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O VIKINGFAMÍLIA

Com muito cuidado, AV prepara 
reabertura e terá novidades. Descubra
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A GRANDE FAMÍLIA
AV comemora 40 anos 
e história de avanços e 
renovação constantes. 
Na foto, associados em 
evento na década de 
80, os primeiros anos 
da Associação Viking

Antes de ler este texto, 
convidamos você a bus-

car suas lembranças na Volvo. 
Certamente muitas delas esta-
rão ligadas à Associação Viking. 
Afinal, faz 40 anos que a AV faz 
parte do dia a dia dos funcioná-
rios, de suas famílias e amigos. 
Quatro décadas comemoradas 
em 21 de outubro de 2020. 

continua
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como estagiário. Aprendi a ser 
profissional, a atender e enten-
der nossos associados e a valori-
zar o trabalho em equipe. Todos 
juntos fazemos parte dessa his-
tória”, avalia.

Adriano Knaut, técnico de la-
zer, conta como o trabalho reper-
cute entre os associados. “Sem-
pre que vejo alguém mostrando 
com orgulho para seus amigos 
ou convidados os espaços da AV 
sinto que nosso trabalho vale a 
pena. É gratificante. Da mesma 
forma, quando temos Jogos do 
Sesi ou outras atividades que en-
volvem outras empresas e a gen-
te vê que a estrutura aqui se des-
taca, dá muita alegria”, afirma.

“Na minha opinião, merece 
destaque o cuidado com a qua-
lidade de vida, responsabilida-
de, respeito, segurança e tam-
bém o amor que todos dedicam 
a esse espaço. As melhorias 
nunca param e ano após ano 
são feitos novos investimentos. 
O resultado é uma sinergia ím-
par que faz da AV não só uma 
extensão da empresa, mas tam-
bém da casa de todos. A AV é 
felicidade, é se preocupar com 
o próximo e, principalmente, é 
família”, destaca Leandro Mo-
reira, técnico de lazer.

MAIS AV 40 ANOS DA ASSOCIAÇÃO VIKING

“A AV é um diferencial e fun-
ciona como uma grande famí-
lia”, diz o coordenador Sidclei 
Chaves, na difícil tentativa de 
resumir em poucas palavras a 
importância da associação.

O diferencial, segundo ele, 
está na constante inovação. “A 
associação não parou no tempo. 
Sempre tem novidades tanto em 
programação quanto em estru-
tura”. São mais de 21 espaços, 
além da área verde e estaciona-
mentos. E a equipe é afinada. 
“Todos trabalham em conjunto 
- escritório, manutenção, limpe-
za, jardinagem, segurança – pelo 
bem comum e para oferecer o 
melhor aos associados”, explica. 
Nos 40 anos, segundo ele, mui-
tas crianças que participaram da 
colônia de férias hoje são funcio-
nárias da Volvo e os filhos de-
las participam das atividades. “É 
muito legal ver os benefícios e a 
qualidade de vida proporciona-
dos pela AV passar de geração 
em geração”, completa.

Para Cristiano Schuh, analis-
ta de lazer, a união realmente 
merece destaque “É um orgu-
lho fazer parte de quase metade 
dessa história, o que correspon-
de a mais da metade da minha 
vida. Comecei aqui em 1999, 
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MAIS AV 40 ANOS DA ASSOCIAÇÃO VIKING

PELO 
TEMPO

Uma breve história 
dos 40 anos 

da Associação Viking

Mundo de gente 
Festa junina, o Ginásio de 
Esportes recém-inagurado e 
funcionários da AV reunidos 
no playground nos anos 80

A FUNDAÇÃO Aprovado no 
dia 21 de outubro de 1980 o 
Estatuto da Associação Viking. 
Na primeira década, entre várias 
estruturas, a AV ganha campo 
de futebol, o Ginásio de Espor-
tes, quadras e bar. A Colônia de 
Férias, um sucesso que viu ge-
rações passarem pela AV, tem 
suas primeiras edições. Assim 
como outros dois clássicos: fes-
ta junina e Dia da Criança.

ANOS 80
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ANOS 90 ANOS 2000

MAIS AV 40 ANOS DA ASSOCIAÇÃO VIKING

Tamanho família
Jogos do Sesi, crianças 
brincam de dança das 

cadeiras e construção da 
atual sede administrativa da AV

AVANÇOS Um dos valores 
mais importantes da Volvo é 
sustentabilidade. A AV ganha 
viveiros conservacionistas. A 
estrutura de lazer se moderniza 
com novas quadras de tênis e 
a quadra polivalente. Começa a 
construção da atual sede admi-
nistrativa. A Casa Cultural ganha 
nova e moderna sede. E a asso-
ciação realiza seu primeiro bin-
go, um grande sucesso até hoje. 

INOVAÇÃO Uma década mar-
cada pelo início das Olivikings 
e também de projetos sociais 
importantes como o Capoeira e 
Cidadania. As Olivikings inves-
tem na integração e os projetos 
sociais, na comunidade. Na área 
administrativa, a AV se moderni-
za e cria seu site, que permite a 
reserva de quadras, churrasquei-
ras e salões de forma eletrônica. 
Também investe em segurança.  
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ANOS 2010 ANOS 2020

MAIS AV 40 ANOS DA ASSOCIAÇÃO VIKING

SEM PARAR AV inaugura o 
Salão Araucária, moderniza a 
academia, constrói as novas 
churrasqueiras e quiosques, 
a pista de atletismo e reforma 
o campo de futebol. Na ges-
tão, lança os relatórios anuais 
de atividades, inicia pesquisas 
de satisfação, moderniza mais 
uma vez o seu site e a revista O 
Viking Família, que passa a ser 
digital e multimídia. 

REINVENÇÃO A pandemia do 
coronavírus fecha a associação, 
mas a AV inova com eventos on-
line e faz obras de melhoria, o 
grande presente dos 40 anos: 
renova a academia, cria nova 
sala de ginástica e multiuso, 
constrói playground e três chur-
rasqueiras com espaço gour-
met. Modernização e reinvenção 
que seguem no futuro da Asso-
ciação Viking.

Novos tempos
As churrasqueiras ganharam 
espaços gourmet. Corrida 
online e o Cozinha Fácil em 
casa, inovações na pandemia
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MAIS AV 40 ANOS DA ASSOCIAÇÃO VIKING

DÊ UM PLAY
Cinco vídeos pra relembrar um pouco da história da AV

Arraiá para todos
Festa Julina de 2019 levou 
quase 5 mil pessoas à AV.

Clique aqui ou na foto e veja

Espírito de equipe
Abertura da Oliviking 2019 
reuniu milhares na AV.
Clique aqui ou na foto e veja

Uma multidão
Dia da Criança de 2019 re-
cebeu um público recorde.
Clique aqui ou na foto e assista

Todos campeões
Maior de todas, fim da Olivi-
king 2019 foi uma festa.
Clique aqui ou na foto e assista

Melhores momentos
Vídeo traz alguns dos gran-
des feitos da Oliviking 2019.
Clique aqui ou na foto e veja 

http://bit.ly/2Z0d5AG
http://bit.ly/2Z0d5AG
http://bit.ly/2Z0d5AG
http://bit.ly/2Z0d5AG
http://bit.ly/2ZfmuUf
http://bit.ly/2ZfmuUf
http://bit.ly/2ZfmuUf
http://bit.ly/2ZfmuUf
http://bit.ly/2PfEyID
http://bit.ly/2PfEyID
http://bit.ly/2PfEyID
http://bit.ly/2PfEyID
http://bit.ly/2WEIfJs
http://bit.ly/2WEIfJs
http://bit.ly/2WEIfJs
http://bit.ly/2WEIfJs
http://bit.ly/31LFBT8
http://bit.ly/31LFBT8
http://bit.ly/31LFBT8
http://bit.ly/31LFBT8
http://bit.ly/2Z0d5AG
http://bit.ly/2PfEyID
http://bit.ly/2WEIfJs
http://bit.ly/2ZfmuUf
http://bit.ly/31LFBT8


10 | O VIKING FAMÍLIA SET OUT 2020

CUIDADO EXTRA
AV prepara retorno com novidades e atenção em dobro

A Associação Viking vai 
retomar as atividades 

de forma gradual. “Ainda com 
muito cuidado, sem aglomera-
ção, com distanciamento social 
e respeitando todas as medidas 
sanitárias”, diz Sidclei Chaves, 
coordenador da AV. A festa dos 
40 anos, que a associação com-
pleta em outubro, ficou para 
2021. “Havia um grande projeto 
em torno da festividade com o 
mote ‘o aniversário é da AV, mas 

quem ganha o presente é você’. 
Nesse sentido, algumas obras 
que começamos antes da pande-
mia estão prontas para quando 
os associados voltarem ao nosso 
espaço e estou seguro que vão 
agradar.”

Entre as reformas e obras, está 
o novo playground na área das 
churrasqueiras e três churras-
queiras transformadas em espa-
ço gourmet para atender um nú-
mero maior de pessoas.

NOVAS E MAIORES AV transformou três churrasqueiras em espaço 
gourmet, para 40 pessoas. É uma das novidades que Sidclei Chaves, o 
coordenador da associação, elenca no vídeo. Clique na imagem e veja

MAIS AV A ASSOCIAÇÃO NÃO PARA

https://bit.ly/2ZcqV1a
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MAIS AV A ASSOCIAÇÃO NÃO PARA

Novidades
Quando voltarem para a AV, 

os associados vão conferir ainda 
outras adequações e reformas 
que melhoraram o aproveita-
mento e remodelaram espaços já 
existentes. Sidclei destaca a aca-
demia, que recebeu melhorias 
como novo bebedouro e nova 
disposição dos equipamentos, o 
que ampliou o espaço para cir-
culação.

A sala de ginástica, onde acon-

teciam as aulas de alongamento, 
zumba e yoga, entre outras ati-
vidades, agora abriga as esteiras 
para as atividades aeróbicas. A as-
sociação remanejou as aulas para 
um novo espaço adaptado. “De-
safio vocês a descobrirem onde 
foi montada a nova sala para a 
capoeira, zumba, yoga e outras”, 
incentiva Sidclei, num convite 
para todos conhecerem as mu-
danças quando tudo isso passar e 
as portas se abrirem novamente.

AV INOVA COM LAZER DIGITAL
É fácil imaginar que a pande-

mia impactou bastante a Asso-
ciação Viking. Afinal, seu perfil 
associativo, de diversão e en-
tretenimento se baseia na con-
fraternização, impossível neste 

momento. Mas, mesmo com as 
portas fechadas desde março, 
quando começaram a aparecer 
os casos de coronavírus em Curi-
tiba, a AV não parou totalmente. 
Buscou se adequar à nova reali-

CARA NOVA A academia ganhou espaço e nova sala para aeróbicos
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MAIS AV A ASSOCIAÇÃO NÃO PARA

SEM PARAR O coordenador da AV, Sidclei Chaves, conta neste vídeo 
como a associação usou a criatividade para se manter ativa mesmo 
com o clube fechado. Associação inovou com lazer e bem-estar online

dade e manter algumas ativida-
des para os associados em novos 
formatos.

“Precisamos fechar as portas 
aos associados para garantir a se-
gurança de todos, mas nós segui-
mos trabalhando e conseguimos 
oferecer algumas atividades e dar 
andamento a pequenas reformas 
que estarão à disposição assim 
que reabrirmos”, explica Sidclei 
Chaves, coordenador da AV.

Culinária e vinho
As ideias inovadoras surgiram 

nas conversas e na criatividade 
da equipe em busca de uma for-
ma de estar presente na vida do 

associado, mesmo à distância. 
Foi assim que surgiu a primei-
ra ideia: o Cozinha Fácil, que já 
acontecia de forma presencial, 
no modelo online pelo aplicati-
vo Zoom. “Foi um sucesso por-
que a aula é ao vivo e as dúvidas, 
tiradas na hora. Muito legal”, diz 
Sidclei. O evento teve quatro 
edições entre maio e agosto. No 
novo formato, os alunos não pre-
cisam se deslocar. A AV entrega 
os ingredientes em casa. E estão 
previstas novas edições até o fim 
do ano.

Na mesma linha, nasceu a ideia 
de transportar ao mundo virtual 
outro evento de sucesso na asso-

https://bit.ly/326bwkD
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BEM-ESTAR A Associação Viking preparou duas séries de treinos 
com dezenas de vídeos pra associados e sua família fazerem em casa

MAIS AV A ASSOCIAÇÃO NÃO PARA

ciação no formato presencial - os 
cursos com o sommelier André 
Porto. No Workshop de Vinhos 
online, cada participante rece-
be seu kit degustação em casa 
e acompanha as aulas também 
pelo app Zoom. A primeira aula 
foi em setembro e a AV prevê 
mais três até dezembro. “André 
Porto é fantástico e a primeira 
edição foi realmente muito boa”, 
conta o coordenador.

Corpo e mente
A associação também inovou 

nas atividades esportivas e recre-
ativas. Trouxe o poker em uma 
versão online também. “Fizemos 
uma experiência prévia extra 

oficial entre amigos e vimos que 
era possível adotar esse mode-
lo”, explica Sidclei. O próximo 
passo reuniu os participantes do 
ranking anual para o jogo de for-
ma virtual pelo app UPoker. Se-
gundo o coordenador, o formato 
permitiu manter os associados, 
atletas do poker, na ativa.

A AV também se preocupou 
em levar movimento para os fun-
cionários e seus dependentes. Por 
meio de seus professores, produ-
ziu e ofereceu nas suas diversas 
plataformas digitais duas séries 
de treinos online com mais de 40 
aulas. Atividade física para toda a 
família e sem precisar de equipa-
mentos especiais ou aparelhos. 
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O MUNDO DOS VINHOS
Curso online viaja por sabores e aromas de países

A primeira edição do 
workshop online com o 

sommelier André Porto foi em 
3 de setembro. Os participan-
tes se conectaram via aplicativo 
Zoom para aprender a identifi-
car as principais características 
de cada tipo de vinho. Para a 
degustação às cegas, quem par-
ticipou recebeu em casa qua-
tro vinhos internacionais.

“Foi um trabalho de análise 
sensorial dentro do mundo do 
vinho e isso é muito impor-

tante no momento em que se 
parte para uma harmonização 
ou mesmo quando for escolher 
qual o vinho da preferência de 
cada um. Com esse trabalho, 
é possível identificar qual o 
vinho que mais agrada o pala-
dar”, explica o sommelier, tam-
bém palestrante e consultor.

O workshop já teve algumas 
edições presenciais na associa-
ção, sempre com boa aceitação. 
A vantagem do novo formato 
é participar sem sair de casa. 

DEGUSTAÇÃO SABORES E DESCOBERTAS

BRINDE O sommelier André Porto fala dos encontros para descobrir 
os segredos dos vinhos chilenos, argentinos e portugueses. Assista

https://bit.ly/3jV0Ew5
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DEGUSTAÇÃO SABORES E DESCOBERTAS

Cada participante recebe no 
dia do curso um kit aula, uma 
apostila em PDF, uma ficha de 
degustação e quatro minigarra-
fas de vinho para degustação.

Mais três edições estão agen-
dadas até o fim do ano. “Nos 
próximos encontros, vamos 
usar toda a habilidade adqui-

rida na análise sensorial para 
conhecer os rótulos de outros 
países”, explica o sommelier. 
Segundo ele, os módulos são 
pensados em uma sequência 
lógica de informação progres-
siva sobre formação e desen-
volvimento de paladar que une 
teoria e prática.

Acompanhe as próximas datas do workshop de vinhos no site da AV

ANOTE AÍ

COLOQUE NA AGENDA
Veja os próximos encontros, todos com degustação técnica

CHILE
Conheça um pouco mais sobre o país que lidera 
a exportação de vinhos para o Brasil e aprenda a 
escolher rótulos chilenos para diversas ocasiões. 
Quando 22 de outubro
Que horas Das 19h30 às 21h

ARGENTINA
Descubra os vinhos argentinos além da uva Mal-
bec e suas regiões mais importantes. Você vai sa-
ber escolher as melhores uvas e como degustar. 
Quando 19 de novembro
Que horas Das 19h30 às 21h

PORTUGAL
Os brasileiros estão descobrindo os vinhos por-
tugueses, que já ocupam o segundo lugar no 
ranking de importações para nosso país.
Quando 3 de dezembro
Que horas Das 19h30 às 21h

https://bit.ly/2F63ZK1
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OS VINHOS DE CADA PAÍS
O que caracteriza chilenos, argentinos e portugueses

CHILE
O país tem pelo menos oito 
grandes regiões produtoras de 
vinho, áreas bem diferentes en-
tre si. Segundo reportagem da 
Gazeta do Povo, a variedade de 
solos, de climas e de altitude ga-
rante uma grande diversidade de 
produção e faz do país um dos 
principais mercados do mundo. 
O Chile tem três regiões prin-
cipais. O Vale Central, a 320 
quilômetros da capital Santiago, 
é a região principal e se divide 
em quatro. O Vale de Maipo se 

caracteriza pela qualidade do 
Cabernet Sauvignon, mas tam-
bém produz bons exemplares 
de Merlot. O Vale do Rapel tem 
dois distritos. Produz grandes 
tintos, desde o Cabernet Sauvig-
non até o Carmenére. O distrito 
do Vale do Colchagua tem ainda 
a uva Syrah, que, com o Carme-
nére, são vinhos maduros e de 
alto teor alcoólico. 

ARGENTINA
Principal produtor da América do 
Sul e quinto no ranking mundial. 

DEGUSTAÇÃO SABORES E DESCOBERTAS

https://bit.ly/2R4HuYq
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A história do vinho da 
antiguidade até hoje

Adega Conheça a trajetória 
da bebida via 100 fatos 
e personalidades

SAIBA MAIS

A região produtora mais im-
portante e mundialmente fa-
mosa é Mendoza, aos pés da 
Cordilheira dos Andes, infor-
ma o site da Famiglia Valduga. 
A altitude entre 900 e 1200 
metros, a pouca chuva, o ven-
to seco, a baixa umidade do 
ar e o solo desértico tornam a 
região ideal para a produção. 
A região produz uma infinida-
de de uvas, mas se destacam 
a Malbec, a Cabernet Sauvig-
non e a Chardonnay. 
Depois de Mendonza, vem 
San Juan, que concentra cer-
ca de 20% da produção do 
país. Uma das uvas mais cul-
tivadas lá é a Syrah, que se 
adapta muito bem ao clima do 
local, assim como a Bonarda. 

PORTUGAL
Muito do sucesso dos vinhos 
portugueses se dá graças às 

suas regiões vinícolas que, 
além de terem um solo dife-
renciado, usam técnicas par-
ticulares para produzir bebi-
das únicas, informa o blog 
Divvino. É por isso que você, 
muitas vezes, não encontra no 
rótulo informações a respeito 
da uva que serviu como ma-
téria-prima para o vinho por-
tuguês, comum nos de outros 
países. Portugal tem mais de 
250 uvas próprias. Essa é ou-
tra característica que faz dos 
seus vinhos mundialmente 
famosos e respeitados, conta 
o site Wines of Portugal. 
Douro, Minho, Dão, Alentejo, 
Tejo, Madeira, Bairrada. O 
país tem nove regiões que se 
destacam como produtoras 
de vinho. E, como explicado, 
cada uma com sua caracterís-
tica e história.  

DEGUSTAÇÃO SABORES E  DESCOBERTAS

https://bit.ly/3hbYGpb
https://bit.ly/3hbYGpb
https://bit.ly/3hbYGpb
https://bit.ly/3hbYGpb
https://bit.ly/3hbYGpb
https://bit.ly/3jUozfg
https://bit.ly/3jUXKY6
https://bit.ly/3jUXKY6
https://bit.ly/3h1Hcfi
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O BOM GOURMET
Inovação do Cozinha Fácil online conquista o público

As cinco edições do Co-
zinha Fácil online reuni-

ram mais de 70 participantes. 
Todos aproveitaram as dicas do 
chef Toni para preparar delicio-
sos pratos em casa com a família 
e um toque profissional. O inte-
resse pelo evento cresceu confor-
me as aulas avançavam. “Na pri-
meira edição, em maio, tivemos 
sete participantes. Nos eventos 
seguintes, a média foi de 20 pes-
soas”, conta o chef.

Ele lembra que o Cozinha Fácil 

presencial começou em 2019 e 
que a programação para este ano 
estava pronta quando chegou o 
coronavírus. “Tivemos que achar 
um novo modelo, nos ausentar e 
reinventar”, recorda.

E foi assim que em uma con-
versa entre a equipe da AV e o 
chef surgiu o novo modelo que 
já conquistou adeptos. Muitos 
participaram até de mais de um 
evento. As aulas online já en-
sinaram a paella al mare, o filé 
Wellington, o L’Entrecôte de Pa-

DEGUSTAÇÃO SABORES E DESCOBERTAS

REINVENÇÃO O chef Toni na cozinha adaptada para as aulas online. 
Clique na imagem e descubra pratos e como funciona a versão digital

https://bit.ly/3bVZI7Q
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DEGUSTAÇÃO SABORES E DESCOBERTAS

ris e o ballotine. A edição mais 
recente, em 12 de setembro, 
teve sushi e sashimi com 70 pe-
ças para saborear.

Além de preparar o prato com 
a família em casa, tem a comodi-
dade de receber todos os ingre-
dientes selecionados, separados 
e etiquetados. Daí é só acessar 
a plataforma de exibição no dia 

e hora combinados e colocar a 
mão na massa. E o chef Toni ga-
rante que as aulas são bem didá-
ticas e podem ser tranquilamente 
acompanhadas até por quem não 
tem prática na culinária, mas tem 
curiosidade em aprender mais.

E o Cozinha Fácil em casa con-
tinua. Fique de olho no site da 
AV para não perder os próximos.

PARA TODOS OS PALADARES
Os pratos e sabores do Cozinha Fácil em casa

Sushi e sashimi A edição de 
setembro ensinou um super-com-
bo da comida japonesa.

Paella Al Mare A novidade co-
meçou em maio com um prato 
clássico da culinária espanhola

Ballotine Um Dia dos Pais es-
pecial em agosto com frango 
recheado e massa fresca.

Filé Wellington Em junho foi a 
vez da harmonização do rosbife 
inglês com iguarias francesas

L`Entrecôte de Paris O prato 
de julho foi um filé ao molho es-
pecial acompanhado de batatas

https://bit.ly/2F63ZK1
https://bit.ly/2F63ZK1
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PRAZER PRA LÁ DE SAUDÁVEL
Conheça os benefícios de preparar as suas refeições

Nesse período de quarentena, 
muitas pessoas apostaram e 
descobriram o prazer de prepa-
rar seus próprios alimentos. Veja 
quantos benefícios tem o hábito 
de cozinhar em casa.

1 Consuma menos sal
A OMS (Organização Mundial 
da Saúde) recomenda que cada 
pessoa utilize apenas cinco 
gramas de sal por dia, o que 
dá mais ou menos uma colher 
de chá. As refeições caseiras 
permitem dominar o saleiro e 

ressaltar o sabor dos alimentos 
com outros ingredientes mais 
saudáveis como manjericão, 
limão, salsinha, cebola, alho e 
vários outros condimentos.

2 Controle o seu peso 
As pessoas que cozinham 
costumam ser mais saudáveis 
e consomem menos calorias 
do que aquelas que preferem 
comer fora de casa. Estudos 
mostram que se reduz o consu-
mo de carboidratos, açúcar e 
gordura. Reduz, ainda, acesso a 

DEGUSTAÇÃO SABORES E  DESCOBERTAS
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Vantagens para quem 
encara a cozinha

UOL Benefícios à saúde 
para quem prepara suas 
refeições são enormes

Fonte: UOL

SAIBA MAIS

sobremesas e refrigerantes.

3 Evite o desperdício
Segundo a Embrapa, no Bra-
sil se desperdiça 40 quilos de 
comida por pessoa a cada ano. 
Entre os mais descartados, 
estão o arroz, o feijão, a carne 
bovina e o frango. Ao cozinhar 
em casa, é possível gerenciar 
melhor os alimentos e aproveitar 
as sobras para fazer outras re-
ceitas saborosas e saudáveis. 

4 Diminua risco de diabetes
Segundo estudo da Harvard 
School of Public Health, pesso-
as que preparam suas refeições 
reduzem o risco de ter diabetes 
tipo 2. O estudo analisou dados 
de saúde e dieta de cerca de 
100 mil norte-americanos por 
mais de 20 anos. Os pesquisa-
dores concluíram que aqueles 
que realizavam de 11 a 14 re-

feições em casa por semana 
tinham um risco 14% menor de 
desenvolver diabetes tipo 2. 

5 Economize seu dinheiro
Se os fatores anteriores não te 
convenceram, tem ainda o be-
nefício econômico. Segundo 
a ABTT (Associação Brasileira 
das Empresas de Benefícios ao 
Trabalhador), o trabalhador que 
almoça fora de casa gasta uma 
média de R$ 34 por dia. Por 
isso, se organizar e investir em 
preparar a própria comida signi-
fica uma boa economia. 

6 Aumente o bem-estar
Alguém duvida que cozinhar 
tem efeito terapêutico? A ex-
periência auxilia na descoberta 
de novos sabores e alimentos, 
diminui a ansiedade e pode ser 
uma verdadeira terapia. Tam-
bém ajuda na socialização. 

DEGUSTAÇÃO SABORES E  DESCOBERTAS

https://bit.ly/3bzN1PT
https://bit.ly/3bzN1PT
https://bit.ly/3bzN1PT
https://bit.ly/3bzN1PT
https://bit.ly/3bzN1PT
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O HORA FINAL
Ranking de poker define classificados após etapa 10

Cristiano Schuh e Joarez 
Baida ganharam uma po-

sição cada na última rodada clas-
sificatória e se posicionaram em 
2º e 3º lugares respectivamente. 
Cristiano chegou em sexto na 
etapa, somou 43 pontos e agora 
tem 368. Joarez repetiu o de-
sempenho da etapa 9, venceu de 
novo, somou 60 pontos e tem 
366. Gustavo Aires, que já não 
podia ser ameaçado desde a ro-
dada anterior, venceu a disputa 
com 438 pontos. Os três rece-
berão troféus e premiação em 

vale-compras pelo bom desem-
penho durante a competição. 

Além deles, os posicionados 
do 4º ao 13º lugar se classifica-
ram para o torneio final, em 11 
de novembro. São eles Anderson 
Alves, que chegou em 4º e soma 
353 pontos. Anderson perdeu 
duas posições na última rodada. 
Rafael Rodrigues, 5º colocado, 
manteve a posição em relação 
à rodada 9 e tem 300 pontos. 
O 6º é Oscar Neto, que subiu 
três posições e soma 285 pon-
tos. Sidclei Chaves perdeu uma 

DATAS Confira as próximas etapas do ranking, que tem 86 jogadores

Repescagem 
28 de outubro 
Torneio final
11 de novembro

AS ETAPAS FINAIS
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CARTAS NA MESA A versão digital do ranking de poker da AV só 
tem elogios. Clique na imagem e veja o que contam alguns jogadores

COMPETIÇÕES LAZER E BEM-ESTAR ONLINE

Veja o ranking completo até a 10ª etapa

posição e aparece em 7º com 
282 pontos. O 8º é André Nas-
sif (248 pontos), mesma posição 
da rodada anterior. Laurent Pas-
sy perdeu duas posições e ficou 
em 9º com 244 pontos. Fabio 
Esposito (241 pontos) manteve 
a posição e fecha o top 10.

Também se classificaram Wil-
son Dias, o 11º com 241 pontos, 
Ari dos Santos (12º com 234 
pontos) e Vagner Abucarub (13º 
com 226 pontos). 

 Já os 18 jogadores posiciona-
dos do 14º ao 31º lugar vão dis-
putar a repescagem dia 28 de ou-
tubro. André Luiz Silva chegou 
em 31º, mas como não disputou 
cinco etapas, mínimo para se 

classificar, a vaga ficou para Rafa-
el Lewin, o 32º. Da repescagem, 
se classificam cinco para a grande 
final, que terá 18 jogadores. 

Etapa 10
Além de Joarez Baida, que 

venceu, a última etapa teve Os-
car Neto em segundo, seguido 
por Claudenilso Oliveira, Emer-
son Moroz, Jair Santos, Cristia-
no Schuh, Rafael Lewin, Walter 
Goulart e Cláudio Gritzenko.

Acesse o link abaixo e confira 
o ranking completo das 10 eta-
pas do torneio e faça download. 

https://bit.ly/2DIzUQ4
http://bit.ly/2UH1VOa


24 | O VIKING FAMÍLIA SET OUT 2020

COMPETIÇÕES LAZER E BEM-ESTAR ONLINE

SHOW DE BOLA
Mundial de Clubes Viking reúne associados no FIFA 20

O campeonato foi mais 
uma ideia da AV para 

reunir e entreter seus associa-
dos mesmo durante o período 
em que o clube está com res-
trição das atividades. A disputa 
do FIFA 20, popular jogo de 
videogame, para PlayStation 4 
(PS4) reuniu 14 associados no 
dia 3 de outubro. A próxima 
edição será no dia 24 de outu-
bro, dessa vez no console Xbox 
One. Quer participar? Saiba 

mais e se inscreva.
O campeão foi Jonas Moreira 

de Jesus, que trabalha na Solda. 
“Participei com o objetivo de me 
divertir, me alegrar com os cole-
gas de trabalho. O campeonato 
online foi perfeito porque per-
mitiu a interação mesmo com 
o distanciamento social. E ser 
campeão foi uma sensação inex-
plicável. Não imaginava nem 
chegar à final quanto mais ser 
vencedor. Muito bom!”, conta.

PAI E FILHO Emerson e Lucas Rodrigues participaram juntos da 
disputa pelo PS4. Clique na imagem e veja depoimentos de jogadores

https://bit.ly/3nxURPJ
https://bit.ly/35DYmgR
https://bit.ly/35DYmgR
https://bit.ly/2GWPWa8
https://bit.ly/2GWPWa8
https://bit.ly/32voNmY
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“A ideia da AV foi ótima por-
que nesse momento difícil, que-
remos sair e nos divertir e fazer 
esportes e não podemos. Esses 
campeonatos online ajudam a 
preencher essa lacuna”, avalia 
Jesus. Ele conta que joga FIFA 
desde 2014 e que é fã de fute-
bol. “Foi uma experiência muito 
bacana. Espero que tenha mais 
torneios e a estratégia para ven-
cer é treinar diariamente”, com-
partilha.

O vice-campeão foi Victor 
Moraes Carneiro, controlador 
de Materiais. Ambos ganharam 
os prêmios em GiftCards, car-
tões de crédito que podem ser 
usados para compras dentro da 
própria plataforma do PS4. 

Para Carneiro, fazer novas 
amizades e trocar experiência 
foi o mais legal. “O futebol é 
meu esporte preferido, seja em 
campo ou no videogame. E par-
ticipar dessa iniciativa foi muito 
bacana. Espero que tenha novos 
campeonatos porque certamen-
te vou participar”, diz.

Emerson Rodrigues, do Prédio 

40, participou da disputa com 
o filho Lucas Rodrigues, de 15 
anos. “Participar com meu filho 
foi muito legal. Uma grande saca-
da da AV porque tudo que pode 
ser feito para manter o contato 
com os amigos e a família unida 
é válido. Eu e meu filho nos di-
vertimos muito”, resume.

Na prática
Os 14 jogadores foram di-

vididos em três grupos: Gru-
po A (5 participantes), Grupo 
B (5 participantes), Grupo C 
(4 participantes). Na primeira 
fase, jogaram todos contra to-
dos dentro do próprio grupo, 
sendo duas partidas com cada 
adversário (ida e volta). Para as 
quartas de final, se classificaram 
os dois primeiros colocados de 
cada grupo, mais os dois melho-
res terceiros colocados, soman-
do oito jogadores.

Nas quartas de final, depois 
dos confrontos, sobraram qua-
tro jogadores nas semifinais. 
Eles disputaram as duas vagas 
na grande final da competição.

Saiba mais e inscreva-se para o Mundial de Clubes pelo console Xbox 

ANOTE AÍ

https://bit.ly/2GWPWa8
https://bit.ly/32voNmY
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DESAFIO SAUDÁVEL
Atletas encaram Viking Runners digital e elogiam a AV

Para quem gosta de correr, a 
Associação Viking lançou 

a 1ª Corrida Virtual do Viking 
Runners. Os atletas se inscreve-
ram pelo site, escolheram entre 
três opções de desafio, corre-
ram, enviaram os dados e a AV 
ranqueou os participantes. 

Quem encarou o desafio só 
tem elogios. “Gostei bastante 
da iniciativa. A gente percebe 
as dificuldades sanitárias da AV 
para atuar. Mas a associação tem 

protagonismo, iniciativa”, diz 
Rubens Cieslak, sócio vitalício 
da AV. “Tem um sentimento de 
pertencimento, de grupo, mes-
mo sem ver as pessoas. Inspira 
os atletas a também se reinven-
tarem”, afirma ele. Para Rubens, 
correr permite conhecer e apre-
ciar lugares diferentes, ampliar 
o espaço, sair do confinamento. 
“´E um prazer físico e mental 
e um descanso intelectual das 
coisas teóricas.”

UNIÃO Atletas que participaram do Viking Runners digital da AV. 
Eles falam da novidade e celebram a iniciativa. Clique para assistir

https://bit.ly/2ZUN4Bo
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SÓ VANTAGENS O professor de educação física e treinador do Viking 
Runners, Gilson Rios, elenca no vídeo benefícios da corrida para a 
saúde. A entrevista é anterior à pandemia. Clique na imagem e assista

Rafael Carvalho já participa 
de desafios de corrida online. 
“Mas a experiência de correr 
com colegas da Volvo é bem 
melhor porque em outras plata-
formas a gente não conhece as 
pessoas”, relata ele. 

Para o funcionário da área 
de pintura, a AV mostra que 
está atualizada. “Foi sensacio-
nal, muito prazeroso partici-
par”, conta ele, que corre desde 
2017. “Sou ansioso em alguns 
momentos. Correr me acalma, 
tranquiliza. Você vê mudanças 
no corpo e na mente.”

Basílio Carvalho Fernandes, 
da área de Movimentação de 

Materiais, participou pela pri-
meira vez de um desafio de 
corrida virtual. E curtiu. “A ini-
ciativa da AV foi muito bacana. 
Correr para mim significa quali-
dade de vida.” 

“Foi bem legal. Pude escolher 
onde, quando e a hora que que-
ria correr”, conta Simone Dias, 
da Segurança do Trabalho. “A 
corrida virtual é uma tendência 
e a AV sempre se reinventa. Está 
de parabéns”, diz ela. Simone é 
apaixonada por corrida. “Incen-
tiva o movimento saudável e cria 
uma sinergia bacana entre corpo 
e mente”. Não perca o vídeo da 
turma na página anterior.

https://bit.ly/2DHl8sU


28 | O VIKING FAMÍLIA SET OUT 2020

PURA ENERGIA
AV lança nova série de exercícios para fazer em casa

As academias retornam 
aos poucos. Mas para 

quem é do grupo de risco ou 
ainda se sente inseguro para 
frequentar o espaço, a dica é se 
exercitar em casa. O importan-
te é não ficar parado e manter 
o condicionamento e a saúde 
em dia. A Associação Viking 
produziu duas séries de exer-
cícios para todos, independen-
temente da capacidade, condi-
cionamento  físico e idade.  

A primeira série teve 17 

exercícios propostos pela pro-
fessora Letícia Grzibovzki. 
Já o professor de musculação 
da Associação Viking, Walter 
Bunkovski Goulart, preparou a 
segunda, que terá mais 25 au-
las. “Até crianças, desde que já 
tenham consciência corporal, 
podem praticar a série junto 
com os pais, parentes ou ami-
gos”, diz o professor. Segundo 
ele, é uma excelente atividade 
para fazer em família.

Walter lembra que, como na 

MOVIMENTO No vídeo, o professor Walter Goulart explica como fazer 
a série e ter o máximo aproveitamento para sua saúde. Clique e veja

FAÇA EM CASA TREINE ONLINE COM A AV

https://bit.ly/2R4fpjG
https://bit.ly/2ZhdH2W
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série anterior, a proposta con-
tinua com exercícios simples e 
equipamentos fáceis de impro-
visar em casa. A intensidade, 
ressalta, é importante. Segun-
do ele, você precisa respeitar o 
limite do seu corpo, mas tam-
bém focar na intensidade para 
que o resultado seja eficiente.

Segundo o Ministério da 
Saúde, manter a rotina da prá-
tica regular de atividade física 
oferece benefícios psicológicos, 
como a sensação de bem-estar. 
Algo importante, já que a nova 
rotina proposta pela pandemia 

pode ser um fator de estresse e 
gatilho para a ansiedade.

E não só nesse período, mas 
também na volta gradual à 
normalidade. “Manter a prática 
de atividade física ajudará no 
retorno das atividades de vida 
diária, após o período crítico 
de disseminação do novo coro-
navírus. E as vantagens valem 
para crianças, adultos e ido-
sos”, diz o ministério. 

Então, vamos lá! Confira 
abaixo e nas páginas seguintes 
dez vídeos e acompanhe as no-
vas aulas no site da AV.

Treino aeróbico 
e abdominal

Execute o máximo de 
repetições no tempo

Faça três séries de 1 minu-
to por exercício e descanse 
1min30 entre cada uma

Treino aeróbico e abdomi-
nal tem três séries de 
1 minuto por exercício

https://bit.ly/3by5n3X
https://bit.ly/2ZerPdu
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Faça quatro séries 
do exercício Bi-set

Faça série aeróbica 
e abdominal 

Nova aula segue com 
exercício Bi-set

Aula continua com 
aeróbico e abdominal

São dois exercícios segui-
dos de 30 segundos cada 
e descanso depois

São três séries por exercí-
cio de 1 minuto e descan-
se 1min30 entre cada

São quatro exercícios. 
Execute o máximo 
possível de repetições

Treino aeróbico e abdomi-
nal tem três séries de 
1 minuto por exercício

https://bit.ly/2R1R9yH
https://bit.ly/3h4ZMmU
https://bit.ly/339Q5yo
https://bit.ly/3bwRhzO
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Faça seis exercícios 
e respeite o intervalo

Novo treino tem 
simulação de corda

Nova série tem salto 
frontal, abdominal remador, 
prancha frontal e outros

Bi-Set reúne quatro séries. 
Faça dois exercícios segui-
dos e depois descanse 

FAÇA EM CASA TREINE ONLINE COM A AV

Faça três séries por 
exercício da nova aula

Treino retorna ao 
Bi-Set com 4 séries

Execute o máximo de repe-
tições de salto frontal, ab-
dominal e outros. Confira

Tem burpee, abdominal 
bike e remador, mountain 
climber outros. Confira

https://bit.ly/2Fib61u
https://bit.ly/3jRk7xG
https://bit.ly/35eF8y8
https://bit.ly/326hli4
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MAIS QUE DÚVIDAS
Central monitora e acompanha suspeitas de Covid

A Volvo, desde o início da 
pandemia do novo coro-

navírus, estabeleceu uma Central 
de Atendimento, popularmente 
chamada de Disque Covid, para 
auxiliar funcionários e depen-
dentes com eventuais dúvidas e 
informações sobre a doença. Mas 
o trabalho vai muito além. “A 
central conta com o envolvimen-
to de oito profissionais da saúde 

que fazem todo o acompanha-
mento de casos suspeitos ou con-
firmados de coronavírus”, conta a 
médica do trabalho e do VOAM, 
Helen Zancanaro Amatuzzi.

A central opera 24 horas por 
dia, sete dias da semana. Assim 
que alguém liga, os profissionais 
que atendem analisam as infor-
mações que o funcionário ou de-
pendente passa. A partir daí, a 

É SÓ LIGAR A Central de Atendimento da Volvo funciona 24 horas e 
sete dias da semana. Para acessar, basta telefonar para 3121-7100

VOAM CENTRAL CORONAVÍRUS

Ligue para 3121-7100 para acessar a central da Volvo sobre o coronavírus 
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VOAM CENTRAL CORONAVÍRUS

equipe orienta sobre afastamen-
to ou não do trabalho, a neces-
sidade e qual exame coletar. “Se 
necessário, os próprios profissio-
nais da central podem solicitar 
esse exame”, explica a médica. 

Helen destaca a importân-
cia de manter a central ciente 
do caso, mesmo se um médico 
que não pertence ao VOAM for 
o responsável pelo acompanha-
mento do paciente. “Caso o mé-
dico tenha suspeita ou solicite o 
teste para diagnóstico, é muito 
importante nos informar para 
que possamos acompanhar e dar 
a orientação correta, o que inclui 
o retorno seguro ao trabalho.” 

Acompanhamento
Depois do contato com a cen-

tral, em caso suspeito ou confir-
mação da doença, a equipe faz 
um acompanhamento isolado. 

Em média, a cada 48 horas o pa-
ciente recebe uma ligação para 
checar o avanço da doença. Nas 
ligações, os profissionais solici-
tam várias informações. Entre 
elas, se o paciente tem febre alta; 
se a febre não cede ao longo dos 
dias mesmo com medicação; se 
a pessoa sente muito cansaço ou 
falta de ar, entre outras.

“Se verificamos alguma pio-
ra, orientamos a buscar atendi-
mento médico na rede externa, 
onde o paciente será avaliado e 
pode, se necessário, fazer algum 
exame”, explica a médica. Nes-
se caso, segundo ela, assim que 
retorna para casa, o paciente é 
novamente acompanhado pela 
equipe da central, assim como 
seus familiares. A central pode, 
também, solicitar atendimen-
to médico domiciliar pela Ecco 
Salva, se for o caso.
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FIQUE ATENTO
Momento pede atenção total à sua saúde e da família

Depois de meses de isola-
mento e medidas restri-

tivas por conta da pandemia de 
coronavírus, Curitiba e Região 
Metropolitana retoma aos pou-
cos as atividades. A capital tem 
intercalado bandeira de alerta la-
ranja e amarela e o comércio co-
meça a abrir novamente as por-
tas. “Apesar da retomada, ainda 
não é hora de baixarmos a guar-
da”, alerta a médica do trabalho 
e do VOAM, Helen Zancanaro 
Amatuzzi.

Apesar da aparente normali-
dade nas ruas, a médica ressal-
ta que é preciso ter ainda mais 
atenção às medidas de preven-
ção. “Continuamos aconselhan-
do que as pessoas fiquem em 
casa o maior tempo possível, que 
saiam apenas quando for neces-
sário. Ainda é importante seguir 
com lavagem das mãos, uso de 
máscara e álcool gel, fazer o dis-
tanciamento social e evitar aglo-
merações.”

Isso porque, apesar de apresen-

CORONAVÍRUS Neste vídeo, a médica do trabalho e do VOAM, Helen 
Amatuzzi, fala sobre sintomas leves e responsabilidade. Clique e veja

SAÚDE RESPOSTAS SOBRE A COVID-19

https://bit.ly/2GtxkhJ
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PORTAS Retomada gradual das atividades não significa que a batalha 
contra o coronavírus está vencida. Ao contrário, exige mais atenção

SAÚDE RESPOSTAS SOBRE A COVID-19

tar uma diminuição do número 
de pessoas infectadas, ainda são 
muitos os casos da doença e o 
número de óbitos é significativo 
em Curitiba e no estado. “Preci-
samos continuar na nossa batalha 
contra a Covid”, alerta Helen.

Sem sinais
Um dos motivos para seguir 

com todas as recomendações é 
que muitos casos da doença são 
leves ou até assintomáticos. As 
pesquisas não apresentam unani-
midade em relação ao percentu-
al de casos que correspondem a 
pessoas com essas características, 
mas já se sabe que são a maioria 
dos casos.

Levantamento divulgado em 
julho aponta que 91% das pes-
soas infectadas apresentaram 
algum tipo de sintoma. Entre 
eles, alteração do paladar e ol-
fato (62,9%); dor de cabeça 
(62,2%), febre (56,2%) e tosse 
(53,1%), palpitação (23,1%) e 
vômito (23,1%).

O estudo de inquérito epide-
miológico “Evolução da Preva-
lência de Infecção por Covid-19 
no Brasil: Estudo de Base Popu-
lacional”, da Universidade Fede-
ral de Pelotas, teve financiamen-
to do Ministério da Saúde.

Outro estudo liderado pelo 
médico francês Ramy Rahmé, 
da Universidade de Paris, mos-
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COMO FAZER A medica Helen Amatuzzi fala neste vídeo sobre testes 
para o coronavírus e alerta sobre sua eficácia e segurança. Assista

SAÚDE RESPOSTAS SOBRE A COVID-19

tra que 30% dos casos são as-
sintomáticos, 55% moderados, 
10% graves e 5% críticos. Esse 
estudo também apontou que 
o tempo médio de incubação 
para todos os graus de severida-
de foi de cinco dias. O estudo é 
preliminar e ainda passará por 
mais análises.

Pode ser Covid
De qualquer forma, os da-

dos, mesmo que não apontem 
o número exato, mostram que é 
grande a fatia da população com 
sintomas leves e assintomáticos. 
E isso também se reflete nas dú-
vidas dos funcionários da Volvo 
por meio da Central de Atendi-

mento do VOAM.
A médica do trabalho con-

ta que o canal de atendimento 
recebe muitos questionamentos 
sobre os sintomas leves do coro-
navírus. 

Esses sintomas, explica, in-
cluem tosse seca, coriza, conges-
tão nasal, perda de olfato ou pa-
ladar. São sinais que podem ser 
confundidos com uma gripe co-
mum, um resfriado ou um qua-
dro alérgico. Mas “pode, sim, ser 
coronavírus”, alerta a médica.

Segundo ela, é muito impor-
tante prestar atenção a qualquer 
alteração na saúde tanto pesso-
al quanto dos familiares e fazer 
contato com a central em qual-

https://bit.ly/32bdTmx
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quer dessas situações.
Isso, explica a médica, ajuda 

muito a evitar a transmissão. 
“Quando as pessoas não rela-
cionam esses sintomas com a 
Covid-19, muitas vezes conti-
nuam a trabalhar e a fazer suas 
atividades diárias e, assim, au-
mentam o risco de transmitir a 
doença aos outros, o que inclui 
familiares.”

Comunique a central
A Central de Atendimento 

atende pelo 3121-7100 e orien-
ta cada um dos casos relatados, 
inclusive sobre a necessidade ou 
não de testes para confirmação 

da doença. E, mesmo quando o 
teste é feito, o paciente segue em 
acompanhamento para confirma-
ção de que o resultado é confiável. 

“Os testes de farmácia, PCR ou 
mesmo o de sorologia não têm 
100% de eficácia porque ainda 
são novos no mercado e podem 
dar um resultado falso-negativo”, 
previne a médica.

Por isso é tão importante que 
nada passe despercebido. Vale a 
máxima que é mais fácil prevenir 
do que remediar. “Estamos fa-
zendo de tudo para tentar man-
ter todos seguros e passar por 
essa fase o mais rápido possível”, 
finaliza a médica.

91% dos infectados 
apresentaram sintomas

Assintomáticos e 
moderados são 85%

Ministério da Saúde Número 
de infecções é seis vezes 
maior que casos notificados

MedRxiv Estudo revisa casos 
e aborda três questões sobre 
contaminados e sintomas

SAIBA MAIS

https://bit.ly/3idHaTa
https://bit.ly/3idHaTa
https://bit.ly/2R0Om8S
https://bit.ly/2R0Om8S
https://bit.ly/3idHaTa
https://bit.ly/3idHaTa
https://bit.ly/3idHaTa
https://bit.ly/2R0Om8S
https://bit.ly/2R0Om8S
https://bit.ly/2R0Om8S
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CONEXÃO VERDE
No Dia da Árvore, Volvo tem bons exemplos para mostrar

Pesquisa na revista Natu-
re em 2016 estimou que 

existiam à época no planeta 3,04 
trilhões de árvores. O estudo re-
velou também que a atividade 
humana na Terra derruba 15,3 
bilhões de árvores todo ano. 

Significa que, para cada habi-
tante do planeta, havia 422 árvo-
res. Desde 2016, sem considerar 
outros fatores, o número caiu 
para 414. O pesquisador Tho-
mas Crowther, da Yale Scho-

ol of Forestry & Environmental 
Studies, liderou o estudo.

No Brasil, desde 1965 existe 
uma data para conscientizar e 
lembrar sobre a importância das 
árvores. Naquele ano, o Decreto 
Federal 55795 instituiu o Dia da 
Árvore em 21 de setembro.

E, claro, todos nós sabemos 
que as árvores são fundamentais 
para a vida no planeta. É delas 
que vem parte do oxigênio que 
respiramos. Mas também prote-

DIGITAL Fábrica de cabines da Volvo. Iniciativa de funcionários da linha,
incentivados pela empresa, gerou economia de papel. No vídeo acima, 
Gilberto Oliveira, da linha de cabines F, explica o projeto. Clique e veja

https://bit.ly/35eFwwA
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EDUCAÇÃO Crianças em trilha na área de preservação ambiental da 
Volvo, que por meio da Casa Verde incentiva a consciência ambiental

gem as nascentes dos rios, os so-
los, abrigam animais e ajudam na 
umidade e temperatura da Terra. 
A lista de benefícios é longa.

Caminho sustentável
Para a Volvo, sustentabilida-

de, preservação ambiental e da 
biodiversidade são valores essen-
ciais. Estão no DNA da empresa. 
São inúmeros projetos e ações.  
Na fábrica de Curitiba, por 
exemplo, 65% da área de 1,3 
milhão de metros quadrados de 
extensão integram uma unidade 
de conservação, a APA (Área de 
Proteção Ambiental) Estadual 
do Rio Passaúna, entre a capital 
e os municípios de Almirante 

Tamandaré, Araucária e Campo 
Largo, na região metropolitana. 

Lá, a Volvo faz diagnósticos 
ambientais e mantém desde 
2007 a Casa Verde, um espaço 
para estudantes, pesquisadores, 
educadores, grupos de escotei-
ros, funcionários, seus depen-
dentes e a comunidade. O espa-
ço promove cultura, educação, 
empreendedorismo e lazer as-
sociados ao meio ambiente. As 
informações constam no último 
Relatório de Sustentabilidade da 
empresa.

Poupa árvores
Mas a Volvo vai muito além. 

A empresa incentiva de forma 
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ÁRVORES EM PÉ
Economia de papel A4 do projeto Sprint Print Avoidance

4.980 
folhas por dia

220 mil

164104.354 
folhas por mês

1.228.752 
folhas por ano

reais de 
economia 
por ano

árvores 
poupadas 
todo ano

Números atuais baseados na 
produção de 50 veículos 
na Linha F, em dois turnos.

MEIO AMBIENTE UM VALOR VOLVO

intensiva seus funcionários a re-
pensarem processos e sugerirem 
avanços em sustentabilidade. E 
foi isso que fizeram os funcioná-
rios da Linha de Cabines F. Eles 
implementaram um projeto para 
redução do consumo de papel 
que economizou folhas A4 de 
forma considerável. O volume 
apenas dessa unidade da fábri-
ca equivale a poupar o corte de 
164 árvores por ano.

Gilberto César José de Olivei-
ra, da Linha de Cabines F, explica 
que o setor substitui a impressão 
dos documentos para as monta-
gens, os sprints, pela visualização 
online. Para isso, engajou várias 

áreas como produção, engenha-
ria e TI. A equipe conseguiu, até 
mesmo, doação de computado-
res, que viabilizou o projeto com 
investimento mais baixo.

Integrada ao Sistema Mont, de 
apertos e torques, a ideia se es-
palhou para outras áreas. “Hoje, 
toda a Linha F de Cabines e a 
Quarta Onda não imprimem 
mais sprint”, diz Oliveira. A ini-
ciativa recebeu prêmio em 2017 
no Green Week Global Kaizen 
Contest, do Kaizen Institute, 
que reconhece ações de empre-
sas pelo mundo que aplicam a 
melhoria contínua de suas ope-
rações contra o desperdício.
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ÓTIMOS FRUTOS
Jardim de árvores na AV é um dos legados da Oliviking 

Um dos momentos que 
marcaram a Oliviking 

2019 foi uma ação ambiental. 
Os 19 países plantaram árvores 
frutíferas na AV, que também 
plantou uma, no total de 20 ár-
vores. É o jardim da Oliviking. 

“Uma iniciativa excelente. Sin-
tetiza o significado da Oliviking, 
que deixou frutos para o futu-
ro. Na competição, conseguimos 
fazer pontes e amarrar as raízes 
entre departamentos e áreas, co-
nhecer novas pessoas e suas fa-

mílias. Assim como a união que 
resultou da competição, as árvo-
res darão frutos por um longo 
tempo”, conta Sany Oliveira, da 
Administração da Produção. Ela 
participou da equipe do México.

Para Franciele Arruda, do Pré-
dio 21 – Manutenção, o encerra-
mento foi um marco. “Na equipe 
da Alemanha tínhamos muitas 
crianças. Fazer esse plantio com 
elas e seus familiares ajudou a 
conscientizar sobre a importân-
cia da preservação”, explica.

FUTURO Franciele e Sany no jardim de árvores na AV. Elas falam da 
experiência de participar e da herança da iniciativa. Clique e veja o vídeo

Clique aqui e confira o vídeo do encerramento da Oliviking. É muito legal!

https://bit.ly/35cJd61
http://bit.ly/2WEIfJs
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