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A Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV), fundada em 1996, tem por objetivo utilizar
o esporte como meio para promover saúde, educação, cidadania e oportunidade, tornando-o fator
de integração e inclusão social, participando de competições municipais e estaduais ou servindo de
motivação para a pratica esportiva. A entidade administra o Projeto BOM DE BOLA BOM DE
ESCOLA e A BUSCA POR NOVOS TALENTOS CONTINUA, com a finalidade de ver
desenvolvido na comunidade a cultura esportiva e social através do voleibol.
Atualmente a AJOV conta com a participação de atletas de vários bairros e da periferia de
Joaçaba e como entidade reconhecida de UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL,
organizada, estruturada e voltada para o social, a AJOV pretende trabalhar estas crianças, educandoas através do esporte, tirando-as da ociosidade e da marginalidade.
Sabedores da necessidade de se investir na formação e na qualificação humana para
minimizar os problemas sociais do nosso município, que atingem principalmente as crianças,
usamos o esporte para esse fim. Não acreditamos que a sociedade por si só resolva este problema.
Devemos sim, somar esforços juntamente com o poder público e a própria sociedade e contribuir
para tal objetivo.
A intenção desta associação é de desenvolver projetos nas características aqui apresentadas.
A atividade já vem sendo desenvolvida por nossa iniciativa, contando com a colaboração dos nossos
parceiros e de pessoas e empresas da nossa comunidade.
No entanto, necessitamos de uma estrutura organizada, recursos e muita dedicação, para que
haja o devido retorno comunitário. A AJOV acredita que a expansão destes projetos, juntamente
com as escolas e suas comunidades, trará resultados expressivos, superando as expectativas e
anseios de todos os integrantes, cuja finalidade está baseada na boa formação de crianças e permitirá
o desenvolvimento da vivência mútua, autoestima, confiança, segurança e companheirismo.
A AJOV já desenvolve atividades em Joaçaba há 24 anos ininterruptos de programa voltado
para a criança, o jovem e o adolescente local. Em 2020, a AJOV atenderia aproximadamente 280
crianças em sete núcleos sociais: 1) Ginásio de Esportes Oscarzão (Herval d’ Oeste); 2) Centro
Educacional Frei Bruno (Joaçaba); 3) Colégio Santíssima Trindade (Joaçaba); 4) Escola Rotary
Fritz Lucht (Joaçaba); 5) Núcleo Pedagógico Rural de Joaçaba (Nuperajo); 6) Escola Galeazzo
Paganelli (Campina da Alegria); 7) Escola Vitório Roman (Vargem Bonita). Tem aproximadamente
50 atletas em quatro categorias de rendimento: 1) Iniciantes - 12 anos 2) Pré-mirim - 13 anos 3)
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Mirim - 14 anos 4) Infantil - 15 e 16 anos. As atletas são acompanhadas diretamente por
profissionais capacitados e comprometidos com sua formação integral na transformação de grandes
cidadãs ou grandes atletas para o voleibol Brasileiro.
Infelizmente o ano de 2020 foi atípico e ocasionou a interrupção das atividades, a
medida foi tomada diante da pandemia do Coronavírus e visou a prevenção e o bem-estar das
atletas e comissão técnica. Assim, os treinos das categorias de competição e dos núcleos sociais,
em Joaçaba, Herval d’ Oeste, Vargem Bonita e Campina da Alegria, ficaram suspensos por
tempo indeterminado. A Secretaria de Saúde de Joaçaba anunciou dia 16 de março dois casos
suspeitos de Coronavírus no município. O Governo do Estado de Santa Catarina também
divulgou a suspensão das aulas nas redes públicas e na rede privada em território catarinense,
pelo período de 30 dias, a partir do dia 19 de março, com possibilidade de prorrogação. Em
setembro, a AJOV retomou as atividades presenciais nas categorias de rendimento Pré-Mirim,
Mirim e Infantil no Ginásio de Esportes Menino Deus, seguindo os protocolos de segurança do
Governo de Santa Catarina e da Secretaria Municipal de Saúde.
Salientamos que o projeto Bom de Bola Bom de Escola - Edição 5 está em Período de
Captação até: 12/08/2023 (Processo: 71000.043164/2020-21) e o valor autorizado para
captação é de R$ 198.917,59 (Cento e noventa e oito mil, novecentos e dezessete reais e
cinquenta e nove centavos).

O presente Relatório tem como objetivo apresentar a prestação de contas de forma clara,
o extrato das demonstrações contábeis são elaboradas sob a responsabilidade da empresa
MOCAPLAN Contabilidade, referendadas pelo contador Carlos Rogério Pohl CRC: 016486/O-5. Dividimos a explicação em duas partes: Receitas e Despesas. Nele também constam
as considerações finais da AJOV.

RECEITAS
A receita principal da AJOV é oriunda de seus projetos incentivados via Lei de Incentivo
ao Esporte, do Ministério da Cidadania, da Secretaria Nacional do Esporte. No ano de 2020 a
AJOV teve uma receita operacional de R$ 279.735,18 (Duzentos e setenta e nove mil,
setecentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), caracterizada da seguinte forma: Receita
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com patrocínios R$104.306,00; Subvenção prefeitura de Joaçaba R$ 47.220,96; Projeto
Ministério do Esporte R$ 96.500,00; Repasse FIA R$ 19.996,50; Doações recebidas R$
8.981,20; Distribuição de Sobras R$ 58,87 e, por fim, Receitas financeiras R$ 671,65.

DESPESAS

A AJOV teve suas principais despesas no ano de 2020 pagas com recursos da Lei de
Incentivo ao Esporte. As despesas totalizaram R$ 188.269,28 (Cento e oitenta e oito mil,
duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), divididas da seguinte forma: Despesas
Gerais e Administrativas R$ 42.652,00; Despesas projeto MESP R$ 18.959,67; Despesas com
projeto FIA R$ 15.099,62; Despesa subvenção da prefeitura R$ 47.262,67; Despesa com
pessoal e encargos R$ 62.260,44; Despesas financeiras R$ 1.171,28 e, por fim, Despesas
tributárias R$ 863,60.
As categorias pré-mirim, mirim e infantil disputariam as competições promovidas pela
Federação Catarinense de Voleibol (FCV) e pela Liga Catarinense de Voleibol (LCV), bem
como amistosos e jogos municipais, em que haveria uma despesa superior, contudo, todos
interrompidos pela pandemia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A AJOV, como a maioria das associações sem fins lucrativos, possui suas limitações
financeiras, sendo essa a maior dificuldade existente. Para que possamos dar aos atletas e
funcionários uma estrutura com qualidade técnica e administrativa, desenvolvemos os projetos
incentivados do Governo Federal, que tornou-se a nossa principal fonte de recursos. A prestação
de contas dos recursos utilizados pela AJOV é apreciada e aprovada pela Assembleia Geral
precedida de parecer do seu Conselho Fiscal sendo até o momento aprovada sem ressalvas. Em
um ano com pandemia de coronavirus, a AJOV manteve suas atividades por meio virtual,
garantindo a formação esportiva e o sustento de seus profissionais por meio da Lei de Incentivo
ao Esporte, subvenções da prefeitura e doações dos poucos patrocinadores. Mesmo com a
pandemia da COVID-19 em âmbito mundial, foi farta a produção de atividades sociais durante
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o ano de 2020. Optamos por produzir um relatório específico, organizado de forma cronológica,
com registros fotográficos, matérias jornalísticas e descrição dos trabalhos desenvolvidos pela
Entidade que se encontram disponíveis no endereço:
http://ajov.com.br/transparencia-categoria/4/Relatorios-Diretoria
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