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https://www.youtube.com/channel/UCBHhvxHGnMdPt2aFvIbQb4Q
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RETROSPECTIVA PARA RELEMBRAR 2019

É ESPETACULAR
2019 é para não esquecer e 2020 vem cheio de novidades 

A Volvo comemorou 40 anos 
de Brasil e, para marcar a 

data, a Associação Viking organi-
zou a maior Oliviking da história. 
A quinta edição dos jogos teve nú-
meros que impressionam. Foram 5 
meses de competições, 24 dias de 
provas e 858 medalhas. 19 equi-
pes com 1350 atletas participaram 
de 30 provas em 19 modalidades.

2019 marca também uma mu-
dança profunda em O Viking Fa-
mília. A revista abandonou o papel 
e virou uma publicação multimí-
dia em textos, vídeos, fotos e con-
teúdos adicionais. 

E 2020 chega também carre-
gado de novidades. É a vez de a 
AV comemorar 40 anos, data que 
vamos celebrar aqui com novos 
conteúdos e recursos digitais. As 
editorias de saúde, meio ambiente 
e VOAM ganham formatos mais 
avançados e originais. “A Associa-
ção Viking é um espaço de lazer e 
confraternização da família Volvo. 
E o novo O Viking Família vai es-
pelhar isso com originalidade. Não 
só em relação à AV, mas também 
nas reportagens sobre saúde, meio 
ambiente e VOAM”, diz Sidclei 
Chaves, coordenador da AV.    

SEM FIM O encerramento da Oliviking. Clique e assista à retrospectiva do ano

http://bit.ly/36ibiGT
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JAN E FEV 2019
SAIBA ESCOLHER A reportagem de capa ainda é atual. Destaca 
como montar a lancheira ideal do seu filho na volta às aulas. A 
edição traz ainda os principais eventos que rolaram na AV, como 
a eleição do novo conselho consultivo.

MAR E ABR 2019
FESTA NO VERÃO A capa trata da Colônia de Férias de verão. A 
reportagem do VOAM explica como usar de forma correta o bene-
fício farmácia. E a de saúde elenca as cinco doenças ginecológi-
cas mais comuns entre as mulheres.

MAI E JUN 2019
EM GRANDE ESTILO Destaca a data de abertura da Oliviking em 
8 de junho. A reportagem de saúde aborda os riscos da poluição 
atmosférica. Já o tema do VOAM é sobre como agir na hora de 
um atendimento médico ambulatorial.

JUL E AGO 2019
NÃO ACENDA Aponta os benefícios de parar de fumar. Numa 
reportagem didática, elenca 10 passos para abandonar o vício. 
Nos eventos da AV, o início da Oliviking, o Dia das Mães e curso 
artesanal de fabricação de cerveja.

SET E OUT 2019
COM CARINHO Destaca o Dia da Criança. Mas a novidade é a re-
vista, que se torna multimídia. Além de textos e imagens, muitos 
vídeos e álbuns de fotos. O Viking Família chega às redes sociais 
e ganha nova editoria: meio ambiente. 

NOV E DEZ 2019
COMO UMA ONDA Traz ampla cobertura da Oliviking em mais 
de uma dezena de reportagens em textos, vídeos e álbuns de 
fotos. Saúde trata do câncer de próstata e da Aids. E meio am-
biente, de lixo eletrônico e aquecimento global. 

Leia um resumo e clique nas imagens para acessar
O QUE VOCÊ VIU AQUI

http://bit.ly/36jUNKi
http://bit.ly/2Qf6RXH
http://bit.ly/36jeJx4
http://bit.ly/2ZHPh1A
http://bit.ly/30HyWK1
http://bit.ly/37EzLXl
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POR UMA CAMISA
Volvo conquista títulos e muitas vitórias nos Jogos do Sesi

O basquete masculino e o vô-
lei feminino saíram cam-

pões. O vôlei masculino evolui a 
cada ano e nesta edição ficou em 
terceiro. O basquete derrotou a 
Klabin na final por um placar am-
plo de 74 a 35. Já o vôlei feminino 
se consagrou contra a Renault com 
muita superação. O jogo foi para 
o terceiro e decisivo set e a Vol-
vo perdia por 13 a 8. Após uma 
sequência espetacular de pontos, 
fechou a partida em 18 a 16. 

Mas todos foram campeões. A 
fase estadual dos Jogos do Sesi re-
úne a elite das equipes que supe-

raram as fases municipais e regio-
nais da competição. Nestas, foram 
5 mil atletas de 265 empresas. Já 
a etapa estadual, em Carambeí, 
reuniu 700 atletas de 65 empre-
sas em 14 modalidades. 

Os jogos acontecem há mais de 
50 anos e são um dos pontos altos 
do objetivo do Sesi de promover 
a qualidade de vida do trabalha-
dor da indústria. “O incentivo ao 
esporte, à prática da atividade fí-
sica regular é uma ferramenta im-
portante de promoção da saúde”, 
diz Eduardo Campos, coordena-
dor da fase estadual dos jogos. 

EMOÇÃO O vôlei feminino foi pura superação. Confira o vídeo dos jogos

Veja um superálbum de fotos com momentos dos Jogos do Sesi

http://bit.ly/2QJIceq
http://bit.ly/37ynrIU
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SOMA DE TRIUNFOS
Volvo leva 19 medalhas nos Jogos do Sesi em Curitiba

Atletas da Volvo disputaram 
tênis, natação e atletismo. 

E com ótimos resultados. 
As medalhas na natação marca-

ram o retorno à competição depois 
de cinco anos. Mariana Daniele 
Matias, Leandro Serra de Lara, 
Márcio Falci Jr. e Augusto Flores 
conquistaram cinco pódios: três 
ouros, uma prata e um bronze. 

“É bom voltar. Acho que a Oli-
viking fez com que o pessoal se 
empolgasse”, conta Sidclei Cha-
ves, coordenador da AV. A prova 
foi no Clube da Gente, em Santa 
Felicidade.

No atletismo, a Volvo foi ao pó-
dio 12 vezes com seis ouros, duas 
pratas e quatro bronzes. Nos 100 
metros rasos, Diogo Souza chegou 
em primeiro na categoria 16+ e 
em segundo na 30+. Nesta, se jo-
gou na chegada e cruzou a linha 
apenas 0,2 milésimo de segundo 
atrás do vencedor. No feminino, 
em categoria única, Heloisa Mace-
do Linhares conquistou o ouro e 
Lygia Kowal, o bronze. 

Já no tênis o melhor resultado 
foi de Arthur Larocca, segundo na 
categoria A (livre). No feminino, 
Luisa Dias conquistou o bronze. 

RAÇA PURA Diogo se joga na chegada. Veja vídeo da etapa Curitiba dos jogos

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

http://bit.ly/2s0jGvn
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ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

MUITO ALÉM DO JOGO
Integração se estende para a empresa e facilita relações

Os Jogos do Sesi refletem o 
que o incentivo da Volvo 

e da Associação Viking ao espor-
te pode fazer não só pelos atletas, 
mas também no ambiente de tra-
balho. “O esporte quebra barrei-
ras”, diz Sidclei Chaves, coordena-
dor da Associação Viking. 

Todos os jogadores são antes 
funcionários. O convívio nos trei-
nos e nas competições cria laços 
que facilitam a relação de áreas 

distintas na empresa. “A amizade 
que nasce no nosso time de vôlei 
vai para a fábrica e nos ajuda den-
tro da Volvo”, diz Paulo Leyser, do 
time de vôlei masculino. 

“Você tem a oportunidade de 
interagir com pessoas com quem 
não tem contato no dia a dia da 
empresa”, conta Iveraldo Cons-
tantino, do futebol master, que 
tem 22 anos de Volvo e o mesmo 
tempo de Jogos do Sesi. 

SEM BARREIRAS Relação entre atletas facilita integração na Volvo. Assista

http://bit.ly/2OdMbym
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DE VOLTA À OLIVIKING
Juliana Lopes de Souza vence curso do Centro Europeu

Ela faz parte da equipe de 
Portugal e ganhou o desafio 

Masterchef da Oliviking no dia 
30 de novembro, na sede Gastro-
nomia do Centro Europeu. Julia-
na fez um quibe de frango com 
castanhas do Pará, acompanha-
do de batata cozida no açafrão e 
molho de hortelã. Já Ivo, marido 
dela e outro desafiante, apostou 
em uma coxa com sobrecoxa e 
especiarias acompanhada de ar-
roz branco.

Os jurados escolheram o prato 

da Juliana como mais bem ela-
borado. Como prêmio, contrato 
para matrícula no curso de Chef 
Gourmet que dura quatro meses. 
“Eu estava ansiosa e já tinha tes-
tado o prato em casa. Gosto de 
cozinhar e vai ser bom saber as 
técnicas”, comemora Juliana.

Iracema Bertoco, chef de co-
zinha e gerente de gastronomia, 
explica que foi uma alegria a par-
ceria com a Volvo. “No curso, a 
proposta é aprender a cozinhar 
com técnica”, pondera. 

ACREDITOU Juliana, Ivo, Iracema e o chef Toni no Centro Europeu. Veja o vídeo

https://centroeuropeu.com.br/portal/
http://bit.ly/2RxApkn
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QUANTO VALE UM GOL
Escolinha de futsal da AV ensina dentro e fora da quadra

Na era do celular onipresen-
te não só para adultos, mas 

também para os jovens, jogar bola 
pode ser muito mais que uma par-
tida de futebol. A escolinha de fut-
sal da Associação Viking vai muito 
além das quatro linhas da quadra. 
“Queremos oferecer às crianças, 
além da oportunidade de colocar o 
aprendizado das aulas em prática, 
valores como o respeito ao adve-
sário, o convívio em grupo e como 
se comportar na vitória e na derro-

ta”, diz o professor Toni Mariano.
Leonardo Gricolo, pai de Murilo 

e que participa da escolinha, con-
corda. “É importante para integrá-
-lo à sociedade por meio de rela-
ções com outras pessoas. Ajuda a 
entender valores sociais, a crescer e 
a se desenvolver.” 

A escolinha reúne crianças dos 
6 até os 13 anos em três catego-
rias: sub 7 (6 e 7 anos), sub 9 (8 e 
9 anos) e sub 13 (10 a 13 anos). 
São 20 vagas por categoria.

TOCA AQUI Dia de amistoso contra alunos da escolinha do Coxa. Assista ao vídeo

Quando Sábados das 9h às 10h (10 a 13 anos), 10h às 11h (8 e 9 
anos) e 11h às 12h (5 a 7 anos)
Onde No ginásio de esportes da Associação Viking
Como participar Contate Adriano Knaut via adriano.knaut@consultant.volvo.com

ANOTE AÍANOTE AÍ

http://bit.ly/2Lqnop9
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Veja um álbum de fotos do evento de rugby na AV

A FORÇA DO RUGBY
Associação sediou evento que tem o patrocínio da Volvo

O Curitiba Rugby Club pro-
moveu um festival de en-

cerramento das atividades do ano 
na AV, em 21 de novembro. Par-
ticiparam crianças do projeto so-
cial VOR (Vivendo o Rugby), que 
acontece em 8 escolas municipais; 
RPS (Rugby para Sempre), para 
jovens de ensino médio; e da cate-
goria de base, já com treinamento 
profissional.

O projeto tem o apoio da Pre-
feitura de Curitiba e conta com 
600 crianças. “A Volvo é patroci-
nadora. Cumpre seu papel de em-

presa cidadã e gera prosperidade 
social”, diz Anaelse Oliveira, do 
Departamento de Responsabilida-
de Corporativa e Institucional da 
Volvo. “Trabalhamos por meio do 
esporte para criar bons cidadãos”, 
afirma Vitor Ancina de Oliveira, 
coordenador do VOR.

Mais de 30 crianças que se des-
tacaram no VOR receberam cer-
tificado para treinar no RPS. Vá-
rios atletas se tornam profissionais 
e integram as seleções brasileiras. 
Os de melhor performance ga-
nham bolsas de ensino superior.

GENTE BOA Crianças do projeto, que usa o rugby para inclusão. Assista o vídeo

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

http://bit.ly/2Oepz0K
http://bit.ly/2OgfvEn
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ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

A GRANDE UNIÃO
Torneio de truco legitima a amizade e a confraternização

A dupla Adir (Peixe) e Mi-
chael venceu o ranking de 

truco da AV do 1º turno, seguida 
de Genésio (2º) e Clevinho (3º). 
No ranking do 2º turno, vitória 
de Giuliano. João foi vice e Paulo, 
o terceiro. Os campeões de cada 
turno ganharam uma mesa de tru-
co. Os vices, um kit churrasco.

Ao todo, 126 jogadores partici-
param, 73 do primeiro turno e 53 
do segundo. Para Gilton Dybas, o 
que define o torneio é a amiza-
de. E seus colegas concordam. O 
ranking é uma grande confrater-
nização de funcionários de áreas 
distintas da Volvo. “A gente vem 

aqui para descontrair, encontrar e 
fazer amigos novos”, diz Gelson 
Eugênio. “O torneio é parceria e 
amizade, uma grande interação”, 
afirma Paulo César Cecílio.

Paulo Nanami, aposentado da 
Volvo há 22 anos, concorda. “Ve-
nho aqui encontrar os meus ami-
gos, me divertir e me confrater-
nizar com todo mundo.” E Juan 
Souza completa: “É a união dos 
funcionários. A gente está aqui 
para descontrair. Isso é o truco na 
AV”. E em 2020 tem mais. 

MESA PRA TODOS O blefe e as amizades valem mais que o jogo. Veja o vídeo

O RANKING FINAL DO TOUR DE TRUCO

http://bit.ly/2EgIBh0
http://bit.ly/2lSmU0L
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VITÓRIA COLETIVA
Ranking do poker consagra campeões e evento vencedor

Rafael Rodrigues venceu o 
ranking do 2º semestre e 

também o torneio final. “Joguei 
com o regulamento e consegui 
fechar com chave de ouro”, co-
memorou. “O resultado reflete 
muita dedicação ao lado desse 
pessoal maravilhoso”, disse Ader-
son Alves de Souza, o segundo. 
Cristiano Schuh veio numa esca-
lada durante as últimas rodadas 
e conquistou um terceiro lugar 
muito comemorado. “A sensação 
é muito legal”, contou ainda antes 
do final da última etapa. 

Os 5 mais bem colocados do 
Torneio Final levaram para casa 
vales-presentes. 

O tour de poker da Associação 

Viking do 2º semestre teve um 
recorde de 79 jogadores, o maior 
número de todos os torneios. E 
mais do que vencer, valeu mesmo 
a grande festa. A cada etapa, mais 
que vitórias, os jogadores celebra-
vam novas amizades e uma gran-
de união. 

“O poker não um jogo de azar. 
É um esporte que exige muita 
memória, cálculos. O torneio re-
úne famílias, amigos e é um local 
de diversão. Ano que vem tere-
mos novamente e venham par-
ticipar”, convida Sidclei Chaves, 
coordenador da AV. 

A GRANDE FAMÍLIA Os vencedores rodeados de amigos. Assista ao vídeo

O RANKING FINAL DO TOUR DE POKER

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

BRINDE AO SABOR
AV promoveu workshop sobre a arte dos espumantes  

O evento reuniu em 21 de 
novembro 29 funcioná-

rios e dependentes amantes e 
curiosos sobre champagne e es-
pumantes. Além de aprender so-
bre os diferentes métodos de fa-
bricação em diversos lugares do 
mundo, história, mercado, formas 
de degustação, harmonização e 
tipos de uvas, quem participou 
ainda degustou seis rótulos de es-
pumantes e uma champagne. 

André Porto, sommelier, minis-
trou o curso. “O Brasil é expoen-
te na produção de espumantes de 

alta qualidade, com destaque para 
a região sul. Aqui no Paraná, exis-
tem bons produtores. O objetivo 
é incentivar o consumo que ainda 
é baixo no país. Mostrar que a be-
bida pode ser harmonizada com 
diversos pratos”, explica.

Para Paulo Ricardo Turci, fun-
cionário Volvo, “o evento am-
pliou conhecimentos sobre como 
apreciar a bebida e na hora da 
compra saber escolher a melhor 
opção de espumante”.  Ao final, 
todos receberam certificado de 
participação.

CONHECIMENTO O sommelier André Porto durante o workshop. Veja o vídeo

http://bit.ly/2Dexl4s
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SABORES ORIENTAIS
AV foi o palco do curso 100% prático de sushis e sashimis

O Cozinha Fácil Comida Ja-
ponesa apresentou toda a 

delicadeza e a estética impecável 
da culinária oriental. Sob coman-
do do chef Tony, funcionários e 
dependentes assistiam à prepara-
ção e seguiram para suas banca-
das. Lá, em grupos, repetiram os 
passos pra ganhar destreza. “Esse 
Cozinha Fácil inaugura uma nova 
fase em que os alunos participam 
ativamente e têm oportunidade 
de fazer a preparação na prática”, 
explica Adriano Knaut, técnico de 
lazer da Associação Viking.

Para o chef Tony, o resultado sur-
preendeu: “Desmistificamos que a 
cozinha oriental é muito elaborada. 
É sim uma gastronomia metódica e 
detalhista, mas com esforço é pos-
sível apresentar um bom resultado. 
Isso que vimos aqui”, afirma.

O funcionário Abel Souza con-
corda. “O chef nos mostrou que 
com as ferramentas corretas, ins-
trução e processo é possível fazer 
uma comida japonesa de qualida-
de.” Ao final, todos saborearam os 
pratos criados e receberam uma 
apostila e um certificado. 

NOVA FASE O Cozinha Fácil agora permite preparar os pratos. Assista ao vídeo

Veja um superálbum de fotos do Cozinha Fácil na AV

http://bit.ly/33Epbgg
http://bit.ly/2OC09tU
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Veja um álbum de fotos do Viking Collectors na AV

PURO ROCK’N’ROLL
Viking Collectors volta no tempo com motores e história

Cerca de 70 veículos se per-
filaram no estacionamento 

da AV para seduzir homens e mu-
lheres de todas as idades. “Gos-
to muito de carros clássicos. Um 
deles aqui hoje é muito parecido 
com o que escolhi para me levar à 
igreja no meu casamento”, contou 
Francielly Wosniak.  

Em meio a tantos modelos, se 
destacaram coleções de Dodge 
Dart, Maverick V8 e Opala, to-
dos muito populares. Uma cole-
ção de carros ruidosos com seus 
motores potentes, devoradores 
de gasolina e que são puro ro-

ck’n’roll, assim como o evento na 
AV, animado o tempo todo por 
uma banda ao vivo e que tocou 
só clássicos do gênero.  

O veículo a que Francielly se 
referiu é um Chevrolet Bel Air 
1956 customizado e com o mo-
tor do atual Camaro, relíquia de 
João Figueira, ex-funcionário Vol-
vo e um apaixonado por carros. 
“Eu nasci no meio da graxa. Des-
de pequeno com meu avô me-
xendo nos carros dele. Sempre 
gostei. Não importa se antigo ou 
moderno”, disse ao lado do seu 
reluzente Bel Air. 

MUITO BARULHO O evento na AV reuniu clássicos ruidosos. Assista ao vídeo

http://bit.ly/36dtbGe
http://bit.ly/2RxBadd
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QUANDO VOCÊ PODE?
Interatividade é marca do ranking de tênis da associação

Associação tem agora dois professores de tênis

Numa janela de tempo de-
finida pela AV, os próprios 

participantes agendam os jogos en-
tre si e postam os resultados. Au-
tomaticamente já sabem quem en-
frentarão na próxima fase da etapa. 

Vencer tem seu valor, mas o que 
vale é fazer amigos e interagir fora 
do ambiente da Volvo. “Tem uma 
competição saudável e a gente faz 

muitas amizades”, diz Marco Au-
rélio Paiano antes de mais uma 
partida.

Adalberto Arima venceu o 
ranking 2019. Para 2020, fique 
atento ao site da AV ou contate 
Adriano Knaut pelo e-mail adria-
no.knaut@consultant.volvo.com

ENTRE COLEGAS Paiano rebate bola em jogo do ranking da associação

Flávio Bindo divide com Celso Marqueti as aulas da escolinha de tênis (6 a 
8 e 9 a 11 anos). Também dão aulas pra adultos. Para saber mais e se ins-
crever, faça contato: Celso (41 99648-0356) e Flávio (41 98838-2347).

CONFIRA O RANKING DE 2019

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

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

REMEMBER A banda MP7 e o público no evento da associação. Assista ao vídeo

DIRETO DOS ANOS 80
Sexta Especial foi pro túnel do tempo com o melhor da década

Um vasto repertório musical 
dos anos 80 agitou o Cen-

tro de Eventos da AV em 29 de 
novembro. A banda MP7 tocou os 
hits que marcaram a época e ainda 
fez um tributo a Michael Jackson. 
Nos intervalos, DJ Lima fez a ga-
lera dançar.

“A noite é de lembrar os suces-
sos do rock nacional e internacio-
nal que nunca saíram da lembran-
ça de quem curte o gênero”, conta 
Rodnei de Moura Alves, conheci-

do como Tuco 10 e que interpre-
tou Michael Jackson no palco.

Ildefonso Farias, funcionário da 
Volvo há 25 anos, fez questão de 
participar acompanhado da espo-
sa e da filha. “A AV beneficia os 
funcionários e visitantes com esse 
tipo de programação. É legal estar 
aqui com pessoas que comparti-
lham o gosto pela música dos 
anos 80 e ter uma banda exclu-
siva para relembrar esses sons é 
muito legal”.

http://bit.ly/2Ly44Gf
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Veja um álbum de fotos do último karaokê do ano na AV

NOITE DE CANTORIA
Muita gente foi ao palco no último karaokê do ano da AV

Música, diversão e confra-
ternização marcaram o úl-

timo karaokê com banda, em 6 de 
dezembro, no Centro de Eventos. 
“É o lugar ideal para curtir com se-
gurança e privacidade com família 
e amigos. Muito bom para cantar 
e se divertir”, diz o funcionário 
Gerson Costa.

Durante o karaokê, o pessoal 
da Comunidade Restaurar-te fez 
a confraternização de fim de ano. 
“Foi a oportunidade para agrade-
cermos as bênçãos deste ano em 
um ambiente familiar. Muito legal 

e bacana para cantar e se divertir”, 
afirma a coordenadora do retiro 
da comunidade, Juliana Rodrigues 
Maciel.

“Muito divertido, com banda 
ao vivo é bem mais legal”, resume 
Alexandre Lopes, que também 
participou do evento como convi-
dado da Restaurar-te. 

O karaokê tem edições todo 
mês durante o ano, sempre com 
banda ao vivo e a melhor comida 
de boteco, diferenciais do evento. 
Fique atento que ano que vem 
tem mais!

PARA TODOS O karaokê na associação é uma festa familiar. Assista ao vídeo 

http://bit.ly/2PJNJQ6
http://bit.ly/2PFikOM
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ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

MUITA HISTÓRIA
Aposentados confraternizam e comemoram amizade na AV

O evento reuniu 70 aposen-
tados da Volvo e também 

comemorou os 25 anos da Vikin-
gprev. “Celebrar com eles, que já 
usufruem do benefício, é uma rea-
lização para nós”, disse o responsá-
vel pela Vikingprev, Jairo Santana.

O encontro é organizado por 
Juvenal Ferreira Adorno, coor-
denador do grupo, com apoio da 
AV e da Vikingprev. “É impor-
tante para mantermos contato e 
revermos os amigos”, resume. O 

grupo almoçou, participou de ati-
vidades como pesca, jogos e visi-
ta ao Memorial da Segurança no 
Transporte. 

No encerramento, uma conver-
sa com Ricardo Nanami, diretor 
de Recursos Humanos da Volvo. 
“Agradeço a cada um de vocês por 
tudo que trouxeram para a empre-
sa. Vocês ajudar  am a construir 
a base da Volvo e ainda hoje essa 
empresa segue com o legado que 
vocês deixaram”, disse Nanami.

EXPERIÊNCIA O grupo de aposentados e a equipe da Vikingprev. Veja o vídeo

Confira um álbum de fotos do evento na Associação Viking

http://bit.ly/33E7kpY
http://bit.ly/2P0Gfb1
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Veja um álbum com fotos das confraternizações na AV

PARA CELEBRAR
Confraternizações marcam fim de ano com diversão na AV

Comemorar a amizade e os 
bons resultados foi o prin-

cipal objetivo das áreas que fi-
zeram suas confraternizações de 
fim de ano na AV. No dia 21 de 
novembro o Prédio 40 reuniu sua 
equipe em uma tenda com food 
truck, banda e muita diversão. 
Já no dia 11 de dezembro foi a 
vez da festa da TI no Centro de 
Eventos.

Para Luiz Bohatch, diretor de 
GTO, Powertrain, Produção, é 
um momento de união. “Esta-
mos aqui para encontrar pessoas 
que no dia a dia não conseguimos 
conversar e aqui é a oportunidade 
de confraternizar”, conta ele.

Rockabilly A festa da TI reuniu 
mais de 160 funcionários da área 
e teve como tema o rockabilly. 
Muitos foram a caráter. “Até pes-
quisei para acertar o figurino”, 
conta Mayara Letícia da Silva.

Roberto Kohler, diretor do 
grupo TI de Curitiba, conta que 
a confraternização só reforça a 
união. “Estamos aqui para cele-
brar e a Oliviking ajudou a cali-
brar esse evento, porque tivemos 
uma participação expressiva”, diz. 

E Ana Paula Silva, que foi uma 
das organizadoras, concorda: “A 
Oliviking foi importante. O gru-
po mostrou garra e vontade e isso 
trouxe mais união”.

DIA DE FESTA Turma do Prédio 40 e da área de TI a caráter. Assista ao vídeo

http://bit.ly/2QRzqtB
http://bit.ly/2MRueEO
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AGENDA AV PROGRAME-SE PARA 2020

TEMPO DE COMEMORAR
Agenda da Associação Viking tem clássicos e novidades

Pra marcar os 40 anos da AV, 
2020 terá o festival de espor-

tes, um concurso de fotos e outras 
novidades que você confere ao lon-
go do ano aqui e no site da asso-
ciação. Os eventos inéditos se mes-
clam a clássicos que já são sucesso. 

Entre muitos, as colônias de férias, 
os torneios de truco, poker e tênis, 
o Dia das Mães e dos Pais, a festa 
julina e o Dia da Crianças. Confira 
nas próximas páginas um resumo 
das principais atrações. E nas ima-
gens com vídeo, clique e veja.

http://bit.ly/2PfEyID
http://bit.ly/2TMxOCn
http://bit.ly/2KYNUVk
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40 ANOS DA AV
Pra marcar a data, a AV escolherá um novo nome pro Salão de Fes-
tas. A partir de uma lista, você vota e decide. Acompanhe pelo site da 
associação. E a AV prevê ao menos dois grandes eventos o ano todo. 

FESTIVAL ESPORTIVO 
Os números da Oliviking 2019 
são superlativos. Mas algo in-
tangível e que marcou de forma 
definitiva os jogos foi a integra-
ção de funcionários, associados 
e famílias. Para que isso con-
tinue, a AV promove este ano 
o festival esportivo. A partir de 
fevereiro e a cada mês do ano, o 
programa prevê competições em 
11 modalidades. Bola 8 e xadrez, 
que podem virar ranking, são os 
primeiros já em fevereiro. Depois 
vem beach tennis, vôlei de areia 
e de quadra, basquete, futebol 
feminino, atletismo, natação, mas-

ter chef e bets. As modalidades 
exatas e datas você confere aqui 
e no site da AV durante o ano. 

CONCURSO DE FOTOS 
Para marcar seus 40 anos, nada 
melhor do que registrar em ima-
gens o que a AV é: um espaço 
de lazer e confraternização para 
os funcionários e suas famílias. O 
concurso começa em abril e, em 
março, você confere aqui como 
será e como participar. Vai durar 
o ano todo. Os vencedores serão 
conhecidos em dezembro e a 
escolha das fotos será pelo voto 
dos associados e uma comissão 
de fotógrafos profissionais. 

http://bit.ly/32PLWyw
http://bit.ly/2qHCJdh
http://bit.ly/31KudqA
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AGENDA AV PROGRAME-SE PARA 2020

TODOS OS CLÁSSICOS
Eventos que são sucesso de público já têm data para 2020. Confira 
o calendário mês e mês. E fique sempre atento aqui e ao site da AV 
para conferir eventuais alterações, outros eventos e como participar. 

J A N E I R O

COLÔNIA DE FÉRIAS VERÃO 
De 20 a 24 e de 27 a 31 de 
janeiro. Tem acantonamento, 
oficinas, noite da pizza, sorvete,  
passeios, toboágua e piscina.  

F E V E R E I R O

POKER, TRUCO E TÊNIS Os 
torneios retornam em fevereiro. 
Fique atento aqui e ao site da AV 
para se inscrever para os torneios 
de poker e tênis. No truco,  as 
inscrições são antes do carteado.

KARAOKÊ Soltar a voz no palco 
acompanhado por banda é uma 
tradição que se repete todo mês 

na AV. Este ano o evento volta em 
14 de fevereiro.

M A R Ç O

DIA DA MULHER Será em 7 de 
março com muita atividade. No 
programa, massagem, manicure e 
dicas de maquiagem. 

VIKING COLLECTORS O even-
to de carros clássicos tem duas 
edições no ano. A primeira acon-
tece em março e a previsão para 
a segunda é agosto. O Viking 
Collectors reúne veículos que 
marcaram época numa tarde in-
teira na AV, que tem ainda banda 
ao vivo e food trucks. 

http://bit.ly/2PFikOM
http://bit.ly/2qtPAQr
http://bit.ly/2RxBadd
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COZINHA FÁCIL Terá uma edi-
ção a cada dois meses e volta 
em março. Em 2019, a edição de 
comida japonesa fez tanto suces-
so que foi preciso abrir mais duas 
turmas. A novidade que começou 
em 2019 e se estende para este 
ano é que haverá oficinas práti-
cas. Os alunos vão pra cozinha 
para aprender a fazer os pratos. 

A B R I L

FAZENDO ARTE As oficinas 
orientadas pelo artista plástico 
Cláudio Belmudes ensinam uma 
diversidade de técnicas e mate-
riais inovadores, como pinturas e 
decoração em gesso, peças de 
cerâmica, terrários e minijardins. 
Volta em abril e, assim como o 
Cozinha Fácil, será bimestral. 

WORKSHOP DE VINHOS E 
ESPUMANTES Você vai apren-

der sobre os diferentes métodos 
de fabricação em diversos luga-
res do mundo, história, mercado, 
formas de degustação, harmo-
nização e tipos de uvas. Será a 
cada três meses a partir de abril. 

M A I O
DIA DAS MÃES A AV abre as 
portas do Centro de Eventos dia 
10 de maio para mais um almoço 
especial com direito a massa-
gem, manicure e dicas de ma-
quiagem. 

J U L H O
COLÔNIA DE FÉRIAS INVERNO 
Resgatar brincadeiras da época 
dos pais, esquecer o celular, se 
divertir e aprender muito entre 
velhos e novos amigos. A colônia 
será de 13 a 17 de julho. Fique 
atento aqui e ao site da AV para 
as inscrições. 

http://bit.ly/31Or3Tl
http://bit.ly/2OC09tU
http://bit.ly/2Dexl4s
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AGENDA AV PROGRAME-SE PARA 2020

FESTA JULINA Sempre um 
megaevento, este ano será em 
25 de julho. A edição de 2019 
reuniu quase 5 mil pessoas numa 
AV cheia de atividades para to-
das as idades. Terá brinquedos 
infláveis, o Cantinho Feliz para os 
bem pequenos, show no ginásio 
de esportes e bingo no Centro 
de Eventos. Além, é claro, de 
barracas típicas com todos os 
quitutes da época. 

A G O S T O

DIA DOS PAIS Com direito a 
barbearia e massagem, o evento 
já é outro clássico da AV, assim 
como o Dia das Mães. Tem ain-
da um almoço especial. Mais de 
300 pessoas participaram em 
2019. Este ano será em 9 de 
agosto e a gente espera os pais 
com toda a família.  

S E T E M B R O
CORRIDA RÚSTICA O evento 
faz parte do Circuito de Corridas 
Rústicas das Indústrias. A edição 
de 2019 foi uma das provas da 
Oliviking e bateu recorde com 
1124 atletas, 540 deles da Vol-
vo. Prevista para 27 de setembro 
ou 22 de novembro. 

O U T U B R O
DIA DAS CRIANÇAS Infláveis e 
brinquedos se espalham por toda 
a AV para receber sempre um 
grande público. Tem ainda show 
no Ginásio de Esportes e bingo 
no Centro de Eventos. A festa de 
2019 bateu recorde de público: 
6,4 mil pessoas se espalharam 
pela ampla área da associação 
num sábado de muito sol e calor 
intenso. Este ano vamos come-
morar em 17 de outubro. 

http://bit.ly/31TvD2q
http://bit.ly/2Z0d5AG
http://bit.ly/2pJGK0h
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TEM MUITO MAIS
A agenda 2020 da AV terá 

ainda passeios ecológicos. 
Estão previstos aos menos qua-
tro: bike aventura, rafting, Ilha do 
Mel e rapel. 

No programa, há também cur-
sos de cerveja artesanal. As 
oficinas são bem completas, com 
história e mão na massa, quer 

dizer, no lúpulo. Estão previstos 
módulos básico e avançado, ide-
al para se aprofundar no mundo 
da cervejaria artesanal. 

Ainda, a noite do horror, um 
superbaile com decoração te-
mática que inclui um túnel para 
entrar no Centro de Eventos com 
todos os clássicos do terror, 
como Freddy Krueger, Drácula e 
bruxa. Venha se tiver coragem. 

Siga a Agenda aqui e no site da AV, com datas e como participar. 
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VIAGEM EMBARQUE COM A AV

FAÇA AS MALAS
AV prevê ao menos seis excursões em 2020; confira

Este ano vamos para o Cos-
tão do Santinho, um dos re-

sorts mais exclusivos do Brasil, na 
ilha de Florianópolis. A viagem é a 
primeira do ano e será em março. 
Maio é a vez de pescar tucunaré 
em Presidente Epitácio, na fronteia 
de São Paulo com o Mato Grosso 
do Sul, às margens do rio Paraná. 
No inverno, nada melhor do que 
visitar Gramado. A excursão será 
em junho, com previsão de saída 
dia 10 e retorno dia 14. 

No segundo semestre, mais três 

excursões. Setembro é a vez do 
Beto Carreiro, o maior parque te-
mático da América Latina e suas 
dezenas de atrações para todas as 
idades. Em outubro, vamos para a 
Oktoberfest, em Blumenau, um 
dos maiores eventos turísticos do 
Brasil. E em novembro, com a che-
gada do calor, um dos clássicos das 
excursões da AV: o parque aquáti-
co de Cascanéia. Confira nas pró-
ximas páginas um resumo das ex-
cursões, vídeos de cada uma delas 
e como participar. 
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M A R Ç O

COSTÃO DO SANTINHO 
Um ilha autossuficiente no norte de Florianópolis. Tem uma superes-
trutura, praia privada e reserva ecológica. A inauguração do resort foi 
em 1991 e hoje está entre os mais badalados do Brasil. O sistema 
é all inclusive. A praia é extensa e ótima para caminhadas. O trecho 
em frente ao resort, no canto sul da praia, é exclusivo dos hóspedes. 
A excursão está prevista para março. Acompanhe data, programação, 
valores e como se inscrever pelo site da AV. 

M A I O

PESCARIA EM PRESIDENTE EPITÁCIO
A cidade faz fronteira com o Mato Grosso do Sul. As principais atra-
ções são a pesca do tucunaré e a praia da orla, com sete quilômetros 
de extensão no rio Paraná. Será no feriado de 1º de maio, nos dias 1 
e 2. Inclui transporte em ônibus de dois andares, diárias na Pousa-
da Bertasso, além de toda a estrutura para a pescaria, com piloteiro, 
barco, iscas, bebidas e gelo. Acompanhe a programação, valores e 
como se inscrever aqui e pelo site da associação.

http://bit.ly/2QeVgI6
http://bit.ly/2Qlg80B
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J U N H O

GRAMADO  
Junho é um dos meses preferidos para viajar à cidade da serra gaú-
cha. O friozinho e a arquitetura alemã ressaltam a beleza do lugar, um 
dos principais destinos turísticos do Brasil no inverno. A cidade tem 
um toque bávaro, com chalés alpinos e lojas de artesanato. Saída dia 
10 com retorno dia 14. Inclui viagem em ônibus double deck, lanche 
no hotel, passeios pelas atrações e refeições. Acompanhe a progra-
mação, valores e como se inscrever por aqui e pelo site da AV.

S E T E M B R O

BETO CARREIRO
O maior parque temático da América Latina. São dezenas de atrações 
para todas as idades. Vão desde os brinquedos radicais, como a Big 
Tower, uma queda de mais de 30 andares a 120km/h, aos persona-
gens de desenhos animados que encantam a garotada. Será em 26 
de setembro. O pacote inclui entrada para o parque, transporte de 
ida e volta e lanche no ônibus. Acompanhe a programação, valores e 
como se inscrever por aqui e pelo site da associação.

http://bit.ly/35mSVzr
http://bit.ly/37oawIq
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O U T U B R O

OKTOBERFEST
A festa começou em 1984. 35 anos depois, a Oktoberfest Blumenau 
se consolidou como um dos maiores eventos turísticos do Brasil e 
uma das maiores Oktoberfests do mundo. Todo ano, mais de 500 mil 
pessoas visitam a cidade durante a festa. Tudo regado a alegria e, cla-
ro, muito chope. Este ano será de 7 a 25 de outubro. Acompanhe por 
aqui e pelo site da AV a data exata da excursão, programação, valores 
e como se inscrever.

N O V E M B R O

CASCANÉIA
O parque aquático tem a cara do verão. Será em 28 de novembro. 
Duas novas atrações aguardam os visitantes: o Tornado, um toboá-
gua com 12 metros de altura, 89 de percurso e muitas curvas; e o 
Kamikaze, descida vertical de 20 metros. Tem ainda piscinas, campo 
de futebol, trilha com cachoeira e muitas outras atrações, como 
playground para as crianças. Acompanhe por aqui e pelo site da as-
sociação a programação, valores e como se inscrever.

https://glo.bo/2ZIoQca
http://bit.ly/2PPGNm8
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SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

MAIS QUE UM VERÃO
Obesidade e sedentarismo crescem e combate requer 
reeducação alimentar e exercícios físicos o ano todo

Um movimento que todos 
já conhecem: é verão e as 

academias lotam de adeptos que 
esperam modelar o corpo em pou-
cos meses. O ânimo segue até o 
frio aparecer e as academias volta-
rem a ter espaço para aqueles que 
levam o exercício a sério. Aconte-
ce o mesmo com a alimentação. 
Dietas milagrosas chegam com os 
dias mais quentes e costumam di-
minuir no restante do ano.

Atitudes como essas refletem 

dados assustadores. Segundo pes-
quisa do Ministério da Saúde, o 
número de obesos no país aumen-
tou 67,8% entre 2006 e 2018. A 
Pesquisa de Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico 
(Vigitel), de 2018, aponta que o 
índice cresceu de 11,8% em 2006 
para 19,8% em 2018. 

O Vigitel é uma pesquisa telefô-
nica feita com maiores de 18 anos 
nas 26 capitais e no Distrito Fe-

ROTINA Exercício e alimentação adequada garantem boa saúde. Veja o vídeo

http://bit.ly/2QJafZQ
http://bit.ly/2QJafZQ
http://bit.ly/2QE5ocn
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A pesquisa do Ministério da 
Saúde também traz um dado que 
vai na contramão do aumento dos 
percentuais: o consumo regular de 
frutas e hortaliças cresceu 15,5% 
entre 2008 e 2018, de 20% para 
23,1%. Já o de refrigerantes e be-
bidas açucaradas caiu 53,4% entre 
os adultos das capitais.

“É preciso entender que não 
precisamos ficar saudáveis só em 
janeiro para ir à praia, mas que o 
grande objetivo é sermos saudá-
veis todos os meses. Assim, esta-

deral, sobre diversos assuntos rela-
cionados à saúde. Entre fevereiro 
e dezembro de 2018, 52.395 pes-
soas responderam à pesquisa.

“Obesidade e sedentarismo são 
questões de saúde pública e isso 
é preocupante porque no Bra-
sil as pessoas estão envelhecendo 

DE OLHO NA ALIMENTAÇÃO
População sabe o que é saudável, mas falta regularidade

15,5% 
aumento no 
consumo de 
frutas e horta-
liças de 2018 
para 2008

27,2% 
das mulheres 
consomem fru-
tas e hortaliças

Fonte: Ministério da Saúde

18,4% 
dos homens 
consomem fru-
tas e hortaliças

23,1% 
dos brasileiros, 
ou um entre 
quatro adultos, 
consomem o 
recomendado

remos pensando no futuro e em 
uma velhice mais ativa fazendo 
boas escolhas no presente”, avalia 
a nutricionista Juliet Anselmo.

E a especialista alerta que são 
pequenas atitudes que trazem 
grandes resultados. “Planejar sua 
alimentação a partir de uma lis-
ta do que será preciso para a se-
mana, com escolha de alimentos 
mais saudáveis. Caminhar na volta 
para casa, subir escada, enfim, pe-
quenas mudanças já impactam no 
bem-estar”, ensina a nutricionista.

com problemas de alimentação 
e sedentarismo. Isso precisa mu-
dar. É preciso pensar que a saúde 
perpassa o estético”, afirma Juliet 
Anselmo Marzalek, nutricionista 
especialista em nutrição clínica 
e gerontologia, que atende pelo 
VOAM.
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A pesquisa é da OMS, a Orga-
nização Mundial da Saúde. Mostra 
que 46% da população brasileira 
é sedentária. E a atividade física 
regular ajuda a evitar e combater 
diversas doenças. 

Estamos nesse patamar já com 
melhora dos dados, segundo 
aponta a pesquisa do Ministério 
da Saúde citada nas páginas an-
teriores. A prática de alguma ati-
vidade física no tempo livre, pelo 
menos 150 minutos na sema-
na, aumentou 25,7% no Brasil. 
Passou de 30,3% em 2009 para 
38,1% em 2018.

Márcio Falci, funcionário da 
área de Desenvolvimento de Pro-
duto Powertrain da Volvo, é adep-
to desse exercício diário. “Venho 

O RANKING DA PREGUIÇA
Brasil é o 5º mais sedentário e lidera na América do Sul

quase todos os dias de bicicleta 
para a empresa e, além disso, faço 
academia, vôlei, tênis, um pouco 
de tudo”, explica. Segundo ele, é 
essencial cuidar do corpo. “Nós 
focamos muitas vezes na parte 
mental porque utilizamos muito 
no dia a dia, mas mente e corpo 
trabalham juntos, então é preci-
so desenvolver o físico também”, 
conta ele. 

E André Arzua, do escritório 
de projetos, concorda com o cole-
ga. “Muitas pessoas colocam me-
tas profissionais e financeiras, mas 
esquecem da saúde. Colocar me-
tas de saúde ajuda na longevidade 
e bem-estar”, explica sobre como 
ter disciplina nos exercícios, que 
faz com regularidade.

EXEMPLO André na academia da AV. Duas vezes por semana o ano inteiro
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UM PAÍS OBESO

Crescimento da obesidade

Outros números

Excesso de peso

Ministério da Saúde mostra dados que preocupam

84,2%  
na faixa etária de 
25 a 34 anos 

25,7%   
foi o aumento da prática de alguma 
atividade física no tempo livre de 2009 
a 2018 no Brasil

45,4%   
dos homens se exercitam no tempo livre

40,6%   
foi o maior crescimento em dez anos: 
corresponde à faixa dos 35 a 44 anos

31,8%   
das mulheres se exercitam no tempo livre

13,8%   
de queda da inatividade física entre os 
brasileiros de 2009 a 2018

30,3%   
era o índice em 2009. E 38,1% em 2018

55,7%  
dos brasileiros têm 
excesso de peso

20,7%  
entre as mulheres

81,1%  
na faixa etária de 
35 a 44 anos

30,8%  
foi o aumento em 
relação a 2006

18,7%  
entre os homens

21,7%  
entre os homens

40%  
entre as mulheres 

SAIBA MAIS

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
A nutricionista do VOAM Juliet Mar-
zalek responde sete perguntas 
essenciais para você ter uma vida 
mais equilibrada com atividade físi-
ca e alimentação adequada. Veja.

2006 versus 2018

2009 versus 2018

http://bit.ly/36irRm5
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RECICLE SUAS IDEIAS
Pesquisa mostra que menos da metade dos brasileiros 
acha claras as regras de reciclagem de lixo doméstico

Apenas 46% dos brasileiros, 
menos da metade da população, 
considera claro o que é certo e er-
rado na hora de reciclar seu lixo 
doméstico. O dado é de um le-
vantamento recente do Instituto 
Ipsos, empresa de pesquisa e inte-
ligência de mercado.

Mas ainda que não tenham tan-
to conhecimento sobre o assun-
to, 80% das pessoas acha que as 
empresas deveriam ser obrigadas a 

ajudar com a reciclagem e o reu-
so das embalagens que produzem. 
No Brasil, 55% concordam forte-
mente com essa afirmação e 22% 
tendem a concordar, o que soma 
77% de concordância. 

Curitiba dá exemplo Segundo 
a pesquisa do instituto, 83% das 
cidades com coleta seletiva estão 
nas regiões Sudeste e Sul do país. 
Curitiba tem 100% da cobertura. 

COMO SEPARAR Cooperativa da Curitiba de lixo reciclável. Assista ao vídeo

http://bit.ly/2ZO92ou
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“Temos 40 associações de cata-
dores de materiais recicláveis ca-
dastradas e são elas que recebem 
todo o material recolhido”, explica 
Eliane Chiuratto, gerente da Co-
leta Seletiva da Secretaria Munici-
pal do Meio Ambiente. 

Cada uma dessas associações 
tem uma estrutura para triagem 
do material, que depois é comer-
cializado e a renda é revertida para 
os associados. Mesmo com uma 
cultura já tradicional de separação, 
30 a 40% do que vai para o Lixo 
que não é Lixo é destinado erra-
do. “Ou sujo de gordura, ou comi-

da, ou contaminado com sangue, 
enfim, material que não pode ser 
reutilizado”, explica Eliane.

Alguns materiais acabam não 
aproveitados por falta de valor de 
mercado ou de empresas que fa-
çam a reciclagem na cidade. 

Eliane afirma que todos são 
responsáveis, mas as empresas, 
como grandes geradoras, têm um 
papel ainda mais importante na 
cadeia da reciclagem. “As empre-
sas precisam trabalhar a questão 
com os funcionários e adotar prá-
ticas corretas na área de produ-
ção”, explica.

O Sistema de Gestão Ambien-
tal do Grupo Volvo descreve pro-
cedimentos que orientam o ma-
nejo de resíduos, bem como seu 
destino. Uma vez separados, po-
dem ser reciclados, coprocessados, 
rerrefinados, incinerados ou, no 
caso de restos de alimentos, inte-
grar a alimentação de animais.

Em Curitiba, desde 2008 ne-
nhum tipo de resíduo vai para 
aterro sanitário. “E em 2018 con-
quistamos, do Grupo Volvo, a cer-

O BOM EXEMPLO DA VOLVO
Fábrica não envia nenhum tipo de resíduo para aterros

tificação Aterro Zero, que atesta 
esse procedimento”, conta Caro-
lina Bedran, engenheira de Meio 
Ambiente da empresa. A planta 
de Curitiba é a primeira da Amé-
rica Latina e a segunda do mundo 
a obter esse certificado.

Além disso, houve uma signifi-
cativa redução na geração de re-
síduos não perigosos por unidade 
produzida, resultado de iniciativas 
voltadas à gestão de resíduos e 
ajuste nos volumes de produção, 
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TODOS Carolina Bedran conta como funciona a política ambiental na Volvo. Veja

com adoção da manufatura enxu-
ta (lean manufacturing).

A “Liga da Sustentabilidade” 
reúne personagens que ajudam 
de forma lúdica a fixar conceitos. 
“São super-heróis que tratam dos 
principais impactos ambientais”, 
explica Carolina. Tem o Zé Co-
leta (separação de resíduos), o 
Walter (desperdício de água), o 
Arnaldo (desperdícios de ar com-
primido), a Luzia (desperdício de 
energia) e a Papeleti (desperdício 
de papel). Todos combatem o vi-
lão, “Sr. Desperdício”.

Casa Verde Em Curitiba, mais 
da metade (65%) do terreno da 
Volvo, de 1,3 milhão de metros 
quadrados, é uma unidade de con-

servação, espaço muito usado para 
ações de educação ambiental.

É lá que fica a Casa Verde que, 
desde 2007, recebe todo tipo de 
público para atividades de cultura, 
educação, empreendedorismo e 
lazer associadas ao meio ambiente. 

“Trabalhamos com os 5Rs da 
sustentabilidade: reduzir, reutili-
zar, reciclar, repensar e recusar. A 
sensibilização ao tema é via pas-
seio pela trilha, vídeos, lixeiras 
para cada tipo de resíduo e a com-
posteira didática, onde mostramos 
que é possível destinar o orgâni-
co em casa mesmo”, conta Thaís 
Krauss Ortiz, bióloga à frente des-
se trabalho na Casa Verde, que re-
cebe em média 4 mil pessoas por 
ano para alguma ação ambiental.

http://bit.ly/36m6yjm
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COMO A VOLVO FAZ

LIÇÕES DE CASA

3 soluções pra destinação de todo o material da fábrica

3 dicas para lidar com o lixo doméstico

SAIBA MAIS
Veja outros conteúdos sobre reciclagem de lixo

PESQUISA Um mundo des-
cartável - O desafio das em-
balagens e do lixo plástico

ATITUDES SIMPLES Vídeo 
mostra como tratar o lixo do-
méstico na hora do descarte

1 Borra de decapagem do 
processo de pintura Vai para 
coprocessamento e serve de 
combustível para fornos das 
fábricas de cimento.

2 Isopor e espumas Vão para 
reciclagem e são transforma-
dos em matéria-prima de san-
cas, rodapés, forros, embala-

Recicláveis
Separe papel, vidro, plástico e 
metal.
Orgânico
Destine restos de alimentos 
para uma composteira casei-
ra. Restos de carne e alimen-
tos ácidos não podem ir pra 

gens e capacetes.

3 Cobre, borras de tinta, ma-
teriais contaminados e lixas 
Redução com implantação da 
pintura automatizada.

composteira, mas para o lixo 
comum, assim como papel de 
banheiro, fralda, guardanapos.
Tóxico
Pilhas, baterias e lâmpadas 
devem ser levadas para os 
pontos de coleta especial da 
prefeitura da sua cidade.

64%  
do resíduo da fábrica é reciclado. Res-
tante vai para recuperação energética 

http://bit.ly/2SL6XIh
http://bit.ly/39u56xn
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SITUAÇÃO DE RISCO
Quando acionar a Ecco Salva, que tem convênio com o VOAM

Uma situação de urgência e 
emergência é sempre pre-

ocupante. Nesse momento, nem 
sempre é seguro e nem sempre há 
tempo hábil para correr até um 
hospital ou procurar um médico. 
Para esses momentos, o VOAM 
oferece o atendimento por meio 
da Ecco Salva.

O serviço é sem custo para o 
empregado ou seus dependentes. 
O atendimento é para Curitiba, 
Araucária e São José dos Pinhais. 
Os funcionários das demais cida-
des da Região Metropolitana de 
Curitiba não têm cobertura pela 
Ecco Salva porque a empresa não 
mantém base de atendimento 

nestas cidades.
O serviço conta com central de 

atendimento 24 horas com equi-
pe de socorristas, enfermeiros e 
médicos. Em um primeiro mo-
mento, é feita uma avaliação do 
caso, classificado de acordo com 
o risco como urgência – com 
risco iminente de morte – ou 
emergência – necessita de aten-
dimento rápido, mas não há risco 
de morte. Logo após, o médico 
começa a acompanhar o caso e 
passa as instruções por telefone 
para quem fez a ligação. Ao mes-
mo tempo, a equipe se desloca 
com a ambulância para o local 
da chamada.

COMO É Animação explica como funciona o serviço da Ecco Salva. Assista

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

EXPEDIENTE O Viking Família é uma publicação bimestral do Grupo Volvo América Latina e da 
Associação Viking para a família dos empregados da empresa . Jornalista responsável e editor: 
Flávio Arantes (MTB 4715) . Colaboração: Camila Maistrovicz  . Grupo Volvo América Lati-
na. Av. Juscelino K. de Oliveira, 2.600, CIC, Curitiba, Paraná, Brasil, CEP 81260-900

VOAM O SEU PLANO DE SAÚDE

O QUE FAZER Ecco Salva tem médico 
de plantão 24 horas. Entenda o serviço

CASO A CASO Veja como a Ecco Sal-
va classifica e prioriza o atendimento

PASSO A PASSO
Saiba agir e veja exemplos de urgência e emergência

Exemplos de emergência e urgências 

1 Ligue 3242-1212, a emer-
gência da Ecco Salva, e identifi-
que-se como beneficiário Volvo

. Perda da consciência

. Dor intensa, especialmente no peito

. Alteração súbita da consciência

. Perda de sangue em grande quan-
tidade; quadro alérgico grave, pla-
cas vermelhas e inchadas no corpo, 
tosse e falta de ar
. Falta de ar intensa, chiado no 
peito, suores, incapacidade de per-
manecer deitado, cor arroxeada da 
pele, lábios e língua
. Tremores; aumento súbito da pres-
são arterial

2 Informe os dados do pacien-
te e siga as orientações dadas 
pela atendente.

. Acidentes graves

. Fraturas com hemorragia ou perda 
da consciência
. Afogamentos; choques elétricos; 
intoxicações graves
. Aspiração de corpos estranhos; 
ferimentos que necessitem sutura
. Febre elevada de causa não escla-
recida; vômitos repetidos
. Dores de cabeça súbitas e de for-
te intensidade
. Dores abdominais intensas que 
não cedem com remédios habituais

http://bit.ly/2STjpG6
http://bit.ly/39GF6yQ
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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

MUSCULAÇÃO 
A AV tem uma academia de ginástica com estrutura moderna e 
orientação profissional gratuita, sem taxas nem mensalidade. A 
sala de musculação oferece uma ampla variedade de equipamen-
tos: aeróbicos (esteiras e bicicletas), para trabalhar os músculos 
da parte inferior e superior do corpo como supino, cadeira exten-
sora, leg press e cross over. É preciso apenas atestado médico 
da área de Saúde da Volvo. A partir daí, profissionais da academia 
montam um plano de treino e é só começar a malhar.  

NA AV

seg a sex 6h15 às 12h45 e 15h às 22h

DESTAQUE ATIVIDADES

Saiba mais

FORÇA Alunos e instrutores da academia na área de musculação

http://bit.ly/2lLZHgP
http://bit.ly/2SM4o91
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DESTAQUE ESPAÇOS

Saiba mais Inscreva-se

CHURRASQUEIRAS
Ideal para quem deseja mais privacidade, as churrasqueiras indi-
viduais ficam em meio ao bosque da Associação Viking. São 16 
espaços devidamente equipados, com uma estrutura de primeira 
e capacidade para até 25 pessoas cada. As churrasqueiras estão 
sempre ocupadas por famílias, grupos de amigos e colegas, prin-
cipalmente nos fins de semana. São ideais não só para churras-
cos, mas também para comemorações, como aniversários. 

NA AV

ter a qui 16h às 23h sex 16h às 24h 
sáb 10h às 24h dom 10h às 22h Saiba mais Reserve

A PAZ Área das churrasqueiras fica em meio a bosque com muito verde

CLIQUE E ACESSE O GUIA COMPLETO

http://bit.ly/2kbWZAN
http://bit.ly/2QgWfrh
http://bit.ly/33LBWqB
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

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

