todos os dias da semana. 
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 AJOV vence primeira etapa da Liga Serrana na categoria Iniciantes – 11/06/2018 
 
A competição ocorreu em Lages envolvendo seis equipes. A equipe joaçabense venceu todos os jogos por 2 sets a zero. A 

equipe Iniciante da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) disputou neste sábado (09) a etapa da Liga Serrana em Lages, com 
outras cinco equipes: Avofel, A.L.V. Lages, Santa Rosa, Celso 
Ramos e Avofel B. Os jogos ocorreram no Ginásio Jonis 
Minosso, a competição teve início às 9h e finalizou às 17h. As 
equipes são compostas por meninas até 12 anos e de acordo 
com o César Junqueira, duas quadras foram montadas no 
ginásio dando assim maior contato entre as atletas. A AJOV 
venceu todos os jogos por 2 sets a zero, saindo invicta sem 
perder nenhum set. "A categoria Iniciantes é o início das atletas 
da AJOV na modalidade e o desenvolvimento da caminhada na 
equipe. É um grande desafio para estas alunas e por mais 
preparadas que estejam, na hora da competição a parte carga 
emocional sobrecarrega, como acontece com adultos. Tem 
meninas que conseguem e dominam essa carga, tem outras 
que não conseguem e outras que demoram a entrar no jogo", 
destaca. "A competição ainda tem diversas obrigatoriedade, 
onde dez meninas tem que jogar ao menos em 13 pontos e 

ainda o técnico tem que fazer substituições durante a partida. Para isso é preciso estratégia e muita dedicação das meninas", pontua 
César.  César pontua que entre os pontos a se melhorar estão a defesa e o deslocamento dentro de quadra - na transação do ataque 
para a defesa ou vice e versa. O professor ainda destaca que as meninas mostram que melhor preparo e condições de jogo. "Temos 
muito a melhorar, a caminhada é longa e ainda temos uma nova etapa em setembro, onde saem duas equipes classificadas para o 
estadual. E ao fim do ano jogam com 12 equipes de todas as ligas do estado, na grande final", ressalta César. "Não basta preparar as 
atletas para vencer aqui, mas estar de olho no estadual e conquistar lá na frente a final", completa.  
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 Atletas da AJOV participam de atividades com alunos da APAE de Joaçaba – 13/06/2018 

 
As meninas das equipes de rendimento da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) integrantes das categorias Iniciantes, 

Pré-Mirim, Mirim e Infantil participaram novamente de uma tarde 
divertida na APAE de Joaçaba.  As atletas visitaram a instituição na 
tarde desta terça-feira (12) e fizeram atividades esportivas 
juntamente com os usuários e ainda saborearam um delicioso 
lanche. A ação faz parte de um projeto desenvolvido pela APAE de 
Joaçaba que tem finalidade proporcionar aos usuários vivências 
diferenciadas juntamente com seus familiares e comunidade, 
através de um ciclo de atividades desenvolvidas na APAE de 
Joaçaba em cinco etapas com diferentes temas, promovendo assim 
o fortalecimento de vínculos, convívio familiar e comunitário à 
pessoa com deficiência. De acordo com a comissão técnica que 
acompanhou as atletas na atividade, a tarde foi muito divertida e 
especial. Os professores João Luchese, Madier Vidal e Cesar 
Junqueira ajudaram a desenvolver atividades recreativas com os 
alunos das turmas da Pré-Qualificação, SAL (Serviço de 
Atendimento Laborativo) e SAE I (Serviço de Atendimento 
Específico). "Esta atividade é uma ação rotineira para ambas as 
entidades, onde alunos conhecem as atividades desenvolvidas pela 
AJOV e nós pela APAE", explica João. Na oportunidade as atletas 
conheceram a rotina da instituição. "A tarde foi bem produtiva, com 

os alunos da APAE esbanjando bom humor durante as atividades e nos dando sempre uma lição de superação e aprendizado. Cada 
visita a APAE é um novo encanto pelo trabalho desenvolvido". Camisetas da AJOV também foram sorteadas durante as atividades.  
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 AJOV recebe apoio financeiro do Sicredi – 18/06/2018 

 
Na última sexta-feira (15) a gerência da cooperativa de Joaçaba recebeu camisetas oficiais e fez entrega simbólica do valor a 

Associação. Com a presença de membros da diretoria da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) e duas atletas - representando 
os jovens integrantes nos projetos da Associação, ocorreu a 
entrega das camisetas oficiais com a marca do novo apoiador da 
AJOV para 2018, o Sicredi. Na oportunidade, o gerente da 
agência do Sicredi de Joaçaba também fez a entrega do valor 
através de um cheque simbólico. A diretoria da AJOV agradece 
a gerência da agência de Joaçaba por acreditar no trabalho 
desenvolvido há 21 anos pela AJOV. "A entidade age em duas 
pontas, uma em projeto social, focando na disciplina e 
convivência em grupo e a segunda na formação de atletas, e 
temos uma das melhores jogadoras do mundo, que é campeã 
olímpica, a Natália Zílio. E portanto, agradecemos essa parceria 
com o Sicredi, que também terá oportunidade de acompanhar 
as proporções de nosso trabalho”, pontuou o tesoureiro da 
AJOV Vanderlei Antonio Semione. O gerente da agência do 
Sicredi de Joaçaba, Roque Cazagranda, fez uma breve 
apresentação da cooperativa, demonstrou números e ações do 
ano de 2017 e a projeção de crescimento para 2018. Pontuou 
que o resultado do Sicredi é destinado às reservas legais, num 
percentual de 55%, além de neste ano destinar 2,4% para ações 

sociais e o restante é devolvido aos seus associados em sua conta corrente, ao final do exercício. "Até maio a cooperativa soma 83 mil 
associados e R$ 1,4 milhão de ativos. Em 2017 investiu cerca de R$ 940 mil em ações sociais, 2,7% do resultado", pontuou 
salientando que a agência de Joaçaba possui 3,2 mil associados. Sobre a parceria com a AJOV, Cazagranda destacou que um estudo 
foi realizado, demonstrando o trabalho realizado pela Associação, além de esporte e o envolvimento com a comunidade, famílias e as 
ações sociais desenvolvidas pelos núcleos. "A entidade possui um projeto importante que além de despertar e revelar atleta nacional e 
mundialmente, possui o trabalho de abnegados na diretoria e pais que acompanham os trabalhos de perto", pontuou. “Já possuímos 
uma parceria semelhante com clubes de futebol em diversos estados e, o trabalho da AJOV despertou o interesse da marca Sicredi 
por possuir apoio incondicional dos pais e de voluntários”. 
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 Atletas da AJOV conquistam vice-campeonato na 2ª etapa da Liga Oeste Mirim – 26/06/2018 
 

Neste fim de semana as meninas da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) disputaram em Xanxerê a segunda etapa da 
Liga Oeste Mirim até 14 anos. A etapa é pré-classificatória para a etapa final. As atletas conquistaram a segunda colocação disputando 
quatro jogos, dos quais venceram três, contra Xanxerê, Guaraciaba e Maravilha todos por 2 sets a zero e, perderam apenas um contra 
Saudades por 2 a zero. De acordo com o técnico João Luchese, as meninas tiveram um bom desempenho dentro de quadra e 
evoluíram muito nos treinos. "Com o vice-campeonato nessa etapa a AJOV está classificada para a etapa final, que acontece com 
quatro equipes no mês de agosto ou setembro", pontua. "As atletas mostraram um bom rendimento e enfrentaram muito bem as 
situações de jogo". 
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 JULHO 
 

 AJOV faz entrega de camisetas para empresas que participam do projeto "Adote um atleta" – 02/07/2018 

 
A diretoria Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) e atletas estão promovendo a entrega das novas camisetas a empresas 

que patrocinam o projeto "Adote um atleta". O projeto tem por objetivo divulgar a marca dos patrocinadores, por meio dos uniformes de 
treinamento e passeio, com o propósito de arrecadar 
recursos para custear as despesas do programa. 
Receberam as camisetas os patrocinadores: Tasca & Cia, 
Estação Pastel, Relojoaria do Arno e Onitec Service. 
Outras empresas que também patrocinam o projeto 
também estarão recebendo as novas camisetas nos 
próximos dias. A AJOV integra projetos sociais que 
beneficiam aproximadamente 300 alunos em cinco núcleos 
localizados em Joaçaba, Vargem Bonita e Campina da 
Alegria e que participam de programa sócio-esportivo-
educacional, com apoio do Ministério do Esporte, para 
captação via incentivo fiscal e que utiliza uma modalidade 
esportiva olímpica, como programa de inclusão social. Os 
trabalhos desenvolvidos nos núcleos estimulam a 
cidadania por meio da prática esportiva e está aberto a 
novas parcerias para continuar formando cidadãos através 
do esporte. A AJOV conta também com as equipes de 

rendimento nas categorias Iniciantes, Pré-Mirim, Mirim e Infantil que disputam os campeonatos mais visados em suas categorias.  
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 AJOV é campeã da Liga Serrana na categoria Infanto Juvenil – 03/07/2018 

 
As atletas da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) conquistaram a Liga Serrana na categoria Infanto Juvenil neste fim de 

semana. A competição ocorreu em Fraiburgo e teve a participação das cidades de Fraiburgo (2 equipes) e Rio do Sul. Nesta categoria 
disputam meninas com idade até 18 anos. Conforme o João Luchese meninas das categorias mirim e infantil, com idade entre 14 a 17 
anos participaram dos jogos. "As atletas já haviam vencido a primeira etapa de forma invicta e nesta etapa conseguiu vencer dois 
jogos, contra os dois times da cidade de Fraiburgo perdendo apenas no tie-break para a equipe de Rio do Sul, mas por ter feito a 
melhor campanha entre todas as equipes sagrou-se a campeã da etapa e da Liga Serrana", explica. "Considero um resultado positivo 
apesar da derrota contra a equipe de Rio do Sul, em uma disputa em categoria acima da idade das atletas. Poderíamos ter ganho o 
último jogo, mas por alguns detalhes perdemos por 15 a 13 no tie-break. Mas como precisávamos de apenas um set para ser campeã 
considero o objetivo atingido, por estar disputando a competição com a equipe mais nova”.  
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 AJOV promove introdução ao voleibol na Escola Melo Alvim – 09/07/2018 

  
Na última semana, algumas meninas da categoria pré-mirim da AJOV, juntamente com seu técnico Madier Vidal, foram até a 

Escola Melo Alvim a convite da direção e professores para fazer uma primeira introdução a modalidade de voleibol aos alunos do 
Projeto Mais Saber que é realizado no contra turno escolar. "Foi uma experiência única e muito motivante a todas as meninas da AJOV 
que puderam participar e demonstrar um pouco do conhecimento que vêm adquirido com os treinamentos" pontua. "Com certeza elas 
vão servir como inspiração e motivação para a iniciação em uma prática esportiva desses alunos do Projeto Mais Saber", comenta o 
técnico Madier Vidal. 
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 II Festa Junina da AJOV integra alunas das equipes de rendimento e núcleos – 12/07/2018 

 
Em clima de descontração, as cerca de 80 alunas, técnicos e pais participaram da II Festa Junina da Associação Joaçabense de 
Voleibol (AJOV), evento que já faz parte do calendário de ações da Associação. A festa ocorreu nesta quarta-feira (11) com o intuito de 

integrar as meninas das equipes de rendimento e de núcleos 
em uma grande confraternização. O evento aconteceu nas 
dependências do ginásio da Escola Celso Ramos e contou 
com diversas comidas típicas, brincadeiras e minijogos. Esta 
é mais uma ação social da AJOV ligada ao projeto Bom de 
Bola, Bom de Escola, com intuito de criar vínculos e 
oportunizar um momento cultural e diferenciado.  Sobre o 
Projeto Bom de Bola, Bom de Escola - O projeto é um 
programa sócio-esportivo-educacional, com apoio do 
Ministério do Esporte, para captação via incentivo fiscal e que 
utiliza uma modalidade esportiva olímpica, como programa de 
inclusão social. Em Joaçaba alunas participam de atividades 
esportivas nos núcleos estão que estão localizados no 
Colégio Celso Ramos na área central de Joaçaba, no Colégio 
Frei Bruno no bairro Santa Tereza, Santíssima Trindade no 
bairro Cruzeiro do Sul. Dentro dos núcleos são desenvolvidas 
atividades lúdicas e recreativas, sem a pretensão de formar 
atletas, mas oferecer uma opção de lazer que permita 
despertar princípios como: convívio em grupo, disciplina, 
respeito, ordem, iniciativa, liderança, indispensáveis para a 

formação moral e ética dos participantes. Para as alunas que apresentam aptidão na modalidade é oferecida a oportunidade de 
ingressar no desporto de rendimento, participando de competições oficiais, regulamentadas por entidades de organização desportiva. 
Assim, completa-se o ciclo de promoção de saúde, educação e cidadania, com a geração de oportunidade e renda através do esporte, 
ingressando em equipes de rendimento.  
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 AJOV fica na terceira colocação na 2ª etapa Liga Oeste Pré-Mirim – 16/07/2018 
 

Na última sexta-feira (13) o grupo pré-mirim da AJOV, composto por meninas até 13 anos foram até a cidade de Saudades para 
disputar jogos da 2ª etapa da Liga Oeste da categoria. 
As atletas jogaram quatro partidas com os seguintes resultados ficando com o 3º lugar na etapa:  
AJOV 2x0 Itá 
AJOV 0x2 Saudades 
AJOV 2x0 Concórdia 
AJOV 0x2 Guaraciaba 
De acordo com o técnico Madier Vidal o saldo da competição foi muito positivo. "Conseguimos fazer jogos bons e mais disputados 
contra duas das melhores equipes de SC, e isso é muito importante para o crescimento do grupo tecnicamente e psicologicamente", 
comenta o técnico agradecendo a AJOV, aos pais e todos os patrocinadores pela ajuda e incentivo. 
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 AJOV é campeã da 2ª Etapa do Campeonato Estadual Infantil – 16/07/2018 
 

No fim de semana que passou - dias 13 e 14 (sexta-feira e sábado) as meninas da categoria infantil de até 16 anos da 
Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) estiveram em Blumenau para a disputa da 2ª etapa do Campeonato Estadual Infantil - 
Chave C contra as equipes de Blumenau, Balneário Camboriú e Florianópolis. A equipe venceu os três jogos de forma impressionante. 
O primeiro e mais difícil contra Blumenau (na sexta-feira) no tie brake por 17x15, o segundo contra Balneário (sábado pela manhã) por 
3x0 e o último contra Florianópolis também por 3x0. Após o término na etapa a AJOV teve escolhido como técnico destaque João 
Luchese e a atleta destaque da etapa a ponteira da AJOV, Thuany Bardin. Com esse resultado a AJOV consegue a classificação entre 
as seis melhores equipes para a disputa da 3ª etapa. “Foram três jogos muito difíceis, mas já estamos trabalhando há bastante tempo 
com essa equipe, que vem melhorando a cada competição", pontua o técnico João Luchese, salientando que Joaçaba provavelmente 
será a sede da próxima etapa e a AJOV buscará se manter entre as seis primeiras para ir a etapa final. 
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 Atleta da AJOV recebe vídeo da ex-jogadora de vôlei Fofão – 19/07/2018 

 
Vídeo inspirador enviado pela ex-atleta incentiva Manuella Burlin de 17 anos a se dedicar ao esporte. 

É comum vermos fãs "correndo" atrás de ídolos. Mas e quando uma fã é surpreendida 
por um vídeo incentivador de seu ídolo? Foi o que aconteceu com a atleta da 
Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) Manuella Burlin de 17 anos. A atleta 
joaçabense é levantadora, mesma posição que Hélia Rogério de Souza Pinto, mais 
conhecida por Fofão - uma das atletas do vôlei mais vitoriosa, que atuou na Seleção 
Brasileira e diversos clubes por quais passou enquanto jogou.  A ex-jogadora fez um 
vídeo inspirador para Manuella, falando da similaridade das histórias e das posições 
que atuam. "Fiquei sabendo que você me tem como ídolo e me deixou bastante 
emocionada. Porque a gente trabalha e dedica a vida para que as pessoas se 
inspirem. E saber que você é fã do meu trabalho me deixa feliz e satisfeita que fiz 
bom trabalho", disse no vídeo. Manu, como Fofão carinhosamente chamou a atleta, 
acabou perdendo o pai - seu maior incentivador, vítima de câncer no ano passado. 
"Temos coisas parecidas - você perdeu seu pai, eu também perdi meu pai que foi o 
maior incentivador, em algum momento até pensei em desistir, mas quando penso 
nele, nas coisas que ele sonhou para mim - continuei por ele e cheguei onde cheguei. 
Tenha seu pai como inspiração e que faça do vôlei e do esporte com muito amor, 
carinho e dedicação e vai chegar muito longe. Tenho certeza que vamos nos 
encontrar um dia", finalizou. Manuella é capitã da equipe infantil da AJOV e 
atualmente está disputando os Joguinhos Abertos de Santa Catarina - promovido pela 

Fesporte em Curitibanos, emprestada para a cidade de Rio do Sul. "Foi muito importante receber este vídeo, estou muito feliz e não 
consigo tirar o sorriso do rosto. É uma mensagem forte de motivação e que vai me fazer continuar dentro do voleibol por muito tempo. 
O amor dela pelo esporte só me impulsiona e só fez crescer o meu. E tenho que agradecer a todas as pessoas que estão do meu 
lado", conta Manuella. "A Fofão é uma mulher maravilhosa, tanto dentro quanto fora de quadra e me inspirara a ser uma pessoa 
melhor. Porque no voleibol tem que ter muita postura para poder jogar", pontua a atleta da AJOV. "Fiquei surpresa em saber que temos 
histórias tão parecidas e continuarei insistindo no voleibol pelo meu pai que sempre me incentivou e nunca desistiu de mim", enfatiza. 
A história de Manuella chegou a Fofão por intermédio da equipe do Jornalzinho da Base, página que vem auxiliando jovens atletas e 
equipes da base.  
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 Professores da AJOV participam de Curso Nacional de Capacitação para Treinadores de Voleibol – 30/07/2018 

 
Treinadores estão credenciados a trabalhar com elite do voleibol nacional. Os professores da Associação Joaçabense de 

Voleibol (AJOV) João Luchese e Madier Vidal participaram do Curso Nacional de 
Capacitação para Treinadores de Voleibol - Nível III e foram aprovados. Uma grande etapa 
concluída durante o último final de semana.  O curso que ocorreu na cidade catarinense de 
São João Batista, teve a participação de 37 profissionais de quatro regiões do Brasil, é 
promovido pela Confederação Brasileira de Voleibol, por meio da Universidade Corporativa 
do Voleibol, e tem o apoio da prefeitura de São João Batista e da Federação Catarinense 
de Voleibol. Os instrutores foram Ari Rabello e Leandro Dutra. Foram oito dias de aulas 
teóricas e práticas, bem como a elaboração de treinamentos práticos constantemente 
avaliados. De acordo com João Luchese, o curso tem como objetivo capacitar treinadores 
de todo Brasil, para que desenvolvam o voleibol com mais conhecimento no seu trabalho. 
“Com a conclusão e aprovação nesta capacitação os treinadores podem comandar equipes 
de Superliga, seleções estaduais e nacionais. Foram dias de muito trabalhado, mas é um 
aprendizado incrível”, disse.  “Foi uma semana muito intensa, respirando dia e noite 
voleibol, mas todo esforço e dedicação valeram a pena pela grande aprendizagem 
adquirida e novas amizades feitas. Mais um objetivo alcançado em busca de sonhos”, 
pontuou Madier Vidal. A programação abordou desde aspectos fisiológicos e psicológicos 
do jogo até a formação técnico/tática de atletas de alto nível. De acordo com os 
professores da equipe joaçabense, a capacitação foi uma grande oportunidade que a AJOV 
possibilitou, dando o apoio necessário e objetivando que o conhecimento seja posto em 
prática no projeto “Bom de Bola, Bom de Escola”. O programa integra aproximadamente 
300 alunos nas atividades sócio-esportivo-educacional, que tem apoio do Ministério do 
Esporte, e que utiliza uma modalidade esportiva olímpica, como programa de inclusão 

social. Os núcleos estão localizados em Joaçaba, Vargem Bonita e Campina da Alegria.  
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 Equipe Iniciantes da AJOV é campeã da 3ª Copa Cidade de Forquilhinha de Voleibol – 31/07/2018 

 
As meninas da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) sob o comando do professor César Junqueira sagrou-se campeã da 

3ª Copa Cidade de Forquilhinha” de Voleibol Feminino, na categoria Iniciante (até 12 anos) realizada no dia 29 de julho (domingo) em 
Forquilhinha. A competição fez parte da Programação da XXI Festa do Colono e IX Festa do Motorista, sendo que os jogos foram 
realizados no Ginásio de Esportes Prof. Adolfo Back – Ideal E. C. e teve a participação de duas equipes de Forquilhinha e três equipes 
convidadas: Orleans, Criciúma e Joaçaba. A equipe do DME Orleans ficou na segunda colocação e a equipe da APAV/Forquilhinha 
conquistou a terceira colocação. Esta foi a 3ª Edição da Copa “Cidade de Forquilhinha”. A 1ª Copa foi realizada em 2004 e a 2ª Copa 
aconteceu em 2016.  A competição teve organização: Liga Voleibol de Santa Catarina e apoio: Prefeitura e Secretaria de Cultura, 
Esporte e Turismo de Forquilhinha. A atleta Nicoli da AJOV foi escolhida atleta destaque da etapa. De acordo com professor César 
Junqueira a categoria Iniciantes é o início das atletas da AJOV na modalidade e o desenvolvimento da caminhada na equipe. 
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 AGOSTO 
 

 AJOV fica em terceiro lugar na 1ª Etapa do Campeonato Estadual Mirim – 06/08/2018 
 

Neste final de semana as meninas a Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) estiveram participando da 1ª Etapa do 
Campeonato Estadual Mirim, na cidade de Xanxerê.  A equipe da AJOV conquistou o terceiro lugar na etapa, perdendo para Saudades 
no primeiro jogo por 3x2, Guaraciaba no segundo jogo por 3x1 e vencemos Xanxerê por 3x0 no último jogo. "Poderíamos ter 
conquistado um segundo lugar, porém no primeiro jogo contra Saudades perdemos muitas oportunidades de fechar o jogo. Considero 
essa chave uma das mais difíceis de todas", pontua o técnico João Luchese. Treze equipes que participam da competição e no final 
deste mês deve ocorrer a realização da 2ª etapa com local a definir. 
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 AJOV vence 2ª etapa do Campeonato Estadual Mirim – 28/08/2018 

 
Técnico e atleta da AJOV foram escolhidos destaques da etapa. As meninas da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) 

estiveram participando da 2ª Etapa do Campeonato Estadual Mirim, na cidade de Jaraguá do Sul neste fim de semana. Foram 
disputados quatro jogos, com as equipes de Pomerode, Jaraguá do Sul, Florianópolis e São João Batista, dos quais a equipe 
joaçabense venceu os quatro pelo placar de 3 a zero.  Ao término na etapa a AJOV teve escolhido como técnico destaque João 
Luchese e a atleta destaque da etapa a ponteira da AJOV, Thuany Bardin. De acordo com o professor João Luchese agora a 
probabilidade é que além da etapa infantil no mês setembro, Joaçaba também realize a etapa mirim. "Somamos resultados bastante 
positivos e buscamos disputar a final das duas categorias. São jogos difíceis, mas já trabalhamos há bastante tempo com as equipes, 
que vem melhorando a cada competição". 
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 SETEMBRO 
 

 AJOV participa de desfile cívico em Joaçaba – 10/09/2018 
 
Alunos do projeto "Bom de Bola, Bom de Escola" da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV), participaram do desfile cívico, 

juntamente com a Coordenadoria Municipal de Esportes de Joaçaba na última sexta-feira, dia 07 de setembro, na Avenida XV de 
Novembro, celebrando os 196 anos da Independência do Brasil. Cerca de 50 alunos participaram do desfile que é uma atividade social 
da entidade e, faz parte do calendário da Associação, bem como das atividades anuais. A participação da entidade - que desempenha 
atividades no município há 21 anos é tradicional e, reunindo além de membros da diretoria, professores e alunas dos núcleos das 
categorias de base e as equipes de rendimento: Iniciantes, Pré-mirim, Mirim e Infantil, com atletas de 12 anos até 15 anos. De acordo 
com a diretoria da AJOV a participação das alunas no ato se deve a valorização e estímulo em reflexões sobre o patriotismo, além do 
trabalho nas questões como ética e cidadania.  
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 Joaçaba recebe 3ª etapa do Campeonato Estadual Infantil – 12/09/2018 
 
Disputas acontecem nos dias 21 e 22 de setembro. A competição promovida pela Federação Catarinense de Voleibol tem como 

sede Joaçaba e reunirá na próxima semana quatro equipes na chave pré-classificatória para a final do Campeonato, são elas: 
Blumenau, Guaraciaba, Xanxerê e a anfitriã Joaçaba. O Campeonato Estadual Infantil possui doze equipes participantes em três chave 
de quatro. As seis melhores classificadas disputarão a final que deve ocorrer no mês de novembro. Os jogos acontecem no ginásio do 
Centro Educacional Girassol e Colégio Superativo. As disputas iniciam na sexta-feira (21) às 17h com o jogo entre Naja Marical/SME 
Xanxerê x Município de Guaraciaba/ADG e às 19h AJOV x BLUVOLEI. No sábado (22) as disputas iniciam às 09h com as partidas 
entre: 
 BLUVOLE x MUNICIPIODE GUARACIABA/ADG 
AJOV x NAJAMARICAL/SMEXANXERE  
BLUVOLEI x NAJAMARICAL/SMEXANXERE  
AJOV X MUNICIPIO DE GUARACIABA/ADG  
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 AJOV faz entrega de camiseta a empresa que apoia projeto "Adote um atleta" – 13/09/2018 
 

As empresas que patrocinam o projeto "Adote um atleta" estão recebendo as novas camisetas da Associação Joaçabense de 
Voleibol (AJOV). O projeto tem por objetivo divulgar a marca dos patrocinadores, por meio dos uniformes de treinamento e passeio, 
com o propósito de arrecadar recursos para custear as despesas do programa. Desta vez o Proner Supermercados recebeu a nova 
camiseta da AJOV e outras empresas que também apoiam o projeto também estarão recebendo as camisetas. A AJOV integra 
projetos sociais que beneficiam aproximadamente 300 alunos em cinco núcleos localizados em Joaçaba, Vargem Bonita e Campina da 
Alegria e que participam de programa sócio-esportivo-educacional, com apoio do Ministério do Esporte, para captação via incentivo 
fiscal e que utiliza uma modalidade esportiva olímpica, como programa de inclusão social. Os trabalhos desenvolvidos nos núcleos 
estimulam a cidadania por meio da prática esportiva e está aberto a novas parcerias para continuar formando cidadãos através do 
esporte. A AJOV conta também com as equipes de rendimento nas categorias Iniciantes, Pré-Mirim, Mirim e Infantil que disputam os 
campeonatos mais visados em suas categorias.  
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 Equipe Pré-Mirim da AJOV é campeã da etapa final da Liga Serrana – 18/09/2018 
 

As meninas da equipe Pré-Mirim da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) disputaram a etapa final da Liga Serrana da 
categoria no último domingo (16) na cidade de Lages. A equipe do pré-mirim atua com meninas até 13 anos, Joaçaba favorita ao título 
não deu chances as adversárias e conquistou o tri campeonato (2016, 2017 e 2018) e também a vaga para a fase estadual 
representando a região Centro-Oeste, organizada pela Federação Catarinense de Voleibol, em que se classificam as 12 melhores 
equipe do estado. A competição será realizada no mês de novembro em Jaraguá do Sul. Participaram também da competição a equipe 
Avofel que ficou com a segunda colocação e Celso Ramos com a terceira. Ainda Rio do Sul com a quarta colocação, Curitibanos em 
quinto, Fraiburgo em sexto e Santa Rosa em sétimo. A AJOV foi campeã vencendo todos jogos desta etapa. "Foram jogos de bom 
nível técnico, todas as equipes demonstraram evolução e a organização do evento e a cidade sede estão de parabéns pela realização 
da competição", pontuou o técnico Madier Vidal. "Estamos muito felizes com o título e classificação para a fase Estadual da categoria. 
Agradecimento especial a todos os pais que se fizeram presentes e torceram muito pela equipe, vocês foram demais." 
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 AJOV participa de ação socioeducativa no Parque Municipal de Joaçaba – 24/09/2018 
 

A tarde do último domingo (23) foi de apoio alusivo ao Dia Estadual de Combate à Violência e a Exploração Sexual Infanto-
Juvenil, que é celebrado no dia 24 de setembro. A Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) esteve presente no evento com 
professores, atletas, pais e ainda simpatizantes da modalidade que junto da população promoveram atividades de vôlei de areia, entre 
eles: mini jogos, competições e integração em uma belíssima tarde de lazer, que teve ainda mateada. O evento aberto a comunidade, 
ocorreu das 14h às 18h, e foi promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA, em conjunto com o 
Centro de Referência de Assistência Social – CREAS de Joaçaba e FIA (Fundo da Infância e Adolescência), teve ainda a participação 
de outras entidades esportivas e culturais de Joaçaba e Herval d Oeste. O Dia Estadual de Combate à Violência e a Exploração Sexual 
Infanto-Juvenil, foi instituído pela Lei Estadual nº. LEI N.º11.460/2000 que tem por objetivo mobilizar a sociedade catarinense e 
convocá-la para o engajamento no combate ao abuso sexual intra e extra familiar e da exploração sexual e comercial de crianças e 
adolescentes.  
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 OUTUBRO 
 
 Equipe Mirim da AJOV está classificada para a final do Campeonato Estadual Mirim – 08/10/2018 
 

As meninas da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) disputaram na última sexta e sábado (dias 05 e 06) a 3ª etapa do 
Campeonato Estadual Mirim, na cidade de Saudades. As atletas de até 14 anos buscavam a classificação para a etapa e conseguiram, 
vencendo dois dos três jogos disputados. A equipe joaçabense venceu Xanxerê por 3 sets a zero e Forquilhinha também por 3 a zero. 

No terceiro jogo contra Saudades, as meninas 
conseguiram o empate de 2 a 2, perdendo no tie-break por 
18 a 16. De acordo com o técnico, João Luchese, eram 
esperados bons jogos e a classificação. Se confirmou com 
a AJOV em 4º lugar no Geral em 4º lugar, ficando atrás 
das equipes de Guaraciaba, Jaraguá do Sul e Saudades. 
"São apenas seis equipes classificadas para a final entre 
as 13 que disputam o Campeonato. As meninas voltam a 
jogar entre os dias 17 a 19 de outubro na final que 
acontece em Guaraciaba", pontua. "Buscamos a definição 
do título na próxima quarta, temos expectativa pois nossa 
equipe está entrosada e bem preparada. Se não 
conseguirmos o título, chegaremos entre as melhores de 
Santa Catarina". João Luchese ainda foi revelação da 3ª 
etapa, indicado como técnico destaque novamente. Com 
essa indicação são três etapas seguidas em que o técnico 
aparece como destaque.  As meninas da equipe Mirim 
voltam a jogar no próximo sábado (13) na Liga Oeste, 
onde quatro equipes disputam o título, são elas: 
Guaraciaba, Saudades, Xanxerê e Joaçaba. As meninas 
viajam a Saudades novamente para tentar vencer essa 
etapa.  
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 Equipe Iniciantes da AJOV é campeã invicta da Liga Oeste – 16/10/2018 
 
Depois de conquistarem a Liga Serrana no mês de setembro, as meninas da equipe Iniciantes da Associação Joaçabense de 

Voleibol (AJOV) agora são campeãs invictas da Liga Oeste. O campeonato ocorreu no último dia 12 em Guaraciaba. A equipe é 
composta por meninas de até 12 anos e de acordo com o técnico César Junqueira, a equipe joaçabense conseguiu derrotar duas 
grandes potências do vôlei de base do estado: são elas a equipe de Saudades e de Guaraciaba. A AJOV venceu ambas por dois sets 
a zero se credenciando para a grande final do estadual que acontecerá na cidade de Lages nos dias 23 a 25 de novembro. "Nossa 
equipe está preparada e teve um bom desempenho em quadra. Acreditamos estar no caminho certo e o trabalho continua forte para 
conquistarmos a final do campeonato". 
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 Equipe Infantil da AJOV se classifica para etapa estadual da OLESC – 22/10/2018 
 
As meninas da equipe Infantil da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) participaram na última quarta-feira, dia 17 da 

seletiva das Olimpíadas Escolares de Santa Catarina (Olesc) na cidade de Concórdia. A competição é uma promoção do Governo do 
Estado, por intermédio da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte). As atletas, que possuem idade até 16 anos, disputaram a fase 
classificatória para a etapa estadual vencendo os dois jogos contra Concórdia e Itá, ambos pelo placas de 3 sets a zero. "O 
desempenho de todas as atletas vem surpreendendo e elas vem treinando regularmente demonstrando grande evolução. O resultado 
nos classificou para a fase final da Olesc que vai ser disputada mês que vem”, destaca o técnico João Luchese. A fase estadual da 
Olesc acontece no fim do mês de novembro na cidade de Taió. A AJOV participou dessa seletiva da Olesc representando a Prefeitura 
de Joaçaba e Coordenadoria Municipal de Esportes. 
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 Atletas da AJOV conquistam quarta colocação geral no Campeonato Estadual Mirim – 22/10/2018 
 
Técnico João Luchese foi escolhido ao término da competição como técnico destaque do Campeonato Estadual Mirim 2018.  As 

atletas da equipe mirim da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) com até 14 anos, disputaram entre os dias 17, 18 e 19 de 
outubro em Guaraciaba a final do Campeonato Estadual Mirim 2018, que reuniu as seis melhores equipes do estado. Estavam 
classificadas para a disputa: Blumenau, Guaraciaba, Joaçaba, Jaraguá do Sul, Joinville e Saudades. A AJOV disputou a semifinal com 
a equipe de Saudades. Um jogo com cinco sets, onde o placar foi definido nos detalhes e Saudades acabou vencendo por 18 a 16. Na 
disputa de 3º e 4º lugar, contra Blumenau a AJOV acabou derrotada por 3 sets a 1. A equipe joaçabense acabou conquistando o 4º 
lugar. De acordo com o técnico João Luchese, foi uma classificação bastante considerável. "Figuramos entre as seis melhores equipes 
no campeonato. Esta mesma equipe no ano passado ficou em 9º lugar e deu um salto muito grande, conquistando o 4º lugar no estado 
neste ano", pontua. Todos os anos é escolhido ao término da competição atleta e técnico destaque, por pontuação acumulada entre 13 
equipes. E o técnico João Luchese foi agraciado e condecorado como técnico destaque do Campeonato Estadual Mirim 2018. No final 
do ano ele receberá premiação como destaque do ano. "É uma honra entre todos os técnicos ser escolhido e demonstrar o trabalho 
realizado na AJOV". 
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 NOVEMBRO 
 

 Atletas da AJOV conquistam resultados inéditos na 18ª Taça Paraná de Voleibol – 22/10/2018 
 

Equipe sub 16 foi campeã na Série Prata da competição e sub 14 foi vice-campeã na Série Bronze. As meninas da Associação 
Joaçabense de Voleibol (AJOV) participaram da 18ª edição da Taça Paraná na última semana, e conquistaram resultados inéditos na 
cidade em São José dos Pinhais - PR. A competição é a maior competição de base do Brasil, reunindo em torno de 2500 atletas nas 
categorias sub 14, sub 16, sub 18 e sub 21, masculino e feminino. Na categoria sub 14, a equipe formada por atletas do pré-mirim com 
13 anos, e comandada pelo professor Madier Vidal, conquistou a segunda colocação na Série Bronze. Participaram 32 equipes e o 
resultado foi surpreendente de acordo com o técnico pois, as meninas participaram da competição pela primeira vez e para ganhar 
maior experiência. "Foi um ótimo resultado, com certeza ganharam experiência e se prepararam para a final do Campeonato Estadual 
que acontece neste fim de semana em Jaraguá do Sul”. 
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 AJOV promove almoço beneficente – 20/11/2018 
 
A Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) promoveu no último domingo (18) uma saborosa macarronada com galeto em 

prol da entidade, arrecadando fundos para a Associação e manutenção das atividades. O grandioso almoço, ocorreu no Pavilhão 
Senhor Bom Jesus em Herval d Oeste e reuniu cerca de 500 pessoas. Famílias, atletas, diretores, professores, comunidade, parceiros, 
patrocinadores e simpatizantes da modalidade estiveram presentes no evento. O almoço também serviu como encontro de núcleos da 
entidade, que integra projetos sociais em cinco núcleos localizados em Joaçaba, Vargem Bonita e Campina da Alegria. De acordo com 
o diretor financeiro da entidade Vanderlei Antônio Semione, pais e atletas estiveram envolvidos na execução das ações. "Aliás os pais 
são além de grandes incentivadores de seus filhos/atletas e da entidade, por isso, somam força a cada evento ou ação", pontua. Para 
o presidente da entidade, Egildo Bevilacqua, a grandiosidade do evento demonstra o amor e a dedicação que a modalidade recebe. "A 
Associação completou 22 anos, com muitos destaques, atletas que passaram por nossas quadras e desempenha um papel importante 
com a base, já que possui cinco núcleos e atende aproximadamente 300 alunos na região", destaca. "Nossos apoiadores e 
patrocinadores também estão sempre presentes em eventos e enaltecendo a modalidade", conclui. 
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 DEZEMBRO 
 

 Atletas da AJOV são pré-convocadas para Seleção Catarinense de Vôlei – 14/12/2018 
 

 A Federação Catarinense de Voleibol (FCV) divulgou nesta semana a pré-convocação das atletas para a Seletiva da Seleção 
Catarinense de Voleibol. A convocação tem como objetivo participação no Campeonato Brasileiro Feminino Sub 16, que acontece 

em Saquarema no período de 19 a 23 de março de 2019. As ponteiras da 
Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV), Maria Eduarda David e Thuany 
Cristina Bardin estão na lista composta por 24 atletas catarinenses. De acordo com 
o técnico João Luchese, as atletas integram a lista de pré convocadas e ainda 
precisa conquistar vaga entre as 12 que serão convocadas para o Campeonato. "É 
uma grande alegria para professores, diretoria e para toda a Associação ter dois 
nomes na lista de pré-convocação. Agora elas precisam lutar e se manter em 
condições para ficar entre as 12 e, sabemos que ambas tem plenas condições", 
pontua. Maria Eduarda David é atleta oriunda de um dos núcleos da AJOV. Iniciou 
aos sete anos de idade no Colégio Santíssima Trindade e vem desenvolvendo a 
carreira dentro da Associação. Já Thuany Cristina Bardin, é natural de São João 
Batista e passou a integrar a AJOV em 2018. Já disputou jogos pela Seleção 
Catarinense, além do Campeonato Brasileiro e foi convocada pela Seleção 
Brasileira na categoria. As atletas devem se apresentar entre os dias 23 a 25 de 
fevereiro. Com treinamentos de entre dia 25 de fevereiro a 1º de março. 
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 Técnico da AJOV é condecorado como o melhor de 2018 na categoria mirim – 18/12/2018 
 

 João Luchese recebeu o prêmio entregue pela Federação Catarinense de Voleibol (FCV) no último sábado (15). Uma noite 
marcada por homenagens e de muita emoção. O último sábado (15), foi de 
homenagear os Melhores do Ano 2018, evento promovido pela Federação 
Catarinense de Voleibol (FCV). A grande festa com placas e muitos troféus, 
homenagens reuniu mais de 170 atletas, técnicos, dirigentes, autoridades e 
familiares estiveram na Associação dos Engenheiros, em Florianópolis, para 
acompanhar a premiação dos melhores técnicos, atletas que atuaram em 
equipes neste ano. O evento teve a presença ilustre do técnico da Seleção 
Brasileira de Voleibol adulto masculino, Renan Dal Zotto. Que mesmo se 
restabelecendo de uma cirurgia no joelho fez questão de estar presente no 
evento e prestigiar a premiação de técnicos e atletas.  

O técnico da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) João Luchese foi 
agraciado com o prêmio técnico destaque da categoria Mirim em 2018. A 
escolha acontece de acordo com pontuação cumulativa durante o ano por meio 
das etapas em campeonatos, por dirigentes, delegados e árbitros. Ao final ano 
quem tem a maior somatória de pontos recebe troféu. "O prêmio vem coroar um 
trabalho realizado com muita dedicação não só por mim, mas por outros técnicos 
da AJOV e demonstra todo o trabalho realizado dentro da Associação. É uma 
honra ser escolhido entre todos os técnicos desta categoria e ter a sorte de entre 
mais de 30 pessoas receber das mãos do técnico da Seleção Brasileira Renan 
Dal Zotto o troféu de técnico destaque", pontua o técnico da equipe mirim, que 
atua com atletas até 14 anos. 
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9. Fotos e anexos 
 

 Núcleo Nuperajo 
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 Núcleo da Campina da Alegria 
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 Núcleo Santíssima Trindade 
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 Núcleo Celso Ramos 
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 Núcleo Oscarzão 
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 Núcleo Bairro Santa Tereza 
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 Núcleo Pré – Iniciantes 
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 Núcleo Vargem Bonita 
 

 




