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O VIKINGFAMÍLIA

Edição especial traz informações e 
respostas essenciais sobre o coronavírus, 
depoimentos, um guia para ficar em casa, 

notícias da AV e muito mais. Confira.
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PARTICIPE! 

Até a pandemia de coronavírus se 
normalizar, O Viking Família será 
especial, um canal de informa-
ção sobre a Covid-19, saúde, 
bem-estar, troca de conheci-
mento e experiências. Só po-
demos fazer isso com a parti-
cipação dos funcionários Volvo 
e associados da AV. Suas dúvi-
das, perguntas, dicas e suges-
tões de conteúdos são muito 
bem-vindas. Clique nos ícones 
abaixo e fale com a gente.

Ou publique em nosso Facebook 
ou Instagram com a hashtag

#ovikingfamiliaunida

https://www.facebook.com/ovikingfamilia/
https://www.instagram.com/ovikingfamilia/
mailto:toda%40todaeditora.com.br?subject=Fale%20com%20O%20Viking%20Fam%C3%ADlia
https://www.facebook.com/ovikingfamilia/
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APRESENTAÇÃO O QUE VOCÊ VAI LER

BEM INFORMADO
O Viking Família foca em serviço e conhecimento 

O conhecimento em si 
mesmo é poder. Pou-

cas vezes a frase do filósofo e 
cientista inglês Francis Bacon 
fez tanto sentido. A pandemia 
de coronavírus, a escalada ex-
ponencial de informações so-
mada à era das fake news for-
mam uma tempestade perfeita 
de imperícia e desinformação. 
Assim, saber encontrar e clas-
sificar a verdade e o relevante 
é um serviço público essencial 
para atravessarmos com conhe-

cimento e equilíbrio os riscos e 
desafios que o momento exige.  

A partir desta edição e até a 
situação se normalizar, O Vi-
king Família tem uma nova 
estrutura e foco. Nossa missão 
é encontrar, classificar é com-
partilhar notícias relevantes que 
ajudem a complementar sua 
rotina de informação. Começa 
com um guia útil e organizado 
sobre  o coronavírus. Passa por 
conteúdos para ajudar no nosso 
novo dia a dia. E ainda notícias 

FIQUE ATENTO “Momento não é de pânico, mas sim de prevenção.” 
Veja vídeo do médico do ambulatório da Volvo, Omar Fayez Omar

https://bit.ly/3aoD2eT


O VIKING FAMÍLIA ABR 2020 | 5 

APRESENTAÇÃO O QUE VOCÊ VAI LER

O BÁSICO NA PREVENÇÃO A Gazeta do Povo preparou um vídeo 
curto com as dicas mais essenciais para se prevenir do coronavírus

da AV e links úteis.
A revista será também um 

ponto de encontro de boas his-
tórias e experiências de nossos 
funcionários e associados. Vamos 
compartilhar superação e solida-
riedade, responder suas dúvidas, 
encontrar juntos caminhos que 
tornem mais fácil o cotidiano.

“Nosso objetivo é, a cada edi-
ção, trazer a melhor síntese possí-
vel do que é mais importante em 
relação ao coronavírus, além de 
conteúdos sobre saúde, bem-es-
tar e qualidade de vida em tem-
pos de mobilidade reduzida”, diz 
Sérgio Lazarini, gerente médico 
do trabalho da Volvo.  

“O Viking Família é um ca-
nal de comunicação relevan-
te, um ponto de encontro de 
informações que interessam à 
família Volvo. Sua missão está 
no nome. E não será diferente 
agora”, afirma Sidiclei Chaves, 
coordenador da AV. 

A revista tem seis seções: 1) 
coronavírus, 2) por você, 3) 
bem-estar, 4) mais AV, 5) seu 
bolso e 6) saiba mais. Na página 
2, você encontra os canais para 
falar com a gente. Sua participa-
ção é importante para uma edi-
ção cada vez mas em sintonia 
com o que você quer ler. Então, 
bem-vindo e boa leitura. 

https://bit.ly/2wIYkFr
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CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

MAIS CONTEÚDO
Um guia de informações úteis sobre o coronavírus

Selecionamos 18 vídeos e 
reportagens de alguns dos 

principais veículos de comu-
nicação do Brasil e do mundo 
com informações sobre o vírus 
e suas consequências. Vão des-
de as mais básicas, como o que 
é a Covid-19 (acima), até pes-
quisa, análises e previsões sobre 
o vírus e a pandemia. 

Na próxima página, o médi-
co Drauzio Varella desmonta 
14 fake news sobre o corona-
vírus em um vídeo da Folha de 

S. Paulo. Nas páginas seguintes, 
trazemos mais 16 conteúdos 
importantes. 

O primeiro é um guia interati-
vo de O Estado de S. Paulo com 
115 perguntas e respostas sobre 
a Covid-19. Em seguida, o se-
cretário de Vigilância Sanitária 
do Ministério da Saúde ensina 
como lavar as mãos. Pode não 
ser novidade para você. Mas é 
tão essencial para o combate ao 
vírus que vale a pana relembrar. 

Na sequência, você confere 

UM VÍRUS INÉDITO Vídeo rápido da Organização Mundial da Saúde 
explica em inglês o que é e como se proteger do coronavírus. Confira 

https://bit.ly/2QPMWPb
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CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

VERDADES E MENTIRAS Álcool em gel, uso de máscara, vitamina C. 
Em vídeo, Drauzio Varella desmonta 14 fake news sobre o coronavírus

VÍDEO COMO HIGIENIZAR O CELULAR

um estudo publicado no G1 so-
bre como o coronavírus se com-
porta em superfícies e tecidos. 
Uma das mais importantes é o 
seu celular. Saiba como higieni-
zá-lo em um vídeo da Gazeta 
do Povo. 

Em meio a uma enxurrada 
de informações sobre a doença, 
uma reportagem da BBC listou 
e respondeu as perguntas mais 
buscadas pelos brasileiros no 
Google. A mesma BBC prepa-
rou um vídeo com 10 boas no-
tícias sobre o coronavírus. Em 
tempos de fake news, conheça 
sites e acesse uma cartilha para 
checar o que é ou não verdade. 
Aprenda também truques para 

não tocar o rosto, bem impor-
tante para não se contaminar. 
Eles não são invencíveis. Descu-
bra o que os dados falam sobre 
a contaminação de jovens. 

E tem mais: os cuidados no 
supermercado, uma playlist da 
TV UFPR com dicas e o papel 
da ciência brasileira no comba-
te ao coronavírus, um raio x das 
mortes no Brasil, os sintomas 
iniciais mais comuns, a previsão 
de remédios para o segundo se-
mestre e uma longa entrevista 
com o microbiologista Atila Ia-
marino. Encerramos com uma 
reportagem da revista Foreing 
Policy com análise e previsões 
de 12 grandes pensadores. 

https://bit.ly/2JDt39H
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CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

Guia de perguntas 
e respostas

As superfícies 
e o coronavírus

Como lavar as 
mãos do jeito certo

Como higienizar 
o seu smartphone

O Estado de S. Paulo Material 
interativo responde 115 
dúvidas sobre coronavírus  

Bem-Estar Estudo aponta 
que plástico e aço ampliam 
a sobrevida do vírus

Ministério da Saúde Secretá-
rio mostra em vídeo a
higienização passo a passo

Gazeta do Povo Aprenda em 
sete etapas. Medida é 
básica no combate ao vírus
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https://bit.ly/3bsVYcC
https://bit.ly/3bsVYcC
https://glo.bo/2UDk11P
https://glo.bo/2UDk11P
https://bit.ly/39mjczQ
https://bit.ly/39mjczQ
https://bit.ly/2UJMBPb
https://bit.ly/2UJMBPb
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CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

Da origem do vírus 
a questões práticas

Como identificar 
fake news? 

Sabemos quem é, 
como detecar...

É difícil, mas tente 
esses quatro truques 

BBC Respostas para as 
perguntas mais buscadas 
pelos brasileiros no Google

Agência Brasil Entidades se 
mobilizam para desmentir 
notícias falsas. Veja cartilha

BBC Temos 10 boas no-
tícias sobre o coronavírus 
em meio à pandemia

Folha de S. Paulo Aprenda 
como parar de tocar 
o seu próprio rosto
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https://bbc.in/3dYp6us
https://bbc.in/3dYp6us
https://bit.ly/2wKreoV
https://bit.ly/2wKreoV
https://bbc.in/2vRIl7B
https://bbc.in/2vRIl7B
https://bit.ly/2QPJF2m
https://bit.ly/2QPJF2m
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CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

Supermercado: antes, 
durante e depois

As universidades e o 
combate à epidemia

Os jovens não 
são invencíveis

Um raio x das mortes 
no Brasil por Covid-19

O Estado de S. Paulo Veja 
como evitar a contamina-
ção pelo coronavírus

TV UFPR Veja playlist com
dicas e informações sobre
a ciência brasileira

BBC O que os dados 
mostram até agora sobre 
incidência entre eles 

Folha de S. Paulo 80% eram 
doentes. Dados  podem 
ajudar a definir isolamento

https://bit.ly/39porOW
https://bit.ly/39porOW
https://bit.ly/39iWQ1T
https://bit.ly/39iWQ1T
https://bbc.in/2xpT9dN
https://bbc.in/2xpT9dN
https://bit.ly/349yfMd
https://bit.ly/349yfMd
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CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

“Tempo é o fator 
mais importante”

“Remédios podem vir 
em alguns meses”

Estudo: O sintoma 
inicial mais comum

A pandemia que 
mudará o mundo

Roda Viva Programa com 
Atila Iamarino bateu 
recorde de audiência. Veja

Deutsche Welle Empresa 
que lidera pesquisa fala no 
2º semestre. Leia entrevista

Exame Mais da metade das 
pessoas com Covid-19 ti-
veram tosse seca e fadiga

Foreign Policy 12 dos 
principais pensadores glo-
bais fazem suas previsões

https://bit.ly/39APaIF
https://bit.ly/39APaIF
https://bit.ly/39tVRwd
https://bit.ly/39tVRwd
https://bit.ly/2xvkXNA
https://bit.ly/2xvkXNA
https://bit.ly/2xvldfw
https://bit.ly/2xvldfw
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EM CASA Alice e os filhos, Daniela e Schlagenhaufer. Eles contam 
experiências e dão dicas. Confira os vídeos nas páginas seguintes

POR VOCÊ DEPOIMENTOS E EXPERIÊNCIAS

UM NOVO TEMPO
As redescobertas de quem está em isolamento social 

O Viking Família pediu a 
funcionários da Volvo e 

associados da AV para dividi-
rem com os leitores suas expe-
riências e dicas durante o isola-
mento social. 

Nesta primeira edição, você 
confere os depoimentos de Ali-
ce Woicik, Daniela Almeida e 
Augusto Schlagenhaufer. Três 
histórias diferentes, mas com 
muitas semelhanças. Talvez a 
principal delas seja a redesco-
berta que só as horas livres per-

mitem. Alice tem ainda mais 
tempo para os filhos. “Eles têm 
desenhado bastante e consegui 
aumentar a atenção que dedico 
a eles”, conta. 

Augusto cuida dos pais idosos 
e se divide entre bonsais, sua 
pastora alemã e leitura. 

Já Daniela estabeleceu uma 
rotina com o marido Rodrigo. 
Uma lista longa para se manter 
ocupada que inclui de hobbies a 
vários livros redescobertos. Veja 
nas próximas páginas.
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POR VOCÊ DEPOIMENTOS E EXPERIÊNCIAS

“Tenho mais tempo 
para os meus filhos”
Alice Woicik foi com a família para a casa dos pais 
para cuidar deles e ter mais espaço para as crianças

A Lapa foi escolhida por 
Alice Woicik, da área de 

VPS da organização de GTO 
E&BM, o marido e os filhos para 
passar o período de isolamento 
social. Eles estão na casa dos pais 
dela, que pertencem ao grupo 
de risco e assim podem ajudá-
-los com as compras essenciais. 

Além disso, os filhos Gusta-

vo, de oito anos, e Marina, de 
três anos, têm mais espaço para 
brincar porque a casa tem quin-
tal. Eles têm mantido a rotina 
com tranquilidade e nesse perí-
odo estão reforçando ainda mais 
os laços familiares. “Meus filhos 
têm desenhado bastante e con-
sigo mais tempo para ficar com 
eles”, conta ela. 

JUNTOS Alice, Gustavo e Marina. União reforçou laços familares. Veja

https://bit.ly/2RdUBXq
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POR VOCÊ DEPOIMENTOS E EXPERIÊNCIAS

“Nos dedicamos à 
casa e aos hobbies”
Daniela Almeida e o marido Rodrigo podem ler 
mais, estudar e também não descuidam das finanças

Daniela Almeida, da área 
de Meio Ambiente da 

Volvo, está em casa com o ma-
rido Rodrigo, autônomo e tam-
bém em isolamento social. Os 
dias dos dois têm sido dedicados 
à organização da casa, leitura de 
livros e exercícios que procuram 
manter, apesar de estarem isola-
dos. O curso de inglês também 

tem seguido com vídeoaulas. 
Daniela ainda cuida das plantas 
e faz artesanato. Todos os dias 
o casal faz meditação. Segundo 
ela, este momento é importan-
te para manter a calma e princi-
palmente buscar paz. No vídeo 
acima, ela dá várias dicas. Tem 
livros, série da Netflix, sites e um 
canal de finanças no Youtube. 

PARTILHA Rodrigo e Daniela, que dá dicas interessantes. Veja o vídeo

https://bit.ly/2JKIH3a
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POR VOCÊ DEPOIMENTOS E EXPERIÊNCIAS

“Retomei hábitos 
antes esquecidos”
Augusto Schlagenhaufer, do Reman, usa isolamento 
pra cuidar dele e dos pais e redescobriu coisas simples 

Hábitos que, na pressa do 
dia a dia, estavam esque-

cidos foram retomados. Além de 
todos os cuidados com a higieni-
zação da casa e lavagem das mãos, 
Augusto também cuida dos pais.

“São idosos e eu passei a fa-
zer coisas como ir ao mercado e 
farmácia para evitar que saiam à 
rua, já que são do grupo de ris-

co”, conta.
Também tem se alimentado 

e dormido bem para manter a 
imunidade boa. E, sempre que 
possível, fica em casa onde se 
dedica a cuidar dos bonsais e 
brincar com sua pastora alemã. 
A leitura está em dia. Aconselha 
“A Arte da Guerra”, de Sun Tzu. 
“Estou relendo e vale a pena.” 

MIX Schlagenhaufer, bonsais e “A Arte da Guerra”. Clique e assista

https://bit.ly/3aZ60Cg
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BEM-ESTAR UM GUIA PARA FICAR EM CASA

DIAS SAUDÁVEIS
Rotina, alimentação, cursos. Como ficar ativo em casa

Ocupar a mente e o corpo 
no isolamento é essencial 

para se manter saudável. E esta 
seção lista 13 conteúdos para 
ajudar toda a família. Começa 
com o vídeo acima, com dicas da 
Organização Mundial da Saúde 
para controlar o estresse duran-
te a pandemia. Seguimos com 
informações sobre organização, 
nutrição e estudo em casa. 

Confira como organizar sua 
rotina, o trabalho em home offi-
ce, apps para meditação e apren-

da a se exercitar numa simples 
cadeira. Também os alimentos 
essenciais para sua dieta, dicas 
de um imunologista da UnB e 
como organizar a compra do su-
permercado.

Tem uma lista de cursos de 
graça, como ajudar seu filho em 
tempos cada vez mais online, um 
plano de estudos em casa passo 
a passo e uma lista de 10 apps 
que ajudam na organização. Por 
último, dicas de astronautas para 
vencer o isolamento em família. 

FIQUE BEM É importante não relaxar com os cuidados da saúde 
mental. Veja 6 dicas para controlar o estresse durante a pandemia
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https://bit.ly/2UmYHi9


O VIKING FAMÍLIA ABR 2020 | 17 

BEM-ESTAR UM GUIA PARA FICAR EM CASA
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Rotina ajuda saúde 
psíquica na pandemia

Nove apps gratuitos 
pra fazer meditação

Como se adaptar 
ao home office

Dicas para quem tem 
mais de 60 anos

Jornal USP Conheça 
algumas estratégias para 
montar a sua em casa

Minha Vida Técnica reduz 
estresse e ansiedade e 
melhora noite de sono

BBC Confira oito dicas 
para se adequar 
ao trabalho em casa

Eu Incentivo a Saúde Veja 
exercícios para fazer 
sentado numa cadeira

https://bit.ly/2Umxb4b
https://bit.ly/2Umxb4b
https://bit.ly/3aqcUjI
https://bit.ly/3aqcUjI
https://bbc.in/2UnXYxh
https://bbc.in/2UnXYxh
https://bit.ly/33P3Hz7
https://bit.ly/33P3Hz7
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BEM-ESTAR UM GUIA PARA FICAR EM CASA
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Oito alimentos para 
elevar a imunidade

O que comprar e 
em qual quantidade

Um guia para se 
manter saudável

NutriDiversidade Do peixe ao 
extrato de própolis, veja o 
que é indispensável

Huffpost Uma lista de 
alimentos para ficar em 
casa por duas semanas

Em PDF Imunologista da 
UnB lista sete ações para 
se proteger do coronavírus

Uma lista de cursos 
online e de graça

Nexo Universidades, esco-
las e plataformas de strea-
ming oferecem conteúdos 

https://bit.ly/3dwDoCd
https://bit.ly/3dwDoCd
https://bit.ly/3dyxUHi
https://bit.ly/3dyxUHi
https://bit.ly/3dyxLne
https://bit.ly/3dyxLne
https://bit.ly/39tWvtD
https://bit.ly/39tWvtD
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BEM-ESTAR UM GUIA PARA FICAR EM CASA
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Seu filho está cada 
vez mais online

Plano de estudos 
para as crianças

Astronautas dão 
dicas pro isolamento

10 aplicativos para 
estudar e se cuidar 

O Estado de S. Paulo Saiba 
como ajudá-lo a fazer o 
melhor uso desse tempo

G1 Paciência, flexibilidade 
e organização são 
pontos importantes

G1 Desafio é administrar o 
tempo e conviver em famí-
lia sem que haja conflitos

Guia do Estudante Apps 
ajudam no conteúdo, orga-
nização e saúde mental 
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https://bit.ly/2yEbB2Z
https://bit.ly/2yEbB2Z
https://glo.bo/2WMKg8D
https://glo.bo/2WMKg8D
https://glo.bo/39l0bOc
https://glo.bo/39l0bOc
https://bit.ly/2UEtp5f
https://bit.ly/2UEtp5f
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MUITA DIVERSÃO
Confira uma lista de opções para se entreter em casa 

Você não vai encontrar 
aqui lista de série e filmes 

da Netflix e outros serviços si-
milares. Para se divertir em casa, 
crianças, jovens, adultos e idosos 
têm muitas outras opções legais.

Ainda nesta página, acima 
tem o “#tamojunto”, festival 
online que reúne show de dive-
ros artistas. Nas seguintes, mais 
12 opções. 

Começamos com os peque-
nos. Tem quebra-cabeça no Por-
tal Saber, contadoras de histórias 

infantis no Instagram, brincadei-
ras em casa e receitas para levar 
a meninada pra cozinha. Para jo-
vens e adultos, opções quase in-
finitas no Google Arts & Cultu-
re, visita digital a grandes museus 
do mundo, apps e jogos para en-
tretenimento em grupo online. 
Também audiolivros e grandes 
bibliotecas com acervo de graça. 
Ainda, 180 HQs da Turma da 
Mônica e uma maratona de op-
ções no universo da cultura pop 
brasileira. Divirta-se. 

#TAMOJUNTO Mallu Magalhães. Pop, rock, samba. Festival online de 
O Globo reúne pocket shows com artistas de diferentes gêneros. Veja

https://bit.ly/2Jwm4zt
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BEM-ESTAR UM GUIA PARA FICAR EM CASA

Guia para crianças 
em quarentena

Matemática é aliada 
pra entreter garotada

As contadoras 
de histórias infantis 

14 receitas pra fazer 
com os pequenos

O Globo Cartilha ajuda pais 
e mães na elaboração de 
brincadeiras para os filhos

Agência Brasil Portal Saber 
oferece quebra-cabeças 
dirigido ao público infantil

Cláudia Mulheres se unem 
para levar momentos 
lúdicos e educativos 

Casa e Jardim São pratos 
tentadores para juntar as 
crianças na cozinha

https://glo.bo/2UTuSVB
https://glo.bo/2UTuSVB
https://bit.ly/3aqF8Ll
https://bit.ly/3aqF8Ll
https://bit.ly/3bB2UEN
https://bit.ly/3bB2UEN
https://glo.bo/2UmxZWL
https://glo.bo/2UmxZWL
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BEM-ESTAR UM GUIA PARA FICAR EM CASA

Guia de conteúdos pra 
se divertir em casa

Além de séries de TV, 
leituras e casa em dia

Da arte ao mundo 
dos dinossauros

Para quem não quer 
ficar só na conversa

G1 Lista tem museus, 
festivais, cursos, séries, 
filmes e material infantil

Huffpost 10 ótimas 
atividades para fazer no 
período de home office

Google Arts & Culture Página 
reúne um vasto conteúdo 
para todas as idades

G1 Listamos 10 jogos e 
apps para o entretenimen-
to em grupo à distância

https://glo.bo/2y8y0Vz
https://glo.bo/2y8y0Vz
https://bit.ly/33Of7mR
https://bit.ly/33Of7mR
https://bit.ly/2WYCc4X
https://bit.ly/2WYCc4X
https://glo.bo/3apO7wh
https://glo.bo/3apO7wh
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BEM-ESTAR UM GUIA PARA FICAR EM CASA

Acesse de graça 
acervos de livros

Audiolivro é uma 
nova tendência

180 HQs clássicas 
da Turma da Mônica

Um mix de opções 
para maratonar

Universia Conheça 
13 bibliotecas digitais 
com acesso gratuito

Ubook Plataforma tem 
milhares de opções a partir 
de R$ 14,90 por mês

Huffpost Acesse de graça 
quadrinhos de Mauricio de 
Sousa desde os anos 50

Omelete Maior site de 
cultura pop do país elenca 
série, filmes, quadrinhos etc

https://bit.ly/3bzuCRZ
https://bit.ly/3bzuCRZ
https://www.ubook.com/home
https://www.ubook.com/home
https://bit.ly/3bp6Bgu
https://bit.ly/3bp6Bgu
https://bit.ly/2UxNEmc
https://bit.ly/2UxNEmc
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MAIS AV A ASSOCIAÇÃO NÃO PARA

A IMAGEM DA AV
Aproveite o tempo em casa e participe do concurso

O concurso de fotos dos 40 
anos da AV não parou. E 

agora que estamos todos em casa, 
é uma boa hora para pesquisar 
seu smartphone e computador 
e encontrar aquelas imagens que 
vão nos ajudar a contar as quatro 
décadas da associação. 

“Queremos produzir um re-
gistro fotográfico da AV plural 
e democrático, só possível por 
meio de um evento para o qual 
todos os associados estão convi-
dados a participar”, diz Sidclei 

Chaves, coordenador da AV.
O tema do concurso é “Di-

versão e qualidade de vida: 40 
anos da AV”. E o padrão das fo-
tos é livre. Pode ser desde uma 
selfie, passando por eventos 
em família ou entre amigos até 
paisagens. A única regra é que 
devem ser em um dos espaços 
e atividades que a AV oferece. 
Exemplos? Praticando uma ati-
vidade física, se divertindo nas 
churrasqueiras ou no lago de 
pesca, em algum evento como a 

MOMENTO FAMÍLIA A primeira foto recebida para o concurso foi en-
viada por Cibely de Souza, que está com seus pais Adriana e Devanir 
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Anexe a foto ao e-mail. Não envie no corpo do texto

seu e-mail

toda@todaeditora.com.br

Concurso de fotos 40 anos AVASSUNTO

PARA

DE

O que adicionar no corpo do e-mail:
1) Título: dê um nome para a sua foto
2) Local: diga onde foi feita na AV
3) Data: quando foi feita
4) Descreva: nos conte em algumas palavras um pouco 
sobre a foto. Informações que expliquem e nos ajudem a 
contextualizá-la para o concurso

Você também deve incluir:
1) Seu nome completo
2) Um telefone (opcional)
3) Sua matrícula da Volvo ou da AV (indispensável)

COMO ENVIAR AS FOTOS
Veja como deve ser o e-mail

festa Julina, o Dia das Crianças. 
Acima, você confere passo a 

passo como enviar as fotos para o 
e-mail toda@todaeditora.com.br. 
Atente-se para a sua matrícula 
da Volvo e da AV, já que o con-
curso é só para funcionários e 
associados. 

Lançado na primeira edição 
do ano, o concurso já recebeu 
quase 30 fotos de vários esti-

los. Tem família, selfie, criança, 
adulto, grupos de amigos, Oli-
viking. O concurso foi organi-
zado em cinco etapas classifi-
catórias e uma final. Mas até a 
situação se normalizar as etapas 
estão suspensas. A organização 
do concurso fará uma seleção 
inicial e esta seleção vai para o 
voto popular definir os vence-
dores. Participe!

mailto:toda%40todaeditora.com.br?subject=
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MAIS AV A ASSOCIAÇÃO NÃO PARA

QUANDO VOLTAR
Legado de melhorias retorna após férias coletivas

Em respeito à vida e bem-estar 
de todos, a Volvo e a AV 

estão em férias coletivas. Mas 
não estamos parados. De casa 
e de forma remota, a equipe da 
associação trabalha e refaz o pla-
nejamento para quando as por-
tas reabrirem. 

A Associação Viking comple-
ta 40 anos em 21 de outubro. 
Um dos principais legados do 
aniversário será uma série de 
melhorias. “Após conversar com 
a diretoria e o conselho consul-

tivo, decidimos, em vez de uma 
grande festa para marcar a data, 
investir em melhorias que irão 
beneficiar os associados por mais 
tempo”, diz o coordenador da 
AV, Sidclei Chaves.

Serão muitas novidades em 
infraestrutura e também em 
atividades. A primeira, pronta, 
é o novo espaço de playground 
para as crianças e que atende 
aos usuários das churrasqueiras 
individuais. Além dos brinque-
dos, o espaço agora conta com 

MOVIMENTO A professora Letícia Grzibovzki ensina exercícios sim-
ples mas eficazes para você fazer em casa. Veja mais no site da AV

https://www.associacaoviking.com.br/
https://bit.ly/2UZzIAo
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OPÇÕES O Costão do Santinho, Presidente Epitácio e Foz. Veja vídeos 
das atrações e já faça um esquenta para quando a viagem chegar

um campinho sintético. E todo o 
material usado é do reaproveita-
mento da substituição, em julho 
de 2019, da grama sintética da 
quadra que fica ao lado do Soc-
cer Bar.

Outra melhoria que vai aten-
der a uma demanda crescente 
na área das churrasqueiras in-
dividuais é o Espaço Gourmet. 
Um local para até 40 pessoas, si-

A viagem para o Costão do 
Santinho será de 27 a 29 de no-
vembro. Para Presidente Epitá-
cio, de 9 a 12 de outubro e, para 
Foz do Iguaçu, de 4 a 7 de se-

milar ao quiosque, muito solici-
tado para eventos por comportar 
um número maior de pessoas. 

Ainda sobre bem-estar, saúde 
e esporte, o ano comemorativo 
terá festivais esportivos. E você 
vai acompanhar tudo aqui em 
O Viking Família. Enquanto 
não voltamos, cuide da saúde e 
do bem-estar, seu e da sua famí-
lia. E até breve.

EXCURSÕES TÊM NOVAS DATAS
tembro. As condições permane-
cem as mesmas. Mas, se deseja 
desistir, deve entrar em contato 
com a AV para o cancelamento. 
Saiba mais aqui. 

http://bit.ly/2QeVgI6
http://bit.ly/2ZbbUOj
http://bit.ly/2Qlg80B
https://www.associacaoviking.com.br/contato
https://www.associacaoviking.com.br/contato
https://www.associacaoviking.com.br/excursoes
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SEU BOLSO FINANÇAS E ECONOMIA

PORTA DE SAÍDA
Cuide do seu dinheiro, um bom exemplo e uma análise

A cada novo dia da pande-
mia, fica claro que, após a 

saúde, a economia é o que mais 
preocupa. Com as pessoas iso-
ladas, os negócios não giram. A  
lista de temas econômicos aqui 
poderia ser também tão ampla 
quanto sobre o coronavírus. Mas 
nos deteremos ao mais essencial.

Começamos com a reporta-
gem acima do E-Investidor com 
dicas para ajustar receita e des-
pesa neste momento. Na pági-
na seguinte, reportagem do site 

Infomoney elenca 10 respostas 
sobre os direitos do consumi-
dor na quarentena. Em seguida, 
listamos 15 canais no YouTube 
sobre educação financeira. Um 
vasto conteúdo com todo tipo 
de especialistas. Reportagem do 
New York Times traz um bom 
exemplo: como a Coreia do Sul 
passa pela crise sem desligar a 
economia. Por último, um arti-
go de Martin Wolf, um dos mais 
respeitados colunistas de econo-
mia do mundo. 

CAMINHOS Como refazer as contas para passar a quarentena sem 
prejuízos e reduzir o impacto financeiro em meio à crise. Clique e leia

https://bit.ly/39rdHjc
https://bit.ly/39rdHjc
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Da mensalidade à 
devolução de dinheiro

Como a Coreia do 
Sul achatou a curva

O Youtube e a sua 
educação financeira

A pandemia é 
um desafio ético

Infomoney 10 respostas 
sobre os direitos do 
consumidor na quarentena

NYTimes País mostrou que 
é possível conter o vírus 
sem desligar a economia

Canal do Ensino Conheça 
15 canais para ajudar em 
suas finanças pessoais

Martin Wolf Para evitar o 
desastre, vacina entre os 
países é a solidariedade

https://bit.ly/33PR2Mb
https://bit.ly/33PR2Mb
https://nyti.ms/2Un9Qzp
https://nyti.ms/2Un9Qzp
https://bit.ly/33P4WhL
https://bit.ly/33P4WhL
https://bit.ly/3amqODy
https://bit.ly/3amqODy


30 | O VIKING FAMÍLIA ABR 2020

SAIBA MAIS UM GUIA DE LINKS ÚTEIS

Organização Mundial da Saúde

Organização Mundial da Saúde

Organização Mundial da Saúde

Organização das Nações Unidas

Site reúne vasto conteúdo sobre 
o coronavírus e ações da OMS

Cadastre o WhatsApp da OMS 
e receba informações no celular 

Canal no Youtube tem várias 
playlists para você explorar

Página da seção Brasil sobre a 
Covid-19 tem muita informação

1

3

2

4

https://www.who.int/home
https://www.who.int/home
https://bit.ly/2UEqcCO
https://bit.ly/2UEqcCO
https://bit.ly/2wKbZw7
https://bit.ly/2wKbZw7
https://nacoesunidas.org/
https://nacoesunidas.org/
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Ministério da Saúde

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde

Governo do Paraná

Fique por dentro das últimas 
notícias e acesse especial

Serviço por WhatsApp envia 
informações atualizadas

YouTube da pasta tem a série 
TV Saúde e muito mais

Site especial traz um guia
completo sobre o coronavírus

5

7

6

8

https://saude.gov.br/
https://saude.gov.br/
https://bit.ly/2ydW75s
https://bit.ly/2ydW75s
https://bit.ly/39ppw9I
https://bit.ly/39ppw9I
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha
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www.volvogroup.com.br

www.associacaoviking.com.br

EXPEDIENTE 
O Viking Família é uma publicação do Grupo Volvo América Latina e da Associação Viking 
para a família dos funcionários . Editor e jornalista responsável: Flávio Arantes (MTB 4715) 
. Colaboração: Patrícia Blumel, Niva Dakuzaku, Hellen Guareschi e Alexandre Muller . 
Grupo Volvo América Latina. Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2.600, Curitiba (PR)

http://www.volvogroup.com.br
http://www.volvogroup.com.br

