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ALEGRIA NA ÁGUA
Natação reuniu atletas e torcida numa grande festa

A competição no domingo, 
29 de setembro, no Clu-

be Três Marias, viu mais uma 
festa do esporte. Centenas de 
atletas amadores competiram 
em quatro provas, os 50 metros 

livre, peito, borboleta e o reveza-
mento 4x50 metros. 

Clique na imagem acima e 
veja um teaser do vídeo que 
estará na edição de novembro e 
dezembro de O Viking Família.

MEDALHAS Veja teaser do vídeo que estará na próxima edição do Viking Família

CLIQUE E ACESSE AS PROVAS, CLASSIFICAÇÃO E TEMPOS

http://bit.ly/2oqI3k9
http://bit.ly/2mVzJbN
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OLIVIKING ESPORTE E INTEGRAÇÃO

SANGUE LATINO
Final feminina repetiu a masculina e México venceu de novo

O México foi campeão do 
futebol feminino ao der-

rotar a Alemanha por 5 a 1. As 
mulheres comemoraram muito e 
o pódio foi uma grande festa. 

O futebol masculino também 
consagrou a equipe do México, 
que venceu a mesma Alemanha 

PÓDIO México, Alemanha e China comemoram. Clique e assista teaser da final

nos pênaltis após um empate em 
1 a 1. A vitória foi muito festeja-
da após uma disputa dura.

No vídeo acima, assista a dis-
puta do feminino e, abaixo, do 
masculino. Teasers do que estará 
na edição de novembro e de-
zembro de O Viking Família.

NO ALTO México, Alemanha e Finlândia comemoram. Veja vídeos do masculino

http://bit.ly/2kXShXQ
http://bit.ly/2nMdGEk
http://bit.ly/2mUjqf5
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OLIVIKING ESPORTE E INTEGRAÇÃO

DOMINGO NOBRE
Atletismo distribuiu medalhas e celebrou a confraternização

A disputa de atletismo da 
Oliviking foi um suces-

so que reuniu atletas, famílias e 
amigos para torcer por dois do-
mingos seguidos. No primeiro, a 
disputa dos homens. E depois foi 
a vez das mulheres. 

A competição mais nobre de 
uma olimpíada teve provas de 
100 e 200 metros, revezamen-
to 4x100 metros, 1500 e 3000 
metros nas provas de pista. Ain-

VITÓRIA Veja um teaser das versões finais do atletismo masculino e feminino 
que estarão na próxima edição do Viking Família. Ao lado, assista outros vídeos

da, salto em altura, à distância 
e arremesso de peso. Atletas de 
categorias desde os 21 anos até 
acima de 50 que nunca haviam 
praticado o esporte se arriscaram 
pelo espírito de integração da 
Oliviking. 

O resultado foi uma festa que 
você confere nos vídeos acima, 
teasers do que estará na edição 
de novembro e dezembro de O 
Viking Família.

http://bit.ly/2m623qU
http://bit.ly/2lXq0Rq
http://bit.ly/2mmlZ98
http://bit.ly/2nRsxNX
http://bit.ly/2lDV4Wx
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VITÓRIA DO ESPORTE
Disputa do dominó e poker animou a AV num sábado frio

No poker, Rogerio Lopes, 
de Portugal, conquistou a 

medalha de ouro. A prata foi para 
Claudemir Beneli, da China, e Ga-
briel Felipe, da equipe do México, 
levou o bronze. 

Já no dominó, a conquista do 
ouro foi da dupla Claudinei Alves 

e Victor Alves, pai e filho, repre-
sentantes da Finlândia. Leonardo 
Lima e Michael Souza, do Ti-
mor Leste, ficaram com a prata e 
Marcel Xavier e Jonathan Mewes 
(Haiti), com o bronze. 

Veja fotos e vídeos da festa do fotó-
grafo e cinegrafista José Pedro Santos. 

FESTA DO PÓDIO O ouro do poker da Oliviking é do México. Assista ao vídeo

DUPLAS O dominó da Oliviking consagrou pai e filho com o ouro. Veja o vídeo

http://bit.ly/2kXPzSe
http://bit.ly/2kREXnK
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DOMINGO CAMPEÃO
Corrida Rústica reúne público recorde para fim da Oliviking

INTEGRADOS Atletas da Volvo antes da largada. Assista um teaser da prova

A Corrida Volvo 40 anos, 
última prova da Oliviking, 

levou um recorde de 1,3 mil atletas 
à AV. Nem a manhã sem sol tirou 
o ânimo dos corredores. 

COM MUITO SABOR O pódio do master chef. Terceira prova surpresa consa-
grou Portugal. A prata foi para a Suécia e o Timor Leste levou o bronze. Veja um 
teaser da prova. O vídeo inédito estará na próxima edição de O Viking Família.

Veja acima um teaser da prova 
e não perca o vídeo oficial e inédi-
to da competição na próxima edi-
ção de O Viking Família, a partir 
de 1o de novembro.

http://bit.ly/2pzAXdE
http://bit.ly/2pSieu3
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FESTA DE TODOS
Abertura atraiu 2,5 mil pessoas para celebrar o esporte

Torcida, companheirismo, 
criatividade, espírito de 

equipe resumem o clima da aber-
tura da Oliviking 2019, em 8 
de junho. O evento marca os 40 
anos da Volvo no Brasil e contou 
com 19 equipes, mais de 1,3 mil 
atletas e público de 2,5 mil pes-
soas. Participam das competições 
funcionários e familiares.

O ponto alto da festa foram os 
desfiles das equipes. O júri deu o 
México como campeão.

A cerimônia contou com a 
presença do presidente do Grupo 
Volvo América Latina, Wilson 
Lirmann, e do vice-presidente de 
Recursos Humanos e Assuntos 
Corporativos, Carlos Ogliari, que 
declarou abertos os jogos. 

Que noite! Acesse fotos dos principais momentos da festa

PARTIDA Carlos Ogliari declara os jogos abertos. Veja o vídeo oficial da abertura 

EM VÍDEO Veja depoimentos de participantes da Oliviking e a gincana, primeira 
prova e que arrecadou toneladas para doação. 17 das 19 equipes participaram.

http://bit.ly/2HgXAJL
http://bit.ly/31RfWZE
http://bit.ly/2ZfmuUf
http://bit.ly/2MrTliP
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SÃO JOÃO EM JULHO
Público de quase 5 mil pessoas festejou o arraial da AV

Um dos eventos mais tra-
dicionais da AV, quem foi 

se divertiu muito no domingo, 
28 de julho. Para todas as ida-
des, as atrações se espalhavam 
pela ampla área da associação. 
Na entrada, barracas com co-
mida típica: pinhão, pamonha e 
outras nem tão caipiras, como 
churros e crepes. 

O Cantinho Feliz alegrou os 
pequenos e deu um descanso 
aos pais. Os infláveis estavam no 
Ginásio de Esportes.

O campo de futebol foi toma-
do por dezenas de mesas de jogos 
como ping pong e pebolim. A 

associação ofereceu mais de 80 
brinquedos.

Uma das atrações mais espera-
das, o show do Toy Story levou 
ao ginásio uma multidão para se 
divertir com Buzz Lightyear, Bet-
ty e o xerife Woody.

Um Centro de Eventos quase 
sem espaço para andar abrigou o 
bingo. Na lista de prêmios, desde 
um forno elétrico a um vale com-
pras de R$ 300.

O grande final foi a queima de 
fogos. Já era noite quando muitos 
começaram a partir. Todos desta-
caram a festa profissional e muita 
segura.

MULTIDÃO Evento da festa, o bingo foi tomado por gente. Veja o arraial em vídeo

http://bit.ly/2Z0d5AG
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ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

SÓ SORRISO A felicidade de Diailon após o sim. Surpresa do bingo, ele foi ao 
palco e pediu a mão de Rafaela em casamento. Veja o pedido e o que diz o casal

Veja um superálbum de fotos com os melhores momentos

http://bit.ly/2HePSzQ
http://bit.ly/31TxaWt
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LIÇÕES DE VIDA
Garotada se divertiu pra valer na Colônia de Férias de inverno

Um dos clássicos da AV, a 
colônia reuniu 200 crian-

ças de 5 a 12 anos, de 16 a 20 de 
julho. Já no primeiro dia, o grupo 
de 9 a 10 anos conheceu o Me-
morial da Segurança da Volvo.

No espaço dedicado a contar a 
história do transporte e a impor-
tância de um trânsito seguro, se 
dividiram entre os vários espaços 
e experimentaram dois equipa-
mentos: o simulador de batida e 
o de capotamento, em que ficam 
suspensos só pelo cinto de segu-
rança. Os óculos que simulam a 
embriaguez também divertiram e 

alertaram os pequenos. 
Numa terça de pouco frio e 

muito sol, as outras crianças se 
espalharam pela AV. Alguns nos 
infláveis e cama elástica, outros 
no futebol. A turma de 11 e 12 
anos brincou de torta na cara e 
os mais jovens se assustaram com 
o “Breu”, personagem mascarado 
que surpreendeu o grupo na volta 
de uma caminhada. 

Até o fim da colônia, o grupo 
se divertiu e aprendeu com di-
versos jogos culturais, passeios e 
oficinas. Destaque para o caça ao 
monstro e o acantonamento. 

DEPOIMENTOS Fila para o crash test. Assista ao vídeo da visita ao memorial

Acesse o site e saiba mais sobre o Memorial da Segurança no Transporte

http://bit.ly/2KK2Wzl
http://bit.ly/2ZeSxQf
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ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

Semana cheia. Veja galeria de fotos da Colônia de Férias

MOVIMENTO Assista a mais momentos da colônia. Tem torta na cara e até monstro

http://bit.ly/2P5yQui
http://bit.ly/2TMxOCn
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ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

Um excelente domingo
Famílias festejaram o Dia dos Pais em dia cheio de atividades

O domingo 11 de agosto 
reuniu famílias inteiras na 

AV para uma homenagem mais 
que especial aos pais. A festa reu-
niu mais de 300 pessoas. Come-
çou nublado e frio, mas à tarde o 
sol e o calor tornaram o dia ainda 
mais agradável. 

O ponto alto foi o almoço com 
um cardápio variado. Entre as op-
ções, strogonoff de carne a coste-
las assadas e, de sobremesa, uma 
deliciosa mousse de doce de leite 

com paçoquinha. Ao lado do salão 
de eventos, a AV montou uma 
barbearia e um espaço para massa-
gem com movimento o dia todo. 

Os pais e filhos que pescaram 
juntos no lago da associação 
concorreram a brindes sorteados 
antes do bingo, evento que en-
cerrou o domingo. Quem parti-
cipou concorreu a prêmios como 
kits churrasco, coolers e dois 
vale-presentes no valor de R$ 
100 e R$ 150. 

DIA DO HERÓI A comemoração foi uma grande festa. Veja o vídeo e confira

Barba, cabelo e bigode. Veja álbum de fotos do Dia dos Pais

http://bit.ly/31TvD2q
http://bit.ly/31XbLMd
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Mimo para as mães
Dia especial para elas teve almoço e várias atrações

A AV fez em 12 de maio 
no Centro de Eventos um 

almoço especial para comemorar 
o Dia das Mães. Além de fugir 
das filas e almoçar com comodi-
dade e conforto, as mães também 
puderam fazer massagem, ter 
dicas de maquiagem e manicure. 
E aprenderam a fabricar difusores 
de ambiente com direito a levar 
um para casa. Não faltou o bingo 
com vários prêmios.

Tudo isso sabendo que os filhos 
estavam bem cuidados. Além da 
segurança que a associação ofere-

ce, as crianças se divertiram em 
várias atividades e brinquedos. 

Cláudio Leal, do Prédio 30, 
trabalha há 27 anos na Volvo, foi 
com toda a família. “É um pro-
grama legal para fazer nessa data 
tão especial. Foge das filas e apro-
veita o dia todo”, disse. 

Para Elisa Juliana Sousa, do Blo-
co G, a programação foi perfeita 
para fugir do agito dos restau-
rantes lotados. “É a primeira vez 
que venho e achei legal porque 
foi possível aproveitar o dia com 
muito sossego e longe de stress.”  

BOM APETITE O evento foi bom para fugir das filas dos restaurantes. Assista

Muita gente. Confira um álbum de fotos do evento na AV

http://bit.ly/31Or3Tl
http://bit.ly/2Zk15Fn
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ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

Palco democrático
Karaokê aceita afinados, desafinados e todos os estilos

Quem nunca cantou no chu-
veiro? Cantar relaxa e alivia 

a ansiedade, diminui a timidez, 
turbina a autoestima, entre tantas 
coisas boas. Benefícios que expli-
cam o sucesso do karaokê da AV. 

Sempre uma sexta a partir das 
19h, as pessoas começam a che-
gar cedo, o salão do Centro de 
Eventos lota lentamente e, quan-
do se percebe, a noite está cheia 
de cantoria e animação. Sozi-

nhos, em duplas ou até grupos, os 
cantores se revezam no palco e 
soltam a voz acompanhados por 
uma banda para lá de especial. O 
palco democrático aceita afinados 
e desafinados e todos os estilos. 

PALMAS Marilza comemorou o aniversário no último karaokê da AV. Veja um 
teaser do vídeo da próxima edição e, abaixo, performances da edição de julho 

Para todos. Clique e veja álbum de fotos da cantoria na AV

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

http://bit.ly/2lYXi2J
http://bit.ly/2KKVR1x
http://bit.ly/33N19kE
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O baile é gauchesco 
Banda Os Mateadores agitou noite no Centro de Eventos

A noite gauchesca voltou 
em grande estilo à AV. As 

prendas e os gaudérios fizeram 
bonito no arrasta-pés no Centro 
de Eventos, na noite de 29 de 
junho. Muitos vieram pilchados 
(vestimenta típica gaúcha), aju-
dando a ditar o clima do even-
to. Teve apresentação do grupo 
Querência Amada, da Socieda-
de São Braz, abrindo a pista de 
dança, que não ficou um minu-

to vazia, embalada pelo som da 
banda Os Mateadores, que tocou 
vanerão, fandango e outros esti-
los musicais típicos. 

Além de tudo isso, claro, as 
cuias com chimarrão rodaram o 
salão. A organização foi um dos 
pontos altos. As reservas foram 
feitas antecipadamente e as me-
sas já estavam separadas e identi-
ficadas para garantir o local pre-
viamente escolhido.

Noite gaúcha. Confira fotos do baile no Centro de Eventos

BAH TCHÊ Assista a vídeo da noite, com dança típica e a banda Os Mateadores 

http://bit.ly/30kzKUX
http://bit.ly/2MsG6OL
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Manicure na AV 
Agilidade e segurança garantem 
o sucesso da mais nova opção

Mulheres aprovam e dizem 
a razão. Confira depoimentos e 
veja o vídeo completo na próxi-
ma edição de O Viking Família.

Tempos modernos
Workshop na  AV debateu riscos dos mobiles para jovens

O era digital traz benefícios 
em todas as áreas do co-

nhecimento humano numa velo-
cidade nunca vista. Mas à medida 
que essa revolução se populariza, 
aparecem danos. Um dos que 
mais preocupa especialistas é 
o uso em excesso dos mobiles. 
“Crianças chegam hoje na esco-
la sem saber usar uma tesoura”, 
diz o neurocientista Luiz Otávio 
Maddalozzo. 

O médico foi um dos convida-
dos de um workshop promovido 
pela Associação Viking sobre 
como essa dependência afeta os 
jovens. O encontro reuniu ainda 
a psicóloga Veronicka Seegmuller 
Gonsalles e o médico e especia-
lista em coluna Dalton Chuman. 

No vídeo acima, assista um 
teasers do que estará na edição 
de novembro e dezembro de O 
Viking Família.

CONSELHOS Os palestrantes do evento da AV. Assista ao teaser da palestra

http://bit.ly/2p0bHwG
http://bit.ly/2obFNxc
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Lago da tranquilidade
Com estrutura completa, pescaria na AV é hora para relaxar 

O almoço acaba e o sol fraco 
da tarde atrai pescadores 

ao lago da AV. É domingo e, em 
pouco tempo, o espaço está to-
mado por casais, famílias e até 
adolescentes. Mais do que pescar, 
a maioria busca ali a calma do lu-
gar e a convivência familiar numa 
atividade que convida à reflexão 
enquanto o peixe não fisga. Pescar 
é uma atividade quase solitária, 
que demanda espera e silêncio. 

A oportunidade de pescar em 
área urbana, com toda estrutura 
da AV e segurança também con-

ta, conforme relato dos que ali es-
tão, e que você pode conferir em 
depoimentos no vídeo acima.

Desde maio, o lago da asso-
ciação está aberto para pescaria 
aos sábados e domingos, das 10h 
às 16h. Tem lambaris, tilápias e 
carpas. Você pode fisgar e soltar o 
peixe ou levar para casa. Se prefe-
rir, a equipe do Soccer Bar limpa 
a R$ 2 a unidade. Pescar na AV é 
de graça, mas tem algumas regri-
nhas pra seguir. Confira no link:       

MUITO BOM Quem pesca curte a atividade e o espaço. Assista a depoimentos

Acesse uma galeria com fotos da pesca no lago da AV

Conheça as regras para pescar

http://bit.ly/31RBo0E
http://bit.ly/2Zh9AoJ 
http://bit.ly/2KV5rh5
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ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

As belezas da serra
Grupo de 45 pessoas curtiu os encantos de Gramado

A AV levou um grupo de 
45 pessoas para curtir o 

friozinho na romântica e acon-
chegante Gramado, de 19 a 23 
de junho. Os dias foram repletos 
de muitos passeios para admi-
rar a arquitetura alemã da bela 
cidade gaúcha e também para 
conhecer as atrações turísticas, 
como o Mini Mundo, Museu de 

Cera, Mundo a Vapor e o Parque 
Terra Mágica de Florybal. Além 
dos passeios, a região também 
é famosa por sua gastronomia e 
os participantes provaram pratos 
como galeto, fondue, café colo-
nial e o típico churrasco gaúcho. 
Na viagem de volta, um animado 
bingo divertiu os viajantes e ame-
nizou o cansaço do retorno. 

Boa viagem. Confira fotos da excursão para a serra gaúcha

AGITO A turma da viagem a Gramado, que se divertiu muito em meio ao frio 

http://bit.ly/2L1KAZw
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Pelo meio ambiente
Casa Verde comemora dia especial com atividades variadas

O evento foi em 5 de junho, 
Dia Mundial do Meio 

Ambiente, em parceria com o 
Grupo Escoteiro Ilha de Brown-
sea e Universidade Positivo. Jogos 
e trabalhos abordaram de forma 
lúdica a importância da preserva-
ção ambiental.

Foram várias estações para inte-
grar funcionários e comunidade 
local e multiplicar informações 
sobre conservação, reciclagem 

e o papel de cada um. Estações 
com espécimes de insetos, órgãos, 
ossos e animais encontrados na 
mata de 210 mil m2 da Volvo 
chamavam a atenção. Em seguida, 
exposição de trabalhos dos alunos 
da Escola Vila São José. 

Tabuleiro gigante, cordas e de-
safio para ultrapassar, pesca, sepa-
ração de resíduos e atividades na 
trilha completaram a tarde que 
uniu diversão e conscientização.

DE OLHO Criançada atenta à explicação. Assista ao vídeo do Dia do Meio Ambiente

Um dia consciente. Veja galeria de fotos do evento na AV

http://bit.ly/2P5ZLq2
http://bit.ly/2Z8wmA0
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A vitória escalada
Torneio final do primeiro semestre consagra o 10º do ranking

Com quase 90 jogadores, o 
torneio de poker da AV 

comprova o seu sucesso a cada 
rodada. O ranking do primeiro se-
mestre terminou com Jair Santos 
campeão, Marcílio Cardoso vice 
e Vagner Abucarub em 3º. Mas o 
torneio final consagrou Silvio Smi-
celato, apenas o 10º no ranking. 

Após as 10 rodadas do torneio 
do semestre, os 13 primeiros se 
classificam para a disputa final 
e há uma repescagem entre os 
classificados de 14º a 36º. Destes, 

cinco vão para a última batalha 
do semestre, que reúne então 18 
jogadores. E foi esta disputa que 
Silvio venceu. Um resultado para 
ser comemorado. “É uma alegria 
muito grande ser campeão mais 
uma vez”, diz ele, que conversou 
com O Viking Família. Veja o 
vídeo acima.

O torneio não vale dinheiro. A 
taxa de inscrição vira vale-com-
pras para os vencedores.

BATALHA Silvio saiu de 10º para vencer o torneio final. Assista a seu depoimento 

Confira como terminou o ranking do poker do primeiro semestre

Leia mais sobre poker na Agenda

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

http://bit.ly/30lo0BJ
http://bit.ly/2krrkLL
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Está ainda mais segura
Novo gramado da quadra sintética é superantiderrapante

Sim, ela voltou! A quadra 
sintética da AV passou por 

uma grande reforma e está pronta 
e disponível para ser usada pelos 
associados. Palco de muitas dispu-
tas e acirrados jogos de futebol, o 
espaço ficou um período fechado 
e agora conta com um gramado 
novinho para inaugurar uma nova 
história de campeonatos. 

E não é qualquer gramado. O 
novo piso é da marca Italgre-
en, líder na produção de grama 
sintética. É responsável pelo 

gramado de mais de 50 clubes, 
como o Manchester City e a 
Arena da Baixada.  

Mas já pensou nas vantagens 
da grama sintética? A segurança 
é a principal. O material sintético 
é antiderrapante. Assim, absorve 
impactos e ajuda a evitar lesões 
durante os jogos. Além disso, é de 
fácil manutenção e alta durabili-
dade. Que tal juntar os amigos e 
testar essas vantagens com muitos 
dribles e gols? A quadra fica ao 
lado do Soccer Bar.

RÁPIDO Semifinal da Oliviking. Veja bate bola e depoimentos sobre o novo piso 

Coisa fina. Acesse o site da Italgreen e saiba mais sobre a nova grama

http://bit.ly/2mRqV6k
http://bit.ly/2Nl8l1B
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AGENDA AV PROGRAME-SE SETEMBRO E OUTUBRO

TUDO PARA ELAS
Sábado de sol lotou a AV para o Dia das Crianças

A festa foi repleta de jogos, 
brinquedos infláveis e 

brincadeiras para a meninada de 
todas as idades que foi com as 
famílias à AV. Para os pequenos, 
atividades de acordo com a fai-
xa etária. Para os adultos, bingo 
com muitos prêmios. 

Uma área de alimentaçãocom 
barraquinhas e food trucks teve 
muita variedade para agradar a 
todos os gostos. No meio da tarde, 
um show com a Patrulha Canina 
encheu o Ginásio de Esportes.

Quem conhece já sabe da 
segurança do espaço, o que 
garantiu tranquilidade aos pais 
e diversão com liberdade para 
os filhos. Além de tudo, a infra-
estrutura da Associação Viking 
também estava à disposição 
com muita natureza.

A festa foi gratuita para fun-
cionários e dependentes e crian-
ças até 12 anos. Convidados 
pagaram apenas R$ 10. E todos 
se divertiram para valer sob um 
sábado de muito sol.

MUITO CALOR Surpresa, a diversão na água foi uma das preferidas. Veja o vídeo

http://bit.ly/2BchiD0
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Para recordar. Confira um álbum de fotos da festa do ano passado

http://bit.ly/2TPJHr8
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PRONTOS PRA CORRER
Etapa Volvo da Corrida Rústica faz parte da Oliviking

As equipes que participam das 
olimpíadas poderão fazer boni-
to e somar mais pontos rumo à 
vitória. No ano passado, foram 
mais de 800 participantes. É o 
15º Circuito de Corridas Rústi-
ca da Indústria, organizado pelo 

Sesi, com percursos de 5,5 e 11,5 
quilômetros e caminhada de 5 
quilômetros. O Programa Vol-
vo de Segurança no Trânsito vai 
novamente marcar presença com 
ações de conscientização para um 
trânsito mais seguro.

LARGADA A etapa Volvo da corrida do ano passado, com mais de 800 atletas

Provas que rolam em setembro e outubro.                     e veja todas

AGENDA OLIVIKING

OUTUBRO

Clique aqui  

Dia 5 Streetball masculino e futevôlei feminino

Dia 6 Prova Surpresa 3

Dia 20 Corrida Rústica

Dia 29 Natação

http://bit.ly/2z8qJCu
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FESTA DA CAPOEIRA
AV sediou cerimônia de troca de cordas e graduações

O famoso batizado dos alu-
nos do Projeto Capoeira 

e Cidadania foi “uma grande 
festa, uma celebração com pais e 
amigos. Todos assistiram à roda 
e a emoção e o ritual tomaram 
conta”, explica o professor e co-
ordenador do projeto, Jorge Luiz 
de Freitas, conhecido na capoeira 
como mestrando Piriquito. 

Foram dois dias celebrando a 

capoeira, em 28 e 29 de setem-
bro. O evento é anual e a troca de 
graduação ocorreu em uma roda 
de capoeira oficial com a presença 
de grandes mestres e professores, 
que avaliam os alunos. 

“Esse momento é muito im-
portante para os alunos porque 
desperta o sentimento de res-
ponsabilidade e pertencimento”, 
ressalta Piriquito.

EMOÇÃO Famílias, alunos e mestres fizeram um grande evento. Veja o vídeo

http://bit.ly/31VVVSh
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Uma noite para soltar a voz
Karaokê da associação é pra reunir amigos e a família

Não importa se você sabe 
ou não cantar. O karaokê 

é sempre uma atividade legal 
para fazer com família e ami-
gos. Na AV, será nos dias 6 de 
setembro e 4 de outubro com 
banda ao vivo. Teste seus dons 
com uma grande variedade de 
músicas e não deixe de relem-
brar aquele clássico que te inspi-

ra a cantar onde quer que esteja. 
Podem participar funcioná-

rios, dependentes e convidados. 
Além da música, tem um cardá-
pio variado para ser apreciado. 
A infraestrutura da associação 
é mais um ponto a favor. Não 
deixe de fazer a sua reverência a 
essa invenção japonesa que con-
quistou o mundo. 

Quando Dias 6 de setembro e 4 de outubro
Onde No Centro de Eventos das 19h às 23h
Como participar De graça. Leve carteira do VOAM e convidados, documento com foto

LIÇÕES Professora de canto dá quatro dicas pra ir superbem no karaokê. Assista

ANOTE AÍ

http://bit.ly/2KZPM00
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Pra chacoalhar o esqueleto
Banda MP7 e anos 80 agitam Sexta Especial na AV

S etembro foi sob o comando 
da banda Anauê, com muito 

forró e sertanejo. Já em outubro é 
a vez da banda MP7, com o me-
lhor dos anos 80.

Traga a família e amigos para 
uma noite agradável com toda a 
comodidade que a AV oferece: 
estacionamento gratuito, seguran-
ça e convênio com táxi.

Quando 25 de outubro com a banda MP7
Onde No Centro de Eventos das 22h às 3h da matina
Como participar De graça. Leve carteira do VOAM e convidados, documento com foto

RITMO Veja teaser da sexta especial com a banda Anauê. O vídeo completo 
você confere na próxima edição do Viking Família, de novembro de dezembro

ANOTE AÍ

Acesse a lista e veja clipes das 100 músicas mais tocadas nos anos 80

AV tem área com brinquedos 
nos fins de semana

Quando Todos os sábados 
e domingos das 13h às 18h
Como participar Basta chegar. 
É de graça

http://bit.ly/2Zh8wBf
http://bit.ly/2nazs4F
http://bit.ly/2ZfZIHZ
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Quem será o vencedor?
Mulheres na disputa dão um salto na classificação

Thais Rocha é a 7ª após a 
etapa 8. Na anterior, era a 

19ª. Ketlin Garcia saltou da 24ª 
para a 13ª posição. Rafael Rodri-
gues mantém a liderança com 
270 pontos. O 2º e 3º inverteram 
a posição. Eder Rosa tem 245 
pontos e Anderson Alves, 242. 

A quarta posição é de Marcílio 
Cardoso (ganhou duas) e a quinta 
de Sérgio Cruz, que perdeu uma. 
O Viking Poker Tour 2019 teve 
recorde de jogadores na última 
rodada, com 68 inscritos.

Quando Dias 30 de outubro 
Onde Sempre no Soccer Bar a partir das 18h
Como participar Inscreva-se em www.associacaoviking.com.br

Acesse um álbum com fotos do carteado na AV

OUTRO JOGO O poker na AV é um espaço para confraternizar. Veja depoimentos 

ANOTE AÍ

Veja o ranking até a 8a etapa

http://www.associacaoviking.com.br
http://bit.ly/2zd10sO
http://bit.ly/33LEWTT
http://bit.ly/2krrkLL
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Uma dupla imbatível?
9ª etapa mostra Adir e Michael firmes na liderança

Adir (Peixe) e Michael se-
guem líderes do ranking 

do 1º turno à frente de Clevinho, 
que superou Genésio e agora está 
em segundo. João B. e Sérgio es-
tão em quarto. A quinta posição 
é da dupla Rogério e Jair, mesma 
classificação da etapa anterior. 

No ranking do 2º turno, Luiz 
P. mantém a liderança. João agora 
é o segundo e ganhou duas posi-

ções. O terceiro é o Paulo, apenas 
o 6º na rodada anterior. Em quar-
to está Giuliano e em quinto a 
dupla Fernando e Ismael. 

O ranking das últimas etapas 
traz a posição e pontuação dos 
jogadores do 1º e 2º turnos, além 
dos classificados para os Jogos do 
Sesi. Clique abaixo e confira.

Quando Dias 1º (etapa 10 do 1º turno) e 29 de nov (etapa 6 do 2º turno)
Onde Sempre no Soccer Bar às 17h30
Como participar É só chegar. As inscrições são antes das partidas

Veja em fotos como é a festa do truco na associação

ANOTE AÍ

DE OLHO Os jogadores observam e se divertem. Veja vídeo do carteado na AV

Acesse o ranking aqui

http://bit.ly/321xjY7
http://bit.ly/33Qci4m
http://bit.ly/2lSmU0L
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VIAGEM EMBARQUE COM A AV

Cidade é o 30 principal roteiro de estrangeiros no Brasil

Quando De 17 a 20 de abril de 2020, no feriado de 21 de abril
Onde Foz do Iguaçu, Argentina e Paraguai
Como participar                          para saber mais e se inscrever

VAMOS JUNTOS PRA FOZ

Roteiro inesquecível, com 
as belas Cataratas e atra-

ções como Parque das Aves e a 
gigante Itaipu, Foz do Iguaçu é o 
terceiro destino de turistas es-
trangeiros no país.

O site Melhores Destinos, es-
pecializado em turismo, lista nada 
menos que 25 atrações de pri-
meira linha para curtir a cidade 

e seus arredores, como compras 
no Paraguai e Argentina, que com 
a crise econômica tem ofertas a 
preços imperdíveis.

Outra bela e boa atração é o 
Macuco Safari, um passeio de 
barco nas quedas das Cataratas. 
Tem também a impressionante 
Itaipu. Vamos com a gente. Os 
preços são especiais.

BELAS IMAGENS Veja vídeo com as principais atrações de Foz do Iguaçu

Clique aqui  

ANOTE AÍ

http://bit.ly/2ZbbUOj
http://bit.ly/33F85QG
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FEBRE DIGITAL
Uso em excesso de mobiles por crianças e adolescentes 
provoca danos que vão desde a ansiedade até a violência

Pesquisa da Opinion Box, 
startup especializada em le-

vantamentos de mercado online, 
aponta que apenas 7% das crian-
ças de 7 a 9 anos não possuem 
smartphone no Brasil. Entre os de 
10 a 12 anos, o índice cai para 5% 
e uma em cada 10 crianças de 0 a 
3 anos já tem o seu. 

Os dados são de outubro do 
ano passado e revelam que a fe-

SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

bre dos smartphones para crianças 
é um tema que inquieta os pais. 
Metade acha que os filhos usam 
o smartphone mais do que deve-
riam e 60% ficam o tempo todo 
ou a maior parte dele ao lado para 
observar e tentar controlar o que o 
filho faz no smartphone. 

A SBP (Sociedade Brasileira 

Acesse a pesquisa completa

http://bit.ly/33IhqHH 
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de Pediatria) dá respaldo aos pais 
em seu guia “Saúde de Crianças e 
Adolescentes na Era Digital”. En-
tre as consequências do uso ex-
cessivo da tecnologia por crianças 
e adolescentes, a SBP elenca uma 
lista longa de danos. 

Os principais são aumento da 
ansiedade, dificuldade de esta-
belecer relações em sociedade, 
estímulo à sexualização precoce, 
adesão ao cyberbullying, compor-
tamento violento ou agressivo, 
transtornos de sono e de alimen-
tação, baixo rendimento escolar, 
lesões por esforço repetitivo e a Leia a entrevista da médica

exposição precoce a drogas. “To-
dos com efeitos danosos para a 
saúde individual e coletiva, com 
graves reflexos para o ambiente 
familiar e escolar”, diz o manual.

Para a médica pediatra e ho-
meopata Rosane Cristina Viana 
Mingot, do VOAM, “o uso da 
tecnologia pode trazer inúmeros 
benefícios para a aprendizagem 
e para o desenvolvimento das 
crianças. Os problemas surgem 
quando o uso se torna excessivo 
ou sem critérios de idade, conte-
údo e tempo de uso”. 

SBP orienta sobre o “tempo de tela” ideal

Para a Sociedade Brasileira de Pediatria, é preciso impor limites

A SBP orienta evitar ou até proi-
bir a exposição passiva às telas di-
gitais para crianças com menos de 
dois anos, principalmente na hora 
das refeições ou antes do sono. 
Para os de dois a cinco anos, no 
máximo uma hora por dia. 

Até os seis anos, a orientação é 
proteger da violência virtual, “pois 
não conseguem separar a fanta-
sia da realidade”. Jogos online 
com cenas de tiroteios e mortes e 
que geram pontos de recompen-

sa são inapropriados para qual-
quer idade. 

A SBP desaconselha televisão 
ou computador nos quartos para 
menores de 10 anos. “A orien-
tação é evitar que as crianças fi-
quem vulneráveis a conteúdos 
inapropriados ou, ainda, que te-
nham acesso facilitado às redes 
de pedofilia e exploração sexual 
online, compra e uso de drogas, 
pensamentos ou gestos de autoa-
gressão e suicídio, além das ‘brin-

http://bit.ly/2Z0aGWG
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SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

SAIBA MAIS

GUIA INFANTIL Saiba como 
agem e como evitar os preda-
dores online da internet 

SBP Acesse o Manual “Saúde 
de Crianças e Adolescentes 
na Era Digital”

PERGUNTAS & RESPOSTAS 
Leia entrevista com a médica 
do VOAM Rosane Mingot

Veja conteúdo extra sobre crianças e adolescentes na era digital

ALERTA Confira entrevista do pediatra 
Clóvis Constantino, vice-presidente da 
Sociedade Brasileira de Pediatria, so-
bre a saúde infantojuvenil na era digital

23,7 83%  37%   
milhões de jo-
vens brasileiros 
de 9 a 18 anos 
usam internet, 

oito em cada dez

deles acessam 
a internet por 
smartphone e 

apenas 17% por 
outros meios

declararam já ter 
visto alguém ser 
discriminado na 
web nos últimos 

12 meses

cadeiras’ ou ‘desafios’ online que 
podem ter consequências gra-
ves”, explica a pediatra e pesqui-
sadora Evelyn Eisenstein, que co-
ordenou a elaboração do manual 
da sociedade. 

“As crianças aprendem pelo 
exemplo. Se os pais estão sem-
pre com o celular, é provável que 
terão dificuldade em estabele-
cer limites para os filhos. Preci-

samos preencher o tempo deles 
com experiências reais, com vi-
vências, dar a oportunidade de 
experimentar novas situações e 
sensações, conhecer novos lu-
gares e pessoas, e usar os re-
cursos da tecnologia como mais 
uma possibilidade de aprendiza-
gem e de atividade, e não a úni-
ca”, conclui a pediatra Rosane 
Mingot, do VOAM.

http://bit.ly/33WnkVI
http://bit.ly/2TMvawr
http://bit.ly/2Z0aGWG
http://bit.ly/33WnPz4
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SMARTPHONE DO JEITO CERTO
Veja 10 recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria

Para crianças e adolescentes
1. Nas telas do mundo digital, tudo é 
produzido como fantasia e imagina-
ção para distrair ou afastar do mun-
do real. Por isso, cuidado para não 
se deixar enganar no mundo virtual. 
2. A senha é só sua, não compar-
tilhe com ninguém. A única exce-
ção são seus pais, os responsáveis 
por você até completar 18 anos. E 
cuidado ao usar a webcam. Evite a 
exposição se estiver sem roupas, 
no seu quarto ou sozinho em qual-
quer lugar. 
3. Preste atenção para não adicio-
nar qualquer pessoa desconheci-
da. Jamais marque encontros com 
estranhos ou conhecidos apenas 
pela internet.
4. Seja quem você é mesmo, sem 
criar avatares, heróis ou inimigos 
que nem existem, ou existem ape-
nas na sua imaginação. 
5. Seja respeitoso online e trate os 
outros como gostaria de ser trata-
do. Evite repassar mensagens que 
possam humilhar, ofender, zombar 
ou prejudicar a pessoa que recebe 
seu recado. 

Para os pais
6. Verifique a classificação indica-
tiva para games, filmes, de acordo 
com a idade e compreensão de 
seus filhos. 
7. Tenha regras e limites bem claros 
sobre o tempo de duração em jo-
gos por dia e sobre a entrada e per-
manência em salas de bate-papo, 
redes sociais e videogames online. 
8. Discuta francamente qualquer 
mensagem ofensiva, discriminató-
ria ou que tenha imagens ou pala-
vras pornográficas ou violentas. 
9. Recomende aos filhos que nun-
ca forneçam a senha virtual a quem 
quer que seja, nem aceitem brindes, 
prêmios ou presentes pela internet. 
Também para que jamais cedam a 
qualquer tipo de chantagem, ame-
aça ou pressão de colegas ou de 
qualquer pessoa online. 
10. Lembre-se sempre que você 
como adulto, pai ou mãe, e, com a 
convivência diária, se torna um mo-
delo de referência para seus filhos. 
Portanto, dê o primeiro exemplo e 
limite o seu tempo de trabalho no 
computador em casa para estar 
presencialmente com seus filhos.
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MAR DE PLÁSTICO
Volvo apoia campanha Mares Limpos, das Nações Unidas

Os números são alarmantes. 
Segundo a ONU (Organi-

zação das Nações Unidas), mais 
de 13 milhões de toneladas de 
plástico são lançadas nos oceanos 
todos os anos. Nas últimas qua-
tro décadas, a poluição plástica 
no mar aumentou dez vezes. Os 
plásticos matam 100 mil animais 

marinhos todos os anos.
Os ecossistemas marinhos so-

frem o impacto da acidificação, 
aumento do nível dos oceanos e 
do crescimento de zonas mortas, 
regiões dos mares com níveis mui-
to baixos de oxigênio, o que invia-
biliza a vida marinha. Metade de 
todos os corais vivos do mundo 

MEIO AMBIENTE UM VALOR VOLVO

ALTO RISCO Veja vídeo da Volvo Penta sobre a campanha Mares Limpos, da ONU

http://bit.ly/2HirgpV
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desapareceu nos últimos 150 anos.
Nem todos sabem, mas os oce-

anos são o verdadeiro pulmão do 
mundo. Ocupam 70% do pla-
neta e respondem por mais da 
metade do oxigênio que respi-
ramos. O trabalho é feito pelos 
plânctons, organismos que ficam 
suspensos na água, absorvem o 
gás carbônico da atmosfera e fa-
zem a fotossíntese. São a base de 
alimentação de todos os ecossis-
temas marinhos, que respondem 
por 80% da vida na Terra. 

Campanha Mares Limpos 

Vida que está ameaçada pelo 
mar de plástico lançado nos ocea-
nos. Mais de 70% do plástico que 
usamos não é reciclado e grande 
parte desse lixo é arrastada das 
praias para os oceanos ou leva-
do das ruas para os rios. Estima-
-se que, atualmente, 5 trilhões de 
unidades de plástico flutuem nos 
oceanos. De acordo com a ONU, 
se nada for feito, em 30 anos os 
oceanos terão mais plástico que 
peixes. Um grande problema que 
fez as Nações Unidas lançar em 
2017 a campanha Mares Limpos. 
E que a Volvo aderiu por meio da 
sua divisão Penta, o braço náutico 
do grupo. 

Com a adesão à campanha, a 

Volvo Penta se compromete em 
descontinuar o uso de plásticos 
nos escritórios da companhia, as-
sim como em eventos, itens de 
merchandising e embalagens de 
produtos. A empresa também 
assinou o compromisso de fazer 
investimentos em pesquisa e pro-
mover ações de conscientização 
com clientes e outros públicos do 
mercado náutico sobre o tema. “O 
respeito ao meio ambiente é um 
valor primordial da Volvo. Quere-
mos colaborar com uma bandeira 
importante contra a poluição plás-
tica dos oceanos ao lado da cam-
panha Mares Limpos da ONU 
Meio Ambiente”, afirma Gabriel 
Barsalini, vice-presidente da Volvo 
Penta South America.

O objetivo da campanha Mares 
Limpos é reduzir o impacto dos 
plásticos descartados nos ocea-
nos. Mobiliza governos, ativistas, 
empresas e a sociedade civil para 
fortalecer a conscientização sobre 
a urgência de reduzir significativa-
mente os plásticos descartáveis e 
banir as microesferas em produtos 
de higiene e cosméticos.

O plástico do dia a dia

“O plástico é onipresente, está 
em todos os oceanos do planeta. 
Entre 60 e 90% do lixo encon-
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trado nos mares é composto por 
vários tipos de plástico, em di-
ferentes tamanhos e estágios de 
degradação. É possível encontrar 
grandes redes de pesca, sacolas 
plásticas e garrafas de refrigerante 
e até microplásticos de menos de 
5 milímetros de diâmetro”, explica 
Fernanda Daltro, head da campa-
nha Mares Limpos da ONU Meio 
Ambiente no Brasil.

Fernanda lembra que a poluição 
no Brasil também é preocupante. 
Na Semana #MaresLimpos, por 
exemplo, 2,8 mil voluntários par-
ticiparam de mutirões de limpeza 
de praias em 124 quilômetros de 

litoral e recolheram 23,7 toneladas 
de resíduos plásticos. Entre os itens 
mais encontrados, estavam bitucas 
de cigarro, tampas de garrafas, ca-
nudos, garrafas plásticas, sacolas de 
supermercado, embalagens plásti-
cas em geral, copos e pratos plás-
ticos, garrafas de vidro, pedaços de 
isopor e talheres plásticos. 

São estes produtos, os de vida 
útil muito curta, que usamos e 
descartamos no dia a dia, que mais 
ameaçam os oceanos, a vida mari-
nha e a dos próprios seres huma-
nos. Veja na seção Saiba Mais um 
vídeo com dicas para reduzir o seu 
consumo de plástico.

MEIO AMBIENTE UM VALOR VOLVO

SAIBA MAIS

ONU Em sua nova expedição, 
Família Schurmann documen-
tará poluição dos oceanos

WWF Conheça a participe da 
campanha global pelo fim da 
poluição plástica nos mares

Veja outros conteúdos sobre a poluição de plásticos dos oceanos

ONU Um oceano de plástico? Veja o 
vídeo oficial das Nações Unidas sobre 
a campanha Mares Limpos

PORTAL ECYCLE Confira vídeo com 
dicas para reduzir o uso do plástico no 
seu dia a dia, como canudos e copos

http://bit.ly/2zcqo1S
http://bit.ly/2TOHBYk
http://bit.ly/2ZgTifN
http://bit.ly/2KIFW3G
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Brasil é o 4º que mais produz lixo plástico

Produção mundial saltou de 2 para 400 mi de toneladas em 65 anos

A produção anual de plástico 
subiu de 2 milhões de toneladas 
métricas em 1950 para 400 mi-
lhões em 2015. Os seres huma-
nos geraram 8,3 bilhões de tone-
ladas neste período. Do total, 6,3 
bilhões viraram resíduos e menos 
de 10% foi reciclado. Quase me-
tade de todo o plástico é usado 
para criar produtos descartáveis 
com vida útil menor que três anos. 
O mundo consome US$ 1 trilhão 
por ano de sacolas plásticas, se-
gundo as Nações Unidas. Apenas 
os Estados Unidos descartam na 
natureza 500 milhões de canu-
dos plásticos por dia. Um produto 

que as pessoas usam por cinco, 
dez minutos no máximo e depois 
jogam fora. É o tipo de plástico 
que mais vai parar nos oceanos: o 
que usamos uma vez só.

Dados do Banco Mundial mos-
tram que o Brasil é o 4º maior pro-
dutor de lixo plástico no mundo. 
São 11,3 milhões de toneladas, 
atrás apenas dos Estados Uni-
dos, China e Índia. Desse total, o 
Brasil coletou 10,3 milhões de to-
neladas, mas apenas 145 mil to-
neladas (1,28%) são recicladas. 
É um dos menores índices e bem 
inferior à média global de recicla-
gem plástica: 9%.

UNIÃO Participantes de evento da Volvo Penta, no anúncio do apoio à campanha
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NA HORA DA DOR
 

Sofreu um acidente ou está 
com uma dor de dente in-

tensa? Você, usuário do VOAM, 
deve se dirigir a um serviço de 
emergência credenciado. Os en-
dereços estão no site do VOAM. 

Se estiver fora de Curitiba, fi-
que atento. Se deseja ser reembol-
sado pelo VOAM, o beneficiário, 
funcionário ou seus dependentes, 
devem realizar apenas procedi-
mentos odontológicos que carac-
terizam uma urgência. O reem-
bolso ocorre de acordo com os 
valores adotados pelo VOAM. E, 
para isso, é preciso apresentar a so-

licitação de reembolso. Nela, deve 
conter as seguintes informações:
1. Recibo ou nota fiscal original 
com CPF ou CNPJ do dentista.
2. Nome do profissional ou clí-
nica que fez o tratamento.
3. Número de inscrição no CRO 
(Conselho Regional de Odon-
tologia).
4. Descrição dos procedimen-
tos realizados.

É importante ressaltar que o re-
embolso é apenas para atendimen-
tos caracterizados como emergên-
cias, fora da região de cobertura do 
VOAM e serão de acordo com os 
valores da tabela de procedimen-
tos do plano odontológico.

Clique aqui e acesse o site

Urgência odontológica exige atenção se usuário está
em Curitiba ou fora da cidade. Saiba como procede

http://bit.ly/2P3Lc6g
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VOAM O SEU PLANO DE SAÚDE

CUIDE BEM

A pasta de dente correta

Qualquer pasta de dentes que 
contenha flúor é recomendável, 
mas para quem tem algum tipo 
de sensibilidade, existem produ-
tos específicos que irão ajudar. 

Escova elétrica ou manual?

Se você já viu aquelas escovas de 
dente elétricas e está em dúvida 
se podem substituir as tradicio-
nais, não se preocupe. O objetivo 
de escovar os dentes é remover 
a placa bacteriana e ambas vão 
fazer isso, mas as escovas ele-
trônicas vão tornar esse trabalho 
muito mais fácil. Mas é uma boa 
ideia falar com um dentista ou hi-
gienista sobre a maneira correta 
de usar a escova de dente elétrica 
para obter melhores resultados.

Confira dicas para manter os dentes saudáveis

Açúcar x dentes

Alimentos açucarados podem pro-
vocar cárie. O que não é tão co-
nhecido é que a quantidade de 
açúcar que você ingere é menos 
importante do que a frequência 
com que faz isso. Em todas as re-
feições, as bactérias dos dentes 
produzem ácidos que causam cá-
rie dentária e isso acontece por 
cerca de meia hora após a inges-
tão. Por isso é importante tentar 
limitar o consumo de açúcar nos 
alimentos entre as refeições.

Olho nas bebidas gaseificadas

Refrigerantes e águas aromatiza-
das contêm certos ácidos que, ao 
longo do tempo, podem danificar 
os dentes. Por isso, o ideal é não 
consumir o tempo todo.

Fonte: Saúde iG



44 | O VIKING FAMÍLIA SET OUT 2019

ORIENTE-SE UM GUIA PARA CURTIR A AV

Confira todos os espaços e atividades que a Associação 
Viking oferece com os horários, como usar e participar

PILATES
Aumente sua flexibilidade e qualidade de vida. Venha praticar pi-
lates na AV. A modalidade trabalha a força, a tonificação e o alon-
gamento de forma ampla e completa por meio de movimentos 
lentos que exercitam todo o corpo. O pilates ainda contribui de 
forma efetiva no alinhamento e postura do corpo, define a barriga, 
melhora a capacidade respiratória, tonifica os músculos e articu-
lações. Por tudo isso, conquista muitos adeptos, especialmente 
aqueles que fogem das ginásticas convencionais.

NA AV

ter e qui 6h30 e 17h30

DESTAQUE ATIVIDADES

Saiba mais Inscreva-se

BENEFÍCIOS A professora Thayany diz por que fazer pilates. Assista

http://bit.ly/2kM6l6H
http://bit.ly/2Zl1DPm
http://bit.ly/2ZgsLiE
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DESTAQUE ESPAÇOS

Saiba mais Inscreva-se

GINÁSIO ESPORTIVO
Uma das primeiras obras da Associação Viking, o Ginásio de Es-
portes é palco de eventos esportivos e corporativos. Sua estrutura 
abriga a quadra principal e as arquibancadas e também vestiários 
masculino e feminino. Tem ainda um palco com camarins para os 
grandes eventos. Quem quiser fazer lanches rápidos pode contar 
com a estrutura de uma pequena lanchonete. Tem capacidade 
para 1.500 pessoas.

NA AV

ter a sex 14h30 às 22h30
sáb e dom 10h às 18h Saiba mais Reserve

QUALIDADE Quem usa destaca a estrutura do lugar. Veja depoimento

CLIQUE E ACESSE O GUIA COMPLETO

http://bit.ly/2kbWZAN
http://bit.ly/2P1MvTh
http://bit.ly/2HgeZCs
http://bit.ly/2ZgAQjd
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www.volvogroup.com.br

www.associacaoviking.com.br

www.ovikingfamilia.com.br

www.voam.com.br

SIGA A GENTE CLIQUE NOS ÍCONES

                         E FALE COM O VIKING FAMÍLIAClique aqui  

http://www.volvogroup.com.br
http://www.associacaoviking.com.br
http://www.ovikingfamilia.com.br
http://www.voam.com.br
https://www.ovikingfamilia.com.br/cadastro-newsletter
https://www.facebook.com/ovikingfamilia
https://www.ovikingfamilia.com.br/cadastro-whatsapp
http://www.instagram.com/ovikingfamilia/
https://issuu.com/ovikingfamilia
https://www.youtube.com/channel/UCBHhvxHGnMdPt2aFvIbQb4Q
mailto:ovikingfamilia%40uol.com.br?subject=Fale%20com%20a%20gente

