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1. Sobre a AJOV 

1.1. Parceiros da AJOV 
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1.2. Missão 

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 
 

1.3. Visão 

Tornar-se centro de excelência do voleibol brasileiro. 
 

1.4. Valores 

 

a) Confiabilidade; 

b) Transparência; 

c) Simplicidade; 

d) Participação; 

e) Responsabilidade Social; 

f) Ética; 

g) Valorização. 

 

1.5. Professores Responsáveis 

 Rogério Barp; rogériobarp@yahoo.com.br; (49) 9123-6907 Cref2361G/SC 

 Cesar Junqueira; cesarjunqueira@uol.com.br; (49)9997-1835 Cref 1390G/SC 

 João Luchese; joao.luchese@ajov.com.br (49) 9913-6274 Cref 8958G/SC 

 Madier Vidal; madier-25@hotmail.com (49) 99922-1749 Cref 20441G/SC 

 Marlon de Oliveira; marlonmartinsoliveira@outlook.com (49) 99109-0693 Cref 19393G/SC 

 

1.6. Locais (Núcleos) 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. 

Foco de atuação nos Núcleos: 
Sempre é trabalhado e é de praxe: Higiene, Disciplina, Estudo (obrigatório), Orientações 
sobre sexualidade e prevenções, Sociabilidade e Integração. 

 

1.7. Crianças Atendidas 

Distribuição das Turmas em 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 
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Distribuição das Turmas em Joaçaba 

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

Alunos 

Oscarzão João  
7 a 11 
anos 

17h30 – 
18h30  

     24 

Celso Ramos Madier 
8 a 13 
anos 

 
17h30 – 
18h30 

 
17h30 – 
18h30 

  33 

Santa Tereza João 
7 a 12 
anos 

 
17h30 – 
18h30 

    20 

Social (C. 
Ramos) 

Madier 
14 a 18 

anos 
  

15h30 – 
17h00 

   23 

SST Trindade João 
10 a 12 

anos 
  

17h40 – 
18h40 

   12 

Pré–iniciantes  César 
9 a 11 
anos 

  
17h40 – 
18h40 

 
17h40 – 
18h40 

 10 

Total nos 
núcleos 

  122 

 

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 

12 

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) 

11 

Total 
Competição 

    50 

Total de alunos em Joaçaba 172 

 
Distribuição das Turmas em 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 14h00-15h00 10 

Campina da Alegria Marlon 12 a 14 anos 15h00-16h00 16 

Total de Alunos na Campina da Alegria                                                                                           36 

 

Total de crianças atendidas pelo projeto Bom de Bola Bom de Escola                         328                                                                                 
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1.8. Resultados 2017 

 

Equipes 
Liga 

Oeste 
JESC Estadual OLESC 

Liga 
Serrana 

Taça 
Paraná 

Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado 

1. Iniciantes (até 12 anos) 3º --- 9º --- 1º --- 

2. Pré-mirim (até 13 anos) 3º --- 9º --- 1º --- 

3. Mirim (até 14 anos) 3º 3º 5º --- 1º --- 

4. Infantil (até 16 anos) 3º --- 9º 1º e 2º 1º 12º 

5. Infantil-F(até 16 anos) --- --- --- 1º e 3º --- --- 

6. Infantil-M(até 16 anos) --- --- --- 1º e 3º --- --- 

Observações: 

  Mirim (até 14 anos): No JESC: 3º Lugar Fase Estadual; 

 Infantil (até 16 anos): Na OLESC: 1º Lugar na fase microrregional e 2º na fse regional. Na Taça Paraná 
14º; 

 Infantil-Feminino (até 16 anos) núcleo Vargem Bonita: OLESC: 1º lugar fase microrregional e 3º lugar 
fase regional; 

 Infantil-Masculino (até 16 anos) núcleo Vargem Bonita: OLESC: 1º lugar fase microrregional e 3º lugar 
fase regional; 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES AJOV 2017 

 
2. MARÇO 
 

2.1 Ajov Realiza Reunião de Planejamento Anual das Atividades 

Conforme estabelece o plano diretor estratégico, estiveram reunidos na terça-feira (14/02) integrantes 

da diretoria e da comissão técnica da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV), para tratar da elaboração 

e finalização do Planejamento Anual da Instituição.Foram 

discutidas as diretrizes para 2017, reforçando o foco de 

trabalhar a inclusão social nos Núcleos, os passos que deverão 

ser dados e a forma de realizá-los.Todos os planos de ação 

visam a promoção da saúde, da cultura e do lazer a partir do 

esporte.Também foram abordados assuntos referentes aos 

projetos - Bom de Bola Bom de Escola e A Busca Por Novos 

Talentos Continua, e os critérios que serão adotados para 

ampliar o acompanhamento do desempenho das atletas na 

escola, além da continuidade do programa para integrar pais 

e simpatizantes do voleibol através de um projeto intitulado: Voleibol para Todos, do iniciante ao Master. 

 

2.2 Método de trabalho nas categorias de base da AJOV é referência na região 
Professores de Curitibanos conheceram metodologia de ensino para aplicação no município. 

Todos os dias os professores da Associação Joaçabense de Voleibol 

(AJOV) lapidam e revelam atletas nos cinco núcleos que trabalham 

com a modalidade em Joaçaba, Vargem Bonita e Campina da Alegria 

que somam cerca de 300 alunos. Uma das atletas reveladas pela 

Associação, Natália Zílio, é uma das principais atletas do voleibol 

mundial, foi formada nas categorias de base da AJOV.Há 20 anos 

desenvolve este trabalho com meninas de sete a doze anos e, seu 

modelo vem se tornando referência para outras regiões. Nesta 

segunda-feira (06) professores de Curitibanos conheceram o método 

de ensino da Associação para implantação no município. Conforme 

o técnico da AJOV, João Luchese, que atua na Associação há 11 anos e que responde pelos núcleos há três 

anos a AJOV é parceira no desenvolvimento do trabalho na cidade. “Os professores Kleiton, Jean, 

acadêmicos do Curso de Educação Física da UNC, e representantes da Fundação Municipal de Esportes de 

Curitibanos puderam acompanhar os trabalhos realizados com as equipes iniciantes, pré-mirim, mirim e 

infantil, além da metodologia treino para aplicação do mesmo trabalho em sua cidade. Isso engrandece 

nosso trabalho e nos dá ainda mais responsabilidade para continuar difundindo a modalidade e 

desenvolvimento das nossas crianças e jovens”. 
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2.3 AJOV entrega uniformes para cerca de 130 alunos de núcleos da modalidade em Joaçaba 
Materiais esportivos foram adquiridos com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte 

Alunos de quatro núcleos da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) receberam na manhã deste sábado 

(18) os uniformes para que possam participar das atividades 

neste ano, nas categorias Iniciantes, Pré-Mirim, Mirim e 

Infantil – o projeto envolve crianças e jovens com a faixa 

etária de 7 aos 15 anos de idade. Em Joaçaba os núcleos 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. Além disso, 

outro núcleo em Campina da Alegria conta com a 

participação de 40 alunos. Ainda neste ano, outro núcleo 

deve ser retomado em Vargem Bonita com a participação de 

aproximadamente 100 alunos. Os materiais esportivos 

doados aos alunos participantes dos núcleos foram adquiridos por meio de recursos do Ministério do 

Esporte, através de projeto de Lei de Incentivo ao Esporte. Entre os materiais adquiridos estão: 80 bolas, 

80 joelheiras, 400 camisetas, 400 shorts e 12 jogos de uniformes, que totalizam R$ 54.688,00 em recursos. 

 

3 ABRIL 
 

3.1 Equipe Mirim da AJOV é campeã da 1ª Etapa da Liga Serrana 

As meninas da equipe mirim da Associação Joaçabense de 

Voleibol (AJOV) participaram no último sábado (1º) na 

cidade de Lages, da 1ª Etapa da Liga Serrana, que envolveu 

outras quatro equipes com atletas até 14 anos. Pela manhã as 

partidas ocorreram contra o colégio Bom Jesus de Lages e 

Fraiburgo. A tarde as disputas ocorreram contra o colégio 

Santa Rosa de Lages também e por último a equipe de Rio do 

Sul. A equipe joaçabense venceu os quatro jogos, todos por 

2x0 sangrando-se a campeã da etapa. 

 

 

 

3.2 Atleta da categoria infantil da AJOV é convocada pela Seleção Catarinense de Vôlei 
Na última semana Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) recebeu a notícia da convocação da 

atleta Mariah Martins de 15 anos para integrar a Seleção 

Catarinense na categoria infanto. A adolescente estuda no 

Colégio Conexão e já integra a AJOV desde os 9 anos de idade. 

Começou no núcleo do CERT e atualmente treina na categoria 

infantil. Esta é a segunda convocação dela e no ano passado ela 

também esteve na lista. De acordo com o professor e técnico 

João Luchese, coordenador dos Núcleos da AJOV, os treinos 

acontecem nos dias 10, 11 e 12 de abril respectivamente 

segunda, terça e quarta da semana que vem e acontecem em Guaraciaba. Ainda conforme Luchese outras 

atletas da Associação também já integraram a lista de convocação em outros anos e isso só demonstra o 

resultado do trabalho realizado nas bases pela AJOV. “Além de trabalharmos para formar atletas que 

representam o município em competições, receber a notícia de uma convocação pela Seleção Catarinense 
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é gratificante, porque demonstra o reconhecimento do trabalho da AJOV e uma chance para as atletas de 

ser pré-convocada”. 

 

3.3 Equipe Pré-Mirim e Infantil da AJOV Disputam Campeonatos em Guaraciaba nesta Semana 
 As meninas da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) participam nesta semana de importantes 

compromissos. O primeiro é a 1ª Etapa da Liga Oeste de 

Voleibol, que será disputado pela equipe Pré-Mirim com 

atletas até 14 anos, que acontece nesta sexta- feira (21) em 

Guaraciaba e terá a participação de outras equipes do estado, 

como é o caso de Xanxerê, Saudades e equipe da casa, 

Guaraciaba. Conforme o professor Madier Vidal será 

disputada ainda mais uma etapa da Liga neste ano.  Outra 

equipe da Associação, a Infantil com atletas até 16 anos, 

disputa o Campeonato Estadual, também em Guaraciaba, no 

sábado e domingo, dias 22 e 23. Com a participação das 

equipes regional de Saudades, Xanxerê e Guaraciaba. 

Conforme o professor João Luchese, esta etapa pontua para 

outras duas etapas até chegar à final. A equipe técnica e diretoria já viabilizaram transporte e alimentação 

para atletas que representarão o município nas competições. 

 

4 MAIO 

 

4.1 AJOV Recebeu Honraria Estadual  
 AJOV recebeu honraria estadual “O fundamento e justificativa para aprovação da honraria, reside 

no fato destas entidades terem recebido o reconhecimento da 

Confederação Brasileira de Voleibol como Clubes 

Formadores de Atletas e por consequência o recebimento de 

recursos financeiros oriundos de transferência internacional 

de atletas” Na terça-feira, dia 2, representantes da 

Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) estiveram em 

Florianópolis no Conselho Estadual de Esporte onde 

receberam moção de Honra ao Mérito. O Conselho Estadual 

de Esporte é um órgão colegiado com funções consultivas, 

deliberativas, normativas e fiscalizadoras em matéria 

relacionada ao desporto catarinense. A AJOV recebeu 

honraria por decisão unânime. Foram agraciadas também 

com a moção a Federação Catarinense de Voleibol; Associação Brusquense de Esporte e Lazer – Brusque; 

Associação de Pais e Amigos do Esporte Neotrentino – Nova Trento; Associação de Pais e Amigos do 

Voleibol – Concórdia; Associação Desportiva de Voleibol – Jaraguá do Sul; Associação de Funcionários 

da Eletrosul – Florianópolis; Associação Pró-Volei – Chapecó; Associação Professor Artur Novaes – 

Blumenau e a Associação Vôlei Joinville – Joinville. 
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4.2 Final de semana de ótimas notícias para o vôlei de Joaçaba 
 Natália Zílio Pereira, atleta formada na AJOV comanda a seleção brasileira, enquanto Mariah 

Martins segue seus passos e já é campeã nacional pela seleção catarinense” Dirigentes, 

atletas, ex-atletas, técnicos, patrocinadores e apoiadores da Associação Joaçabense de 

Voleibol (AJOV), bem como a comunidade regional do meio-oeste catarinense tem 

muito que comemorar. O final de semana foi de notícias mais que positivas. A 

primeira delas e que enche todos de orgulho é que Natália Zílio Pereira, atleta revelada 

nas categorias de base da AJOV é oficialmente a partir de agora a capitã da seleção 

brasileira de voleibol. A responsabilidade foi repassada pelo técnico José Roberto 

Guimarães. Natália vai substituir Fabiana, que deixou a equipe nacional após os Jogos 

do Rio, no ano passado. Com a ausência de outras jogadoras importantes, como Dani 

Lins e Fernanda Garay, aparece, mesmo aos 28 anos, como mais 

experiente da equipe. Por isso, terá a missão de ajudar as novatas no 

caminho até Tóquio 2020. Em entrevista ao Globo Esporte Natália 

destacou “Capitã tem de resolver coisas de planejamento, com 

horários. É muito importante para dentro de quadra. Eu, no 

Fenerbahçe, precisei assumir bastante coisa por ser estrangeira. 

Acho que é muito importante dentro de quadra, dar o respaldo para 

as meninas. E, fora de quadra, vou tentar dar o melhor exemplo 

possível e ajudando no que precisar. Vou continuar fazendo 

o que sempre fiz, sempre gostei de ajudar os mais novos.  

Fico feliz pelo Zé ter confiado em mim por essa posição e 

espero responder à altura”. Outra grande notícia do final de 

semana foi à conquista pela atleta da AJOV Mariah Martins, 

16 anos de idade, estudante do Colégio Conexão de Joaçaba, 

juntamente com as demais atletas da Seleção Catarinense do 

Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil SUB 17. O 

campeonato foi realizado em Uberlândia – SC e Santa 

Catarina venceu o Rio de Janeiro na final por 3 sets a 1 

(25/21, 18/25, 25/14 e 25/21). Mariah foi formada nas 

categorias de base da base AJOV. Desde os 9 anos de idade participa das atividades da associação e 

atualmente treina na categoria infantil. Esta foi à segunda convocação dela para a seleção catarinense. 

 

5 JUNHO 
 

5.1 Alunas do projeto “Bom de Bola, Bom de Escola” da AJOV tem tarde educativa em visita a 

patrocinadores 
 Diretoria fez a entrega de camisetas aos diretores do Grupo Pegoraro e Scherer S/A. 

Alunas do projeto “Bom de Bola, Bom de Escola” da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) 

acompanhadas de professores e da diretoria, conheceram nesta quinta-feira, 1º de julho, as sedes e 

instalações de dois importantes patrocinadores: o Grupo Pegoraro e a Scherer S/A. 
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            As empresas são patrocinadoras das jovens atletas que carregam em todos os jogos a marca das 

empresas estampadas nas camisetas. Conforme o presidente da Associação Joaçabense de Voleibol 

(AJOV), Egildo Bevilacqua as visitas ocorrem em 

forma de agradecimento à parceria e para a entrega de 

uma singela homenagem – a camiseta da AJOV. “Foi 

uma tarde educativa, para que as alunas pudessem ter 

contato com o segmento das empresas, sistemática de 

funcionamento e possam trocar experiências. Além de 

formar atletas, estamos trabalhando na formação de 

cidadãos melhores”, disse. “São grandes empresas 

sediadas em Joaçaba e que contribuem e muito para a 

manutenção das atividades da AJOV”, complementa 

o presidente. O programa possui em Joaçaba 150 

alunas em núcleos de caráter social, com alunas na 

faixa etária entre 10 a 14 anos. Além de núcleos em Vargem Bonita e Campina da Alegria. O empresário 

Fiorello Pegoraro, proprietário do Grupo Pegoraro, parabenizou as atletas pelo empenho e dedicação, além 

de agradecer por levarem o nome da empresa para diversas competições. Lembrou de sua trajetória como 

empreendedor e fez uma breve apresentação da empresa ao lado de seus colaboradores, relatando sistema 

de frota, estoque, mix de produtos e ao fim presenteou as alunas com produtos. "Queremos incentiva-las a 

não desistirem dos seus sonhos", destacou. Atualmente, o Grupo Pegoraro conta com o trabalho de 1.225 

colaboradores para atender, com excelência, mais de 35 mil clientes mês. Em 2016, o Grupo Pegoraro foi 

eleito como a melhor empresa de distribuição do Estado de Santa Catarina, pela Associação Brasileira de 

Atacadistas e Distribuidores (ABAD). E em 2014, apareceu entre os dez maiores atacadistas do Brasil. 

Já na Scherer S/A, as atletas conheceram o amplo e moderno complexo de reposição de auto peças para os 

três estados do Sul e que conta hoje com treze filiais. 

A matriz possui aproximadamente 55 mil metros 

quadrados de área de depósitos, 750 empregos 

diretos, 300 empregos indiretos e 75.000 itens. 

Nos próximos dias, as alunas visitarão outras 

empresas que apoiam a AJOV, dando sequência as 

atividades do programa. A AJOV conta com os 

patrocinadores Masters para manter suas atividades, 

entre eles: Prefeitura Municipal de Joaçaba, através 

do Fundo Municipal de Esporte, Celulose IRANI e 

SPECHT Produtos Alimentícios. Com os 

Incentivadores: Governo Federal, através da Lei de 

Incentivo ao Esporte, Grupo Hisa WEG, SCHERER 

Auto Peças e Grupo PEGORARO. Com os patrocinadores: Organizações LIMGER, JOAUTO, Ótica 

CALLIARI, Supermercado COLMÉIA CENTER, BONATO Materiais de Construção e ZAS COLOR. 

Com os parceiros: Colégio CONEXÃO, VOs Academia, NATIVA Comunicação e com os colaboradores 

e apoiadores: Centro Educacional GIRASSOL, Gráfica CRUZEIRO, CEDRO Radiologia Odontológica, 

LOVATEL Agência Digital, MOCAPLAN Contabilidade, VITALFÍSIO Fisioterapia e DI SAVHOIA 

Restaurante. 

Sobre o programa - O 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. Para participar do programa, a aluna deve estar 

regularmente matriculada e cursando a escola, além de enquadrar-se na faixa etária entre os 10 e os 14 

anos. As atividades são desenvolvidas em locais denominados Núcleos de Iniciação Desportiva e Cidadania 
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(NIDECS), implantados em escolas ou comunidades que aderiram ao programa. Em Joaçaba os núcleos 

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.  

          

5.2 Em 2017, AJOV participa de no mínimo 12 campeonatos  

 Somados os núcleos da entidade atendem hoje aproximadamente 220 crianças e adolescentes. As 

atletas destaques participam das equipes de rendimento” 

Desde o começo do ano, as categorias de base da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) treinam 

visando obter bons rendimentos em competições durante 2017. O calendário prevê a participação da AJOV 

em pelo menos 12 campeonatos. A associação 

trabalha com as categorias Iniciantes, Pré-mirim, 

Mirim e Infantil, com atletas de 12 até 15 anos de 

idade. Os treinadores lapidam e revelam atletas 

todos os dias nos cinco núcleos mantidos pela 

entidade na cidade de Joaçaba, Vargem Bonita e na 

comunidade de Campina da Alegria. Somados os 

núcleos atendem hoje aproximadamente 220 

crianças e adolescentes. As atletas destaques participam das equipes de rendimento. Conforme a comissão 

técnica da AJOV apenas uma das categorias competitivas a Iniciantes ainda não estreou em campeonatos 

neste ano. O que deve ocorrer em agosto em uma competição no município de Lages. A equipe Pré-Mirim, 

compete da Liga Serrana, e na 1ª etapa sagrou-se campeã. Já a equipe Mirim, participa do Campeonato 

Estadual Mirim e na 1ª etapa realizada em Guaraciaba ficou com o 2 º lugar. Além disso, as atletas do pré-

mirim estão na Liga Oeste e ficaram em 2º lugar nas duas primeiras etapas. A final ainda não possui data 

e local definido. A equipe Infantil, participa do Campeonato Estadual, onde na 1ª e 2ª etapas ficou com a 

4º colocação; e da Liga Serrana quando na 1ª etapa realizada em Rio do Sul ficou com o 2º lugar. Conforme 

o técnico da AJOV, João Luchese, que é responsável pelos núcleos da associação, as participações nos 

campeonatos são importantes para avaliar o momento da equipe e a confiança do grupo. “As atletas são 

preparadas durante os treinamentos para enfrentar todas as adversidades e situações de jogo. Cobramos nos 

treinos a utilização de técnicas e táticas, para serem colocadas a prova em competições, além de disciplina. 

O rigor só aumenta em situações reais de quadra, e isso é bom para estimular o desenvolvimento das 

meninas”, disse. Atualmente 50 alunas estão envolvidas em times de rendimento da AJOV. São 20 atletas 

na categoria Iniciantes, 12 no Pré-Mirim, oito no Mirim, e seis no Infantil. Todas elas formadas nos núcleos 

da associação. “Priorizamos que desde primeiros passos na AJOV, as meninas estejam em contato com 

competições, para se firmarem dentro de quadra e superar o nervosismo”, ressalta João.  

O calendário da AJOV para os próximos meses conta com o Campeonato Iniciantes que será realizado em 

Lages no dia 1º de agosto, pré-requisito para classificação estadual. Nos dias 07,08 e 09 de julho a equipe 

Mirim participa da 2ª etapa Campeonato estadual em Saudades. Além de 06 a 09 de julho a participação 

da seletiva da OLESC que ocorre em Vargem Bonita (microrregional) e entre os dias 28 de junho a 02 

julho o JESC Estadual de 12 a 14 anos em São Bento do Sul. No ano passado Joaçaba ficou em terceiro 

lugar e foi pré-classificada para a etapa final. 
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A intenção da diretoria é de trazer algumas etapas das categorias para serem disputadas em Joaçaba. “O 

intuito de trazer etapas, serve para que as atletas joguem em casa e que pais e patrocinadores vejam o 

trabalho de excelência desenvolvido pela Associação e ainda acompanhem a evolução das atletas”, salienta 

João Luchese.  

 Já o professor César Junqueira, experiente técnico e reconhecido estadualmente, por ter revelado 

Natália Zílio Pereira nas bases da AJOV, comenta que a equipe que comanda a Pré-Mirim, disputou em 

Pouso Redondo a 1ª etapa da Liga Serrana, com cinco equipes disputando com atletas até 13 anos, onde 

fez quatro jogos quando venceu todos, por 2 a 0”, disse. “Nosso calendário é extenso e queremos que essa 

equipe jogue bastante. Vamos tentar a classificação da Liga Serrana e Oeste, para a fase final do Estadual. 

Sempre ficamos entre as três colocadas em campeonatos e seguiremos com essa meta. Ainda em julho 

participaremos em parceria do Colégio Conexão dos JESC”.          

          

6 JULHO 
 

6.1 I Festa Junina da AJOV 

Interagir, criar vínculos e oportunizar um momento cultural e diferenciado. Esse foi o principal 

objetivo da I Festa Junina da Associação Joaçabense de 

Voleibol (AJOV) que aconteceu no dia 27 de junho nas 

dependências do Colégio Celso Ramos. 

Aproximadamente 70 pessoas participaram do 

evento, em sua grade maioria crianças dos núcleos 

esportivos da AJOV Celso Ramos e Frei Bruno, atletas 

da categoria iniciantes e alguns pais que auxiliaram na 

organização.  

Conforme a diretoria outros eventos similares serão 

realizados ainda em 2017 como Dia das Crianças e um 

encerramento de final do ano.  

 

7 AGOSTO 
 

7.1 Alunos dos núcleos da AJOV são beneficiados com novos uniformes 
Na última semana a Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) fez a doação de uniformes esportivos 

adquiridos com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte para 

atender aos 250 alunos que integram o Projeto Bom de Bola 

Bom de Escola nos núcleos do Colégio Celso Ramos, Frei 

Bruno e Vargem Bonita. Entre os materiais adquiridos estão 600 

camisetas ao custo total de R$ 15.180,00 e 400 shorts no valor 

R$ 10.040,00 que totalizam R$ 25.220,00. Os uniformes foram 

destinados aos alunos para que possam participar das atividades 

neste ano, nas categorias Iniciantes, Pré-Mirim, Mirim e Infantil 

– o projeto envolve crianças e jovens com a faixa etária de 7 aos 

15 anos de idade. 

 De acordo com a diretoria da AJOV o propósito não é apenas 

revelar atletas, mas contribuir com sua formação integral enquanto cidadão. Os alunos recebem todas as 

orientações sobre treinamentos, metodologia e materiais esportivos. 

As atividades são gratuitas tanto para alunos das escolas públicas quanto particulares. Os 

interessados devem procurar os diretores de suas escolas ou da AJOV. Os alunos/atletas não passam por 

qualquer seleção para participar das atividades, em Joaçaba, ou qualquer outro núcleo. Deve apenas se 
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encaixar na da faixa etária e estar regularmente frequentando a escola, para que possam participar do 

projeto “Bom de Bola, Bom de Escola.  

 

7.2 AJOV/Colégio Conexão busca título nos JESC 
 A parceria que já trouxe ótimos resultados ao esporte joaçabense, busca o título nos Jogos Escolares 

de Santa Catarina (JESC). A competição acontece entre os dias 17 e 20 de agosto 

em São Bento do Sul. 

            A equipe AJOV/Colégio Conexão participa na categoria de 12 a 14 anos, que 

foi classificada para disputar a fase estadual de ter ficado em terceiro lugar no ano 

passado e obteve a classificação de forma direta. O professor Cesar Junqueira 

enfatiza a união das instituições para elevar o nome do município por meio do 

voleibol. “Essa parceria entre o Colégio Conexão e a AJOV já mostrou bons 

resultados, a equipe foi campeã da fase regional e fará bonito também na fase 

estadual”, destaca o professor, salientando que a parceria com o Colégio Conexão, 

contribui na manutenção das atletas estudando nessa instituição de qualidade. Nesta 

semana o professor Cesar idealizador dessa parceria, fez a entrega de materiais ao 

Colégio Conexão.  

 
 
8 SETEMBRO 
 

8.1 AJOV fica na segunda colocação no Campeonato Estadual Mirim de Voleibol 
Terceira etapa do Campeonato foi realizada em Joaçaba neste fim de semana. Resultado classificou a 

equipe joaçabense para a final da competição. No último 

fim de semana, sábado e domingo (02 e 03) Joaçaba foi 

sede da terceira etapa do Campeonato Estadual Mirim de 

Voleibol. A competição teve disputas entre as equipes de 

Balneário Camboriú, Morro da Fumaça e Forquilhinha, 

além da equipe joaçabense. Os jogos aconteceram no 

Ginásio professor Raylander Righi do Colégio Marista 

Frei Rogério. A AJOV perdeu no tie break para Balneário 

Camboriú na estreia AJOV 2x3 BC. E venceu outras duas 

partidas: AJOV 3x1 Forquilhinha e AJOV 3x0 Morro da 

Fumaça. O professor e técnico João Luchese, pontou que a equipe joaçabense jogou muito bem e teve o 

apoio da torcida que deu grande incentivo as jogadoras. “As atletas que possuem até 14 anos mostraram 

um bom rendimento e enfrentaram muito bem as situações de jogo, contando com o apoio da torcida. Além 

disso, precisávamos de apenas uma vitória para a classificação para a final e conseguimos duas”, destaca. 

O resultado classificou a equipe joaçabense para a final da competição, que acontece no mês de outubro na 

cidade de Saudades, onde reunirá as seis melhores equipes da categoria mirim até 14 anos que disputam o 

título do Campeonato Estadual de Voleibol na categoria.   
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8.2 AJOV participa dos desfiles cívicos em Joaçaba e Herval d’ Oeste 
A Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) participou do desfile cívico nesta quinta-feira, dia 07 de 

setembro, na Avenida XV de Novembro, que também marcou 

homenagens ao Centenário de Joaçaba. A participação da 

entidade que desempenha atividades no município há mais de 

20 anos é tradicional e, 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, os pais de alunos também 

participaram do ato. A diretoria da AJOV destaca a importância 

na participação do ato de valorizar e estimular reflexões sobre 

o patriotismo, além de trabalhar questões como ética e 

cidadania.  

 
8.3 Equipe Pré-Mirim da AJOV disputa 2ª etapa da Liga Serrana de Voleibol no fim de semana 

 As atletas da equipe Pré-Mirim da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) disputam neste sábado 

(16) a 2ª etapa da Liga Serrana de Voleibol na categoria, na cidade de Pouso Redondo. 

A competição envolve cinco equipes com atletas até 14 anos.  A chave única reúne as 

equipes de Pouso Redondo, Fraiburgo, Santa Rosa e Presidente Getúlio, além da 

equipe joaçabense. A AJOV viaja com treze atletas inscritas, que foram campeãs da 1ª 

etapa da competição que ocorreu no mês de junho deste ano. Conforme o professor 

César Junqueira, se a equipe vencer a etapa garantem a classificação para a fase final do estadual.  

 

8.4 Equipe Pré-Mirim da AJOV é campeã da Liga Serrana de Voleibol 

As atletas da equipe Pré-Mirim da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) sagraram-se campeãs 

da 2ª etapa da Liga Serrana de Voleibol na categoria. A competição ocorreu neste sábado (16), na cidade 

de Pouso Redondo.  A competição envolveu as equipes de Pouso Redondo, Fraiburgo, Santa Rosa e 

Presidente Getúlio, além da equipe joaçabense, com atletas até 14 anos. As meninas da AJOV venceram 

todos os jogos por 2 sets a zero. Conforme o professor César Junqueira, as atletas conquistaram o título de 

campeãs da Liga Serrana 2017, por também terem vencido a primeira etapa - que ocorreu no mês de junho 

deste ano e assim, se classificando para o Campeonato Estadual que estará acontecendo fim de outubro, 

que ainda terá local definido. "Nossa equipe é muito boa, mas 

ainda não conhecemos todas as equipes do estado que irão 

participar do Campeonato. Além disso, tem a pressão de jogar 

uma competição deste nível. Mas nossas atletas estão 

preparadas e vamos acelerar o processo final para deixá-las 

melhores", disse. "Tenho certeza que vamos fazer bons jogos 

e nossa pretensão é de ficar entre as três primeiras equipes do 

estado. Este foi um objetivo que traçamos no início do ano, 

mas não há cobrança numa categoria dessa tão jovem para 

almejar títulos, deixamos isso para ocorrer mais a frente. O intuito é apenas de é irmos até lá e conseguir o 

melhor possível", destaca o técnico.  
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8.5 Equipe infantil da AJOV vence seletiva da Olesc 
A equipe infantil da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV), representando o município de 

Joaçaba, participou neste sábado (16) da seletiva da Olimpíada 

Estudantil Catarinense (Olesc). As atletas com idade até 16 anos 

participaram da competição que ocorreu em Concórdia e 

venceram os dois jogos contra Itá e Concórdia, ambos por 3 sets 

a zero. De acordo com o professor e técnico João Luchese as 

meninas tiveram bom aproveitamento bom dentro de quadra. 

"Fiquei surpreso com o desempenho de todas, elas vem 

treinando regularmente e mostraram grande evolução. Nestes 

jogos também todas as atletas puderam jogar o que foi bem 

produtivo para a sequência de jogos. E o resultado nos 

favoreceu mais ainda, porque nos classificou para a próxima fase final da OLESC que vai ser disputada 

mês que vem", destaca. João ainda completa que estas atletas participarão de diversas competições em 

2018, e mais resultados são esperados. Com a vitória, a equipe joaçabense está classificada para a fase 

estadual da Olesc em outubro na cidade de Rio do Sul.  

 

8.6 Equipes Iniciante e Pré-Mirim da AJOV disputam etapas da Liga Serrana neste fim de 

semana 
Neste sábado (30) duas equipes da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) jogarão etapas da Liga 

Serrana em Lages e participam simultaneamente do mesmo campeonato em duas categorias: Iniciante e 

Mirim. A equipe Iniciante, composta por meninas até 12 

anos jogará o campeonato, que também vale classificação 

para o Estadual Iniciante que será de 25 a 27 de novembro 

em Jaraguá do Sul, onde estarão as 12 melhores equipes 

do Estado. A equipe Infantil da AJOV jogará contra: 

Lages, Colégio Santa Rosa e Presidente Getúlio. De 

acordo com o professor Madier Vidal, a equipe busca o 

título da Liga Serrana Iniciante, para conseguir vaga para 

o Estadual Iniciante. "Estas atletas já participaram de 

outra etapa e a ideia é fazer com que as atletas se habituem 

ao ritmo de competições adquirindo maior volume de 

jogo". Outra equipe da Associação, a Pré-Mirim disputa 

a segunda etapa da Liga Serrana, na categoria Mirim até 

14 anos. A equipe Pré- Mirim é composta com atletas até 13 anos, e portanto jogará uma categoria acima 

da habitual. Esta mesma equipe foi campeã da Liga Serrana de Voleibol em sua categoria na semana 

passada em Pouso Redondo. O técnico desta equipe, César Junqueira salienta que jogar uma categoria 

acima da que as atletas estão acostumadas é um pouco 

mais difícil, mas existe a possibilidade de trazer bons 

resultados para casa, inclusive de ficar campeã da etapa. 

"Temos equipes competitivas e possibilitar essa 

participação de campeonatos é uma oportunidade das 

equipes conhecerem a rotina de competições, perder um 

pouco da ansiedade e estar melhor preparada 

psicologicamente para as próximas disputas”, concluiu. 

A categoria Pré-Mirim também joga contra: Lages, 

Colégio Santa Rosa e Presidente Getúlio.  
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9 OUTUBRO 
 

9.1 Equipes da AJOV Sagram-se Campeãs da Liga Serrana 

As equipes Iniciante e Pré-Mirim disputaram a competição no último sábado (30) e se classificaram 

para as finais do Estadual. A Associação Joaçabense de Voleibol 

(AJOV) garantiu dobradinha no pódio da Liga Serrana neste 

sábado (30). A competição ocorreu em Lages, tendo a equipe da 

casa entre as competidoras, além do Colégio Santa Rosa, 

AVOFEL e Presidente Getúlio. A equipe joaçabense, disputou a 

competição em duas categorias: Iniciante e Mirim. Em ambas as 

categorias a AJOV venceu todos os jogos pelo placar de 2x0. A 

equipe da categoria Iniciante, com atletas até 12 anos, venceu as 

disputas e assegurou a vaga para a final do Estadual da categoria. 

"Conquistamos o nosso primeiro objetivo, que era a conquista da Liga Serrana, o primeiro títulos de muitas 

das meninas, com muita união, dedicação e determinação. Agora devemos continuar treinando forte e com 

muita dedicação, como forma de 

preparação para o Estadual em dezembro, 

pois também temos objetivos para está 

competição", destaca o técnico da categoria 

Iniciante, Madier Vidal.  Na categoria 

Mirim, a AJOV foi representada por 

meninas da categoria Pré-Mirim com 13 

anos que também sagrou-se campeã. 

Conforme o técnico da equipe, César 

Junqueira essas atletas possuem um ano a 

menos das meninas das outras que 

disputam nessa categoria. "Foi um ótimo 

resultado. Já que nossas atletas jogaram 

com atletas de 14 anos e mesmo assim conseguimos vencer todos os jogos e nos sagramos campeões dessa 

etapa, que classificou para o estadual da categoria". Esta mesma equipe foi campeã da Liga Serrana de 

Voleibol em sua categoria na há duas semanas em Pouso Redondo. "Avalio nossa equipe como bem 

preparada e competitiva para as competições. Principalmente a final do estadual. Além disso a participação 

em campeonatos oportuniza que as equipes se prepararem para as próximas disputas".  As equipes Iniciante 

e Pré-Mirim disputam as finais em suas categorias entre os dias 1 a 3 de dezembro em Pomerode, com a 

participação das 12 melhores equipes do estado.  A Comissão técnica e a diretoria da AJOV parabeniza as 

meninas que se dedicaram para obter as conquistas em suas categorias e reitera o orgulho pela dedicação 

de atletas e professores em busca de resultados.  
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9.2 Equipe Pré-Mirim da AJOV Sagra-se Campeã Invicta da 1ª Taça Santa Helena de Voleibol 

Feminino 
Disputas ocorreram no fim de semana no Paraná e envolveram oito equipes. As meninas da equipe Pré-

Mirim da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) disputaram na sexta e sábado (dias 06 e 07) da 1ª 

Taça Santa Helena de voleibol feminino. As disputas envolveram oito equipes,divididas em duas chaves. 

Além da AJOV, participaram a equipe da casa, Santa Helena, Quatro Pontes, duas equipe de Marechal 

Candido Rondon, Palotina, Mercedes e Foz do Iguaçu. As 

equipes possuem atletas com idade até 14 anos. Participaram 

do campeonato quatorze atletas da equipe joaçabense, com a 

comissão técnica, composta pelo professor César Junqueira e 

o auxiliar técnico, Madier Vidal. "Recebemos o convite para 

participar deste campeonato, e fizemos taça um esforço 

grande para viabilizar nossa participação, pois não estava 

dentro da programação da AJOV. A comissão técnica e 

diretoria da Associação, teve apoio dos pais e conseguiram 

participar da competição. Que sagrou nossa equipe campeã 

invictada", explica o professor César. A AJOV venceu todos 

os jogos pelo placar de 2 sets a 0 dentro chave. Ficou campeã 

da chave, e no cruzamento olímpico, pegou na final a equipe de Palotina, onde a equipe joaçabense também 

venceu pelo placar de 2 a 0. Além disso duas atletas da AJOV foram consideradas as melhores jogadoras 

do torneio. A levantadora Maria Eduarda Salvadori e como melhor atacante, a Ponteira, Emily Losi. Depois 

premiação, a AJOV participou ainda de um amistoso equipe da casa, e venceu por 3 a 0 a equipe de Santa 

Helena. Esta atividade faz parte da preparação da equipe para o Campeonato Estadual da categoria.  

 

10 NOVEMBRO 
 

10.1 AJOV fica entre as melhores equipes de SC na fase final do Estadual Mirim 

A equipe joaçabense disputou três fases da competição e terminou a fase final na 5ª colocação. A equipe 

Mirim da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) participou 

neste fim de semana, da fase final do Estadual Mirim e ficou com 

a 5ª entre as melhores do estado. As meninas da AJOV, 

disputaram os play offs com outras cinco equipes na categoria 

sub 14. A competição foi realizada em três dias na cidade de 

Saudades.  Para chegar nesta fase, doze equipes do estado 

disputaram três etapas durante o ano, onde seis se classificaram 

para a final. "Esperávamos uma classificação melhor, mas no 

início da final, pegamos uma chave pesada, com as equipes de 

Balneário Camboriú e Blumenau. Na outra chave estavam 

Saudades, Forquilinha e São João Batista. Mesmo com jogos 

difíceis o desempenho de todas foi muito bom. As meninas vem treinando regularmente e mostrando 

grande evolução frente as situações de jogo", destaca. A classificação final ficou com a 1ª colocação para 

Saudades, 2º lugar São João Batista, 3º Balneário Camboriú, 4º Blumenau, 5º AJOV e 6º Forquilinha. 
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10.2 AJOV se destaca na estréia da Taça Paraná 
A equipe joaçabense ficou com a 12ª colocação na categoria sub 14 disputando com 28 equipes. Atletas 

da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) 

disputaram entre os dias 27 de outubro e 1º de novembro, 

a Taça Paraná, na cidade de São José dos Pinhais. A 

competição é a maior competição a América Latina 

reunindo 2500 atletas nas categorias sub 14, sub 16, sub 

18 e sub 21, masculino e feminino.  As meninas da AJOV, 

participaram da competição na categoria sub 16, que teve 

28 equipes participantes e conseguiu se classificar na 12º 

colocação. De acordo com o técnico João Luchese, foi a 

primeira participação da equipe joaçabense no 

campeonato e as as meninas tiveram um bom 

aproveitamento dentro de quadra, jogando com fortes equipes. "Jogamos contra a equipe do Curitibano, 

que foi vice- campeã brasileira de clubes e equipes que estavam no pódio na última competição e vencemos 

todos os jogos", destaca. Outras equipes de Santa Catarina como Guaraciaba, Saudades - representando 

São João Batista, além de Balneário Camboriú, Jaraguá do Sul e Joinville. "Considero que nossa colocação 

na disputa e a colocação foram boas, diante de nossa primeira participação. No próximo ano, temos a 

expectativa de poder participar novamente nas categorias sub 14 e sub 16. A AJOV teve o reforço de duas 

atletas para esta competição, a ponteira Camila da escola Naja Marical de Xanxerê e da central Maria Laura 

da Associação Forquilhinha. 

 

10.3 Diretoria da AJOV promove assembleia geral para apresentação do planejamento 2018 
A diretoria executiva e conselho fiscal promoveram nesta segunda-feira (06) Assembléia Geral 

Ordinária com a presença de associados, 

representantes da comissão de pais e comissão de 

atletas e ex-atletas da Associação Joaçabense de 

Voleibol (AJOV), para analisar e discutir o 

planejamento para o ano de 2018 da entidade que 

promove o esporte a mais de 20 anos no município e 

que já se tornou referência devido o modelo de 

trabalho. A entidade beneficia cerca de 300 alunos 

de sete a dezesseis anos nas categorias de base. 

Todos os dias os professores da Associação 

Joaçabense de Voleibol (AJOV) lapidam e revelam 

atletas nos cinco núcleos que trabalham com a 

modalidade em Joaçaba, Vargem Bonita e Campina 

da Alegria. Foram apresentados o demonstrativo de 

receitas e despesas para o ano de 2018, incluindo todas as atividades planejadas pela diretoria e comissão 

técnica. Além disso, apontados que recursos como a Lei de Incentivo ao Esporte que corresponde hoje a 

cerca de 50% do orçamento da entidade. O Conselho Fiscal fez apontamentos sobre o planejamento 

financeiro, orçamentário e operacional para o ano de 2018, e que definiu pela aprovação com restrições 

pois, ficou demonstrada a boa e regular aplicação dos recursos financeiros da entidade, no entanto, 

apresenta grande disparidade entre a estimativa de receita e despesa, havendo uma diferença considerável 

entre o planejado e o possível de ser executado, o que pode comprometer o bom e regular andamento e 

equilíbrio financeiro, sugerindo que seja dada prioridade as atividades essenciais e descartadas as 

necessárias para o equilíbrio financeiro orçamentário. De acordo com o presidente Egildo Bevilaqua, com 

as vistas do Conselho, sobre o planejamento, vem sendo obtidos os recursos previstos para que seja 
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favorável total execução das atividades, com isso os membros presentes na assembleia aprovaram com 

restrições, acompanhando o parecer do Conselho Fiscal. "Primamos por total transparência já que a 

Associação também recebe recursos públicos e beneficia tantos alunos com seu trabalho e ainda participa 

de diversos eventos esportivos representando sua cidade", destaca. "Precisamos continuar garantindo que 

nossa estrutura seja eficiente e garantindo que os recursos e projetos sejam efetivados, portanto estamos 

em busca de mais parceiros para o próximo ano”, conclui o presidente. 

 

10.4 IRANI e Jurerê Sports Center visitam núcleo da AJOV 
Membros da IRANI e do Jurerê Sports Center (JUSC) conheceram na última semana os trabalhos 

realizados nas categorias de base da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV). A visita ocorreu durante 

a tarde do dia 08 de novembro, durante os treinos das categorias iniciantes e pré-mirim, no núcleo mantido 

pela Associação no Colégio Celso Ramos. A visita ocorreu com o intuito do Jurerê Sports Center conhecer 

a metodologia de ensino aplicada Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV), já que possui diversas 

atividades esportivas, e pretendem aplicar o mesmo modelo em Florianópolis. A representante do Centro 

Esportivo de Jurerê, Salete Ferreira, conheceu o modelo de gestão e formação de atletas da Associação e 

saiu impressionada do núcleo implantado no Celso Ramos. "O método de ensino e formação de atletas 

chamou nossa atenção. A AJOV é uma entidade que possui reconhecimento no estado e por isso nossa 

visita, para que possamos implantar esse modelo em nosso empreendimento", disse. “A parceria entre Irani 

e AJOV reforça o nosso compromisso em contribuir com o desenvolvimento das nossas comunidades no 

entorno. A Irani tem orgulho de contribuir com projetos como este, que estimulam a cidadania por meio 

da prática esportiva", afirma Bruna 

Silva, Analista de Sustentabilidade da 

Irani. A comissão técnica da AJOV 

que recebeu os membros da IRANI e 

do Jurerê Sports Center (JUSC), ficou 

satisfeita com o reconhecimento, já 

que todos os dias promovem 

atividades nos cinco núcleos que 

trabalham com a modalidade em 

Joaçaba, Vargem Bonita e Campina 

da Alegria que somam cerca de 300 

alunos. Conforme o técnico da 

AJOV, João Luchese, que atua na 

Associação há 11 anos a intenção é 

tornar a AJOV um centro de 

referência na modalidade e na 

formação atletas no Sul do Brasil. "Considero importante essa troca de informações, já que outras entidades 

se inspiram em nosso trabalho para desenvolver ações. Demonstramos ações organizadas e a transparência 

na prestação de contas. Já que pelo terceiro ano consecutivo recebemos recursos do governo federal, 

investimentos que beneficiam alunos nas bases e no rendimento. Com isso garantindo que a estrutura e o 

trabalho de excelência desenvolvido pela entidade possuam continuidade e que em um futuro próximo 

possamos expandir o modelo de formação de atletas para outros locais", explica. "A visita só engrandece 

nosso trabalho e nos dá ainda mais responsabilidade para continuar difundindo a modalidade e 

desenvolvimento das nossas crianças e jovens”. 
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10.5 AJOV recebe no dia 04 de dezembro a Comenda do Mérito Desportivo 
A Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) foi eleita a entidade do ano pelo Conselho Estadual de 

Esporte (CED-SC) e vai receber a maior condecoração do desporto catarinense no próximo dia 04 de 

dezembro. O evento acontece na Assembléia Legislativa de Santa Catarina (ALESC) em Florianópolis às 

19h. A Comenda do Mérito Desportivo é concedida pelo CED-SC a entidades e personalidades envolvidas 

com o desporto e escolhidas por meio de voto por 21 conselheiros. A decisão ocorreu ainda em agosto 

deste ano, quando o colegiado realizou a votação entre os indicados para escolher os agraciados.  A AJOV 

será homenageada pelos mais de 20 anos de relevantes serviços prestados ao desporto catarinense, com o 

título de personalidade jurídica junto com outras personalidades estaduais. De acordo com um dos 

conselheiros da AJOV, Roberto Wesoloski – Betinho, fundador da AJOV e hoje integrante do Conselho 

Estadual de Esporte, receber a honraria é um reconhecimento pelas ações 

desenvolvidas pela entidade joaçabense, que se deve a organização e 

planejamento, além de resultados e possuir um projeto social que vai além 

do âmbito esportivo. "A AJOV foi escolhida para receber Comenda devido 

ao seu desempenho, a excelência com os trabalhos sociais com a integração 

de aproximadamente 300 alunos em cinco núcleos, além do trabalho 

realizado com as equipes de rendimento. O Conselho avaliou que muito 

mais do que formar atletas a AJOV forma cidadãos e o resultado desse 

trabalho social, acaba refletindo no campo do desporto do rendimento, ou seja de competição", explica 

Betinho enfatizando que a entidade resolveu valorizar em nome da AJOV inúmeros projetos no estado que 

trabalham este mesmo conceito. "Foi levado ainda em consideração as ações de gestão durante estes mais 

de 20 anos de serviços a comunidade e por ser a entidade que revelou uma atleta campeã olímpica, a Natalia 

Zílio Pereira e atual capita da Seleção Brasileira de Vôlei, formada pela AJOV”, salienta. Saiba mais - 

Além da AJOV, que será homenageada com o título de personalidade jurídica, seis novos comendadores 

do esporte, sendo um in memoriam também irão receber a honraria. São eles o ex-técnico e atleta de 

atletismo José Maria Nunes; o profissional de Educação Física e professor universitário José Antônio 

Carrilho; o ex-árbitro de futsal Raul Ferrari; o técnico de basquetebol e dirigente esportivo Luiz Ernani 

Burger e o ex-conselheiro do CED-SC, atual gestor da Federação Aquática Catarinense Marcelo Costa, o 

“Marcelão”. E o título de Comendador in memoriam foi concedido ao ex-presidente da Fundação 

Catarinense de Esporte (Fesporte) José Eduardo Nunes de Souza, o “Zequinha”. Joaçaba e Herval d’ Oeste 

também possuem comendadores: Lilian de Fátima Pinto, esposa do falecido professor Edinho e o ex-

prefeito de Herval d’ Oeste, Rudi José Nodari. 
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11 DEZEMBRO 
 

11.1 AJOV é agraciada com a Comenda do Mérito Desportivo 

A Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) recebeu a maior condecoração do desporto catarinense 

nesta segunda-feira, dia 04 de dezembro, durante evento 

promovido pelo Conselho Estadual de Esporte (CED- 

SC) que ocorreu na Assembleia Legislativa de Santa 

Catarina (ALESC) em Florianópolis. Uma comitiva 

joaçabense esteve presente na solenidade que também 

homenageou outros importantes nomes do desporto 

catarinense. 

Além da AJOV, foram homenageados com o título de 

personalidade jurídica, seis novos comendadores do 

esporte, sendo um in memoriam também irão receber a 

honraria. São eles o ex-técnico e atleta de atletismo José Maria Nunes; o profissional de Educação Física e 

professor universitário José Antônio Carrilho; o ex-árbitro de futsal Raul Ferrari; o técnico de basquetebol 

e dirigente esportivo Luiz Ernani Burger e o ex-conselheiro do CED-SC, atual gestor da Federação 

Aquática Catarinense Marcelo Costa, o “Marcelão”. E o título de Comendador in memoriam foi concedido 

ao ex-presidente da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte) José Eduardo Nunes de Souza, o 

“Zequinha”. 

 A Comenda do Mérito Desportivo é concedida pelo CED-SC a entidades e personalidades envolvidas com 

o desporto. Conforme o secretário de Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan, os nomes são escolhidos 

por meio de voto por 21 conselheiros. Neste ano, a 

decisão ocorreu no mês de agosto, quando o colegiado 

realizou a votação entre os indicados para escolher os 

agraciados. "Possuímos centenas de pessoas e entidades 

que poderiam receber a honraria, mas a análise feita 

pelo conselho identificou entre as entidades a AJOV, 

que tanto orgulha Joaçaba e todo estado de Santa 

Catarina com o trabalho realizado em seu projeto 

social". A AJOV foi homenageada pelos mais de 20 

anos de relevantes serviços prestados ao desporto 

catarinense, com o título de personalidade jurídica junto 

com outras personalidades 

estaduais. De acordo com 

Roberto Wesoloski – 

Betinho, que é um dos fundadores da entidade e hoje integra o Conselho Estadual 

de Esporte, a honraria enaltece as ações desenvolvidas pela entidade desde o 

projeto social com as bases até o rendimento. "A homenagem é um símbolo do 

nosso reconhecimento às iniciativas que vem contribuindo para a formação não 

só de atletas mas, de cidadãos. Também destacadas nossos esforços ao 

planejamento, desempenho das equipes de rendimento e a excelência com os 

trabalhos sociais com a integração de aproximadamente 300 alunos em cinco 

núcleos", pontua. "O Conselho levou em consideração ainda nossas ações de 

gestão durante estes mais de 20 anos de serviços a comunidade e ainda, por ser a 

entidade que revelou uma atleta campeã olímpica, Natalia Zílio Pereira - atual 

capita da Seleção Brasileira de Vôlei, formada pela AJOV”, salienta. 
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 Para manter as atividades promovidas pela AJOV a entidade conta com os patrocinadores Master: a 

Prefeitura Municipal de Joaçaba, através do Fundo Municipal de Esporte, Celulose IRANI e SPECHT 

Produtos Alimentícios. 

  Além dos Incentivadores: Governo Federal, através da Lei de Incentivo ao Esporte, Grupo Hisa 

WEG, SCHERER Auto Peças e Grupo PEGORARO. Com os patrocinadores: Organizações LIMGER, 

JOAUTO, Ótica CALLIARI, Supermercado COLMÉIA CENTER, BONATO Materiais de Construção e 

ZAS COLOR. E como parceiros: Colégio CONEXÃO, VOs Academia, NATIVA Comunicação e com os 

colaboradores e apoiadores: Centro Educacional GIRASSOL, Gráfica RUZEIRO, CEDRO Radiologia 

Odontológica, LOVATEL Agência Digital, MOCAPLAN Contabilidade, VITALFÍSIO Fisioterapia e DI 

SAVHOIA Restaurante. 

 

12 FEVEREIRO 

 

12.1 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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13 MARÇO 
 

13.1 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.  

 

13.2 Atletas da AJOV acompanham Assembleia Geral do SICREDI 
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. 
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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. 

 

13.3 AJOV tem novo patrocinador e aprova criação do Instituto Natália Zílio Pereira 
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 http://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 
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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. 
 

13.4 Equipes de rendimento da AJOV realizam visita de integração na APAE de Joaçaba 

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 auto-estima. Uma lição para elas e um 
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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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