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O VIKINGFAMÍLIA

As previsões para o isolamento social, 
remédios e vacinas. Veja também 

depoimentos, respostas para dúvidas 
e muito mais nesta edição especial

HORIZONTE
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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.

mailto:toda%40todaeditora.com.br?subject=Fale%20com%20O%20Viking%20Fam%C3%ADlia
https://www.facebook.com/ovikingfamilia/
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APRESENTAÇÃO O CORONAVÍRUS EM GRÁFICOS
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APRESENTAÇÃO O CORONAVÍRUS EM GRÁFICOS

INCIDÊNCIA POR 100 MIL HABITANTES NAS 5 MAIORES CIDADES DO PR
4

26,5

4

17,9
23,1

14,4

CASCAVEL

P. GROSSA

LONDRINA
CURITIBA

MARINGÁ

ATIVOS ATIVOS51,1% 28,9%

MORTES MORTES6,9% 6,1%
RECUPERADOS RECUPERADOS42% 65%

CASOS POR REGIÃO NO BRASIL
3

CASOS NO BRASIL
3

CASOS NO PARANÁ
4

CASOS NO MUNDO
1

NORTE ATIVOS12,6% 61,7%

SUL 5,8%

CENTRO-OESTE MORTES3,1% 7,1%
NORDESTE RECUPERADOS28,7% 31,2%

SUDESTE 49,7%

1 Dados do rastreador da Microsoft até 31 de abril
2 Dados do rastreador da Microsoft, Ministério da Saúde e 
Secretaria da Saúde do Paraná até 31 de abril
3 Dados do Ministério da Saúde até 31 de abril
4 Dados da Secretaria da Saúde do Paraná até 31 de abril

https://www.bing.com/covid
https://www.bing.com/covid
https://covid.saude.gov.br/
http://www.saude.pr.gov.br/
https://covid.saude.gov.br/
http://www.saude.pr.gov.br/
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CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

OLHOS NO FUTURO
O que esperar da pandemia daqui para frente

Do que sabemos até ago-
ra sobre o coronavírus ao 

relato de brasileiros recém-saí-
dos da quarentena na China, a 
seção selecionou e classificou 26 
conteúdos para auxiliar na sua 
informação e conhecimento so-
bre o vírus e suas consequências. 

Desta vez, focamos em saídas, 
horizontes. Começamos com o 
vídeo acima, no qual a médica 
do trabalho e do VOAM Helen 
Amatuzzi responde dúvidas fre-
quentes enviadas por usuários ao 

canal de atendimento do plano. 
Na página seguinte, um vídeo 
da ONU alerta para algo pouco 
explorado: a relação entre pan-
demias e a destruição do meio 
ambiente. 

Depois, são mais seis páginas 
e 24 conteúdos com a propos-
ta de apresentar um panorama 
dos temas mais urgentes, além 
de serviço. Partimos com o que 
sabemos até agora sobre a Co-
vid-19 e a arquitetura do vírus. 
Seguimos com a importância 

RESPOSTAS A médica do trabalho e do VOAM Helen Amatuzzi 
responde dúvidas que chegam ao canal de atendimento do plano; veja 

https://bit.ly/35Fq3UR
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CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

CHAMADO DA NATUREZA Para evitar novos surtos, comércio ilegal 
de animais selvagens e a destruição de habitats devem acabar. Assista

VÍDEO COMO HIGIENIZAR O CELULAR

e projeções sobre o isolamento 
social. Até quando, o que é dis-
tanciamento intermitente e uma 
ilustração em 3D para você en-
tender de vez a importância do 
distanciamento. 

Em seguida, descubra o enig-
ma e os tipos de imunidade con-
tra o vírus. Depois, os estudos 
mais promissores sobre drogas e 
vacinas e as oito maneiras com 
que os cientistas esperam chegar 
lá. No Brasil, a USP investe no 
estudo de centenas de molécu-
las em busca de uma que iniba a 
enzima do vírus. 

O próximo conjunto de conte-
údos procura apresentar um raio 
x do Brasil. As projeções para a 

doença no país, um retrato dos 
mais atingidos pelo vírus, o per-
centual de idosos por cidades e 
gráficos com a evolução por mi-
crorregiões brasileiras. 

E chegamos ao conteúdo de 
serviço. Conheça e acesse o Te-
leSUS, ferramenta do Ministério 
da Saúde para rastrear o vírus, 
descubra como a água sanitá-
ria pode limpar tudo em casa e 
aprenda a fazer máscara de pano 
só com agulha e linha. Saiba 
também como não trazer o vírus 
para casa e onde ele se esconde. 
Por último, o bom exemplo da 
Alemanha no combate à pande-
mia e brasileiros que viveram a 
quarentena na China. Boa leitura.

https://bit.ly/2yc2Z3L
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CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

O que sabemos 
sobre o coronavírus

Entenda a importância 
do distanciamento

A arquitetura do 
novo coronavírus 

Distanciamento 
social até quando? 

OMS Vídeo ilustrado 
da organização conta 
a curta história do vírus

NYTimes Veja simulação 3D 
e descubra por que é tão 
importante manter distância

Folha de S. Paulo Entenda 
a anatomia do vírus e onde 
fármacos devem atuar

YouTube Para especialista, 
cenário provável é de 
alternância. Assista 

https://bit.ly/3bYNZVo
https://bit.ly/3bYNZVo
https://nyti.ms/2zJXLMK
https://nyti.ms/2zJXLMK
https://bit.ly/2Wof6m2
https://bit.ly/2Wof6m2
https://bit.ly/2WpYiLM
https://bit.ly/2WpYiLM
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CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

Distanciamento 
intermitente. O que é

Imunidade é enigma 
do coronavírus 

O que vem após o 
isolamento social

Quais são os 
tipos de imunidade

BBC Estratégias para lidar 
com a pandemia a curto, 
médio e longo prazo

El País Pesquisadores 
querem descobrir quanto 
tempo dura a proteção

Science Governos devem 
triangular saúde, liberdade 
e restrições econômicas

Wired Virus está em algum 
lugar entre mínimo e máxi-
mo de proteção. Entenda

https://bbc.in/2SqQBDS
https://bbc.in/2SqQBDS
https://bit.ly/2WiOxyT
https://bit.ly/2WiOxyT
https://bit.ly/3aQsepq
https://bit.ly/3aQsepq
https://bit.ly/3aTnkYR
https://bit.ly/3aTnkYR
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CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

Drogas e vacinas 
contra a pandemia 

Vacinas “desenham” 
imunidade ao vírus

Como a OMS quer 
chegar a um remédio

USP usa moléculas 
contra o coronavírus

Bloomberg EUA autorizam 
remédio. Site rastreia os
estudos mais promissores 

Nature Veja oito maneiras 
pelas quais os cientistas 
esperam chegar lá

BBC Organização foca em 
quatro abordagens de tra-
tamento mais promissoras

Jornal da USP Estudo explora 
centenas e busca uma 
que iniba enzima do vírus

https://bloom.bg/2SsRL1k
https://bloom.bg/2SsRL1k
https://go.nature.com/2z82G9V
https://go.nature.com/2z82G9V
https://bbc.in/2St69H4
https://bbc.in/2St69H4
https://bit.ly/3fc4xLB
https://bit.ly/3fc4xLB
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CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

Os mais atingidos 
pelo vírus no Brasil

Veja em sua cidade 
quantos são idosos

Gráfico traz projeções 
para o Brasil

Confira a evolução 
do vírus por cidades

Folha de S. Paulo Idosos e 
doentes são três de cada 
quatro casos. Veja raio x

Folha de S. Paulo Pessoas 
com mais de 65 anos são 
quase 80% das vítimas 

Nexo Imperial College de 
Londres construiu modelos. 
Entenda o que consideram

Estadão Gráficos exploram 
como a doença avança 
em microrregiões do país

https://bit.ly/35tufa6
https://bit.ly/35tufa6
https://bit.ly/35ojohu
https://bit.ly/35ojohu
https://bit.ly/35pZ1As
https://bit.ly/35pZ1As
https://bit.ly/3aWxIyX
https://bit.ly/3aWxIyX
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CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

TeleSUS é estratégia 
de teleconsulta 

Máscara de pano só 
com agulha e linha

Uma solução simples 
para a casa inteira

UFPR responde 
dúvidas da população

Ministério da Saúde Conhe-
ça o serviço que ajuda no 
diagnóstico da Covid-19

Ministério da Saúde Você 
precisa de pouco para se 
proteger. Veja o vídeo

ONU Mistura diluída 
de água sanitária é 
para superfícies e piso

G1 As pessoas perguntam 
e respostas estão no portal 
da instituição. Confira

https://bit.ly/2zRA1GI
https://bit.ly/2zRA1GI
https://bit.ly/2z4uJae
https://bit.ly/2z4uJae
https://bit.ly/2YqgK9u
https://bit.ly/2YqgK9u
https://glo.bo/2xxglao
https://glo.bo/2xxglao
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CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

Os lugares onde o 
corona se esconde 

O bom exemplo que 
vem da Alemanha

Como não trazer 
o vírus para casa

Uma experiência do 
outro lado do mundo

NYTimes O vírus está nas 
minhas roupas, sapatos, 
cabelos? Descubra

BBC Veja quatro motivos 
que permitiram ao país
flexibilizar a quarentena 

BBC O mais importante é a 
higiene das mãos e evitar 
tocar o rosto. Veja dicas

Estadão Aprenda com os 
brasileiros recém-saídos 
da quarentena na China

https://nyti.ms/2KVgcQW
https://nyti.ms/2KVgcQW
https://bit.ly/2yYjRuF
https://bit.ly/2yYjRuF
https://bbc.in/2SqRk84
https://bbc.in/2SqRk84
https://bit.ly/2WilfjU
https://bit.ly/2WilfjU
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TIRA-DÚVIDAS PERGUNTE E RESPONDEMOS

“Como devo reforçar 
a minha imunidade”
Alan Holzmann pergunta e nutricionista da Secretaria 
da Saúde da Prefeitura de Curitiba responde

PERGUNTA Alan: como imunidade ajuda contra o vírus. Veja resposta

O funcionário da Volvo in-
daga se o reforço da imu-

nidade também pode ajudar na 
reação do organismo no caso de 
a pessoa contrair o coronavírus. 
Patrícia Pinheiro, nutricionista 
da Secretaria da Saúde da Pre-
feitura de Curitiba, explica que 
o reforço da imunidade começa 
com uma alimentação saudável. 

“O segredo é evitar os alimentos 
processados e industrializados e 
investir numa alimentação ba-
seada em arroz, feijão, carne ou 
ovos e frutas, legumes e verdu-
ras.” Mas a especialista vai além 
do básico e elenca várias outras 
dicas importantes para uma die-
ta saudável. Clique na imagem 
acima e assista ao vídeo. 

https://bit.ly/2z9uIBU
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TIRA-DÚVIDAS PERGUNTE E RESPONDEMOS

“Como me exercitar 
se não há espaço”
Camile Pereira mora num apartamento pequeno 
e quer saber os cuidados para praticar atividades

A médica do VOAM Helen 
Amatuzzi diz que ter uma 

rotina de exercícios é importan-
te principalmente para quem já 
matinha a prática antes do isola-
mento. A médica recomenda 30 
minutos por dia como o ideal. 
“Ajuda a manter a nossa imu-
nidade, o nosso humor, a ficar 
mais relaxado e calmo”, explica. 

O melhor é se exercitar em casa, 
mas se não for possível, a médica 
elenca dicas e cuidados que você 
deve ter para praticar na rua ou 
em parques. Clique na imagem 
acima e veja o vídeo. E confira a 
partir da página 29 uma série de 
treinos que a Associação Viking 
preparou para você e toda a fa-
mília fazerem em casa. 

EXERCÍCIO Camile quer praticar na rua. Veja o que diz médica do VOAM

https://bit.ly/3c8tBRW


16 | O VIKING FAMÍLIA MAI 2020

POR VOCÊ DEPOIMENTOS E EXPERIÊNCIAS

“Nos divertimos 
com as crianças”
Liliane Wrublewski aposta na criatividade 
para entreter os filhos de quatro e dez anos

A funcionária do Prédio 40 
está em isolamento com 

o marido e os filhos Giovanna 
(4 anos) e Pedro Henrique (10 
anos). Ela conta que é preci-
so achar atividades para distrair 
as crianças. Criaram então uma 
rotina com o acompanhamen-
to das aulas transmitidas pelo 
governo, pintura, dobradura, vi-

deogame e patinete, o preferido 
das crianças. O momento tam-
bém abriu oportunidade de fa-
zer uma triagem nas roupas e 
sapatos da família e Liliane sepa-
rou várias peças para doação. Em 
família, outra atividade é assistir 
filmes, desenhos e séries, além 
de envolver as crianças com toda 
a segurança na culinária.

CRIATIVIDADE Liliane e os filhos Pedro Henrique e Giovanna. Assista

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

“Esperamos que 
tudo passe logo”
As crianças têm sido a prioridade de Kátia Oliveira 
durante o período de isolamento social; confira

Cuidar dos filhos Matheus, 
com 10 anos, e Anthony, 

com dois anos, se tornou ainda 
mais prioritário nesse período 
de isolamento social para Kátia 
Oliveira, da Manutenção Indus-
trial Utilidades. A família fica 
em casa o máximo possível, mas 
as crianças foram as mais impac-
tadas com a mudança na rotina. 

Para contornar a impaciência de-
las, a casa está em segundo pla-
no e eles ficam à vontade para 
andar de bicicleta e brincar. Saí-
das apenas pro supermercado e 
farmácia.

No vídeo acima, ela conta um 
pouco da rotina e o que espe-
ra para depois que o isolamento 
terminar. Veja.

À VONTADE Kátia com Matheus e Anthony. Veja o seu depoimento

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

“Montei uma rotina 
contra o estresse”
Silas Amaral continua trabalhando porque sua área 
não para, mas a vida pessoal mudou bastante

A vida profissional de Silas 
Amaral, do Supply Plan-

ning, não foi tão impactada por 
esse período de isolamento. Isso 
porque a área em que trabalha 
não para, por ser responsável 
pelo atendimento a pedidos de 
peças urgentes. 

Mesmo assim, a vida pessoal 
mudou bastante. Afinal, várias 

atividades e estabelecimentos 
foram fechados e exigiram uma 
adaptação na rotina. 

No vídeo acima, ele conta 
como se adaptou a este período 
e dá várias dicas para se manter 
ativo durante o isolamento so-
cial. Vai desde atividade física, 
passa por cursos até se dedicar ao 
que você antes não tinha tempo.

SEM PARAR Silas segue trabalhando, mas em casa mudou tudo. Veja

https://bit.ly/2KUTA36
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POR VOCÊ DEPOIMENTOS E EXPERIÊNCIAS

“A gente se encontra 
e isso faz muito bem” 
Isolamento social não afastou o pessoal do poker, 
que se reúne para torneios online quase todos os dias

O torneio de poker da AV 
está suspenso até a reto-

mada das atividades da associa-
ção. “Foi aí que tivemos a ideia de 
fazer partidas online”, conta o co-
ordenador da AV, Sidclei Chaves.

Segundo ele, o regimento da 
AV não permite premiação em 
dinheiro e as disputas são uma 
iniciativa paralela, sem relação 

com o ranking oficial. O grupo se 
reúne para jogar praticamente to-
dos os dias e nas quartas acontece 
o torneio. “O pessoal se encontra 
e conversa e isso faz muito bem,  
porque permite um convívio so-
cial em meio à pandemia”, ressal-
ta. O grupo aprovou. Basta ver os 
depoimentos de dois participan-
tes no vídeo acima. 

LAZER ONLINE Silvio e Anderson contam a experiência do poker

https://bit.ly/3b2V4mA
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BEM-ESTAR UM GUIA PARA FICAR EM CASA

TODAS AS IDADES
Opções vão de pais com bebês a uma música de jazz

Lidar com os filhos em casa 
é um dos principais desa-

fios durante a quarentena. Uma 
psicóloga especialista em emer-
gência conta como controlar 
a ansiedade das crianças. Você 
verá também nas próximas três 
páginas dicas para trabalhar em 
home office com filhos em casa. 
Tem ainda uma lista para cuida-
dos de bebês e o que os dados 
dizem sobre riscos para os pe-
quenos que estão expostos de-
mais à internet neste período.  

Para adultos, especialistas expli-
cam como usar com equilíbrio 
as redes sociais. 

A seção Corpo e Mente traz 
ainda uma análise sobre como 
fica a cabeça dos idosos no iso-
lamento social, a força da me-
ditação e a útil experiência de 
tripulantes de submarinos , ex-
perts em isolamento. Também 
dicas para o consumo de bebida 
alcoólica em casa, conselhos para 
dormir bem e uma só música de 
jazz para ajudar a acalmar a alma.

COM HUMOR Vídeo explica o coronavírus para as crianças. Ator 
Cassio Scapin dá vida ao roteiro do escritor Antônio Prata. Confira
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https://bit.ly/2WhuEs0
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BEM-ESTAR UM GUIA PARA FICAR EM CASA
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Crie uma rotina e não 
subestime os filhos

Um guia para pais 
que criam bebês 

Home office com 
crianças em casa

O tempo de tela 
durante a quarentena

El País Especialista 
conta como controlar 
a ansiedade das crianças

Quartz Veja materiais 
para o cuidado de bebês 
e crianças pequenas

Canal Tech Uma lista de 
conteúdos para os filhos 
enquanto pais trabalham

NYTimes Risco para as
crianças a dano social e 
cognitivo parece reduzido

https://bit.ly/3faN4Df
https://bit.ly/3faN4Df
https://bit.ly/2KVivnk
https://bit.ly/2KVivnk
https://bit.ly/2xrmepm
https://bit.ly/2xrmepm
https://nyti.ms/2VWU8vG
https://nyti.ms/2VWU8vG
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BEM-ESTAR UM GUIA PARA FICAR EM CASA
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Hábitos saudáveis e 
ideias pro tempo livre

Quando tudo parece 
fora de controle 

A cabeça dos idosos 
no isolamento social

Estadão Vigilantes do Peso 
libera acesso gratuito ao 
programa na quarentena 

Guardian Meditação pode 
ser a chave para sobreviver 
ao isolamento social

Saúde Especialista examina 
como os mais velhos 
podem blindar emoções 

O que ensina a vida 
em um submarino

El País A útil experiência 
para nós dos tripulantes de 
embarcações submersíveis

https://bit.ly/35rByPf
https://bit.ly/35rByPf
https://bit.ly/2WjsiIT
https://bit.ly/2WjsiIT
https://bit.ly/3aQtdG8
https://bit.ly/3aQtdG8
https://bit.ly/2WlezRP
https://bit.ly/2WlezRP
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BEM-ESTAR UM GUIA PARA FICAR EM CASA

C
O

R
P

O
 &

 M
E

N
TE

O equilíbrio no uso 
de redes sociais 

Para quem está 
bebendo em casa

Uma única música
para acalmar a alma

Conselhos para uma 
boa noite de sono

Nexo Psicóloga e professor 
de comunicação elencam 
as melhores estratégias

Gama Reflexão e dicas 
sobre o consumo de álcool 
durante a quarentena

YouTube Ouça Almost Blue, 
com Chet Baker. Mesmo 
que você não goste de jazz

NYTimes Descanso melhora 
a imunidade e prepara seu 
corpo contra infecções

https://bit.ly/2WerR2E
https://bit.ly/2WerR2E
https://bit.ly/2VXIjp9
https://bit.ly/2VXIjp9
https://bit.ly/2YqhOu0
https://bit.ly/2YqhOu0
https://nyti.ms/2SJFOF1
https://nyti.ms/2SJFOF1
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BEM-ESTAR UM GUIA PARA FICAR EM CASA
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POSSIBILIDADES
Cante, cozinhe, estude. A lista de opções é variada

A seção Lazer em Casa tem 
conteúdos para a diver-

são de todas as idades, sozinho 
ou em família. Nas próximas 
três páginas, acesse o site Palavra 
Cantada com músicas infantis 
famosas e solte a voz com os pe-
quenos. Grandes chefs dão dicas 
e te ensinam a cozinhar como 
eles. Harvard tem 100 cursos 
grátis para você fazer de casa. E 
o cine Belas Artes de SP oferece 
streaming com curadoria afiada 
de grandes clássicos do cinema. 

Você também pode aprender 
a tocar um instrumento, assistir 
performances incríveis do Festi-
val de Montreux, viajar pelo som 
ao vivo de milhares de rádios ao 
redor do mundo com um clique 
e acessar playlists de pessoas de 
destaque do Paraná. 

Tem ainda conteúdos incríveis 
e de graça no Google Arts and 
Culture, uma viagem virtual por 
52 lugares do mundo e espetá-
culos do Grupo Corpo e do Cir-
que du Soleil. Divirta-se.

PLAYLIST Professores do projeto Academia de Cientistas, de Curitiba,  
gravam experimentos científicos para crianças fazerem em casa. Veja

https://bit.ly/3aToGmp
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Para soltar a voz 
com os pequenos

Universidade libera 
100 cursos grátis 

Cozinhe como 
um grande chef

Veja grande clássicos 
do cinema em casa

Palavra Cantada Site 
tem músicas famosas 
como “Lavar as mãos”

Harvard São diversas áreas 
para se especializar e 
estudar na quarentena

Gama Veja dicas e receitas 
de Roberta Sudbrack, 
Thiago Bañares e outros

Belas Artes Cine cult de 
SP oferece streaming 
com curadoria afiada

https://bit.ly/2VVG5X3
https://bit.ly/2VVG5X3
https://bit.ly/2VYZeaW
https://bit.ly/2VYZeaW
https://bit.ly/2YsXKaC
https://bit.ly/2YsXKaC
https://bit.ly/3c20zmM
https://bit.ly/3c20zmM
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Que tal aprender a 
tocar um instrumento

Ouça ao vivo rádios 
de todo o mundo

Festival de Montreux 
libera performances

Confira playlists de 
pessoas de destaque

Cifraclub Site tem aulas 
grátis e muitas cifras de 
música para se aperfeiçoar

Garden Pra navegar e ouvir, 
basta colocar o cursor em 
cada ponto no mapa

Nexo São 56 gravações de 
nomes como Nina Simone, 
Deep Purple e outros

Barulho Curitiba Entre elas, 
está a do reitor da UFPR, 
Ricardo Marcelo

https://bit.ly/2Wo17g4
https://bit.ly/2Wo17g4
https://bit.ly/2Su53e4
https://bit.ly/2Su53e4
https://bit.ly/3dbIhiW
https://bit.ly/3dbIhiW
https://bit.ly/3ddhXVF
https://bit.ly/3ddhXVF
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Grande oferta 
de lazer gratuito

52 lugares do mundo 
sem sair de casa

A magia do circo é 
sempre uma opção

Companhia de dança 
tem shows de graça

Google Arts and Culture  
Inclui um tour virtual pelo 
Palácio de Versalhes

NYTimes A aurora boreal, as 
pirâmides do Egito, águias 
no Havaí e muito mais

Cirque du Soleil Canal no 
YouTube da companhia 
tem vários espetáculos

Grupo Corpo Balé de Minas 
libera alguns dos seus 
espetáculos via streaming

https://bit.ly/2KVlKep
https://bit.ly/2KVlKep
https://nyti.ms/35tvPsy
https://nyti.ms/35tvPsy
https://bit.ly/2YrWBjx
https://bit.ly/2YrWBjx
https://bit.ly/2z5NiLb
https://bit.ly/2z5NiLb
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MAIS AV A ASSOCIAÇÃO NÃO PARA

TUDO VAI PASSAR
AV retorna com a qualidade de vida de sempre

A Associação Viking é mais 
que um clube para fun-

cionários da Volvo. No ano em 
que completa quatro décadas, a 
AV se consolidou como um es-
paço de qualidade de vida, de 
encontro e confraternização.

“Nosso objetivo é garantir o 
bem-estar de milhares de asso-
ciados que todos os dias aprovei-
tam nossa ampla infraestrutura. 
Nosso retorno terá limitações. 
Mas ainda assim as famílias vão 
poder aproveitar vários espaços 

e atividades”, diz Sidclei Chaves, 
coordenador da associação. 

A AV volta a abrir em breve. 
Com respeito à qualidade de 
vida em tempos de pandemia e 
ao isolamento social, deve reto-
mar atividades como os torneios 
de truco e poker, o treinamento 
de corrida, musculação e lazer 
para crianças nos fins de sema-
na. E espaços como as churras-
queiras, o lago de pesca, a pista 
de atletismo para caminhadas e 
corridas também devem voltar 

LAZER E DESCANSO A área das churrasqueiras é um dos espaços 
mais concorridos. São quiosques individuais e muita área verde
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BELEZA E SEGURANÇA Quadra poliesportiva junto à entrada da AV, 
que oferece lazer seguro aos associados, suas famílias e convidados

a funcionar. “Ainda estamos re-
vendo o planejamento”, explica 
Sidclei. 

A Associação Viking é um dos 
clubes mais completos de Curi-
tiba. São 20 espaços para o lazer 
dos associados, distribuídos por 
uma ampla área verde. Entre as 
atrações, um centro de eventos e 
ginásio modernos, soccer bar, sa-
lões, churrasqueiras, quadras de 
tênis, futebol sintético, campo 
de futebol, quadra de areia, de 
futebol society, lago para pesca, 
bosque e muitas outras.  

Por ano, a associação recebe 
um público superior a 100 mil 
pessoas, famílias e amigos que 
vão e voltam. “Estamos sempre 

nos aprimorando para garantir o 
melhor em infraestrutura e lazer 
aos nossos associados. A pande-
mia do coronavírus nos impõe, 
assim como a todos, um grande 
desafio. Mas vamos superar, nos 
readequar e voltar a funcionar 
com o propósito e visão de sem-
pre. A AV deve ser um meio para 
promover a qualidade de vida de 
seus associados através da oferta 
de espaços de integração e lazer 
para o desenvolvimento de ati-
vidades esportivas, sociais e cul-
turais e que respeitem os valores 
fundamentais da Volvo, que são 
qualidade, segurança e respeito 
ao meio ambiente”, completa 
Sidclei. Até daqui a pouco.
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MAIS AV A ASSOCIAÇÃO NÃO PARA

O RETRATO 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. 

O tema do concurso é “Diver-
são e qualidade de vida: 40 anos 
da AV”. E o padrão das fotos é 
livre. Pode ser selfie, eventos em 
família ou entre amigos até pai-
sagens. A única regra é que de-

vem ser em um dos espaços e 
atividades que a AV oferece. 

Clique aqui e confira 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 as-
sociados. 

Lançado na primeira edição 
do ano, o concurso já recebeu 
mais de 30 fotos. Tem família, 
selfie, criança, adulto, grupos de 
amigos e Oliviking. Participe!

LAZER Foto de Samuel Wandersen para o concurso da AV. Faça como 
dezenas de associados e envie a sua. Clique aqui e saiba como enviar

https://bit.ly/2YBJtIv
mailto:toda%40todaeditora.com.br?subject=
https://bit.ly/2YBJtIv
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LIÇÕES SAUDÁVEIS
AV preparou série de exercícios para fazer em casa

Desde o dia 2 de abril, 
quem acompanha o Fa-

cebook e o Instagram da Asso-
ciação Viking encontra a cada 
semana propostas de exercícios 
para praticar em casa. A série 
está disponível também no site 
da AV e agora, também aqui em 
O Viking Família. Nas próximas 
duas páginas, você confere as 
oito primeiras aulas. Basta clicar 
para acessar no nosso canal no 
YouTube. Lá você assiste, baixa 
e compartilha todas as aulas. 

Os treinos não exigem equipa-
mentos e são para toda a família. 
“Em cada vídeo propomos um 
tipo de treino diferente”, explica 
a professora Letícia Grzibovzki. 
“Você pode fazer quantas vezes 
na semana quiser, desde que res-
peite o intervalo de um dia entre 
um e outro”, conta ela. 

Você deve seguir a sequên-
cia conforme a explicação de 
cada vídeo. Então, siga para a 
próxima página e comece a se 
movimentar. 

MOVIMENTE-SE A professora Letícia Grzibovzki explica no vídeo 
acima a série de exercícios que você confere a partir da próxima página

https://bit.ly/2zPw5WO
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Vá com calma e 
faça no seu tempo

Série trabalha mais 
a parte aeróbica

Descanse mais para 
prática mais intensa

Cinco exercícios para 
músculos diferentes

Treino 1 Circuito tem seis 
exercícios com 30s de 
prática por 20s de descanso

Treino 3 Tem exercícios 
de salto, deslocamento 
e outros similares

Treino 2 Faça oito exercícios 
e descanse 30 segundos 
entre um e outro

Treino 4 Aula tem margem 
mínima de 10 e máxima de 
15 repetições. Confira

https://bit.ly/3da5Vg4
https://bit.ly/3dfdeTL
https://bit.ly/2W0rbPH
https://bit.ly/35r7tzG
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Aula usa banco e 
foca em qualidade

Nova aula segue 
“protocolo tabata”

Faça 4 exercícios e 
repita cada um deles

Execute de duas 
a quatro séries 

Treino 5 Professora propõe 
repetições sem intervalo 
de seis exercícios

Treino 6 Método inclui 
exercícios intensos 
intercalados por repouso 

Treino 8 Aula ainda segue 
o “protocolo tabata”, assim 
como as séries 6 e 7

Treino 7 Exercícios devem 
durar 20 segundos com 
intervalo de 10 segundos

https://bit.ly/2YsueS4
https://bit.ly/2Sryf5s
https://bit.ly/2xrnOHO
https://bit.ly/3fb9OTC
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SEU BOLSO FINANÇAS E ECONOMIA

DOMINE O DINHEIRO
Seção tem serviços pra equilibrar finanças e análises

Começamos com o vídeo 
acima do canal Me Pou-

pe, de Nathalia Arcuri, uma das 
youtubers de educação financei-
ra mais populares do país. Seu 
canal no YouTube tem quase 5 
milhões de seguidores. No ví-
deo, ela elenca 10 serviços com 
pagamento suspenso na qua-
rentena. Tem ainda cursos e um 
guia para o seu negócio. Você 
pode baixar um e-book.

Na página seguinte, você con-

fere 37 perguntas e respostas 
sobre medidas econômicas du-
rante a pandemia. Tem ainda 
uma lista com dezenas de pod-
casts sobre educação financeira. 

Em seguida, você lê cinco 
propostas para o Brasil voltar a 
crescer, apresentadas por eco-
nomistas brasileiros de diversas 
linhas ideológicas. E, por último, 
uma perspectiva do que deve 
mudar nas relações econômicas 
no mundo pós-coronavírus. 

CARDÁPIO Conheça 10 serviços que você não precisa pagar 
neste período. Na descrição do vídeo, acesse ferramentas e cursos 
para se aperfeiçoar na quarentena e um guia para o seu negócio

https://bit.ly/2z2QBmu
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Medidas econômicas 
durante a pandemia

Propostas para o 
Brasil voltar a crescer 

Podcasts sobre 
educação financeira 

A economia após 
o coronavírus 

G1 Confira 37 perguntas e 
respostas sobre trabalho, 
benefícios e muito mais

BBC Cinco economistas 
apontam caminhos para 
recuperar a atividade

G1 Conteúdo vai de como 
controlar dívidas a mensali-
dade escolar na pandemia

El País Novas regras 
comerciais, de consumo 
e o peso do Estado 

https://glo.bo/2SJH9vx
https://glo.bo/2SJH9vx
https://bbc.in/3c9poNu
https://bbc.in/3c9poNu
https://glo.bo/2KRVBgr
https://glo.bo/2KRVBgr
https://bit.ly/2VWPXQH
https://bit.ly/2VWPXQH
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Como combater 
futuras pandemias

Bill Gates Coronavírus 
acelerará três grandes 
descobertas médicas

É preciso dosar bem 
tempo do isolamento

Os próximos passos 
que precisamos dar

Ação climática e 
o alívio da pobreza

Roberto Lent Não há outra 
saída para retardar e frear 
o avanço da doença

Tom Frieden Estratégia e 
execução para voltarmos 
a um mundo mais seguro

Nature Os esforços para 
combater mudanças do 
clima não devem diminuir

https://econ.st/2WmI4Th
https://econ.st/2WmI4Th
https://glo.bo/2Yo6L4B
https://glo.bo/2Yo6L4B
https://bit.ly/2Sttf0q
https://bit.ly/2Sttf0q
https://go.nature.com/3b3Av9L
https://go.nature.com/3b3Av9L
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Nós temos Estado 
demais ou de menos? 

Os 100 dias que 
mudaram o mundo

Tudo começou 
com um aviso

Leio do amanhecer 
até o anoitecer 

Rebecca Abers e Marisa von 

Bülow Esta pergunta clássi-
ca já não é mais adequada

Lilia Schwarcz Pandemia 
marca fim do século 20 
e os limites da tecnologia

Michael Safi A pandemia 
que transformou a vida 
como a conhecemos

Mario Vargas Llosa Nada 
me ajudou mais nas horas 
difíceis do que bons livros

https://bit.ly/2A4Asxo
https://bit.ly/2A4Asxo
https://bit.ly/2WetYU8
https://bit.ly/2WetYU8
https://bit.ly/2yc6S8R
https://bit.ly/2yc6S8R
https://bit.ly/2YmwI4y
https://bit.ly/2YmwI4y
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www.volvogroup.com.br

www.associacaoviking.com.br
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