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Associação Viking retoma o ranking de 
poker, agora online, pelo app UPoker
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AV inova com Cozinha Fácil em casa. 
Edição de agosto vai comemorar o Dia 
dos Pais com Ballotine e massa fresca
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http://www.instagram.com/ovikingfamilia/
https://issuu.com/ovikingfamilia
https://www.youtube.com/channel/UCBHhvxHGnMdPt2aFvIbQb4Q
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DE VOLTA AO JOGO
AV retoma ranking de poker online por aplicativo

A competição será pelo 
aplicativo UPoker para 

até 70 participantes. Se você já 
participou de pelo menos uma 
etapa presencial em 2020, sua 
vaga está garantida. Precisa ape-
nas enviar uma mensagem no 
grupo de WhatsApp da AV ex-
clusivo do torneio para confirmar 
que quer prosseguir. Se ainda 
não participou em 2020, faça a 
inscrição via formulário, na pági-
na da AV. Mas atenção: as vagas 
são limitadas. Podem participar 

associados com mais de 18 anos 
e seus convidados. Em 2020, o 
ranking já tem 65 participantes.

A disputa online permitiu 
à AV reduzir os valores para a 
competição. Os associados ga-
rantem seu ingresso com o pa-
gamento da taxa de R$ 30 e os 
não-associados convidados, R$ 
35. O pagamento é via PickPay. 
A arrecadação vira vale-presen-
tes entregues aos melhores pon-
tuadores de cada etapa. E parte 
se acumula para a premiação no 

UM ÁS O torneio de Poker da AV está de volta agora online, por meio 
de um dos apps mais modernos do mundo para o jogo. Se inscreva aqui

RANKING DE POKER AGORA ONLINE

https://www.associacaoviking.com.br/
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RANKING DE POKER AGORA ONLINE

fim do torneio, que terá 10 eta-
pas no 2º semestre, mais a repes-
cagem e o torneio final. A AV 
suspendeu a disputa em março 
por causa da pandemia, depois 
da 3ª etapa. 

Para participar, baixe o aplicati-
vo do UPoker, grátis e disponível 
para todas as plataformas. Clique 
aqui e acesse o site do app.

O aplicativo fornece uma pla-
taforma amigável, segura e fácil 
de usar. “Nosso objetivo é for-
necer uma experiência de jogo 
única e saudável para todos os 
amantes do poker”, diz o site do 
app. A AV testou a ferramenta 
com um grupo piloto de parti-
cipantes e foi bem legal. Então, 
bora jogar!

Quando 
19 (4ª etapa) e 26 de agosto (5ª etapa) e 9 de setembro (6ª etapa) 
Onde 
Online, pelo aplicativo UPoker
Como participar  
Inscrição prévia, via formulário, no site da AV

ANOTE AÍ

BORA JOGAR A disputa online tem valores reduzidos. Para associa-
dos, a taxa é de R$ 30. E para os não-associados convidados, R$ 35

https://upokerbrasil.net/index#home
https://upokerbrasil.net/index#home
https://upokerbrasil.net/index#home
https://www.associacaoviking.com.br/
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UM BELO PRESENTE
Vamoz cozinhar em casa com um chef no Dia dos Pais

A quarta edição da versão 
digital de um dos clássicos 

da AV será um presente. A Asso-
ciação Viking convida você e toda 
a família para preparar o almoço 
do Dia dos Pais no domingo, 9 de 
agosto, com um Chef de cozinha. 

Nesse Cozinha Fácil especial, o 
Chef Toni irá preparar com você 
o Ballotine e uma massa fresca Al 
Burro Sálvia. O Ballotine é uma 
combinação saborosa de coxa e 
sobrecoxa de frango desossada e 
recheada com cenoura, abobri-

nha, cogumelo paris e castanha 
de caju. Acompanha um fettuci-
ne caseiro, com molho de man-
teiga e sálvia. Saiba mais aqui.

Para aprender esse delicioso 
prato, você se inscreve, escolhe 
a quantidade de pessoas para o 
almoço e vai receber os produtos 
para preparar esse belo almoço 
em sua casa. Na hora marcada, 
todo mundo vai cozinhar junto. 
E o melhor: não há necessidade 
de experiência culinária. O chef 
garante que vai explicar tudo 

QUE DELÍCIA! O Ballotine acompanhado de massa fresca Al Burro 
Sálvia, prato especial para o Dia dos Pais. Clique aqui e se inscreva 

COZINHA FÁCIL EDIÇÃO DE AGOSTO

https://24dfbf91-66b3-40c8-af6a-6409baf66f33.filesusr.com/ugd/6afe8f_8803bbdb86bc4b7f94eb7ada34b7b89b.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiFbmlWZNeuTep8lrkTloRV8T6tEHMx8o_2AdrI7z_frrmcA/viewform
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FEITO EM CASA O fettucine caseiro, com molho de manteiga e sálvia, 
acompanha uma combinação saborosa de coxa e sobrecoxa de frango

COZINHA FÁCIL EDIÇÃO DE AGOSTO

QUANDO 
9 de agosto, domingo, às 11h30
Onde Na sua casa
Tempo estimado 2 horas
Valor R$ 100 para quatro pesso-
as. Pronto, o prato rende cerca 
de 600 gramas por pessoa.
Importante Você precisa ter co-

COLOQUE NA AGENDA
Veja como participar do novo Cozinha Fácil online da AV

nexão com a internet via smar-
tphone ou computador
Vagas limitadas
O kit para o preparo da refeição 
será entregue nos endereços 
dos associados em Curitiba e 
Região Metropolitana na sexta 
(7/8) ou no sábado (8/8).

tranquilamente. 
A aula exclusiva, via aplicativo 

Zoom, vai conectar todo mundo. 
Consulte no site da AV como fa-
zer sua inscrição. Mas lembre-se: 
essa é uma atividade exclusiva 

para associados. 
A AV vai entregar os kits com 

os ingredientes em Curitiba e 
Região Metropolitana. As vagas 
são limitadas e as inscrições po-
dem ser feitas até 5 de agosto. 

https://www.associacaoviking.com.br/


8 | O VIKING FAMÍLIA JUL AGO 2020

NOITES SABOROSAS
AV reiventa o Cozinha Fácil agora em versão online

Num momento em que 
todo mundo está se 

reinventando, a Associação Vi-
king encontrou a receita perfei-
ta para dar sequência a um dos 
seus clássicos: o Cozinha Fácil. 

Em maio e junho, a associa-
ção, em parceria com o Chef 
Toni, do Sabor e Aprendizado, 
fez dois eventos online. O pri-
meiro, no dia 30 de maio, en-
sinou um clássico da cozinha 
espanhola, a paella. Em 13 de 
junho foi a vez de outro ícone 

da culinária internacional, o filé 
Wellington. 

As aulas de culinária foram 
pelo aplicativo Zoom. Na vés-
pera de cada evento, a AV en-
tregou na casa dos associados 
todos os ingredientes. Na hora 
marcada, os alunos inscritos se 
conectaram e a brincadeira gas-
tronômica começou. 

Leandro Brito, que participou 
da aula da paella, só tem elogios. 
“Consegui envolver a família 
também e o prato ficou muito 

UM CLÁSSICO O filé Wellington é a harmonização do rosbife inglês 
com iguarias francesas. Clique na imagem acima e veja o vídeo da aula

COZINHA FÁCIL UMA EXPERIÊNCIA ONLINE

https://bit.ly/2Nt0qxY
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IGUARIA ESPANHOLA A paella é um prato à base de arroz, típico 
da gastronomia valenciana. Clique na imagem e assista ao vídeo da aula

COZINHA FÁCIL UMA EXPERIÊNCIA ONLINE

bom”, disse. Adenilson Glinski 
também aprovou. “Foi uma ex-
periência muito saborosa e re-
comendo a todos.” 

Para Alessandra Cristina Mi-
nozzo, que participou do even-
to que preparou o filé Welling-
ton e o risoto alla parmegiana, 
o destaque foi receber os ingre-
dientes em casa, sem precisar se 
deslocar para providenciar nada. 
“Veio tudo na porção correta 
para a receita e o Chef Toni foi 
muito atencioso, passando to-
das as dicas durante o preparo.” 
Alessandra recomenda. “Meu 
prato ficou maravilhoso.”

“Esse prato é um clássico da 
gastronomia internacional e tra-

ta-se da harmonização do ros-
bife inglês com as iguarias e 
temperos da cozinha francesa”, 
explica o Chef Toni.

“Preparei em casa algo espe-
cial que ainda não tinha prepa-
rado e que, mesmo sendo um 
dia depois, acabou marcando o 
jantar de comemoração do Dia 
dos Namorados”, conta Joani 
Talevi da Cruz.

“O evento cresceu do primei-
ro para o segundo, o que mos-
tra que acertamos. E já estamos 
preparando outras novidades”, 
diz Sidclei Chaves, coordenador 
da associação. Então saboreie os 
vídeos dos cursos nesta e na pá-
gina anterior e aguarde!

https://bit.ly/3fQxNHe
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PASSO A PASSO
AV reabre Soccer Bar e conclui nova sala de ginástica

O Soccer Bar reabriu para 
almoço no último dia 1º 

de julho de segunda a sexta, das 
11h30 às 13h30. Por enquan-
to, apenas para funcionários da 
Volvo que estão trabalhando. 
A reabertura segue todos os 
protocolos de segurança exigi-
dos pelas autoridades de saúde 
com uma equipe treinada para 
assegurar um atendimento de 

qualidade e rigoroso quando se 
trata de segurança contra o co-
ronavírus. 

Para garantir seu almoço, a As-
sociação Viking sugere que você 
faça uma reserva prévia pelo te-
lefone 99918-8226. Você pode 
ligar para o mesmo número para 
fazer pedidos diferenciados. O 
cardápio está à disposição no 
site da AV e prevê sempre um 

TUDO NOVO A nova sala de ginástica da AV agora funciona no palco 
do ginásio esportivo, um espaço que, com a mudança, será multiuso

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITAM A AV

Ligue para 99918-8226 e faça reserva prévia do seu almoço no Soccer Bar

https://www.associacaoviking.com.br/
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DE VOLTA O Soccer Bar reabriu para almoço de segunda a sexta para 
funcionários trabalhando. Faça a sua reserva prévia pelo 99918-8226 

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITAM A AV

tipo de carne, massa, sobreme-
sa, além de opções de grelhados, 
saladas, guarnições e acompa-
nhamentos. 

A associação também con-
cluiu a reforma da nova sala 
para as aulas de ginástica, yoga, 
Pilates e capoeira. As obras 
começaram em janeiro, foram 
interrompidas em março por 
causa da pandemia e retoma-
das em maio. 

A sala, que ficava embaixo das 
escadas do ginásio esportivo, ao 
lado da academia, agora funcio-
na no palco do mesmo ginásio. 
“Usamos o espaço quatro ou cin-
co vezes ao ano. Então reforma-
mos e o lugar agora é multiuso. 

Quando for usado para eventos, 
tem agora uma porta que fecha 
e isola o palco da nova sala de 
ginástica”, diz Sidclei Chaves, 
coordenador da AV. A reforma 
foi feita com recursos da matriz 
na Suécia, destinados para pro-
gramas sociais. 

Sidclei afirma que a associa-
ção está em fase de estudos e 
se prepara para retornar com al-
gumas outras atividades. “Tudo 
depende do controle da pande-
mia. O retorno gradual irá sem-
pre respeitar os cuidados em re-
lação à saúde das pessoas, o que 
inclui ambientes higienizados e 
atividades que respeitem o dis-
tanciamento social”, conclui. 
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UMA BOA AMIGA
Como amizades beneficiam sua saúde mental e física

“Eu quero ter um milhão 
de amigos e bem mais for-

te poder cantar” diz o refrão da 
música eternizada por Erasmo 
e Roberto Carlos. E, segundo 
a ciência, não precisa ser um 
milhão. Mas é fato que bons 
amigos beneficiam a qualidade 
de vida e longevidade. Ou seja, 
você vai cantar mais forte e por 
mais tempo. “Somos seres rela-
cionais e não podemos viver so-
zinhos”, afirma a psicóloga clíni-
ca Caroline Domanski Bohatch.

E isso é ainda mais importan-
te em um período como este 
de isolamento social forçado 
por uma pandemia. Mesmo dis-
tantes, os laços com amigos e 
familiares seguem auxiliando a 
passar por esse momento que é 
um teste para a saúde mental e 
equilíbrio emocional. “É um pe-
ríodo de angústia e apreensão. 
Manter as relações é importan-
te porque traz apego, empatia, 
pertencimento. A dica é inte-
ragir para manter o bem-estar”, 

AFETO A psicóloga clínica Caroline Bohatch explica as vantagens das 
amizades. O vídeo foi feito antes e após o isolamento. Clique e assista

SAÚDE E BEM-ESTAR AMIZADES

https://bit.ly/2Nu0pty
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CONEXÃO Os laços com família e amigos ajudam a passar por esse 
momento, que é um teste para a saúde mental e o equilíbrio emocional

SAÚDE E BEM-ESTAR AMIZADES

explica a psicóloga.
Caroline, que é especialista 

em psicomotricidade relacional, 
afirma que a conexão e o víncu-
lo com um amigo trazem bem-
-estar e melhoram a autoestima. 
“E a partir do momento em que 
nós temos uma boa autoestima, 
porque somos validados por 
uma pessoa em quem confia-
mos e admiramos, temos sensa-
ção de pertencimento, porque 
sabemos que alguém se importa 
conosco.”

Além do emocional, os amigos 
também influenciam nossa saú-
de física. Isso ficou provado em 
um estudo feito pelo psiquiatra 
George Vaillant, da Universi-

dade de Harvard. “Esse estudo 
começou em 1937 e constatou 
que laços fortes de amizade po-
dem aumentar a longevidade 
em até 10 anos e prevenir do-
enças, principalmente as cardía-
cas”, conta Caroline. 

O projeto segue ativo e co-
lhendo informações com acom-
panhamento de milhares de 
voluntários de diversas idades 
e perfis com entrevistas e exa-
mes periódicos. O objetivo do 
estudo é identificar o que faz 
uma pessoa ser saudável e reve-
lou que a influência dos amigos, 
pasmem, supera a genética e a 
alimentação, por exemplo, nes-
se quesito.
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AMIZADES ELEVAM O OTIMISMO
E também a felicidade. Para a 

psicóloga, as pessoas ficam felizes 
em compartilhar sentimentos. 
“Coisas boas ou ruins divididas 
nos trazem a certeza que alguém 
se importa conosco e esse laço 
também é fundamental para tor-
nar as relações amorosas mais 
duradouras”, enfatiza Caroline.

E ela sugere que se separe um 
tempo para investir em amizade 
e em fortalecer esses laços. Os 
benefícios são tantos e vale fazer 
isso com frequência. Nesse mo-
mento de pandemia, o virtual é 
uma saída, mas no dia a dia a dica 

é interagir olho no olho. “Nos 
encontros presenciais aguçamos 
nossos cinco sentidos e utiliza-
mos a comunicação verbal e a 
não verbal. Pelas redes virtuais, 
geralmente nos privamos disso e 
usamos só a comunicação verbal. 
Ainda assim, nada vai substituir 
o toque, o cheiro, o sentir o ou-
tro”, explica. 

Já sabe, né? Não sei qual seu 
objetivo para depois da quaren-
tena, mas a dica é deixar a pre-
guiça de lado e sair com seus 
amigos para uma conversa fran-
ca. A sua saúde agradece!

CAMARADA Dividir traz a certeza de que alguém se importa conosco 
e esse laço também torna as relações amorosas bem mais duradouras

SAÚDE E BEM-ESTAR AMIZADES
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AS RELAÇÕES E A CIÊNCIA
Alguns resultados do estudo da Universidade Harvard

1. O trabalho coordena-
do pelo psiquiatra George 
Vaillant mostra que pessoas 
com mais de 70 anos têm 
22% mais chance de chegar 
aos 80 com relações de ami-
zade fortes e ativas. 
2. E o número de amigos 
também é importante. Você 
precisa de quatro amigos 
para garantir os benefícios fí-
sicos. Sim, o estudo mostrou 
que dobram as chances de 
doenças cardíacas em quem 
tem menos de quatro amigos. 
3. A explicação está na oci-
tocina. “Esse hormônio es-
timula a interação entre as 
pessoas. A ocitocina diminui 
os batimentos cardíacos e a 
pressão sanguínea, ou seja, 
a possibilidade de ataque 

cardíaco ou derrame diminui. 
Uma outra questão é que a 
ocitocina aumenta o nível de 
interleucina, uma proteína no 
sangue que ajuda a combater 
infecções e fortalecer o sis-
tema imunológico”, avalia a 
psicóloga Caroline.
4. Outro resultado mostra 
o quanto a interação social 
é importante. Fazer novas 
amizades exige ocitocina e 
essa liberação nem sempre 
acontece com amizades já 
consolidadas e com as quais 
se mantém contato mais fre-
quente. Então, precisamos 
investir não só em manter 
amigos, mas também fazer 
novos durante toda a vida 
para envelhecer com mais 
saúde e viver mais. 

Bons genes ajudam, 
mas alegria é melhor

The Harvard Gazette Estudo 
é um dos mais longos do 
mundo sobre a vida adulta

SAIBA MAIS

SAÚDE E BEM-ESTAR AMIZADES

https://bit.ly/3hTr0i1
https://bit.ly/3hTr0i1
https://bit.ly/3hTr0i1
https://bit.ly/3hTr0i1
https://bit.ly/3hTr0i1
https://bit.ly/3hTr0i1
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CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

A BUSCA DO PLATÔ
Brasil começa a estabilizar a Covid-19, mostram dados

Um olhar frio dos números 
revela que estamos longe 

de controlar a pandemia. Supe-
ramos 1 milhão de casos, 50 mil 
mortes e saltamos do 11º país 
no total de contaminados em 31 
de abril para o segundo, só atrás 
dos Estados Unidos. 

Mas a própria Organização 
Mundial da Saúde reconhece 
que há alguns indícios de rever-
são. Michael Ryan, diretor de 
emergências da OMS, disse em 
meados de junho que, apesar de 

um quadro ainda muito grave, 
“existem alguns sinais de que a 
situação está se estabilizando”.

No nosso guia sobre o corona-
vírus, trazemos duas reportagens 
que mostram como isso se dá. A 
primeira revela que, apesar do 
aumento de casos, há uma de-
saceleração no total de mortes, 
segundos dados do Ministério da 
Saúde. Outra explica o que sig-
nifica dizer que a pandemia se 
estabilizou no país. Confira am-
bas na página 14.  

NOVO PADRÃO Como fazer, colocar, retirar e higienizar máscaras 
caseiras de tecido, segundo as novas orientações da OMS. Assista

https://bit.ly/3dwmIcI
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CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

POR DENTRO O cotidiano de uma UTI para a Covid-19. Reportagem 
exclusiva do jornal O Globo mostra rotina de ala em um hospital do Rio

VÍDEO COMO HIGIENIZAR O CELULAR

Você vai ver e ler também 
como é a distribuição geográfica 
das mortes no Brasil e um raio 
x da situação por estado. 

Na sequência, trazemos um 
beabá dos testes para corona-
vírus, por que as máscaras são 
cruciais para evitar uma segun-
da onda da doença, como a caça 
à vacina mobiliza cientistas e o 
status de todas que estão sendo 
testadas em humanos. 

Da ciência para o cotidiano. 
A leva seguinte de reportagens 
mostra o que torna lugares como 
metrô e escritório mais ou me-
nos seguros, uma radiografia de 
três surtos do coronavírus em 
um escritório, um restaurante e 

um ônibus. Uma cartilha ajuda 
a calcular os riscos em decisões, 
como ir a uma praça ou ao mer-
cado. Você vai saber também 
como Google e Apple querem 
usar celulares no rastreio do co-
ronavírus.

Em seguida, acesse uma cal-
culadora que ajuda a avaliar e 
aponta como melhorar sua saú-
de, veja 10 tendências no mun-
do do trabalho pós-pandemia e 
o que aprendemos em seis me-
ses sobre o coronavírus. Por últi-
mo, um ensaio sobre o universo 
paralelo entre os que ainda têm 
medo e os que acreditam que 
tudo vai bem. Siga para as pró-
ximas páginas e boa leitura.

https://bit.ly/3i0eHQI
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CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

Número de mortes 
tende a se estabilizar

Veja a tendência por 
estado brasileiro

O que significa uma 
pandemia estável

A distribuição das 
mortes pelo Brasil

Veja Cenário no Brasil, no 
entanto, ainda não autoriza 
flexibilização da quarentena 

BBC Internações caem em 
14 após isolamento. DF e 
outros seis enfrentam alta

Nexo OMS recomenda 
redobrar cautela e reforçar 
medidas de distanciamento

Nexo Dados revelam que, 
entre as 558 microrregiões, 
dez têm 61% dos óbitos

https://bit.ly/2NvJC9H
https://bbc.in/3dwfpBM
https://bit.ly/2BxyGFZ
https://bit.ly/3exW3h5
https://bit.ly/2NvJC9H
https://bit.ly/2NvJC9H
https://bbc.in/3dwfpBM
https://bbc.in/3dwfpBM
https://bit.ly/2BxyGFZ
https://bit.ly/2BxyGFZ
https://bit.ly/3exW3h5
https://bit.ly/3exW3h5
https://bit.ly/2NvJC9H
https://bbc.in/3dwfpBM
https://bbc.in/3dwfpBM
https://bbc.in/3dwfpBM
https://bit.ly/2BxyGFZ
https://bit.ly/2BxyGFZ
https://bit.ly/2BxyGFZ
https://bit.ly/3exW3h5
https://bit.ly/3exW3h5
https://bit.ly/3exW3h5
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CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

O beabá dos testes 
para o coronavírus

Como está a caça à 
vacina contra o vírus

O poder da máscara 
contra a segunda onda

Mundo desenvolve 
mais de 130 vacinas

Saúde Saiba por que eles 
são decisivos e quando 
ir atrás dos exames 

UOL Mundo corre por 
imunização, mas desafios 
não param na descoberta

El País Estudos indicam que 
uso maciço impediria um 
novo surto da doença

NYTimes Aqui está o status 
de todas as que chegaram 
a testes em seres humanos

https://bit.ly/2VhHGGe
https://nyti.ms/31czLOf
https://bit.ly/37ZIrZm
https://bit.ly/384HBuI
https://bit.ly/384HBuI
https://bit.ly/384HBuI
https://bit.ly/37ZIrZm
https://bit.ly/37ZIrZm
https://bit.ly/2VhHGGe
https://bit.ly/2VhHGGe
https://nyti.ms/31czLOf
https://nyti.ms/31czLOf
https://bit.ly/384HBuI
https://bit.ly/384HBuI
https://bit.ly/384HBuI
https://bit.ly/37ZIrZm
https://bit.ly/37ZIrZm
https://bit.ly/37ZIrZm
https://bit.ly/2VhHGGe
https://bit.ly/2VhHGGe
https://bit.ly/2VhHGGe
https://nyti.ms/31czLOf
https://nyti.ms/31czLOf
https://nyti.ms/31czLOf
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CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

O que torna um lugar 
mais ou menos seguro

Um guia de regras pro 
convívio com o vírus

Radiografia de três 
surtos de coronavírus

Como Google e Apple 
querem rastrear vírus

BBC Vídeo revela três 
fatores que determinam 
os riscos de transmissão

NYTimes Calcule os riscos 
em decisões como ir a 
uma praça ou ao mercado

El País Um escritório, um 
restaurante e um ônibus 
estudados em detalhes

Nexo Parceria oferece 
tecnologia para criar mapa 
de possíveis infecções

https://bbc.in/2BDMVsx
https://nyti.ms/2NnBiZF
https://bit.ly/3dolRuM
https://bit.ly/3dvj6bd
https://bbc.in/2BDMVsx
https://bbc.in/2BDMVsx
https://nyti.ms/2NnBiZF
https://nyti.ms/2NnBiZF
https://bit.ly/3dolRuM
https://bit.ly/3dolRuM
https://bit.ly/3dvj6bd
https://bit.ly/3dvj6bd
https://bbc.in/2BDMVsx
https://bbc.in/2BDMVsx
https://bbc.in/2BDMVsx
https://nyti.ms/2NnBiZF
https://nyti.ms/2NnBiZF
https://nyti.ms/2NnBiZF
https://bit.ly/3dolRuM
https://bit.ly/3dolRuM
https://bit.ly/3dolRuM
https://bit.ly/3dvj6bd
https://bit.ly/3dvj6bd
https://bit.ly/3dvj6bd


O VIKING FAMÍLIA JUL AGO 2020 | 21 

CORONAVÍRUS INFORMAÇÃO DE VALOR

Calculadora ajuda a 
avaliar a sua saúde 

O que aprendemos 
seis meses depois

Como a pandemia 
mudou o trabalho

Vivemos em dois 
universos paralelos

FSP Descubra o que você 
pode fazer para ter uma 
vida mais saudável

FSP De como o vírus surgiu 
aos essenciais testes para 
combatê-lo, veja 13 tópicos 

G1 Especialistas apontam 
10 tendências para as 
empresas e profissionais

The Guardian O medo de 
uns e a falsa impressão de 
outros de que tudo vai bem

https://bit.ly/3dv5XyK
https://bit.ly/2YrVEar
https://glo.bo/2B5fZtd
https://bit.ly/2Npub2X
https://bit.ly/2Npub2X
https://bit.ly/2Npub2X
https://bit.ly/2YrVEar
https://bit.ly/2YrVEar
https://glo.bo/2B5fZtd
https://glo.bo/2B5fZtd
https://bit.ly/3dv5XyK
https://bit.ly/3dv5XyK
https://bit.ly/2Npub2X
https://bit.ly/2Npub2X
https://bit.ly/2Npub2X
https://bit.ly/2YrVEar
https://bit.ly/2YrVEar
https://bit.ly/2YrVEar
https://glo.bo/2B5fZtd
https://glo.bo/2B5fZtd
https://glo.bo/2B5fZtd
https://bit.ly/3dv5XyK
https://bit.ly/3dv5XyK
https://bit.ly/3dv5XyK
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O VOAM EXPLICA RESPOSTAS PARA DÚVIDAS

PONTO A PONTO
VOAM tem canal exclusivo pra esclarecer suas dúvidas

A Covid-19 é uma doença 
nova e, portanto, muitas 

são as informações e também 
especulações. Ainda há dúvidas 
não respondidas sobre como se 
comporta o novo coronavírus e 
muitas pesquisas em andamen-
to. Pensando nisso, a Volvo criou 

um Canal de Atendimento ex-
clusivo para dúvidas sobre o as-
sunto. Ligue para 3121-7100. 
O canal funciona sete dias por 
semana, 24 horas por dia. 

“Existe uma disseminação 
muito grande de notícias falsas 
relacionadas ao novo coronaví-

TIRA-DÚVIDAS A médica do trabalho e do VOAM Helen Amatuzzi 
responde as mais comuns que chegam ao canal de atendimento; veja 

CANAL DE ATENDIMENTO DO VOAM

TODOS OS DIAS, 24 HORAS

3121-7100

https://bit.ly/2Z4oWLl
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rus e esse tipo de informação 
pode prejudicar a conscienti-
zação em relação aos cuidados. 
Então, sempre que receber al-
guma notícia duvidosa, entre 
em contato com o canal para o 
esclarecimento”, explica a mé-
dica do trabalho Helen Zanca-
naro Amatuzzi.

Entre as dúvidas mais usuais, 
estão as relacionadas com os tes-
tes de detecção. A médica expli-
ca que existem diferenças: RTP-
CR e as sorologias, chamadas de 
testes rápidos. Helen também 
reforça que nem sempre é pre-

ciso fazer o teste, porque o mais 
importante, caso a pessoa tenha 
algum sintoma ou contato com 
alguém que teve a doença, é fi-
car em isolamento social e, nova-
mente, entrar em contato com o 
Canal de Atendimento.

Outras perguntas que apare-
cem com frequência são liga-
das ao tratamento da Covid-19 
e sintomas. “Lembramos que 
80% dos casos serão leves e po-
derão ser tratados em casa com 
medicamentos sintomáticos”, 
ressalta. Assista ao vídeo da pá-
gina anterior e saiba mais.

LEMBRETE PARA PREVENÇÃO
Fique em casa e, se sair, tome os seguintes cuidados

1. Sempre que possível, lave 
bem as mãos
2. Leve álcool gel no bolso
3. Use máscara

4. Evite aglomerações
5. Mantenha distância de, 
pelo menos, um metro e 
meio entre as pessoas
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TREINE EM CASA UMA SÉRIE DE EXERCÍCIOS

FAÇA EM CASA
AV preparou 17 séries de exercícios pra se movimentar

A atividade física é uma 
aliada importante para 

sua saúde e bem-estar. Ainda 
mais em tempos de pandemia.

Desde o dia 2 de abril, quem 
acompanha o Facebook e o Ins-
tagram da Associação Viking 
encontra propostas de exercí-
cios para praticar em casa. A 
série está disponível também 
no site da AV e agora, aqui em 
O Viking Família. Nas próxi-
mas páginas, você confere 17 
aulas. Basta clicar para acessar 

o nosso canal no YouTube. Lá 
você assiste, baixa e comparti-
lha todos os treinos. 

Você não precisa de equipa-
mentos para praticar e as séries 
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 sequência 

MOVIMENTE-SE A professora Letícia Grzibovzki com alunos do 
treinamento funcional. No vídeo acima, ela explica a série. Clique e veja

https://bit.ly/2zPw5WO
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MUITO MAIS SAÚDE
Veja benefícios da prática regular de atividades físicas

1. Fortalecimento dos ossos e 
músculos
2. Redução do risco de doen-
ças cardiovasculares, diabe-
tes, osteoporose, fibromialgia, 
alguns cânceres, entre outras
3. Melhora da saúde mental e 
do humor
4. Redução do estresse
5. Controle da pressão arterial 

TREINO 1 Vá com calma e faça no seu tempo. Circuito reúne seis 
exercícios com 30 segundos de prática por 20 segundos de descanso

conforme a explicação de cada 
vídeo. Confira abaixo alguns be-
nefícios da prática regular de ati-
vidades físicas listados pelo Mi-

nistério da Saúde. Clique na foto 
abaixo e veja a primeira série. 
E nas próximas quatro páginas 
mais 16. Comece a se mexer!

e níveis de açúcar no sangue
6. Aumento da autoestima, da 
expectativa de vida e da sen-
sação de bem-estar
7. Melhora do sono
8. Controle de peso
9. Manutenção da autonomia 
nas atividades diárias e pre-
venção do risco de quedas 
para pessoas de terceira idade

https://bit.ly/2W0rbPH
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TREINE EM CASA UMA SÉRIE DE EXERCÍCIOS

Descanse mais para 
intensificar prática

Cinco exercícios para 
músculos diferentes

Série trabalha mais 
a parte aeróbica

Aula usa banco e 
foca em qualidade

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

Treino 3 Tem exercícios 
de salto, deslocamento 
e outros similares

Treino 5 Professora propõe 
repetições sem intervalo 
de seis exercícios

https://bit.ly/3dfdeTL
https://bit.ly/2Sryf5s
https://bit.ly/35r7tzG
https://bit.ly/3da5Vg4
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Nova aula segue 
“protocolo tabata”

Execute de duas 
a quatro séries 

Faça de duas 
a quatro séries

Faça 4 exercícios e 
repita cada um deles

Treino 6 Método inclui 
exercícios intensos 
intercalados por repouso 

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

Treino 9 Exercícios devem 
ser por 20 segundos com 
10 segundos de intervalo

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

https://bit.ly/2NrpuFD
https://bit.ly/3fb9OTC
https://bit.ly/2YsueS4
https://bit.ly/2xrnOHO
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Treino intervalado 
tem “escada no chão”

Faça o HIIT com 
intervalado ativo

Cuide da postura e 
mantenha o ritmo

Nova série continua 
com treino HIIT

Treino 10 Execute os exercí-
cios por 40 segundos com 
20 segundos de intervalo

Treino 12 Sempre estare-
mos nos movimentando 
durante o treino

Treino 11 Exercícios devem 
ser sempre intensos, mas 
dentro dos seus limites

Treino 13 Cuide sempre 
da sua postura e 
mantenha o ritmo intenso

https://bit.ly/3dv5k8f
https://bit.ly/3hVffHH
https://bit.ly/3dr8JoN
https://bit.ly/2Z2THjH
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Execute de três 
a quatro séries

Nova série segue 
com treino HIIT

Nova série Bi-sets 
tem dois exercícios

Faça o Bi-sets em 
sequência sem parar

Treino 14 São 60 segundos 
de movimento por 
30 segundos de descanso

Treino 15 Repita a série 
três ou quatro vezes e 
descanse 30 segundos 

Treino 17 Faça três vezes 
seguidas sem intervalo e 
depois descanse 1 minuto

Treino 16 São três séries 
seguidas e intervalo de 1 
minuto entre cada uma

https://bit.ly/3evJva5
https://bit.ly/3dtYLmC
https://bit.ly/381tKFh
https://bit.ly/3dvkaMf
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ONDE VOCÊ PISA
Por que o solo é fundamental pra nossa sobrevivência

O solo garante a segurança 
alimentar, já que é nele 

que são produzidos os alimen-
tos. Também tem importância 
para o clima e a qualidade da 
água por filtrar, infiltrar e arma-
zenar a água que recebe. Junho 
é o mês da Semana do Meio 
Ambiente, que termina no dia 
5, Dia Mundial do Meio Am-
biente. Para marcar a data, nada 
melhor do que dicas de como 
conservar esse bem natural que 
parece ser infinito, mas não é. E 

depende da ação de todos para 
ser manejado de forma correta. 

“Pode levar até 400 anos para 
se formar um centímetro de 
solo”, informa a bióloga e educa-
dora ambiental da Casa Verde, 
Thais Krauss Ortiz. E ela lembra 
que o solo precisa ser fértil para 
produção do alimento. “Então 
é preciso ter cuidado para não 
usar muito agrotóxico e produ-
tos químicos, porque afetam o 
solo e a água. Também devemos 
evitar a erosão, que leva a perda 

PENSE VERDE A bióloga Thais Ortiz explica a importância do solo e 
mostra como você pode fazer uma composteira em casa. Clique e veja

https://bit.ly/381gJvE
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TENHA EM CASA
Aprenda a fazer uma composteira caseira

1. As composteiras caseiras 
também podem contribuir, e 
muito, para o descarte ade-
quado e para manter o solo 
fértil, além de reduzir o lixo 
que vai para os aterros. Po-
dem ser montadas até em 
apartamentos. 

2. A composteira usa mi-
nhocas que você pode com-
prar facilmente no comércio. 
Caso não queira com minho-
cas, é possível depositar o 
resíduo orgânico diretamente 
no solo e cobrir com terra, 
grama, serragem ou folhas 
secas.

3. Você precisa de três caixas 
plásticas e minhocas califor-

de solo”, explica.
É possível preservar o solo com 

pequenas atitudes. Uma delas é 
não fechar todo o entorno da 
casa com calçadas e deixar um 
pedaço com grama ou até com 
uma árvore para que a água pos-
sa infiltrar. Outra dica, dada pela 
bióloga Thais, é usar calçadas 
ecológicas que permitem que 

a água penetre no solo e assim 
abasteça os lençóis freáticos.

O descarte adequado tam-
bém é importante. Armazenar 
o óleo de cozinha do jeito cer-
to, manter a revisão dos veícu-
los em dia para evitar vazamen-
to de óleo e de outros produtos 
são exemplos de ações que pre-
servam o solo.

nianas. As caixas são empi-
lhadas e devem ter furos na 
base para que as minhocas 
possam passar de uma para 
a outra. 

4. O resíduo deve ser depo-
sitado na caixa do meio até 
que esteja cheia e, então, na 
caixa superior, para onde as 
minhocas vão migrar. 

5. Na caixa inferior, se forma 
o chorume para usar diluído 
em uma medida de choru-
me para nove de água. Essa 
mistura serve para borrifar 
plantas, flores e a horta. É 
fonte de vitamina e ajuda a 
manter longe as pragas.

6. A base da caixa do meio 
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NUTRIENTES Cascas de frutas e coador de papel com borra de café 
são alguns dos alimentos que podem ir para sua composteira em casa

deve ser forrada com folhas 
secas ou serragem, que terá 
o papel de drenagem do cho-
rume para a caixa debaixo. 

7. Acima desse material seco, 
coloca-se as minhocas e, 

então, o material orgânico. É 
adequado sempre cobrir os 
resíduos com material seco 
como folhas, serragem ou ter-
ra para auxiliar na oxigenação 
e evitar odor desagradável.

O QUE USAR E NÃO USAR

SIM NÃO

Os alimentos que podem ir para as composteiras

Frutas, legumes e verduras

Cascas de ovos

Borra e filtro descartável de 
café, erva-mate e sachê de 
chá (sem a etiqueta)

Sementes e grãos

Frutas cítricas

Cebola, alho, pimenta

Restos de alimentos proces-
sados e proteína de carne

Papéis

Óleos e gorduras
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O EXEMPLO VOLVO
Empresa trata produtos químicos e resíduos perigosos

A engenheira civil do Real 
Estate Daniella Paul con-

ta que a Volvo segue a legislação 
ambiental e a legislação local, 
“além das próprias diretrizes do 
grupo que determinam sempre a 
preservação ambiental com me-
didas de segurança”, diz.

O Real Estate é responsável pe-
las construções, execução de pro-
jetos, instalações prediais, obras 
e manutenção geral da fábrica. 
Seguindo também as normas da 
seguradora Volvo e a Norma de 

Segurança contra Incêndio e Pâ-
nico, todas as áreas de armazena-
gem de produtos químicos e re-
síduos perigosos são isoladas dos 
demais prédios e contam com 
canaletas de contenção. “Caso 
ocorra um vazamento, a canale-
ta estoca esse material e impede 
que alcance o solo ou as galerias 
de água”, explica a engenheira.

Nesses locais, também ficam 
os kits ambientais que podem ser 
acessados pelos funcionários em 
caso de emergência.

RESPONSABILIDADE A engenheira Daniella Paul explica neste vídeo 
como a Volvo cuida de produtos químicos e resíduos perigosos. Assista

https://bit.ly/2Z4pLnp
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www.volvogroup.com.br

www.associacaoviking.com.br
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