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2. Fevereiro 
 
2.1 AJOV realiza reunião de planejamento anual 

 
No último final de 
semana, integrantes da 
diretoria e da comissão 
técnica da Associação 
Joaçabense de Voleibol 
(AJOV), se reuniram 
para a elaboração do 
Planejamento Anual da 
Instituição. 
Foram discutidas as 
diretrizes para 2016, 
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 
promoçãoda saúde, da 
cultura e do lazer a 
partir do esporte. 

Também foram abordados assuntos referentes aos projetos - Bom de Bola Bom de Escola,A 
Busca Por Novos Talentos Continua, e os critérios que serão adotados para ampliar o 
acompanhamento do desempenho das atletas na escola, além da inclusão de um novo 
programa para integrar pais e simpatizantes do voleibol através de um projeto intitulado: 
Voleibol para Todos, do iniciante ao Master. 
Uma das metas da Associação para 2016 é promover uma maior aproximação entre pais, 
diretoria,professores e a comunidade regional, bem como ampliar a relação com 
patrocinadores e parceiros. 
Foram definidas as datas para início das atividades, bem como dos eventos que a AJOV irá 
promover ao longo do ano. A Associação aguarda o envio do cronograma de competições da 
Federação Catarinense de Voleibol e da Fundação Catarinense de Desporto (Fesporte) para 
finalizar o calendário. 
“Reuniões de planejamento estratégico são importantes na medida em que norteiam a direção 
e a equipe técnica sobre os pontos que deverão ser trabalhados durante o ano. Também 
aproveitamos para verificar os acertos e erros cometidos no ano anterior, buscando o 
aprimoramento dos serviços oferecidos as crianças e adolescentes”, destacou Dirceu 
Machado, diretor administrativo da AJOV. 
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3. Março 
 
3.1 Ano de 2016 começa para a AJOV 

 
Após o período 
tradicional de férias a 
Associação Joaçabense 
de Voleibol (AJOV) 
retomou suas atividades 
visando o ano de 2016. 
Um ano importante e 
festivo segundo os 
dirigentes já que a 
entidade completa 20 
anos de fundação. Uma 
comissão foi formada 
para avaliar o que pode 
ser efetuado visando 
comemorar as 
conquistas até então. 
Nesse primeiro momento 
a AJOV – já com seus 
treinadores João Maria 
Luchese, Cesar Luiz 
Junqueira de Carvalho, Juliano Ceconello e o estagiário João Guislheni - finaliza o calendário 
esportivo nas categorias competitivas (pré-mirim, mirim, infantil e infanto) onde reúne meninas 
de 7 a 16 anos. Os treinamentos acontecem de segunda a sábado – conforme calendário já 
estabelecido – tendo como locais os ginásios do Colégio Celso Ramos, Ginásio do Colégio 
Frei Bruno no bairro Santa Tereza, Ginásio do Colégio Santíssima Trindade e da Unoesc em 
Joaçaba e o ginásio Perdiguito na BRF em Herval d´Oeste. 
A AJOV também dá andamento ao seu projeto social “Bom de Bola. Bom de Escola”. O 
projeto que atende em média 130 crianças acontece em Joaçaba e Vargem Bonita e tem 
como objetivo principal proporcionar uma atividade esportiva as crianças no contra turno 
escolar. Em Joaçaba, os núcleos estão situados no Colégio Celso Ramos, no Colégio 
Santíssima Trindade e na Escola Básica Frei Bruno. 
Para manter a continuidade de seu projeto social, a AJOV conta com os Patrocinadores 
Masters: HISA Grupo WEG, Prefeitura Municipal de Joaçaba (Fundo Municipal de Esporte), 
Governo Federal (Lei de Incentivo ao Esporte), Celulose IRANI, Grupo PEGORARO e 
SPECHT Produtos Alimentícios. Com os patrocinadores: Organizações LIMGER, 
Supermercado COLMEIA CENTER, JOAUTO, ÓTICA CALLIARI, BONATO Materiais de 
Construção, SCHERER Auto Peças e ZAS COLOR. Com os colaboradores: LOVATEL 
Agência Digital, GRÁFICA CRUZEIRO, DI SAVOYA Restaurante, MOCAPLAN Contabilidade, 
Centro Educacional GIRASSOL, CEDRO Radiologia Odontológica, NATIVA Comunicação e 
VITAL FISIO Fisioterapia. Com os apoiadores e parceiros: Colégio CONEXÃO, CLASSE 
Viagem, VO2 ACADEMIA e Turismo e Ser PERDIGÃO. 
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3.2. Assembleia Geral Ordinária aprova contas da AJOV 2015 
 
Na segunda-feira 21 de março no salão nobre do Colégio Superativo/Girassol, a diretoria da 
Associação Joaçabense de Voleibol – AJOV – realizou Assembleia Geral Ordinária para 
apresentação e apreciação da prestação de contas das atividades de 2015 para todos os 
membros do conselho deliberativo, professores e apoiadores da associação. Conforme Dirceu 
Machado, diretor administrativo “é sempre importante ressaltar que a AJOV não trabalha com 
dinheiro em caixa. Todos os recursos são repassados para uma conta corrente e todos os 
pagamentos são realizados através de transferências bancárias, o que nos permite maior 
controle financeiro e clareza na prestação de contas. Ressalto também a importância de 
afirmar que a AJOV entra no ano de 2016 sem nenhuma dívida a ser quitada em relação ao 
ano de 2015”. Machado relembrou momentos difíceis dos anos de 2013 e 2014 quando um 
repasse estadual prometido, mas que não se efetivou, deixou a associação com sérios 
problemas financeiros. “É um momento superado”, destacou.  
Na apresentação, foi lembrado aos presentes que os meses de janeiro, fevereiro e março têm 
tendências de poucas arrecadações vindas de patrocinadores, então é preciso ter um controle 
ainda maior com as dívidas de anos anteriores. Dos recursos recebidos via Lei de Incentivo 
ao Esporte, Fundo Municipal de Esportes, recursos do Fundo da Infância e Adolescente, 
patrocinadores, apoiadores e promoções realizadas, o superávit referente ao ano de 2015 
ficou em R$ 36.454,52. Os números completos apresentados foram aprovados por 
unanimidade.  
 
Metas e Desafios 2016 
 
Roberto Wesoloski – Betinho – vice-presidente da AJOV, destacou as principais metas e 
também os desafios a serem vencidos em 2016. Quanto aos desafios, a gratuidade do uso do 
Complexo Esportivo da Unoesc a exemplo de anos anteriores, passará em 2016 a ser 
utilizado na modalidade de aluguel. Também o ginásio Perdiguito, anexo à unidade da BRF 
em Herval d´Oeste, utilizado em anos anteriores como uma parceria entre a associação e o 
frigorífico, passará a ser alugado em 2016. “Isto com certeza terá influência na nossa 
movimentação financeira e pode acarretar um déficit mensal se não trabalharmos com novos 
apoiadores, patrocinadores ou promoções que nos ajudem a arrecadar recursos”, afirmou. 
Betinho destacou que todos os patrocinadores de 2015 renovaram parceria para o ano de 
2016.  
 
Em relação às metas, assim foram pontuadas as que merecem maior destaque: implementar 
100% da estrutura organizacional; garantir 100% dos recursos para custear as atividades; 
garantir a condição de Clube Formador (um projeto inédito no Brasil em relação ao Voleibol, 
através de efetivação de contrato de Bolsa Aprendizagem com atletas a partir dos 14 anos de 
idade) e implantação do Projeto Adote um Cidadão, envolvendo parcerias com pessoas 
físicas da comunidade, projeto este que será apresentado em seu formato final em breve.  
 
AJOV, 20º aniversário em ano olímpico  
 
Em 2016 a AJOV completa 20 anos de atividade e prepara uma grande homenagem à todos 
que tornaram este projeto uma realidade reconhecida pelas principais entidades e 
profissionais do Voleibol Brasileiro, entre eles os técnicos Bernardinho e Zé Roberto, das 
seleções brasileiras feminina e masculina. “Exatamente no nosso aniversário de 20 anos, 
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nosso maior fruto até agora, a jogadora Natália Zílio Pereira vai disputar a primeira Olimpíada 
no Brasil e com grandes chances de ser campeã, afinal nossa seleção é referência mundial. 
Em breve estaremos divulgando as novidades sobre os eventos de nosso aniversário e até lá, 
torcendo para que uma verdadeira representante da AJOV traga uma medalha olímpica para 
toda nossa comunidade, o que certamente iria abrilhantar ainda mais este ano todo especial e 
motivar cada vez mais as nossas jovens atletas, que vêem na Natália a realização de seus 
próprios sonhos”, finalizou. Durante o encontro, a diretoria da AJOV apresentou a parceria 
efetivada para o ano de 2016 no setor de Comunicação e Marketing da associação, a agência 
Nativa Comunicação de Herval d´Oeste. 
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3.3 Abril repleto de competições para a AJOV 
 
A Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) se prepara para dar o ponta pé inicial nas 
disputas oficiais de 2016. Os treinamentos já estão ocorrendo desde o início de março e o 
foco agora são as primeiras competições.  
No calendário da AJOV para abril está agendada à primeira etapa pré-mirim da Liga Serrana, 
no dia 16, a primeira etapa Infantil (regional), dias 22, 23 e 24, a Microrregional dos Joguinhos 
Abertos em Vargem Bonita de 29 de abril até 3 de maio e a primeira etapa mirim (regional). 
As equipes da AJOV são comandadas pelos técnicos César Junqueira e João Luchese. Em 
2016, a AJOV participa de competições nas categorias iniciantes, pré-mirim, mirim e infantil – 
destaque para Joguinhos Abertos e Olimpíada Estudantil (OLESC). 
Para manter a continuidade do seu trabalho, a AJOV conta com os Patrocinadores Masters: 
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 DISAVHOIA Restaurante.  
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4. Abril 
 
4.1 Atleta formada na AJOV é campeã da Superliga 

 
Neste domingo, 03 de abril, a diretoria da Associação Joaçabense de Voleibol esteve em 
Brasília para prestigiar a grande final da Super Liga de Voleibol Feminino, entre as equipes 
Praia Clube de Uberaba, MG e Rio de Janeiro da jogadora Natália Zílio Pereira, formada nas 
equipes de base da AJOV. Conforme Roberto Wesoloski – Betinho; “é um grande orgulho e 
uma grande emoção prestigiar uma partida de altíssimo nível e perceber que nossa ex-atleta 
é um destaque nacional. Além de campeã, foi ainda eleita melhor atleta da competição e 
melhor jogadora em quadra da grande final. Depois dos problemas de saúde que viveu há 
algum tempo, esta foi sem dúvida uma grande virada de página e um exemplo de superação”. 
A equipe do Rio de Janeiro, do técnico Bernadinho venceu a partida por 3 sets à 1, tendo a 
jogadora Natália efetuado 18 pontos. Ao site Globo Esporte do portal globo.com Natália 
afirmou estar vivendo seu melhor momento. Em 2011, descobriu um tumor na canela. Ficou 
fora das quadras por um ano e três meses e por pouco não perdeu os Jogos de Londres. 
Agora, se emociona ao se ver em um momento completamente diferente. Declarou: “Nessa 
época (final da Superliga de 2012, quando Rio perdeu para Osasco), eu ainda nem sabia se 
ia voltar a jogar vôlei. Não estava nem treinando. Eu vi a final da arquibancada. Foi a 
Superliga que eu mais chorei na vida. Não consegui ajudar o time como precisava. Mas o 
mundo dá voltas. Eu, hoje, podendo ajudar o time, mesmo que não tenha feito o melhor jogo 
da temporada. O time é isso, se ajudando sempre”. Continuou: “Tenho muita coisa para 
melhorar. Meus golpes, meus ataques, os passes também precisam melhorar, o bloqueio. 
Fisicamente, também posso ficar melhor do que agora. Melhorar em tudo e chegar bem nas 
Olimpíadas. 
 
Natália agora se prepara para a realização de um grande sonho; disputar uma Olimpíada no 
Brasil e lutar pelo ouro. 
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4.2 AJOV/Celulose Irani e Prefeitura de Vargem Bonita oficializam abertura dos 
trabalhos do ano com núcleo social 

 
O núcleo da Associação Joaçabense de Vôlei (AJOV) em Vargem Bonita, criado em 2015 
reúne cerca de 100 Crianças, meninos e meninas de 7 a 12 anos de idade, mas também 
conta com as categorias sub 14, sub 16 e sub 18, sendo maior foco da Associação a faixa 
etária de 7 à 12 anos. Mas no município o trabalho feito pela AJOV é diferenciado atendendo 
Pedido do município e da Celulose Irani, crianças de várias idades são atendidas entre 
meninos e meninas. Nesta parceria o município oferece espaço físico para os treinamentos e 
professor, a AJOV entra com a metodologia, materiais esportivos e uniformes e a empresa 
Celulose Irani com o patrocínio. No reinicio das atividades deste ano, o presidente da AJOV 
Luiz Carlos Pereira e o técnico da Associação João Luchese estiveram visitando o núcleo e 
fazendo a entrega de materiais esportivos; seis bolas oficiais e também de um kit mini vôlei 
para desenvolver treinamento com crianças de 7 a 12 anos. Estiveram presentes a secretária 
de Educação de Vargem Bonita NadiaLazaroto e o professor de Educação Física do 
município responsável pelo núcleo Rogerio Barp, representando a empresa Celulose Irani 
Mariana Carlesso coordenadora de Sustentabilidade e Comunicação e Natalia Bianco 
assessora de Sustentabilidade. 
O técnico da AJOV João Luchese destacou que aquele momento teve por objetivo oficializar a 
abertura dos trabalhos do núcleo em 2016. “A meta de todos aqui da AJOV, Prefeitura e 
Celulose Irani é de incentivar a prática do vôlei. Hoje trouxemos material para iniciação de 
crianças de sete à 12 anos, estou no vôlei há 10 anos e posso garantir a todos que a prática 
deste esporte fará a grande diferença na vida de vocês desde que se dediquem, Natalia Zílio 
Pereira foi formada na AJOV e hoje é uma das melhores jogadoras do mundo.” Mariana 
Carlesso da Celulose Irani disse estar feliz ao receber a informação de que a grande maioria 
das crianças que iniciou no núcleo o ano passado permanece e que isso é um sinal positivo. 
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Falando em nome da Celulose Irani destacou que a empresa conta com 2,5 mil funcionários 
sendo que cerca de 1,2 mil são de Vargem Bonita, por isso o apoio ao núcleo, fazendo 
trabalho social junto a comunidade onde está inserida, um trabalho que visa contribuir para o 
desenvolvimento da cidadania .”Ficamos felizes por vocês estarem aqui e aproveitar esta 
oportunidade”. 
Luiz Carlos Pereira, presidente da AJOV disse estar feliz por esta parceria com a Celulose 
Irani e município de Vargem Bonita. “A AJOV está feliz em dar este suporte, aqui há um 
diferencial a união de uma empresa e do poder público apoiando a prática do vôlei, isso é 
muito raro de acontecer o que nos causa uma grande satisfação. Minha filha, Natalia, iniciou 
na AJOV com nove anos de idade e eu como pai apoiei como acredito que a família de cada 
um aqui fará o mesmo, aproveitem esta oportunidade”. O professor de Educação física 
Rogerio Barp, cedido pela Prefeitura de Vargem Bonita para desenvolver este trabalho com a 
AJOV, disse que muitos dos atletas do núcleo já participaram de competições com os Jogos 
Escolares de Santa Catarina (Jesc), Olímpiada Estadual de Santa Catarina (Olesc), 
Joguinhos nas categorias masculino e feminino e também de campeonatos municipais das 
escolinhas. “Observamos aqui grandes potenciais, com apoio da AJOV e da Celulose Irani, 
esperamos formar grandes atletas”. A AJOV trabalha hoje com mais de 250 crianças. Conta 
com dois núcleos, um em Joaçaba, outro em Vargem Bonita e a empresa Celulose Irani já 
acenou com a possibilidade de criar um núcleo em Campina da Alegria onde a empresa está 
instalada. 
 
Para manter a continuidade do seu trabalho, a AJOV conta com os Patrocinadores Masters: 
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 DISAVHOIA Restaurante.  
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4.3 Equipe pré-mirim da AJOV disputa I Etapa da Liga Serrana nesse sábado 
 
Nesse sábado, dia 16, a equipe pré-mirim da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) 
comandada pelo técnico César Junqueira participa da 1ª Etapa da Liga Serrana. 
A competição acontece nas dependências do Ginásio da Escola Municipal Santa Helena de 
Lages e reúne cinco equipes. Além da AJOV participam Fraiburgo, Celso Ramos, Santa Rosa 
e Rio do Sul. 
 
A expectativa para a etapa, segundo César, é positiva. O grupo da AJOV vem treinando junto 
desde o ano passado e agregando experiência.  
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4.4 Equipe pré-mirim da AJOV é campeã invicta da 1ª Etapa da Liga Serrana 
 
A equipe pré-mirim da Associação Joaçabanese de Voleibol (AVOJ) foi campeã invicta da 1ª 
Etapa da Liga Serrana realizada no sábado, dia 16, na cidade de Lages. 

A equipe 
comandada por 
César Junqueira 
venceu os quatro 
jogos, todos pelo 
placar de 2 x 0, 
sem perder 
nenhum set. A 
conquista foi 
sobre as equipes 
de Fraiburgo, 
Celso Ramos, 
Santa Rosa e Rio 
do Sul. Para o 
treinador o 
desempenho da 
equipe foi muito 
bom. “Ainda é 
uma preparação. 
Esses jogos 
servem para 
avaliar todos os 
detalhes e 
pegarmos ritmo 

de jogo. O objetivo é estar entre as 10 equipes do estadual que acontece no início de 
novembro, provavelmente em Joaçaba, onde estarão presentes as duas melhores equipes de 
cada liga”. 
A segunda etapa da Liga Serrana acontece em agosto. César adiantou ainda que 
provavelmente essa mesma equipe estará disputando a etapa mirim e a Liga Oeste.  
 
Para manter a continuidade do seu trabalho, a AJOV conta com os Patrocinadores Masters: 
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 DISAVHOIA Restaurante. 
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4.5 Meninas da equipe infantil da AJOV conquistam quarto lugar em etapa estadual 
 
A equipe infantil da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) esteve participando de 21 a 
23 – na cidade de Guaraciaba – da primeira etapa do campeonato estadual (regionalizada). O 
evento contou com a participação de seis equipes – divididas em duas chaves. Na Chave A 
ficaram Pinhalzinho, Guaraciaba e AJOV. Na Chave B Xanxerê, Saudades e Chapecó. 
A AJOV foi representada por 12 atletas e esteve sob o comando do técnico João Maria 
Luchese com apoio técnico de João Filipe Ghisleni. A JOV somou na etapa uma vitória por 3 
set x 0 contra Pinhalzinho e três derrotas contra Guraciaba, Saudades e na semi-final com 
Chapecó. Com esse desempenho a equipe terminou em quarto lugar somando 8 pontos. 
Para o técnico faltou à equipe um pouco mais de equilíbrio emocional em quadra 
principalmente em situações adversas para buscar reverter o quadro negativo. “Outro fator 
que precisamos considerar é o da preparação física que está em processo de andamento 
acima do esperado para o período de competição, o que gera alterações no desempenho. 
Agora é buscar melhorar o desempenho para a próxima competição”, destacou João. 
 
Para manter a continuidade do seu trabalho, a AJOV conta com os Patrocinadores Masters: 
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 DISAVHOIA Restaurante. 
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4.6 AJOV encerra agenda de abril com competição em Xanxerê no final de semana 
 
 O trabalho da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) durante o mês de abril foi 
intenso com diversas disputas, treinamentos e atividades sociais e comunitárias. A agenda 
oficial do mês encerra nessa sexta-feira, dia 29, quando a equipe mirim viaja para Xanxerê 
onde participa da 1ª Etapa do Campeonato Estadual. 
A etapa é regionalizada e envolve quatro equipes – Joaçaba, Guaraciaba, Saudades e 
Xanxerê. Os jogos serão realizados no Ginásio Costa e Silva. Na sexta-feira, a AJOV joga 
contra Guaraciaba. Já no sábado são dois jogos – o primeiro contra Saudades e o segundo 
contra a equipe da casa. A equipe será acompanhada pelo técnico João Luchese. 
A AJOV conta com os Patrocinadores Masters: 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 DISAVHOIA Restaurante.  
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5. Maio 
 
5.1 Equipe mirim da AJOV fica em terceiro lugar em etapa estadual em Xanxerê 

 
A equipe mirim da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) participou nos dias 29 e 30, na 
cidade de Xanxerê, da 1ª Etapa do Campeonato Estadual (regionalizada). Onze atletas 
representaram a entidade e foram orientadas pelo técnico João Maria Luchese e o assistente 
técnico César Junqueira.  

Os jogos aconteceram no 
ginásio da escola E.E.B. 
Artur da Costa e Silva e 
além da AJOV, participaram 
as equipes de Guaraciaba, 
Saudades e Xanxerê. A 
AJOV terminou a etapa em 
terceiro lugar conquistando 
uma vitória contra Xanxerê 
pelo placar de 3 sets x 1 e 
sofreu duas derrotas contra 
Guaraciaba por 3 x 0 e 
Saudades também por 3 x 
0.  
Na avaliação da Comissão 
Técnica o desempenho foi o 
esperado, já que a equipe 
conta com 6 meninas da 
categoria pré-mirim e 
apenas 5 mirins. “Ainda 
precisamos melhorar o 

passe e a defesa, fatores que a equipe teve muita dificuldade em todos os jogos. Por outro 
lado o saque e a organização ofensiva foram determinantes para a conquista do 3º lugar”, 
ressaltou o técnico.  
 
Para manter a continuidade do seu trabalho, a AJOV conta com os Patrocinadores Masters: 
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 DISAVHOIA Restaurante. 
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5.2 Equipe Infantil da AJOV representa Joaçaba nesse final de semana em etapa 
estadual 
 
A equipe infantil da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) participa no próximo final de 
semana, na cidade de Brusque, da 2ª Etapa do Campeonato 2016. Participam da etapa além 
da AJOV as equipes de Brusque, Gaspar e Saudades. As meninas da AJOV serão 
acompanhadas pelo técnico João Luchese. 
 
Para manter a 
continuidade do seu 
trabalho, a AJOV 
conta com os 
Patrocinadores 
Masters: Prefeitura 
Municipal de Joaçaba, 
através da diretoria 
municipal de esportes, 
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, Restaurante Dom Geraldo e DISAVHOIA Restaurante. 
 
 
5.3 Técnico da seleção brasileira acompanha competição com participação da AJOV 

 
A equipe infantil da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) participou nos dias 14 e 15, 
na cidade de Brusque, da 2ª Etapa do Campeonato Estadual terminando a competição em 
terceiro lugar. 
Para o técnico João Luchese a equipe atingiu o objetivo esperado. Perdeu para a equipe da 
casa pelo placar de 3 x 1, mas com nova postura em quadra – mais combativa. Contra 
Gaspar a AJOV venceu pelo placar de 3 x 1 e sofreu nova derrota para Saudades. “Devido ao 
resultado negativo e inesperado na primeira etapa, resolvemos adiantar um pouco da 
preparação física e intensificamos os treinamentos em quadra. O resultado foi visível, porém 
ainda estamos oscilando muito no passe a algumas situações de contra ataque, fatores estes 
que serão treinados intensamente durante as próximas semanas”, destacou João. O técnico 
ressaltou que esteve presente a etapa o Técnico da Seleção Brasileira de Voleibol da 
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categoria Infantil Maurício Thomas.  
Para manter a continuidade do seu trabalho, a AJOV conta com os Patrocinadores Masters: 
Prefeitura Municipal de Joaçaba, através da diretoria municipal de esportes, 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, VO2 Academia, NATIVA Comunicação e com os colaboradores e 
apoiadores: Centro Educacional GIRASSOL, Gráfica CRUZEIRO, CEDRO Radiologia 
Odontológica, LOVATEL Agência Digital, MOCAPLAN Contabilidade, VITALFÍSIO 
Fisioterapia, Restaurante Dom Geraldo e DI SAVOYA Restaurante. 
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5.4 Núcleos de voleibol da AJOV reúnem mais de 300 alunos em 2016 
 
Fundamentos como saque, passe, levantamento, ataque, bloqueio e defesa, mais do passar a 
bola sobre a rede e entre as antenas. Participar dos Núcleos da Associação Joaçabense de 
Vôlei (AJOV) é lições de cidadania e trabalho em equipe. 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 e ainda em Vargem 
Bonita e Campina da Alegria. 

As amigas Adriana Teixeira e Raissa Eduarda da Silva de 11 anos, ambas estudam no 6º ano 
da mesma escola e participam do Núcleo instalado na Escola Celso Ramos na área central de 
Joaçaba. Ambas têm como ídolo a joaçabense Natália Zílio, campeã olímpica em Londres, 
que defende a Unillever e foi formada nos núcleos da AJOV. “Entrei nos núcleos devido a 
minha irmã, que já participa e já estou na modalidade há cerca de 4 anos”, conta Adriana. “Se 
tudo der certo meu sonho é ser como a Natália”, afirma Raissa. As amigas frequentam a 
turma iniciantes que tem treinos as segundas e quartas-feiras e ainda aos sábados. 
Para o técnico da AJOV, João Luchese, que atua na Associação há 11 anos e que responde 
pelos núcleos há três anos além das técnicas da modalidade e parte tática, os alunos 
recebem materiais e uniformes, as acima de tudo o trabalho desenvolvido pela Associação 
contribui para o desenvolvimento da cidadania. “Os alunos vão aprender a dominar a 
modalidade e suas táticas, poderão ser grandes atletas, mas junto com isso melhores 
cidadãos já que aliado ao esporte recebem orientações de comportamento, desenvolvimento, 
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trabalho em grupo, orientação sexual, entre outros”. João salienta que as atividades são 
gratuitas tanto para alunos das escolas públicas quanto particulares. E que os interessados 
devem procurar os diretores de suas escolas ou da AJOV.  
Conforme o vice-presidente da Associação, Roberto Wesoloski, o Betinho, os núcleos da 
AJOV existem desde a fundação da entidade, que completam 20 anos neste ano. “Não há 
qualquer tipo de seleção para que os alunos participem das atividades, em Joaçaba, além da 
faixa etária de sete a 12 anos, a modalidade é apenas feminino e devem estar regularmente 
frequentando a escola, para que possam participar do projeto “Bom de Bola, Bom de Escola” , 
explica. “A formação de cidadania é outra grande lição dos núcleos, ex-atletas conseguiram 
fazer uma faculdade, hoje tem profissão e que foram atletas oriundos dos núcleos de 
iniciação”. Betinho completa que o esporte dá a disciplina, saúde, responsabilidade, convívio 
em grupo e todos os benefícios para a formação da cidadania. 
O núcleo de Vargem Bonita foi criado em 2014 reúne cerca de 100 crianças, meninos e 
meninas de sete a 12 anos de idade, mas também conta com as categorias sub 14, sub 16 e 
sub 18, sendo o maior foco da Associação a faixa etária de sete aos 12 anos. Mas no 
município o trabalho feito pela AJOV é diferenciado atendendo pedido do município e da 
Celulose Irani, crianças de várias idades são atendidas entre meninos e meninas. Nesta 
parceria o município oferece espaço físico para os treinamentos e professor, a AJOV entra 
com a metodologia, materiais esportivos e uniformes e a empresa Celulose Irani com o 
patrocínio.  
De acordo com a Coordenadora de Comunicação e Sustentabilidade, da Celulosa Irani, 
Mariana RegensburgerCarlesso a IRANI apoia os núcleos esportivos da AJOV há alguns 
anos. “Esta parceria está alinhada à premissa da IRANI em apoiar projetos que acontecem 
nas nossas comunidades de entorno e que impactem positivamente no desenvolvimento das 
nossas crianças e jovens. É uma parceria que prima pela transparência e que gera valor 
compartilhado”, disse. 
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. 
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6. Junho 
 
6.1 Equipe iniciante da AJOV é campeã invicta da Liga Serrana 
 
“Com placar de 2 x0 em todas as partidas meninas comandadas por César Junqueira 
trouxeram para casa título da competição” 

 
 
A equipe 
iniciante da 
Associação 
Joaçabense de 
Voleibol (AJOV) 
iniciou as 
disputas de 
2016 no 
sábado, dia 4, 
em Lages 
quando 
participou da 
primeira etapa 
da liga serrana 
para a 
categoria. Para 
a grata alegria 
a AJOV venceu 
todos os jogos 
pelo placar de 2 
x 0 sagrando-se 
campeã invicta 

da competição. 
As atletas da AJOV foram comandadas pelo experiente técnico e reconhecido estadualmente 
César Junqueira. As disputas foram contra Celso Ramos, Pouso Redondo e Santa 
Rosa/Lages. Conforme César, o resultado foi muito positivo, mas a expectativa é de evolução 
a partir de agora principalmente no quesito emocional além de fundamentos básicos. 
César destacou o importante apoio da diretoria da AJOV e também dos pais o que, segundo 
ele, contribui e muito para o bom desempenho da equipe em quadra. Para manter a 
continuidade do seu trabalho, a AJOV conta com os Patrocinadores Masters: Prefeitura 
Municipal de Joaçaba, através da diretoria municipal de esportes, 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, VO2 Academia, NATIVA Comunicação e com os colaboradores e apoiadores: 
Centro Educacional GIRASSOL, Gráfica CRUZEIRO, CEDRO Radiologia Odontológica, 
LOVATEL Agência Digital, MOCAPLAN Contabilidade, VITALFÍSIO Fisioterapia, Restaurante 
Dom Geraldo e DI SAVHOYA Restaurante.  
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6.2 AJOV ajudou Joaçaba na conquista da vitória no Dia do Desafio 
 
Foi divulgado na segunda-feira (30) o resultado do Dia do Desafio 2016, promovido na quarta-
feira (25). Joaçaba se consagrou campeã na disputa contra o município de Caibarién, em 
Cuba. 45.10% da população joaçabense se movimentou por, no mínimo, 15 minutos. 
Enquanto a cidade cubana mobilizou 42.32% da sua população. 
 
A Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) auxiliou na conquista. Mais de 30 pessoas 
estiveram em treinamento e outras 60 no Colégio Marista Frei Rogério com o professor 
Juliano. 
 
O Dia do Desafio propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras para praticar 
qualquer tipo de atividade física por, no mínimo, 15 minutos consecutivos. A partir disso, é 
esperado que a prática diária de exercícios se torne um hábito permanente na vida da 
população.  
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6.3 Meninas do pré-mirim da AJOV conquistam vice-campeonato em etapa da categoria 
mirim 
 
 A equipe pré-
mirim da Associação 
Joaçabense de 
Voleibol (AJOV) 
participou no último 
final de semana de 
um importante 
desafio: a Liga 
Serrana – categoria 
mirim. Mesmo com 
uma equipe de idade 
inferior Joaçaba não 
decepcionou e 
acabou com o vice-
campeonato. 
 
As meninas foram 
orientadas pelo 
treinador César 
Junqueira que ficou 
muito satisfeito com 
o resultado. A AJOV 
venceu Rio do Sul (2 x 1), Lages ( 2 x 0) e Taió (2 x 1), perdendo a final para Fraiburgo em 
uma partida muito disputada (1 x 2). 
 
Para César, a competição serve de incentivo às meninas mais novas, mostra o potencial do 
grupo e prepara as atletas para a disputa da final do campeonato da categoria pré-mirim que 
acontece, em Joaçaba, de 4 a 6 de setembro. Na competição em Joaçaba estarão presentes 
as 10 melhores equipes do estado – vencedoras de suas regionais. 
Em julho, as atletas participam ainda da 1ª etapa da liga oeste em Saudades. 
 
A AJOV conta com o apoio os Patrocinadores Masters: Prefeitura Municipal de Joaçaba, 
através da diretoria municipal de esportes, 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, VO2 Academia, 
NATIVA Comunicação e com os colaboradores e apoiadores: Centro Educacional 
GIRASSOL, Gráfica CRUZEIRO, CEDRO Radiologia Odontológica, LOVATEL Agência 
Digital, MOCAPLAN Contabilidade, VITALFÍSIO Fisioterapia, Restaurante Dom Geraldo e DI 
SAVHOYA Restaurante. 
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6.4 AJOV/Conexão vence regionais dos JESC e busca o título estadual 
 
Após vitória nos regionais, AJOV intensifica treinamentos em busca do título estadual” 

A equipe da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) participou no último final de semana 
da fase regional dos JESC – representando o Colégio Conexão - com atletas de 12 a 14 anos 
de idade. A etapa foi realizada em Porto União. A equipe que se sagrou campeã e subiu no 
topo do pódio venceu Irineópolis por 2 x 0, Concórdia 2 x 0, São Cristovão do Sul 2 x 0 e 
Lages por 2 x 0. Na grande final a AJOV/Conexão enfrentou Fraiburgo. O jogo bem disputado 
acabou em 2 x 1 para as joaçabenses. No primeiro set a AJOV/Conexão venceu por 25 x 17, 
Fraiburgo reagiu no segundo e ganhou por 25 x 23, mas no set decisivo deu AJOV/Conexão 
com 15 x 13. O técnico das meninas, César Junqueira, agradeceu o empenho das atletas, o 
apoio dos pais, da diretoria da AJOV e também do Colégio Conexão. “Quero agradecer de 
coração a entrega e dedicação total das atletas que conquistaram a vaga para o estadual dos 
JESC que acontece a partir de quinta-feira, dia 30 de junho até domingo dia 3 de julho”, 
destacou. 
Para se preparar melhor para a final as meninas estarão realizando durante a semana três 
jogos amistosos. Na sexta-feira, dia 24, as 19 horas, no Colégio Celso Ramos em Joaçaba 
contra uma equipe mista de ex-atletas da AJOV e mães, sábado, dia 25, as 13h30m no 10 de 
Maio em Joaçaba contra a equipe mirim de Xanxerê e quarta-feira, dia 29, contra equipe 
mirim de Fraiburgo – em Fraiburgo. 
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7 Julho 
 
7.1 AJOV Conexão é terceira colocada nos JESC 2016 

 
Etapa final aconteceu em São Miguel do Oeste” 
 
A equipe AJOV/Conexão com atletas entre 12 a 14 anos de idade ficou em terceiro lugar nos 
Jogos Escolares de Santa Catarina disputados em São Miguel do Oeste – de 30 de junho a 3 
de julho. A equipe de Joaçaba venceu duas partidas. A primeira contra São Miguel do Oeste e 
a segunda contra Jaraguá do Sul pelo mesmo placar – 2 sets x 0 e acabou perdendo para 
Guaraciaba e Brusque também por 2 sets x 0. 
A delegação joaçabense foi dirigida pelo técnico da Associação Joaçabense de Voleibol 
(AJOV) César Junqueira que destacou os pontos fortes da equipe, mas afirmou que as 
meninas sentiram a pressão da partida decisiva contra Brusque. “A vitória nos daria a 
segunda colocação, mas a pressão da torcida adversária contra nossa jovem equipe acabou 
desestabilizando o emocional das meninas. Nossas jogadoras sentiram e não conseguiram 
mais passar o saque de Brusque que era muito agressivo. Erramos também muito saque e as 
adversárias tomaram conta do jogo”, destacou ele. 
No mais, César disse que a equipe é nova, trouxe a terceira colocação dos JESC para casa e 
merece o reconhecimento pelo feito. Para manter a continuidade do seu trabalho, a AJOV 
conta com os Patrocinadores Masters: Prefeitura Municipal de Joaçaba, através da diretoria 
municipal de esportes, 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, VO2 Academia, 
NATIVA Comunicação e com os colaboradores e apoiadores: Centro Educacional 
GIRASSOL, Gráfica CRUZEIRO, CEDRO Radiologia Odontológica, LOVATEL Agência 
Digital, MOCAPLAN Contabilidade, VITALFÍSIO Fisioterapia, Restaurante Dom Geraldo e DI 
SAVOYA Restaurante.  
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7.2  AJOV conquista 1º lugar na fase regional Centro Oeste do Joguinhos Abertos de 
Santa Catarina 
 

A Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) conquistou nesta semana mais um importante 
resultado. A competição ocorreu entre os dias 1º e 05 de julho no município de Lontras. A 
equipe infantil da Associação ficou em primeiro lugar na etapa regional dos Joguinhos Abertos 
de Santa Catarina até 18 anos de idade. 

 
Com o resultado, a 
equipe está classificada 
para a fase estadual da 
competição. A fase que 
aconteceria na cidade de 
Caçador, marcada para o 
fim deste mês, foi 
transferida e ainda não 
tem local e data para 
acontecer.  
Para essa competição a 
equipe da AJOV firmou 
parceria com a Escolinha 
de Voleibol Naja Marical 
de Xanxerê que 
emprestou quatro 
meninas mais o treinador, 
Daymon Marical, para 
acompanhar a 
competição. As meninas 
da equipe infantil da 
associação possuem 
idades até 16 anos.  
 
Conforme o treinador da 
AJOV que acompanhou 
todo o trabalho João 
Luchese a parceria 

firmada com a equipe Naja Marical de Xanxerê foi essencial para a conquista deste resultado. 
Outro detalhe importante é que nesta competição a AJOV representou o município de 
Joaçaba através do Fundo Municipal de Esportes.  
 
Confira os resultados de cada jogo respectivamente com a fase correspondente:  
 
1º jogo de chave AJOV contra a equipe de Rio do Sul vence por 3x2 (25x17, 19x25, 25x23, 
21x25 e 15x09)  
2º jogo de chave AJOV contra Taió vence por 3x0 (25x11, 25x09 e 25x10) 02/07/2016 
3º Jogo de chave AJOV contra Iomerê vence por 3x0 (25x18, 25x16, 25x17) 03/07/2016 
4º jogo de semi final AJOV contra Lages vence por 3x0 (25x20, 25x15, 25x21) 04/07/2016 
5º Jogo da final AJOV contra Rio do Sul, vence por 3x1 (25x21, 25x14, 20x25, 25x8) 
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7.3 AJOV vence 6 jogos em um dia e é campeã da etapa Serrana 
 
“Meninas do Infantil venceram na categoria adulta em parceria com a Escolinha de Voleibol 
Naja Marical de Xanxerê” 
 
Durante o domingo, dia 10, 
a equipe de vôlei infantil da 
Associação Joaçabense de 
Voleibol (AJOV) – 
novamente em parceria 
com a Escolinha de 
Voleibol Naja Marical de 
Xanxerê - esteve em Pouso 
Redondo disputando a fase 
final da Liga Serrana de 
Voleibol – categoria adulta. 
As meninas da AJOV mais 
uma vez venceram e 
ficaram em primeiro lugar 
conquistando o título da 
etapa. A AJOV venceu 
Curitibanos (2x1), Rio do 
Sul A (2x0) Pouso Redondo 
(2x0) e na final Rio do Sul B (2x0).  
“Ficamos com o título da etapa, porém no geral ficamos vice-campeões da Liga Serrana 
Adulta, Curitibanos levou pelo saldo de pontos average ( na primeira etapa ficamos em 
terceiro). No mesmo dia, ao final da tarde, jogamos mais uma partida com o infantil de Rio do 
Sul valendo pela 1ª Etapa da Liga Serrana categoria Infantil e vencemos por 2x0. Foram 6 
jogos no mesmo dia, uma maratona e tanto, mas a sensação de ter vencido todos é incrível e 
não deixa transparecer tanto o cansaço nelas”, destacou o técnico João Luchese. 
Para manter a continuidade do seu trabalho, a AJOV conta com os Patrocinadores Masters: 
Prefeitura Municipal de Joaçaba, através da diretoria municipal de esportes, 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, VO2 Academia, NATIVA Comunicação e com os colaboradores e 
apoiadores: Centro Educacional GIRASSOL, Gráfica CRUZEIRO, CEDRO Radiologia 
Odontológica, LOVATEL Agência Digital, MOCAPLAN Contabilidade, VITALFÍSIO 
Fisioterapia, Restaurante Dom Geraldo e DI SAVOYA Restaurante. 
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7.4 AJOV conquista vice-campeonato 
 
 
 
“Próxima disputa é em casa – dias 12 e 13 e agosto” 

 
 
A equipe da AJOV 
conquistou o vice-
campeonato da 1ª Etapa 
da Liga Oeste ganhando 
de Guaraciaba (2 x 1) e 
Xanxerê (2 x0). As 
meninas de Joaçaba 
foram derrotadas na final 
perdendo para a equipe 
de Saudades. A segunda 
etapa acontece em casa. 
Os jogos estão 
programados para os 
dias 12 e 13 de agosto – 
no Ginásio Esportivo 
Professor Raylander 
Righi – Colégio Marista 
Frei Rogério. As meninas 
da AJOV são 
comandadas pelo técnico 
César Junqueira. “Elas 

jogaram muito bem, ganhamos de uma equipe forte, tivemos lesões ao longo das partidas e 
acabamos em segundo. É hora de arregaçar as mangas e treinar ainda mais para a etapa em 
casa onde queremos contar com o apoio da nossa torcida”, destacou ele.  
 
Para manter a continuidade do seu trabalho, a AJOV conta com os Patrocinadores Masters: 
Prefeitura Municipal de Joaçaba, através da diretoria municipal de esportes, 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, VO2 Academia, NATIVA Comunicação e com os colaboradores e 
apoiadores: Centro Educacional GIRASSOL, Gráfica CRUZEIRO, CEDRO Radiologia 
Odontológica, LOVATEL Agência Digital, MOCAPLAN Contabilidade, VITALFÍSIO 
Fisioterapia, Restaurante Dom Geraldo e DI SAVOYA Restaurante. 
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9. Agosto 
 
9.1 Tem jogo de voleibol em Joaçaba nesse final de semana 
 
Nesse sábado, dia 13, Joaçaba sedia a 2ª Etapa do Pré-Mirim Feminino da Liga Oeste de 
Voleibol. Os jogos que acontecem no Ginásio Raylander Righi – no Colégio Marista Frei 
Rogério – envolvem as equipes de Saudades, Chapecó, Xanxerê, Joaçaba 2, Joaçaba A, 
Guaraciaba A e Guaraciaba B. As equipe de Joaçaba são representadas pelas atetas da 
Associação Joaçabense de Voleibol – AJOV – que nesse ano comemora 20 anos de 
fundação. As meninas estarão sob o comando do experiente técnico César Junqueira. As 
partidas iniciam as 8h30m e prosseguem durante toda a manhã. A tarde os jogos reiniciam as 
14 horas.  
 
 

 
 
 

http://www.ajov.com.br/
mailto:ajov@ajov.com.br


                                          ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE VOLEIBOL 

                     Fundada em 05 de julho de 1996 

                            Rua Almirante Barroso 152 – Bairro Tobias, Joaçaba – SC 89.600-000 

                                          site www.ajov.com.br e-mail ajov@ajov.com.br 
 

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

 

9.2 AJOV completa 20 anos de fundação 
 
Associação promoveu jantar festivo na última sexta-feira (26) com a presença da atleta 
Natália Zílio Pereira. 
 
 
Um evento festivo com jantar marcou os 20 anos da Associação Joaçabense de Voleibol 
(AJOV) completados em 2016. O evento aconteceu na sexta-feira (26) nas dependências do 
Pavilhão Frei Bruno e contou com a presença especial da atleta revelada pela entidade, 
Natália Zílio Pereira que atualmente compõe a seleção brasileira – além de dirigentes, 
fundadores, atletas, participantes das escolinhas e familiares. 
 
Natália, é hoje uma das principais atletas do voleibol mundial, foi formada nas categorias de 
base da AJOV e iniciou seus treinamentos em 1998. Ela disse ficar feliz em observar a força 
da entidade que a revelou como atleta. “Fico muito contente que a associação aonde eu dei 
os meus primeiros passos dentro do voleibol mostre toda essa força que observo aqui hoje. 
Continue o trabalho nas bases e revele atletas todos os dias pelos núcleos”, disse. “Sei que 
muitas meninas se espelham em mim e é sempre muito bom poder ajudar o pessoal. Tenho 
muito orgulho por ter saído daqui de Joaçaba e da AJOV, e só posso agradecer e parabeniza-
los pelo trabalho e pelos 20 anos de fundação”. 
 
Natália lembra que a carreira de atleta profissional requer muita dedicação. “É preciso abrir 
mão de muita coisa, só quem faz isso todo dia sabe o quanto é sofrido, mas não reclamo e 
fico muito feliz de ser reconhecida e do carinho das pessoas de Joaçaba. Vou ser agradecida 
pelo resto da vida, se não fosse a AJOV eu não estaria onde estou hoje”. A atleta foi 
contratada pela equipe do Fenerbahçe da Turquia e se despede da equipe Rexona/Ades do 
Rio de Janeiro no dia 03 de setembro. “Será um novo desafio na minha vida, jogar fora Brasil 
pela primeira vez, espero que o povo joaçabense continue torcendo por mim”. 
 
Já o pai de Natália e presidente da AJOV, Luiz Carlos Pereira – o Cuca, demostra orgulho em 
ter assumido a diretoria justamente no ano em que a entidade comemora seus 20 anos de 
fundação. “Tenho grande orgulho em fazer parte dessa equipe e estar à frente dessa 
Associação, porque eu iniciei com a AJOV juntamente com a Natália em meados de 98 a 99”, 
lembra. 
 
O trabalho da AJOV conforme aponta Cuca é voltado para o trabalho social. A entidade 
possui mais de 200 crianças dentro de cinco núcleos. “Com este trabalho é possível descobrir 
talentos e jogadoras com aptidão. A partir dos 12 anos, já começa o trabalho de rendimento 
com atletas vindas do trabalho de base”. 
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O vice-presidente e 
fundador da AJOV, 
Roberto Wesoloski – 
o Betinho destaca 
que é bom poder 
olhar para trás e ver 
que ao longo dos 20 
anos passaram 
muitas crianças, 
jovens adolescentes 
que tiveram a 
formação dentro da 
Associação. “Hoje 
nós consideramos a 
AJOV uma escola 
para a vida, não tem 
só a preocupação de 
formar atletas, mas 
de formar cidadãos, 
e dar oportunidade 
através do esporte”, 
disse. “Em 20 anos 

passaram aproximadamente 2 mil crianças pelos projetos sociais da AJOV e dessas uma é 
que se transformou em atleta profissional. A Natália, leva o nome da Associação e nos 
orgulha muito”, destaca Betinho. “Ela era e continua sendo uma menina de um talento fora do 
comum e a AJOV permitiu através do esporte ser atleta profissional. Nesta oportunidade 
também prestamos uma homenagem que a atleta merece”. 
 
Betinho afirma estar satisfeito com o trabalho realizado pela AJOV. “Agimos em duas pontas, 
uma em projeto social, focando na disciplina e convivência em grupo e, a segundo a formação 
de atletas, e temos uma das melhores jogadoras do mundo, que é campeã olímpica. Então 
por tudo isso é um orgulho fazer parte dessa associação desde o início e poder acompanhar 
as proporções desse trabalho”. 
Betinho agradeceu ao grupo de pessoas que ao longo deste tempo passou pela Ajov, além de 
parceiros, apoiadores e patrocinadores. “Sozinho não se conseguiria fazer nada disso”, 
completa. 
 
Atualmente a AJOV conta com os seguintes apoios: Patrocinadores Masters: Prefeitura 
Municipal de Joaçaba, através da diretoria municipal de esportes, 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, VO2 Academia, NATIVA Comunicação e com os colaboradores e apoiadores: 
Centro Educacional GIRASSOL, Gráfica CRUZEIRO, CEDRO Radiologia Odontológica, 
LOVATEL Agência Digital, MOCAPLAN Contabilidade, VITALFÍSIO Fisioterapia, Restaurante 
Dom Geraldo e DI SAVOYA Restaurante.  
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9.3 AJOV é campeã e atleta da entidade leva título de melhor jogadora 
 
Cidade de Joaçaba vai sediar etapa estadual em novembro 
 
A equipe pré-mirim da Associação 
Joaçabense de Voleibol (AJOV) foi 
a grande campeã da etapa final da 
Liga Serrana de Voleibol. A 
conquista veio após a equipe 
vencer todos os jogos na etapa 
final pelo placar de 2 x 0. Além 
disso, a atleta da AJOV Brenda 
Rogosky da Espada foi escolhida 
como a melhor jogadora de toda a 
competição. 
O treinador Cesár Junqueira disse 
que o resultado positivo veio após 
muito trabalho e dedicação. 
Junqueira explicou ainda que em 
Santa Catarina existem quatro ligas 
de voleibol – Liga Sul Catarinense, 
Liga Oeste, Liga Norte e Liga 
Serrana. “Todas essas ligas 
possuem sua classificatória para a 
etapa final denominada de 
estadual. Toda a competição é 
organizada pela Federação 
Estadual de Voleibol. Essa fase 
estadual vai acontecer em Joaçaba 
de 4 a 6 de novembro, onde 10 
equipes vão disputar o título 2016. A classificação é assim - 2 primeiras de cada liga - total 08 
equipes, uma da cidade sede, e mais uma terceira colocada de todas as quatro ligas, que 
tiver maior número de equipes inscritas na federação. Portanto teremos um total de 10 
equipes e a AJOV é uma delas. Desde já estamos reforçando o convite para o pessoal da 
região que gosta de esporte de estar acompanhando e nos incentivando nessa busca pelo 
título”, destacou ainda emocionado com o título. 
Para manter a continuidade do seu trabalho, a AJOV conta com os Patrocinadores Masters: 
Prefeitura Municipal de Joaçaba, através da diretoria municipal de esportes, 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, VO2 Academia, NATIVA Comunicação e com os colaboradores e 
apoiadores: Centro Educacional GIRASSOL, Gráfica CRUZEIRO, CEDRO Radiologia 
Odontológica, LOVATEL Agência Digital, MOCAPLAN Contabilidade, VITALFÍSIO 
Fisioterapia, Restaurante Dom Geraldo e DI SAVOYA Restaurante.  
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10.Setembro 
 
10.1 AJOV termina em terceiro na 2ª Etapa do Campeonato Estadual Mirim 

 
As atletas da AJOV ficaram em terceiro lugar na 2ª Etapa do Campeonato Estadual Mirim, 
realizado nos dias 2 e 3 de setembro, na cidade de Saudades. Na avaliação da Comissão 
Técnica a equipe não desempenhou um bom jogo na estreia contra Brusque principalmente 
porque três atletas da delegação joaçabense estavam com problemas de saúde – o que 
dificultou o andamento da partida e do próprio campeonato. A AJOV acabou sendo derrotada 
na estreia por 3 x 0. A equipe voltou para a quadra e venceu Nova Trento por 3 x 0, mas 
acabou perdendo também para Saudades. O técnico João Luchese, disse que a evolução do 
sistema 5 x 1, foi o ponto positivo, mas que infelizmente a vaga para etapa final não foi 
obtida.  
 
Atualmente a AJOV conta com os seguintes apoios: Patrocinadores Masters: Prefeitura 
Municipal de Joaçaba, através da diretoria municipal de esportes, 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, VO2 Academia, NATIVA Comunicação e com os colaboradores e apoiadores: 
Centro Educacional GIRASSOL, Gráfica CRUZEIRO, CEDRO Radiologia Odontológica, 
LOVATEL Agência Digital, MOCAPLAN Contabilidade, VITALFÍSIO Fisioterapia, Restaurante 
Dom Geraldo e DI SAVOYA Restaurante.  
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10.2 7 de setembro 
 
A Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) participou do desfile de 7 de setembro. 
Professores, dirigentes e atletas das equipes competitivas e dos núcleos estiveram 
presentes.  
 

 
 
10.3 AJOV entrega premiação de ação entre amigos 
 
A diretoria da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) - entregou ao menino Artur Vieira – 
de Campina da Alegria – premiação referente a ação entre amigos. A ação aconteceu 
antecedendo o jantar de confraternização dos 20 anos da entidade esportiva. Diversas 
pessoas colaboraram e participaram efetivamente tanto da ação entre amigos como do jantar. 
  
Nessa semana o menino Artur recebeu do presidente Kuka e do professor João Luchese sua 
premiação – uma bola assinada pela atleta Natália Zílio Pereira - que iniciou no voleibol na 
AJOV e hoje é atleta da seleção brasileira e considerada uma das principais atletas do 
mundo.  
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10.4 AJOV campeã invicta da Liga Serrana categoria iniciantes 
 
A AJOV foi campeã invicta da Liga Serrana de Voleibol na categoria iniciantes no sábado, dia 
27, quando disputou as finais contra as equipes de Lages e Pouso Redondo. 
A equipe comandada pelo treinador César Junqueira venceu as duas partidas por 2 x 0 
alcançando dessa forma a classificação para a fase estadual da competição que será 
realizada em novembro na cidade de São João Batista. Junqueira confirmou ainda que a 
atleta joaçabense Maria Eduarda David foi escolhida atleta destaque da competição. 
 
Atualmente a AJOV conta com os seguintes apoios: Patrocinadores Masters: Prefeitura 
Municipal de Joaçaba, através da diretoria municipal de esportes, 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, VO2 Academia, NATIVA Comunicação e com os colaboradores e apoiadores: 
Centro Educacional GIRASSOL, Gráfica CRUZEIRO, CEDRO Radiologia Odontológica, 
LOVATEL Agência Digital, MOCAPLAN Contabilidade, VITALFÍSIO Fisioterapia, Restaurante 
Dom Geraldo e DI SAVOYA Restaurante.  
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11.Outubro  
 
11.1 Atletas da AJOV convocadas para a seleção catarinense sub-15 

 
A Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) comemora mais uma grande conquista. As 
atletas Andriely de Vargas e Manuella Burlin foram convocadas para a seleção catarinense de 
voleibol feminino sub 15. A convocação é para a seletiva que está ocorrendo em Saudades 
até essa quinta-feira, dia 6.  
 
No total são 23 pré-convocadas. Ao final das etapas seletivas ficarão somente 12 para a 

disputa do campeonato brasileiro. O 
técnico da AJOV João Luchese estará 
acompanhando as atletas a convite da 
comissão técnica da seleção 
catarinense. 
 
Atualmente a AJOV conta com os 
seguintes apoios: Patrocinadores 
Masters: Prefeitura Municipal de 
Joaçaba, através da diretoria municipal 
de esportes, 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, VO2 Academia, NATIVA 
Comunicação e com os colaboradores e 
apoiadores: Centro Educacional 
GIRASSOL, Gráfica CRUZEIRO, 
CEDRO Radiologia Odontológica, 
LOVATEL Agência Digital, MOCAPLAN 
Contabilidade, VITALFÍSIO Fisioterapia, 
Restaurante Dom Geraldo e DI 

SAVOYA Restaurante.   
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11.2 Equipe da AJOV alcança segunda fase dos Joguinhos Abertos 
 
“Resultado foi considerado positivo já que a delegação era três anos mais 
nova do que a categoria da competição” 
 
 

A equipe da categoria infantil da Associação Joaçabense de Voleibol 
(AJOV) – atletas com até 16 anos de idade – participaram em parceria com a 
Escolinha de Voleibol Naja Marçal – na cidade de Caçador - dos Joguinhos 
Abertos de Santa Catarina. 
A equipe da AJOV passou da primeira fase, mas acabou sendo eliminada na 
segunda fase quando perdeu para Guaraciaba por 3 sets x 0. Segundo o técnico 
João Luchese, apesar da desclassificação, a avaliação final é positiva já 
que a equipe da AJOV era três anos mais nova do que a categoria da 
competição. 
“Enfrentamos na primeira fase duas fortes equipes que foram 
semifinalistas da competição, Guaraciaba e São Bento do Sul, portanto temos 
que considerar o mérito do adversário! Vamos continuar trabalhando forte 
para a próxima competição importante que é a Olesc”, destacou ele. 
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11.3 Pré-mirim da AJOV conquista mais um título para Joaçaba 
 
“Equipe venceu competição de forma invicta. Atleta da AJOV foi considerada a melhor em 
quadra” 
 
A equipe pré-mirim da Associação Joaçabense de Voleibol (AJOV) conquistou mais um título 
para Joaçaba. A equipe se tornou campeã de forma invicta da fase final da liga serrana de 
voleibol ao vencer todos os adversários pelo placar de 2 sets x 0. 
 
No primeiro jogo a AJOV derrotou Santa Rosa/Lages, depois Bom Jesus/Lages, Taió e 
Fraiburgo. Além disso, a atleta Brenda Espada foi escolhida a melhor jogadora da 
competição. Conforme o técnico César Junqueira que acompanhou as atletas, essa equipe 
está sendo preparada para disputar a grande final do campeonato estadual que será 
disputada em casa – de 4 a 6 de novembro – no Complexo Esportivo do Colégio Marista Frei 
Rogério. “Quero desde já convocar a torcida joaçabense que gosta de esporte e de voleibol 
para se fazer presente e nos apoiar nessa disputa importante”, destacou ele.  
 
Atualmente a AJOV conta com os seguintes apoios: Patrocinadores Masters:Prefeitura 
Municipal de Joaçaba, através da diretoria municipal de esportes,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, VO2 Academia, NATIVA Comunicação e com os colaboradores e apoiadores: 
Centro Educacional GIRASSOL, Gráfica CRUZEIRO, CEDRO Radiologia Odontológica, 
LOVATEL Agência Digital, MOCAPLAN Contabilidade, VITALFÍSIO Fisioterapia, Restaurante 
Dom Geraldo e DI SAVOYA Restaurante. 
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12. Novembro 
 
12.1 Equipe Infantil da Ajov é campeã da fase Centro – Oeste da Olesc 

 
A equipe Infantil da Ajov (Associação Joaçabense de Voleibol) esteve representando o Fundo 
Municipal de Esportes de Joacaba na cidade de Rio do Sul na disputa da fase Regional 
Centro – Oeste da Olesc (Olimpíada Estudantil Catarinense). As disputas ocorreram entre os 
dias 28 de outubro a 02 de novembro e participaram onze equipes de toda a região.  
Na disputa a equipe joaçabense sagrou-se vitoriosa contra Lages na final vencendo por 3 
setes a 1. “Fizemos uma primeira fase praticamente impecável não perdendo nenhum set até 
o confronto final, o que demonstra o belo trabalho que os professores da Ajov vem fazendo 
com as categorias de base com meninas formadas na própria Associação”, avaliou o técnico 
João Luchese.  
 
A equipe está classificada para a fase Estadual da competição que acontece nos dias 17 a 22 
de dezembro na cidade de Caçador.  
 
A regional Centro-Oeste da Olesc é um evento promovido pelo Governo do Estado e 
realizado pela Fesporte, neste ano em parceria com o município de Rio do Sul. A competição 
teve participação de cerca de 800 atletas (entre 13 e 16 anos) representando 25 municípios 
nos torneios de futsal e vôlei (masculino e feminino), bas quete e handebol (apenas no 
masculino).  
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12.2 AJOV realiza Assembleia Geral Ordinária 
 
"Encontro analisou 2016 e aprovou planejamento para 2017" 
 
No dia 21 de novembro, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, no salão nobre do 
Centro Educacional Girassol, os membros da diretoria executiva, conselho fiscal, associados, 
representantes da comissão de pais e comissão de atletas e ex-atletas da AJOV (Associação 
Joaçabense de Voleibol), 
para proceder análise de 
temas pertinentes ao ano 
de 2016. O primeiro 
momento foi usado para 
prestação de contas do 
ano, bem como do evento 
alusivo aos 20 anos da 
Associação, com 
presença da ex-atleta da 
AJOV e hoje titular da 
seleção brasileira; Natália 
Zílio Pereira, realizado no 
Pavilhão Frei Bruno em 
Joaçaba, logo após as 
Olimpíadas Rio 2016. Em 
seguida, apresentação do 
demonstrativo financeiro 
do primeiro semestre do 
ano. 
Ponto importante da 
Assembleia foi a composição de uma equipe de transição composta por pais e diretores da 
gestão atual com finalidade de preparar o novo grupo que assumirá a Associação a partir de 
fevereiro do próximo ano. Na oportunidade, houve apresentação, discussão e votação do 
planejamento para 2017, onde a diretoria explanou sobre a estimativa de receitas e 
investimentos para ano, com valor estimado de despesas em torno de R$ 200 mil, já 
garantidos via patrocínios, subvenções e Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal no 
valor de R$189 mil. Também a Comissão Técnica apresentou o planejamento de competições 
e categorias que disputarão campeonatos no ano de 2017. Após as apresentações e debates, 
a Assembleia aprovou integralmente a execução do planejamento para 2017. 
 
Pais, Diretoria e Comissão Técnica aproveitaram o encontro para discutir fórmulas de disputa 
de algumas competições, em especial dos Jogos Escolares de Santa Catarina, para 
organização quanto a horários e participação da direção junto aos eventos.  
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