AJEC / JOAÇABA FUTSAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – AJEC
Nome da associação:
Associação Joaçaba Esporte e Cultura (AJEC).
Presidente:
Maicon Eduardo Bortoluz.
Modalidade:
Futsal.
Sobre a AJEC:
Além de ser uma ferramenta de integração, o esporte é um instrumento de grande potencial
transformador e promoção do desenvolvimento social e humano. É ainda uma chance de formar
novos talentos e o ponto de partida para uma mudança de comportamento e ampliação de
oportunidades.

Com esse objetivo, no segundo semestre de 2012 um grupo de ex-jogadores e jovens empresários se
uniu com a proposta de levar o futsal de Joaçaba de volta às quadras. A modalidade, que viveu o
seu auge nas décadas de 80 e 90, com títulos estaduais, participações em competições nacionais e a
revelação de jogadores, estava há quatro anos sem representantes.

A organização e o comprometimento da diretoria da Associação Joaçaba Esporte e Cultura (Ajec)
culminaram em importantes conquistas. Já no primeiro ano de atividades, o projeto atingiu os
objetivos. O time foi campeão da Primeira Divisão do Campeonato Estadual em 2013 e garantiu a
vaga na Divisão Especial 2014. A modalidade voltou a emocionar milhares de pessoas apaixonadas
pelo esporte, do município e da região, e, desde então, figura entre os melhores de Santa Catarina.

Diante da boa atuação, estrutura e visibilidade, a diretoria entendeu que era a hora de dar mais um
passo. A participação do Joaçaba Futsal na Liga Nacional de Futsal (LNF) a partir de 2017 foi
confirmada em outubro de 2016, com a assinatura do contrato de três anos com a Jaclani Esportes,
detentora da franquia. Uma conquista que, além de fortalecer o esporte e divulgar o nome de
Joaçaba, reflete em benefícios para toda a região. Destaque para as transmissões ao vivo pelo canal
SporTV e o impulso de vários setores, como o turismo, comércio e hotelaria. Nos três anos, a
equipe se destacou pela campanha, protagonizando grandes jogos contra equipes de renome. O
contrato foi renovado para a participação na LNF 2020.

As campanhas promovidas também têm repercussão positiva, envolvendo a comunidade. Destaque
para a arrecadação de alimentos não perecíveis e agasalhos, conscientização sobre a importância de
doar sangue, ações voltadas ao Outubro Rosa e Novembro Azul e campanhas do município. Com
essas iniciativas, coloca em prática outro objetivo: melhorar a vida das pessoas.

Competições:
A AJEC participa de três competições com a equipe de rendimento: Liga Nacional de Futsal (LNF),
Divisão Especial do Campeonato Catarinense e Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc).

A LNF, considerada a mais importante das Américas e uma das mais disputadas do mundo, reuniu
19 equipes em 2019: cinco de Santa Catarina (Blumenau, Joaçaba, Joinville, Jaraguá e Tubarão);
seis do Paraná (Cascavel, Copagril, Marreco, Pato, Foz Cataratas e Campo Mourão); quatro de São
Paulo (Corinthians, Intelli, Magnus e São José); três do Rio Grande do Sul (ACBF, Assoeva e
Atlântico); além do Minas (MG). Na fase de classificação, os 19 times jogaram entre si, em turno
único, sendo que os 16 mais bem colocados avançaram aos playoffs, dando início ao sistema matamata, em jogos de ida e volta, seguindo no mesmo formato até finais. A LNF 2019 iniciou em abril
e o Joaçaba se despediu da competição nas oitavas de final, em outubro.

Outra importante competição é a Divisão Especial do Campeonato Estadual. Em 2019 ela é
disputada de março a dezembro, envolvendo oito equipes: Joaçaba, Blumenau, São Lourenço,
Concórdia, Tubarão, Joinville, Jaraguá e São Francisco. Na primeira fase, os times se enfrentaram
em turno e returno. As duas melhores campanhas, Joaçaba e Tubarão, se classificaram direto para a
semifinal.

Equipe:
A AJEC tem uma equipe de rendimento em 2019, com atletas na faixa etária de 20 a 30 anos. Os
treinos acontecem no Centro de Eventos da Unoesc e na academia, nos períodos matutino e
vespertino, até sete vezes por semana, sob a orientação de uma comissão técnica formada por
técnico, supervisor técnico, auxiliar técnico, coordenador técnico, preparador físico, preparador de
goleiros, fisioterapeuta e médico ortopedista.

A equipe iniciou a temporada em fevereiro com 16 atletas. Eles representam o município e o estado

em duas importantes competições: Liga Nacional de Futsal (LNF) e Divisão Especial do
Campeonato Catarinense. Também participaram da etapa microrregional dos Jogos Abertos de
Santa Catarina (Jasc), em setembro, em Erval Velho.

Desde abril, a associação também atende aproximadamente 60 crianças e adolescentes por meio das
escolinhas de futsal. São três turmas: 8 a 11 anos; 12 a 14 anos; e 15 e 17 anos. As atividades são
realizadas nas tardes de terças e quintas, no Centro de Eventos da Unoesc. O objetivo é despertar o
interesse dos alunos pela modalidade, incentivar a prática de exercícios físicos, promover a inclusão
social e oferecer mais qualidade de vida e oportunidades para um futuro melhor.
A associação ainda é parceira do projeto “Luzerna/Joaçaba Futsal”, voltado às categorias de base.
Em 2019, são atendidos 25 adolescentes do município nas categorias Sub-16, Sub-17 e Sub-18. As
equipes participam da Liga Catarinense de Futsal Sub-16, do Campeonato Estadual Sub-17 e da
Liga Catarinense de Futsal Sub-18.

Profissionais que atuam no projeto:
Paulo Fernando Sartor – Técnico
Luiz Gustavo Cereja – Supervisor técnico / professor base
Renan Tesser – Auxiliar técnico
Salésio José Conti – Coordenador técnico
Michel Petri Dalapria – Preparador físico / professor base
Luciano Meneghetti – Preparador de goleiros
Bruno Cereja – Atendente / professor base
Régis Baretta – Fisioterapeuta
Everton Fiebig – Ortopedista
Mayelle Hall – Assessora de Imprensa
Resultados obtidos de fevereiro a outubro:
AMISTOSOS PREPARATÓRIOS – 13 (12 vitórias e uma derrota)
JOGOS NA LNF – 20 (cinco vitórias, quatro empates e 11 derrotas)
JOGOS NO ESTADUAL – 14 (oito vitórias, três empates e três derrotas)

Tabela de classificação – Liga Nacional de Futsal – 1ª fase 2019

Tabela de classificação – Divisão Especial do Campeonato Catarinense – 1ª fase 2019

Elenco 2019

Campeão da 1º Laranjeiras CUP – Torneio de pré-temporada – Março, Laranjeiras do Sul (PR).

Campeão da Copa Tapera – Torneio de pré-temporada – Março, Tapera (RS).

Jogos da Liga Nacional de Futsal

Jogos Divisão Especial do Campeonato Catarinense

Treinos

Preparação física

Exames e avaliações

Divulgação do Joaçaba Futsal na imprensa local, regional, estadual e nacional

Divulgação do Joaçaba Futsal nas redes sociais da Liga Nacional de Futsal (LNF)

Material de divulgação dos jogos / posts redes sociais / cartazes impressos / outdoor

Crianças no ginásio

Torcida

Social

Apoio a campanhas do município

Escolinha Joaçaba Futsal

Base Joaçaba Futsal – SUB-16, SUB-17 e SUB-18

