ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE VOLEIBOL
Fundada em 05 de julho de 1996
Rua: Almirante Barroso Nº152, Bairro Tobias, Joaçaba – SC 89.600-000
Site www.ajov.com.br e E-mail ajov@ajov.com.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Núcleos de Iniciação e Treinamento de Voleibol em Joaçaba, Herval d´ Oeste, Vargem Bonita e Campina da Alegria

Projeto:

Relatório referente ao período de fevereiro 2020 a junho de 2021
Joaçaba, junho de 2021.
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2 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.
3

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 aliados à conduta ética dentro e fora dos limites esportivos. Além de estimular o espírito de equipe, a
cooperação e o fortalecimento de valores morais.
Os 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.

4

Professores Responsáveis
 Cesar Junqueira:__cesarjunqueira@uol.com.br; (49)99997-1835 Cref 1390G/SC
 João Luchese:____joao.luchese@ajov.com.br(49) 99913-6274Cref 8958G/SC
 Caroline da Rosa caroline1995.rosa@gmail.com (49)99921-6130
 Michael Back;
azul_back@hotmail.com (49) 99971-9309 Cref 19054G/SC

5

Locais de Funcionamento
 Ginásio da Escola Frei Bruno em Joaçaba;
 Ginásio de Esportes do Colégio Luterano Santíssima Trindade;
 Ginásio do Bairro Menino Deus;
 Ginásio da Escola Nuperajo;
 Ginásio da Escola Rotary;
 Academia VO2;
 Ginásio Municipal.
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6. Dias e Horários de Funcionamento dos Núcleos em Joaçaba

Local

Prof.

Menino Deus

João/Michael

Academia VO2

João/ Michael

Menino Deus

Michael

Academia VO2

Michael

Santissima Trindade

João

Nuperajo

Caroline

Rotary

Michael

Iniciantes Ginásio
Municipal

César

CEFREI

Michael

CERT

Caroline

Idade
13 a 16
anos
7 a 12
anos
12 e 13
anos
12 e 13
anos
7 a 10
anos
8 a 12
anos
7 a 10
anos
10 a 12
anos
7 a 11
anos
7 a 10
anos

2ªfeira

3ªfeira

4ªfeira

5ªfeira

14h00 às
17h00

14h00 às 17h00
13h30 as
15h00
15h00 às
17h30

18h às 19h

6ªfeira

Sábado

13h30 às
15h30

15

13h30 as 15h00
15h00 às 17h30

15
15h30 às
17h30

10

13h30 às
15h30

10

18h às 19h

50

13h30 às 15h

14h às 15h30

Não iniciado

Nº Alunos

15

14h às 15h30

Não iniciado

16h10 às
17h10

25

14h às 15h30

8

17h às 18h

12

Não iniciado

Não iniciado

Total de crianças atendidas pelo projeto bom de bola Bom de Escola em Joaçaba até o momento

Não iniciado

145
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7.0. Registro de Eventos
 FEVEREIRO
 AJOV realiza Assembleia Geral Ordinária para prestação de contas e atividades de 2019
A Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) reuniu integrantes da diretoria e do conselho fiscal, associados, pais e atletas na noite
desta segunda-feira (2), no salão nobre do Centro Educacional Girassol, para a primeira Assembleia Geral Ordinária do ano. O objetivo
foi a prestação de contas e atividades de 2019. “Um ato de transparência”, destacou o presidente Vanderlei Antonio Semione.
http://www.ajov.com.br/blog-detalhes/541/AJOV-realiza-Assembleia-Geral-Ordin%C3%A1ria-para-presta%C3%A7%C3%A3o-decontas-e-atividades-de-2019
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 MARÇO
 A AJOV retoma as atividades no núcleo da Campina da Alegria, em Vargem Bonita, na próxima segunda-feira (9)
Os professores João Luchese, Michael Back e Grazielle Haro visitaram a EEB Galeazzo Paganelli nesta semana para a divulgação
do início dos treinos. O núcleo da Campina da Alegria é mantido desde 2016 por meio da parceria entre a empresa Irani Papel e
Embalagem S.A, a AJOV e a EEB Galeazzo Paganelli. Em 2020 as atividades serão realizadas nas segundas-feiras em dois períodos,
às 9h e às 13h30, e coordenadas pela professora Grazielle Haro. A expectativa da associação é contemplar 50 crianças.
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 Atleta formada nas categorias de base da AJOV é campeã brasileira de Seleções Sub-18
A atleta Maria Eduarda David, natural de Joaçaba e formada nas categorias de base da AJOV, conquistou neste sábado (14), no
Centro de Desenvolvimento de Voleibol de Saquarema (RJ), o título do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18. Ela integrou a
Seleção Catarinense, que foi campeã invicta da competição: foram seis jogos e seis vitórias. http://www.ajov.com.br/blogdetalhes/542/Atleta-formada-nas-categorias-de-base-da-AJOV-%C3%A9-campe%C3%A3-brasileira-de-Sele%C3%A7%C3%B5esSub-18
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 Equipe infantil da AJOV em preparação para a primeira etapa do Campeonato Estadual Sub-16, que acontece nos dias
11 e 12 de abril, em Saudades
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 A diretoria da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) informa que todas as atividades da entidade estão suspensas
a partir desta terça-feira (17).
A medida foi tomada diante da pandemia do Coronavírus e visa 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, ficam
suspensos por tempo indeterminado. A Secretaria de Saúde de Joaçaba anunciou nesta segunda-feira (16) 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 de quinta-feira (19), com possibilidade de prorrogação. A
expectativa da diretoria da AJOV é de que o projeto e as atividades se normalizem em breve.
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 Em 2020, a AJOV atende aproximadamente 280 crianças em sete núcleos sociais
� Ginásio de Esportes Oscarzão (Herval d’ Oeste);
� Centro Educacional Frei Bruno (Joaçaba);
� Colégio Santíssima Trindade (Joaçaba);
� Escola Rotary Fritz Lucht (Joaçaba);
� Núcleo Pedagógico Rural de Joaçaba (Nuperajo);
� Escola Galeazzo Paganelli (Campina da Alegria);
� Escola Vitório Roman (Vargem Bonita).

Os treinos são ministrados pelos professores João Luchese, Cesar Junqueira, Michael Back, Grazielle Haro, Rogério Barp e Caroline
da Rosa. Em 2020, o objetivo também é viabilizar um núcleo na Apae de Joaçaba.
���� A AJOV lembra que as atividades continuam suspensas por tempo indeterminado e reforça a orientação para que todos
permaneçam em casa e sigam as recomendações dos órgãos de saúde para prevenir o contágio pelo coronavírus.
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 Em 2020, a AJOV tem aproximadamente 50 atletas em quatro categorias de rendimento

� Iniciantes - 12 anos
� Pré-mirim - 13 anos
� Mirim - 14 anos
� Infantil - 15 e 16 anos

Os treinos são ministrados pelos professores Cesar Junqueira, Michael Back e João Luchese.
�� A AJOV lembra que as atividades continuam suspensas e reforça a orientação para que as atletas sigam as recomendações dos
órgãos de saúde para prevenir o contágio pelo coronavírus.
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 MAIO
 Em 2020, a AJOV atende aproximadamente 280 crianças em sete núcleos sociais
- Ginásio de Esportes Oscarzão (Herval d’ Oeste);
- Centro Educacional Frei Bruno (Joaçaba);
- Colégio Santíssima Trindade (Joaçaba);
- Escola Rotary Fritz Lucht (Joaçaba);
- Núcleo Pedagógico Rural de Joaçaba (Nuperajo);
- Escola Galeazzo Paganelli (Campina da Alegria);
- Escola Vitório Roman (Vargem Bonita).
Os treinos são ministrados pelos professores João Luchese, Cesar Junqueira, Michael Back, Grazielle Haro, Rogério Barp e Caroline da
Rosa.
A AJOV lembra que as atividades continuam suspensas por tempo indeterminado e reforça a orientação para que todos sigam as
recomendações dos órgãos de saúde para prevenir o contágio pelo coronavírus.
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 Em 2020, a AJOV tem aproximadamente 50 atletas em quatro categorias de rendimento
Iniciantes - 12 anos
Pré-mirim - 13 anos
Mirim - 14 anos
Infantil - 15 e 16 anos
Os treinos são ministrados pelos professores Cesar Junqueira, Michael Back e João Luchese.
A AJOV lembra que as atividades continuam suspensas por tempo indeterminado e reforça a orientação para que todos sigam as
recomendações dos órgãos de saúde para prevenir o contágio pelo coronavírus.
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 JUNHO
 A AJOV planeja o retorno parcial das atividades presenciais
Os treinos das equipes de rendimento devem ser retomados a partir de 15 de junho, seguindo todas as determinações do Ministério da
Saúde, do Governo de Santa Catarina e da Prefeitura de Joaçaba.
Importante destacar que a decisão é tomada em conjunto com os pais e responsáveis.
A AJOV informa ainda que as atividades dos núcleos sociais seguem suspensas por tempo indeterminado.
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 Categorias de rendimento da AJOV retornam aos treinos presenciais
A Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) retomou as atividades presenciais nesta terça-feira (23). As categorias de rendimento
Iniciantes, Pré-Mirim, Mirim e Infantil voltaram aos treinos no Ginásio de Esportes Menino Deus, seguindo os protocolos de segurança
do Governo de Santa Catarina e da Secretaria Municipal de Saúde. A AJOV adotou medidas de prevenção, como medição da
temperatura, uso de máscaras e álcool em gel para higienização das mãos. Além disso, as equipes foram divididas em grupos de 10
atletas por horário e os trabalhos são individualizados, sendo que cada menina utiliza uma bola respeitando o distanciamento. Nas
segundas e quartas-feiras acontecem os treinos do Infantil e Mirim, e nas terças e quintas-feiras do Iniciantes e Pré-Mirim. Após três
meses de paralisação devido a pandemia, a AJOV dá sequência a preparação para as competições do ano. As disputas são previstas
para o segundo semestre, mas as datas ainda não foram confirmadas.
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 JULHO
 NOTA OFICIAL
Devido ao aumento considerável de casos de COVID-19 na região, a AJOV decidiu pela paralisação das atividades esportivas por
30 dias a partir desta terça-feira (14). Mesmo seguindo todas as recomendações propostas pelo município, a associação optou por
interromper os treinamentos visando combater a propagação do vírus e assegurar a saúde das atletas e suas famílias. A AJOV segue
acompanhando as orientações das autoridades e o número de casos para avaliar periodicamente a medida.
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 Atletas do Bom de Bola, Bom de Escola da AJOV recebem kits para treinos em casa

Na última semana, os professores da AJOV estiveram em Vargem Bonita e na comunidade de Campina da Alegria para a entrega de
kits de voleibol para as crianças dos núcleos. No total, foram entregues 60 kits com o objetivo de estimular a atividade esportiva do
voleibol em casa. Os kits contêm uma mochila, garrafa e toalha doadas pela empresa IRANI, além de uma máscara doada pela Oral
Unic Implantes, uma camiseta de treino modelo 2020 adquirida via Lei de Incentivo ao Esporte, através do projeto Bom de Bola Bom de
Escola, e uma bola de iniciação. Os alunos que receberam o kit terão duas aulas remotas por semana via WattsApp e poderão realizar
na própria casa as atividades que antes eram efetuadas nos núcleos e ginásios. Nas próximas semanas, as crianças de Joaçaba e
Herval d’ Oeste também serão contempladas, atingindo assim 100% dos beneficiários do projeto Bom de Bola, Bom de Escola.
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 AJOV entrega kits de voleibol para crianças dos núcleos sociais de Joaçaba e Herval d’ Oeste
A Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) realizou nesta quinta-feira (23) a entrega de kits de voleibol para crianças atendidas
pelo Projeto Bom de Bola, Bom de Escola em Joaçaba e Herval d’ Oeste. Foram contemplados alunos até 12 anos, de cinco núcleos
sociais: Ginásio de Esportes Oscarzão, Centro Educacional Frei Bruno, Colégio Santíssima Trindade, Escola Rotary Fritz Lucht e Núcleo
Pedagógico Rural de Joaçaba (Nuperajo).A distribuição aconteceu no Parque de Joaçaba e foi coordenada pelos professores da AJOV,
João Luchese, Cesar Junqueira, Michael Back e Caroline da Rosa. Foram seguidas todas as orientações de prevenção dos órgãos de
saúde, como o uso de máscara e álcool em gel e medição de temperatura dos alunos e responsáveis.O kit de voleibol da AJOV contém
uma camisa de treino modelo 2020 adquirida via Lei de Incentivo ao Esporte, através do projeto Bom de Bola Bom de Escola, uma bola
de iniciação viabilizada por meio do projeto de fomento da Prefeitura de Joaçaba, além de brindes dos patrocinadores Oral Unic Implantes
e Irani.Com as aulas presenciais suspensas por tempo indeterminado devido a pandemia, as atividades têm sequência em casa com
duas aulas remotas por semana via WhatsApp. Além dos núcleos de Joaçaba e Herval d’ Oeste, receberam o kit de voleibol os 60 alunos
atendidos em Vargem Bonita (Escola Vitório Roman) e na comunidade de Campina de Alegria (Escola Galeazzo Paganelli).
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 Agosto
 A Superintendência de Esportes de Joaçaba realizou nesta quinta-feira (13) uma live com o fundador e técnicos da AJOV. A
transmissão foi pelo Facebook e apresentada por Anderson Andres. Roberto Wesoloski e os técnicos César Junqueira, João
Luchese, Michael Back e Caroline Rodrigues falaram sobre a fundação, objetivos e projetos da AJOV, além do trabalho
desenvolvido nos núcleos sociais e com as categorias de rendimento e as atividades durante a pandemia.
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 Setembro
 A AJOV realizou na manhã deste sábado (5), em Herval d’ Oeste, a entrega de kits de voleibol para crianças do projeto Bom de
Bola, Bom de Escola.
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 A AJOV retomou as atividades presenciais na última semana. As categorias de rendimento Pré-Mirim, Mirim e Infantil voltaram
aos treinos no Ginásio de Esportes Menino Deus, seguindo os protocolos de segurança do Governo de Santa Catarina e da
Secretaria Municipal de Saúde.
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 A Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) realizou nesta quarta-feira (16), em Água Doce, a entrega dos materiais de
construção adquiridos por meio da vaquinha online “AJOV pelo Meio-Oeste”. A campanha foi lançada no mês de agosto com o
objetivo de ajudar as famílias atingidas pelo tornado na região. De acordo com o presidente Vanderlei Semione, foram arrecadados
R$ 5.450,00 no período de 20 de agosto a 15 de setembro. O recurso possibilitou a compra de dois mil tijolos de cerâmica, 50
chapas de cobertura e 10 bolsas de cimento de 50 quilos. “A AJOV se engajou na causa e agradece a solidariedade recebida”. O
material foi destinado à Defesa Civil de Água Doce. Conforme Rogério Davi Heberle, secretário municipal de Desenvolvimento
Econômico e Turismo e presidente da Comissão da Defesa Civil, a doação contemplou quatro famílias cadastradas. “Já
repassamos os materiais e, em nome da população de Água Doce, manifesto gratidão a todos os que contribuíram”. O tornado
com chuva, granizo e fortes rajadas de vento, registrado no dia 14 de agosto, danificou mais de 700 residências no município.
Segundo Rogério, ainda há demanda por materiais de construção e várias pessoas seguem na lista de espera. Os interessados
em colaborar devem entrar em contato por meio do telefone (49) 99152-0625.
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 As categorias de rendimento Pré-Mirim, Mirim e Infantil da AJOV retomaram as atividades presenciais seguindo os protocolos de
segurança do Governo de Santa Catarina e da Secretaria Municipal de Saúde.
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 Outubro
 A Isabely, de Lages, ganhou um kit de voleibol no sorteio realizado pela AJOV no Dia das Crianças! Ela adorou e nós só temos
a agradecer pelo carinho.
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 Seguimos com a preparação! #AJOV2020
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 Dezembro 2020
 A Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) adquiriu novos uniformes de treino. Foram beneficiadas aproximadamente 60
atletas, das categorias de rendimento Iniciantes, Pré-Mirim, Mirim e Infantil, com agasalho de moletom, shorts, camisetas regata
e de manga longa. Os materiais, que também incluem uniformes de jogos e para a comissão técnica, foram viabilizados com
recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, através do Ministério da Cidadania e da Secretaria Especial do Esporte. As atletas
contempladas integram o projeto
Bom de Bola, Bom de Escola. Nos
meses de junho e julho, foram
entregues os kits de voleibol para
as crianças atendidas nos núcleos
sociais
de
Vargem
Bonita,
comunidade de Campina de
Alegria, Herval d’ Oeste e Joaçaba.
Aproximadamente 250 alunos, até
12 anos, foram beneficiados.
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 FEVEREIRO 2021
 Prefeitura de Joaçaba repassa aproximadamente R$ 500 mil para associações esportivas do Município
Nesta segunda-feira (1º), o prefeito de Joaçaba, Dioclésio Ragnini e o Superintendente de Esportes, Rony Lenz, recepcionaram
as entidades esportivas de Joaçaba contempladas no edital de fomento ao esporte, para assinatura dos termos. Ao todo 11 associações
se enquadraram nos requisitos exigidos e serão beneficiadas. Foram destinados
aproximadamente R$ 500 mil para entidades, sendo repassados até R$ 50 mil para
cada entidade aprovada.
Segundo o prefeito Dioclésio Ragnini, o Município de Joaçaba tem um grande
potencial esportivo. “Joaçaba tem muitos talentos no esporte que levam o nome da
nossa cidade para outros estados, país e até para o mundo e o reconhecimento e
apoio da prefeitura é fundamental, pois por meio dos recursos repassados, as
associações poderão realizar suas atividades e consequentemente promover o
incentivo ao esporte no Município. Além de representar nossa cidade, essas
associações fazem um trabalho de cunho social fundamental com crianças e
adolescentes, contribuindo assim para uma sociedade melhor”, afirmou Dioclésio.
As entidades beneficiadas foram ABLUJHE, ADECIJO, ADRECHA, AJB, AJEC,
AJOV, AJX, AMOB, AMOJ, APTM , CLUBE JOAÇABENSE DE TIRO, CAÇA E
PESCA.
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 AJOV empossa nova diretoria para biênio 2021-2023
A Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) realizou na noite desta segunda-feira (22), no salão nobre do Centro Educacional
Girassol, a primeira Assembleia Geral Ordinária do ano. A reunião foi marcada pela posse da nova diretoria executiva e conselho fiscal
para o biênio 2021-2023.O empresário Vanderlei Antônio Semione, que presidiu a AJOV nos últimos dois anos, fez uma avaliação positiva
do mandato. Ele divulgou as ações viabilizadas na esfera social, como os núcleos de iniciação nos bairros e a arrecadação de recursos
em prol dos atingidos pelo tornado na região. “Um agradecimento especial aos patrocinadores e parceiros, além dos professores, atletas,
pais e membros da entidade, que contribuíram para que os objetivos fossem alcançados”, enalteceu.A partir de agora, os trabalhos serão
conduzidos por Soili Marilei Natus. “É um desafio e uma grande responsabilidade comandar a AJOV, uma entidade respeitada e
referência, principalmente pela revelação de atletas que se destacam no estado, no país e até internacionalmente, como a Natália Zilio
Pereira”, ressaltou a nova presidente, que contará com a contribuição e apoio dos demais integrantes da Diretoria Executiva, Conselho
Fiscal, Comissão de Pais e Comissão de Atletas e Ex-atletas.Soili elencou as principais metas para a gestão, com ênfase na
comemoração dos 25 anos da AJOV em 2021. Além de manter a associação entre as quatro melhores equipes, em suas respectivas
categorias, no campeonato estadual e competições oficiais da Fesporte, as ações prevêem a participação na Copa Estrela e Taça
Paraná, visitas aos patrocinadores e busca de novos parceiros, eventos e promoções. “Estamos cientes de que o cronograma pode
sofrer alterações em função da pandemia, mas seguimos o planejamento e os protocolos de prevenção à Covid-19”.A vice-presidente
Karina Berghahn salientou que o objetivo é dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo ex-presidente Vanderlei Semione,
principalmente aos programas de inclusão social através do esporte, visando a promoção de saúde, educação e cidadania e a geração
de oportunidades. “A AJOV faz a diferença na comunidade e na vida de crianças e adolescentes”.
Prestação de contas
Durante a assembleia, também foi realizada a prestação de contas e atividades. A contabilidade apresentou o balanço patrimonial da
AJOV até 31 de dezembro de 2020 e o demonstrativo do resultado, com as receitas e despesas operacionais. Na sequência, o técnico
e coordenador dos núcleos, professor João Luchese, expôs o relatório de atividades de 2020, quando foram contempladas
aproximadamente 300 crianças em sete núcleos sociais em Joaçaba e região e 60 atletas em cinco categorias de rendimento. No ano
atípico, foram entregues kits de voleibol para treinos em casa, com a orientação dos profissionais de forma online. As competições foram
suspensas, mas a preparação das equipes teve continuidade respeitando os protocolos do Governo de Santa Catarina e da Secretaria
Municipal de Saúde.
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Biênio 2021-2023
Diretoria Executiva: Presidente: Soili Marilei Natus; Vice-presidente: Karina Berghahn; Primeira secretária: Michele Luciane Blind de
Morais; Segundo secretário: João Maria Luchese; Primeiro tesoureiro: Amarildo Zarpelon; Segundo tesoureiro: Carlos Eduardo
D’Agostini;
Conselho Fiscal: Titulares: Karine Bevilaqua Machado; Diego Heimfarth; Silvane de Fátima Delfes Varela; Raquel Andratta David Dutra;
e Michael Back; Suplentes: Karina Dartora; Vanderlei Antônio Semione; Valdilena França; Luís Fernando Mello Riepe; e Luciano Augusto
de Morais;
Representantes da Comissão de Pais: Titular: Luciane Aparecida Santuches; Suplente: Marinez Aparecida Pelentir;
Representantes da Comissão de Atletas e Ex-atletas: Titular: Caroline Studene da Rosa Rodrigues; Suplente: Juliana Rossi.
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 MARÇO 2021
 Atleta formada na AJOV integra maior clube poliesportivo da América Latina
A atleta Maria Eduarda David, natural de Joaçaba e formada nas categorias de base da Associação Joaçabense de Voleibol
(AJOV), foi selecionada para a equipe Sub-19 do Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo (SP). A pré-temporada iniciou nesta segundafeira (1º), sob o comando dos experientes técnicos Reinaldo Bacilieri e Inácio Rodart da Silva Júnior. Maria Eduarda passou por duas
seletivas, uma delas online. O teste presencial foi realizado no mês de dezembro e a aprovação foi divulgada no mesmo dia. Antes da
assinatura do contrato, ela ainda será submetida a exames médicos. “Estou muito feliz, é a realização de um sonho”, ressalta a líbero,
lembrando que o Pinheiros disputa o Campeonato Paulista, um dos
mais tradicionais do país. “Só tenho a agradecer a todos os que
contribuíram para mais essa conquista, em especial a AJOV”. Maria
Eduarda tem 16 anos e joga vôlei desde os sete. Começou no núcleo
do Colégio Santíssima Trindade e com oito anos ingressou na AJOV,
onde participou do projeto social “Bom de Bola, Bom de Escola” e
permaneceu até 2019. A formação foi realizada pelos técnicos César
Junqueira e João Luchese. Em 2020, ela foi convocada pela
Federação Catarinense de Voleibol para o Campeonato Brasileiro
de Seleções Sub-18, em Saquarema (RJ). Em 2019, também
defendeu Santa Catarina no Campeonato Brasileiro de Seleções
Sub-16. Nas duas competições, foi campeã invicta. Para a
presidente Soili Marilei Natus, a trajetória de Maria Eduarda é o
reconhecimento do trabalho realizado pela associação. “Assim como
outras atletas reveladas pela AJOV, ela leva o nome de Joaçaba e
do estado para todo o Brasil. É motivo de orgulho e incentivo para
as meninas que também buscam essa oportunidade”.
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 Assinatura do Termo de Acordo de Cooperação
A presidente da AJOV, Soili Natus, assinou nesta semana o Termo de Acordo de Cooperação para uso dos espaços públicos
esportivos do município. Agradecemos a parceria, Prefeitura de Joaçaba!
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 Parceria renovada para 2021
Nesta quinta-feira (25), a presidente Soili Natus e a vice-presidente Karina Berghahn visitaram o empresário Eduardo Freiberger para
formalizar a continuidade do apoio da Ótica Calliari e Calliari Musical ao projeto. A Calliari é apoiadora da AJOV há mais de duas décadas,
do projeto Bom de Bola, Bom de Escola. O nosso MUITO OBRIGADO pela confiança e importante incentivo ao esporte joaçabense.
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 ABRIL 2021
 Atletas e professores da Ajov Recebem Lembrança de Páscoa
A Páscoa da AJOV foi marcada pela entrega de ovos de chocolate às atletas e professores. A diretoria também confeccionou cartões
com frases motivacionais e abordou o atual cenário em função da pandemia, falando sobre a importância de manter o otimismo mesmo
nos momentos de adversidades. Nas últimas semanas, diante dos decretos estaduais em vigor, a AJOV deu sequência à preparação
física no espaço de CrossFit do SESC, seguindo os protocolos de prevenção. Após as atividades desta quarta (31) e quinta (1º), a
presidente Soili Natus, a vice-presidente Karina Berghahn, a secretária Michele de Morais e o tesoureiro Amarildo Zarpelon, além da
comissão técnica, visitaram as equipes para a conversa e distribuição dos doces. Os chocolates foram viabilizados por um empresário
de Joaçaba, que acompanha e reconhece o trabalho da associação, mas preferiu não se identificar. A AJOV agradece a doação e deseja
a todos que o verdadeiro sentido da Páscoa esteja sempre presente e que se renovem os sentimentos de gratidão e esperança.
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 Equipe Infantil da Ajov Realiza treino no complexo Esportivo Unoesc a Convite do Curso de Educação Física
A equipe Infantil da AJOV realizou um treino no Complexo Esportivo da Unoesc na última semana, a convite da sétima fase do curso
de Educação Física. O objetivo foi mostrar aos acadêmicos como é, na prática, o treinamento de alto nível das categorias de base da
AJOV, que têm grande representatividade em Santa Catarina. A preparação das atletas é de responsabilidade dos professores João
Luchese, Michael Back e César Junqueira. A AJOV agradece o convite e a oportunidade.

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 2541/98 em 06/03/1998 e Estadual pela lei n. 12.750 de 19/11/2003 - CGC 01.823.720/0001-10

ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE VOLEIBOL
Fundada em 05 de julho de 1996
Rua: Almirante Barroso Nº152, Bairro Tobias, Joaçaba – SC 89.600-000
Site www.ajov.com.br e E-mail ajov@ajov.com.br
 Professores e Diretores da Ajov mobilizados para Gesto de Solidariedade
O professor João Luchese cumpriu um importante compromisso nesta terça-feira (13): a doação de sangue. Assim como ele, os
demais profissionais e membros da diretoria da AJOV estão mobilizados para o gesto de solidariedade que salva vidas. Além de contribuir
para aumentar os estoques do Hemocentro Regional de Joaçaba, a iniciativa visa conscientizar a comunidade para a importância de
doar sangue.

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 2541/98 em 06/03/1998 e Estadual pela lei n. 12.750 de 19/11/2003 - CGC 01.823.720/0001-10

ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE VOLEIBOL
Fundada em 05 de julho de 1996
Rua: Almirante Barroso Nº152, Bairro Tobias, Joaçaba – SC 89.600-000
Site www.ajov.com.br e E-mail ajov@ajov.com.br
 Atletas da Ajov são Contempladas com Bolsa Atleta 2021
Nove jogadoras da AJOV são contempladas pelo Bolsa Atleta 2021, por meio do Fundo Municipal de Esportes: Amanda Riepe, Milena
Morais, Kauane Dartora, Sofia Pegoraro, Jessany Santuches, Evelin Parissenti, Raíssa Moreira, Adriana Teixeira e Stefany Rivarol.
O programa tem como objetivo valorizar e beneficiar atletas amadores de alto rendimento representantes do município em competições
regionais, estaduais, nacionais e internacionais. O Termo de Adesão foi assinado na Superintendência de Esportes da Prefeitura de
Joaçaba.
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 MAIO 2021
 Mais uma atleta formada nas categorias de base da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) é destaque nacional.
Fernanda dos Santos Sanguanini é natural de Joaçaba, tem 18 anos e foi selecionada para a equipe Sub-19 da Associação
Maringaense de Voleibol (Amavolei), de Maringá (PR). A contratação aconteceu no mês de janeiro, mas, em função da pandemia, ela
deu continuidade à preparação na AJOV e neste domingo (2) se apresentou na cidade paranaense para os treinos presenciais. A
Amavolei foi fundada em 2000 e a partir de 2021 integra
a elite do voleibol feminino brasileiro: a Superliga. A
categoria Sub-19 disputa os campeonatos estaduais, os
Jogos da Juventude e a Taça Paraná. Fernanda
ingressou na AJOV aos nove anos de idade, no núcleo do
Colégio Celso Ramos, onde participou do projeto social
“Bom de Bola, Bom de Escola”. A formação foi realizada
pelos técnicos César Junqueira e João Luchese. “Foram
dez anos de muita dedicação e determinação. A AJOV foi
fundamental para que o objetivo de jogar
profissionalmente fosse alcançado”, destaca a
levantadora, incentivando as demais atletas a também
buscarem a realização dos seus sonhos. Para o professor
João Luchese, a contratação é a consagração de um ciclo
de trabalho. “O nosso propósito é preparar as crianças
não só para serem grandes atletas, mas, principalmente,
para serem cidadãos de bem, que saibam valorizar o
trabalho em equipe e tudo o que o esporte proporciona”,
destaca. A presidente da AJOV, Soili Marilei Natus,
acrescenta que, assim como outras meninas reveladas
pela associação, Fernanda é motivo de orgulho por levar o nome de Joaçaba e do estado para todo o Brasil.
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 Mais uma importante conquista para a Associação Joaçabense de Voleibol.
O professor João Luchese, que integra a AJOV há 15 anos, recebeu da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) o certificado do
Nível IV da Formação de Treinadores de Voleibol de Quadra. O
curso foi realizado no formato EAD (à distância), em parceria com
a Federação Paulista de Voleibol, e contou com aproximadamente
25 treinadores do país, sendo apenas três de Santa Catarina. “O
Nível IV é a graduação máxima para técnicos de voleibol,
possibilitando a atuação em todas as categorias de voleibol no
Brasil e projetos internacionais”, enaltece João. Foram 10 dias de
apresentações, seminários e palestras. “É um curso bastante
visado, pois proporciona conhecimento técnico avançado”, explica
o professor da AJOV, acrescentando que, além da conclusão do
Nível III e análise do currículo esportivo, outra exigência da CBV é
atuar há, no mínimo, cinco anos na modalidade. João terminou o
Nível III em 2017 e o Nível IV em fevereiro de 2021. “É motivo de
orgulho chegar ao ápice dessa formação. Espero colocar esse
conhecimento em prática na AJOV, visando, principalmente, o
crescimento do projeto Bom de Bola, Bom de Escola”.
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 Os núcleos sociais da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) retomam as atividades a partir desta semana,
respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19.
Inicialmente serão contemplados os núcleos do Centro Educacional Frei Bruno e do Colégio Santíssima Trindade, em Joaçaba. Nos
próximos dias, as atividades também devem ser retomadas em Herval d’ Oeste e na comunidade Campina da Alegria, em Vargem Bonita.
As atletas que já participavam terão prioridade no preenchimento das vagas disponíveis. As que ainda não fazem parte dos grupos e
têm interesse, devem comunicar as escolas, que farão a chamada respeitando a capacidade de 25%. “Devido à pandemia, alteramos a
logística e as crianças serão atendidas somente na cidade de origem. Ou seja, se residem em Herval d’ Oeste devem integrar o núcleo
daquele município”, explica o professor João Luchese.
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 Os núcleos sociais da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) retomaram as atividades na última semana,
respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19.
Inicialmente foram contemplados os núcleos do Centro Educacional Frei Bruno e do Colégio Santíssima Trindade, em Joaçaba. Nos
próximos dias, as atividades também devem ser retomadas em Herval d’ Oeste e na comunidade Campina da Alegria, em Vargem Bonita.
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 JUNHO
 As equipes da AJOV seguem a preparação para a temporada 2021! #AJOV2021
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 A AJOV realizou na tarde desta sexta-feira (11) o sorteio da cesta do Dia dos Namorados, da Ação Entre Amigos.

O número foi sorteado através do Sorteador e o vencedor foi confirmado e divulgado pela presidente da associação, Soili Natus,
na presença de professores, atletas e outros integrantes da diretoria. Confira!Parabéns, Orestes Zagonel! A AJOV agradece a todos
os que contribuíram, em especial ao patrocinador Dom Fiorelo.
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