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BONS PARCEIROS
Ogliari e Nanami têm relação de longa data com a AV

A Associação Viking se mis-
tura à história de muitos 

funcionários da Volvo. Não é di-
ferente com o vice-presidente de 
RH e Assuntos Corporativos da 
Volvo na América Latina, Car-
los Ogliari, e do diretor de RH 
do Grupo Volvo na América 
Latina, Ricardo Nanami. Ogliari 
conta que a AV abriu as portas 
para ele entrar no Grupo Volvo. 
Para Nanami, faz parte das me-
mórias de infância.

“Tenho orgulho de dizer que 

minha história com a AV co-
meçou em 1995, quando fui 
trabalhar na área de benefícios. 
Ali iniciei minha carreira profis-
sional com a Volvo. Desde o co-
meço aprendi o valor e a impor-
tância da associação”, diz Ogliari, 
que após alguns anos foi para a 
Volvo. Os filhos de Ogliari cres-
ceram na associação. “Eles brin-
cavam em várias atividades nos 
fins de semana.”

“Nasci em 1977 junto com a 
Volvo e me lembro de participar 

A TRAVESSIA Carlos Ogliari. Ele e Ricardo Nanami falam sobre o 
começo, os desafios e o que celebrar nos 40 anos da AV. Clique e veja

40 ANOS DA AV É TEMPO DE COMEMORAR

https://bit.ly/2IiPaW4
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O LEGADO Ricardo Nanami. Ele e Carlos Ogliari falam dos valores da 
AV, a conexão com a Volvo e do futuro. Clique na imagem e veja o vídeo

40 ANOS DA AV É TEMPO DE COMEMORAR

da Colônia de Férias com 11 ou 
12 anos. O acantonamento era o 
momento mais esperado. Tam-
bém participei de viagens e ex-
cursões. A Volvo e a AV são um 
pouco a história da minha famí-
lia”, conta Nanami. Seu pai foi 
funcionário Volvo e ainda hoje 
participa ativamente dos tor-
neios de poker da associação. A 
filha também frequenta. “A Vol-
vo e a AV permeiam a história 
de gerações da minha família.”

Ambos hoje ocupam cargos 
de destaque no Grupo Volvo 
e suas histórias tanto pessoais 
como profissionais são exemplo 
da importância da AV nesses 
40 anos. “Qualidade de vida é 

algo absolutamente importante. 
Cada vez mais presente e prio-
ritária, a AV cumpre um papel 
fundamental na promoção do 
equilíbrio entre trabalho, rela-
ções humanas, sociais, cultura, 
lazer e prática esportiva de ma-
neira saudável”, diz Ogliari.

“O tema qualidade de vida 
sempre foi importante para o 
Grupo Volvo, tanto que ele-
mentos já foram trazidos desde 
o início na criação da fábrica. 
Um deles foi, na década de 80, 
estabelecer um local para que as 
pessoas pudessem se reunir e foi 
assim que surgiu a AV apenas 
alguns anos após a instalação da 
fábrica”, ressalta Nanami.

https://bit.ly/3lhuSdG
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MAIS AV A ASSOCIAÇÃO NÃO PARA

GRANDE FAMÍLIA
40 anos da AV têm avanços e inovação constantes

Antes de ler este texto, 
busque suas lembranças 

na Volvo. Muitas estarão ligadas 
à Associação Viking. Afinal, há 
40 anos a AV faz parte do dia 
a dia dos funcionários, de suas 
famílias e amigos. 

“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 tem-
po. Sempre tem novidades tan-
to em programação quanto em 
estrutura.” 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. 
Em 40 anos, muitas crianças que 
participaram da colônia de férias 
hoje são funcionárias da Volvo 
e os filhos delas participam das 

GERAÇÕES Crianças brincam de dança das cadeiras em evento 
nos primeiros anos da AV. Muitos se tornaram funcionários Volvo
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MAIS AV A ASSOCIAÇÃO NÃO PARA

TRADIÇÃO Bingo na Associação Viking, um clássico dos eventos que 
continua até hoje. A AV é uma extensão da Volvo e da casa de todos

atividades. “É muito legal ver os 
benefícios e a qualidade de vida 
da AV passar de geração em ge-
ração”, completa.

Para Cristiano Schuh, analis-
ta de lazer, a união é realmente 
destaque. “É um orgulho fazer 
parte de quase metade dessa 
história, o que corresponde a 
mais da metade da minha vida. 
Comecei em 1999 como esta-
giário. Aprendi a ser profissio-
nal, a atender e entender nossos 
associados e a valorizar o traba-
lho em equipe”, avalia.

Adriano Knaut, técnico de la-
zer, conta como o trabalho re-
percute entre os associados. “É 
gratificante sempre que vejo al-

guém mostrando com orgulho 
aos amigos ou convidados os 
espaços da AV. Sinto que nosso 
trabalho vale a pena”, afirma.

“Na minha opinião, merece 
destaque o cuidado com a qua-
lidade de vida, responsabilidade, 
respeito, segurança e também o 
amor que todos dedicam a esse 
espaço. As melhorias nunca pa-
ram com novos investimentos 
ano após ano. O resultado é uma 
sinergia ímpar que faz da AV não 
só uma extensão da empresa, 
mas também da casa de todos. A 
AV é felicidade, é se preocupar 
com o próximo e, principalmen-
te, é família”, destaca Leandro 
Moreira, técnico de lazer.
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MAIS AV A ASSOCIAÇÃO NÃO PARA

PELO TEMPO
Breve história dos 40 anos 

da Associação Viking

A FUNDAÇÃO 
Aprovado em 21 de outubro de 1980 o 
Estatuto da AV. Na primeira década, en-
tre várias estruturas, ganha campo de 
futebol, Ginásio de Esportes, quadras e 
bar. A Colônia de Férias, sucesso de ge-
rações, tem as primeiras edições, assim 
como outros dois clássicos da associa-
ção: festa junina e Dia da Criança.

AVANÇOS 
Um dos valores Volvo é sustentabilida-
de. AV ganha viveiros conservacionistas. 
A estrutura de lazer se moderniza com 
quadras de tênis e polivalente. Começa 
a construção da atual sede administra-
tiva. A Casa Cultural ganha nova e mo-
derna sede. E a AV realiza seu primeiro 
bingo, um grande sucesso até hoje. 

ANOS 

1980

ANOS 

1990
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ANOS 

2000

ANOS 

2010

ANOS 

2020

MAIS AV A ASSOCIAÇÃO NÃO PARA

INOVAÇÃO 
Começam as Olivikings e projetos so-
ciais importantes como o Capoeira e 
Cidadania. As Olivikings investem na 
integração e os projetos sociais na co-
munidade. A AV se moderniza e cria seu 
site, que permite a reserva de quadras, 
churrasqueiras e salões de forma ele-
trônica. Também investe em segurança.  

SEM PARAR 
Inaugura o Salão Araucária, moderni-
za a academia, constrói novas chur-
rasqueiras e quiosques, pista de atle-
tismo e reforma o campo de futebol. 
Lança os relatórios de atividades, pes-
quisas de satisfação, moderniza seu 
site e a revista O Viking Família, que 
passa a ser digital e multimídia. 

A REINVENÇÃO 
A pandemia fecha a AV, que inova com 
eventos online 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 
churrasqueiras com espaço gourmet. 
Modernização e reinvenção que se-
guem no futuro da Associação Viking.
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CONTEÚDO ESPECIAL
O Viking Família fará cobertura exclusiva dos 40 anos

A duração e extensão da 
pandemia do coronavírus 

ainda são uma incerteza. Mas a 
crise sanitária não impede a Asso-
ciação Viking de planejar 2021, 
ano em que pretende celebrar 
uma marca que poucos clubes 
de empresa alcançam: seus 40 
anos. O Viking Família vai par-
ticipar da celebração como um 
dos canais de divulgação do que 
promete ser um grande ano. 

Além dos conteúdos tradi-
cionais, como o que de melhor 
aconteceu na AV, a agenda de 
eventos, reportagens de saúde 
e bem-estar, meio ambiente e 
VOAM, a revista digital e mul-
timídia terá material exclusivo 
sobre a data. 

São cinco conteúdos que vão 
ajudar a estruturar um panorama 
da importância da Associação 
Viking para a Volvo, seus fun-

FEITA DE GENTE O Viking Família vai voltar a trazer pessoas e suas 
histórias que marcam os 40 anos da AV. Começamos em março, mas 
a pandemia suspendeu o projeto. Clique na imagem e reveja o que 
disseram os três primeiros convidados, entre eles Cyro Martins, da foto

40 ANOS DA AV É TEMPO DE COMEMORAR

http://bit.ly/2TlqDkD
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40 ANOS DA AV É TEMPO DE COMEMORAR

cionários e familiares. Conteúdo 
que quer a sua colaboração para 
ser ainda mais amplo e comple-
to. Veja o que programamos:

1. Modernização da AV 
Antes da pandemia, a Asso-

ciação Viking definiu que, em 
vez de festa, comemoraria os 40 
anos com a modernização de 
vários de seus espaços. Duran-
te 2021, você acompanha aqui 
as novidades na infraestrutura 
da associação. Obras sustentá-
veis, de baixo custo, com mui-
to aproveitamento e reformas 
inteligentes e que reforçam a 
importância da AV para a quali-
dade de vida dos associados e a 
família deles.

2. concurso de fotografia 
Lançado em março deste ano, 

foi suspenso pela pandemia. 
E será retomado. A proposta, 
como explica Sidclei Chaves, 
coordenador da AV, é produzir 
“um registro plural e democráti-
co só possível por meio de um 
evento do qual todos os associa-
dos estão convidados a partici-
par”. Saiba mais na página 12. 

3. gente que faz a av
O Viking Família vai trazer 

a cada edição depoimentos em 
vídeo de funcionários Volvo, as-
sociados e funcionários da AV 
para narrar sua relação com a as-
sociação. Histórias de amizade, 
trabalho, lazer, família vão ajudar 
a formar um retrato contempo-
râneo e em vídeo dos 40 anos da 
associação.

4. história e números
Uma linha do tempo com fa-

tos e números vai mostrar como 
a AV se transformou ao longo 
de quatro décadas para alcan-
çar hoje a condição de um dos 
clubes de lazer e bem-estar mais 
modernos do estado. E você, lei-
tor, está convidado a enviar o seu 
relato, a sua história, a sua foto. 
Basta encaminhar para o e-mail 
toda@todaeditora.com.br  

5. projetos sociais
A Volvo e a Associação Viking 

têm várias iniciativas sociais, 
projetos que incentivam do es-
porte ao trânsito seguro numa 
conexão positiva com a socie-
dade que serve e ajuda. Nos 40 
anos da AV, O Viking Família 
vai destacar essas iniciativas, sua 
importância social, capacidade 
de ajudar a transformar vidas e 
construir grandes histórias. 

mailto:toda%40todaeditora.com.br%20?subject=
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40 ANOS DA AV É TEMPO DE COMEMORAR

A MELHOR IMAGEM
Concurso de fotos vai celebrar os 40 anos da AV

Sabe aquela foto legal que 
você tem dos seus mo-

mentos com a família e ami-
gos na AV? Envie pra gente e 
participe do concurso de fotos, 
um dos eventos para celebrar os 
40 anos da associação. Acesse o 
regulamento do concurso e 
saiba como participar. É impor-
tante ler. São apenas cinco pá-
ginas com informações relevan-
tes. Atenção principalmente ao 
item 2, sobre como participar. 

 “O concurso tem dois grandes 
objetivos. Primeiro, elevar ainda 
mais o engajamento dos associa-
dos com a AV. Segundo, produ-
zir um registro fotográfico da as-
sociação nos seus 40 anos. Um 
registro plural e democrático só é 
possível por meio de um evento 
do qual todos os associados estão 
convidados a participar”, diz Sid-
clei Chaves, coordenador da AV.

O tema do concurso é “Di-
versão e qualidade de vida: 40 

http://bit.ly/2OZqh1R
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1. Você pode enviar quantas fotos quiser.

2. Envie para o e-mail toda@todaeditora.com.br 

3. Escreva “Concurso de foto AV” no assunto do e-mail.

4. Inclua no corpo do e-mail título da foto, local, data 
em que foi feita e breve descrição da imagem (onde e 
quando foi feita, quem está nela etc.)

5. É muito importante também incluir as informações 
do(a) autor(a): nome completo, CPF, telefone e matrícu-
la da Volvo ou da Associação Viking.

COMO PARTICIPAR
Saiba enviar suas fotos em 5 passos

ESTÁ VALENDO 
A Associação Viking lançou o concurso em fevereiro de 
2019. Mas a pandemia suspendeu as etapas. Se você 
enviou a sua foto, não se preocupe. Elas vão participar 
da primeira etapa classificatória.

40 ANOS DA AV É TEMPO DE COMEMORAR

anos da AV”. E o padrão das fo-
tos é livre. Pode ser uma selfie, 
eventos em família, entre ami-
gos, paisagem. O regulamento 
estabelece apenas que devem 
ser feitas em um dos espaços 
e atividades que a AV oferece. 
Exemplos? Praticando uma ati-
vidade física, se divertindo nas 
churrasqueiras ou no lago de 
pesca, no karaokê, nos torneios 

de truco e poker e outros even-
tos como a Festa Julina, o Dia 
das Crianças, a Sexta Especial, 
os workshops etc. 

São duas etapas classificatórias 
e uma final. De abril a agosto de 
2021, a equipe vai selecionar 20 
fotos para o voto dos associados. 
As 10 fotos mais votadas vão 
para a final. E é você também 
que decide os vencedores.

mailto:toda%40todaeditora.com.br?subject=
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40 ANOS DA AV É TEMPO DE COMEMORAR

PORTAS ABERTAS
AV retoma atividades com foco na saúde e segurança 

Com rígidos protocolos de 
segurança, a AV reabre 

aos poucos. Academia, lago de 
pesca, aulas de condicionamento 
físico, área verde, pista de atletis-
mo, quadras de areia e de tênis, 
inclusive com um torneio, e esta-
cionamento estão funcionando.  

Quem voltar à associação vai 
conferir também todas as refor-
mas. A academia foi ampliada 
e agora conta com um espaço 
de equipamentos e outro para 
atividades aeróbicas. Os equipa-

mentos estão mais distribuídos 
para melhorar o fluxo e atender 
ao distanciamento social. 

A AV liberou a musculação e 
uso dos equipamentos da aca-
demia em outubro. O uso pre-
cisa ser previamente reservado. 
“Contamos com toda a seguran-
ça e o remanejamento do espa-
ço dá ainda mais comodidade e 
confiança”, diz Adriano Knaut, 
técnico de lazer da AV.

A AV também tem uma nova 
sala multiuso. A área das chur-

RETOMADA Alunos do condicionamento físico. AV tem protocolos 
rígidos. Clique na imagem e assista ao vídeo sobre a reabertura

https://bit.ly/32k5Fb0
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40 ANOS DA AV É TEMPO DE COMEMORAR

rasqueiras, ainda fechadas, con-
ta agora com três espaços gour-
met, um novo playground e um 
campinho sintético. 

“Participo do condiciona-
mento físico há três anos e es-
tava ansioso para a volta dos 
treinos. Acho que a atividade é 
primordial para manter a saúde 
em dia e não ficar sedentário”, 

comemora Adriano Carlos Ge-
piak, da área de Manutenção, 
Prédio 21. Segundo ele, a se-
gurança chamou atenção. “A 
AV adotou todos os protocolos 
de saúde e a segurança é total. 
Cada um tem seu próprio kit, 
com colchonete, álcool e pano 
para higienização. Tudo muito 
bem organizado”, diz ele.

Aberta de segunda a sexta, das 6h 
às 13h e das 16h30 às 21h. Agende 
horário pelo app Tecnofit e leia o 
protocolo de segurança. Cada treino 
dura 50 minutos. Sete pessoas po-

dem treinar ao mesmo tempo ago-
ra em duas salas: musculação e 

exercícios aeróbicos.

Exercite o corpo todo e fortaleça seu 
sistema imunológico. São dois dias 
da semana e dois horários: às terças 
e quintas, às 16h30 e 17h30. Para 
participar, inscreva-se aqui. E leia o 

protocolo das práticas esportivas 
para garantir a sua segurança e 

dos colegas de treino. 

ACADEMIA

CONDICIONAMENTO

1

2

https://app.tecnofit.com.br/ng/online-scheduling
https://bit.ly/3kdErt7
https://bit.ly/2U0WPuq
https://bit.ly/36c9FLT
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40 ANOS DA AV É TEMPO DE COMEMORAR

Walter Bunkovski Goulart, 
professor da AV, destaca a im-
portância de retomar os treina-
mentos. “O condicionamento 
físico foge do comum. Exercita 
o corpo como um todo, por isso 
atua de forma geral, promoven-
do também o fortalecimento do 
sistema imunológico”, explica. 

“Mais uma conquista com 

a volta da pescaria no lago”, 
comemora o técnico de lazer 
Cristiano Schuh. Para voltar 
com a atividade, a AV fez um 
teste com os funcionários da 
comissão de fábrica para confe-
rir o cumprimento de todos os 
procedimentos de segurança. 
Comprovada a eficácia, criou 
o protocolo e reabriu o espaço. 

O espaço está liberado das 9h às 
12h e das 13h30 às 17h30. São no 
máximo 10 pessoas por período. 
Você precisa reservar aqui e também 
conhecer o protocolo de segurança. 

Com o lago, a AV liberou também 
sua área verde, já que muitos 

que pescam trazem a família. 

A associação tem horários de se-
gunda a sábado. Você pode cami-
nhar ou correr nos dias da semana 
às 16h30, 17h30 e 18h30. E sábado 
às 8h, 9h, 10h e 11h. Para usar a 

pista, faça a reserva aqui. E, para 
poder usar o espaço, leia o pro-

tocolo de segurança.

PESCARIA

PISTA DE ATLETISMO

3

4

https://bit.ly/2JFvhJ3
https://bit.ly/3eyi00b
https://app.tecnofit.com.br/ng/online-scheduling
https://bit.ly/2U2UCyK
https://bit.ly/2U2UCyK
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Com a volta da pesca, liberou 
o estacionamento, uso das qua-
dras de areia e os passeios pela 
AV. “Entendemos que a família 
vem para pescar, mas nem sem-
pre todos gostam. Então, quem 
não quer pescar pode passear e 
espairecer aproveitando a área 
da AV”, explica Schuh.

Algumas atividades vão de-

morar um pouco mais. Entre 
elas, esportes coletivos como 
futebol, basquete e vôlei de qua-
dra. Também as churrasqueiras, 
Ginásio de Esportes, Soccer Bar, 
salões e o parquinho infantil.

“Precisamos ser muito cuida-
dosos porque a crise sanitária 
não acabou”, diz Sidclei Chaves, 
coordenador da associação. 

As quadras reabrem de terça a quin-
ta, das 14h30 às 21h30, às sextas, 
das 14h30 às 22h30 e aos sába-
dos, das 10h às 17h. A AV só per-
mite por enquanto jogo de duplas 

e sem torcida. Leia o protocolo de 
uso da quadra e reserve aqui o 

espaço. É obrigatório.

Liberadas de segunda a sexta, de 
16h30 às 19h30, e sábados das 8h 
às 15h. Apenas dois associados por 
quadra. As aulas e jogos duram no 
até 50 minutos. Leia o protocolo de 

segurança e reserve antes. A AV 
também preparou um ranking de 

tênis. Saiba como participar.

QUADRAS DE AREIA

QUADRAS DE TÊNIS

5

6

https://bit.ly/3l5s5nL
https://bit.ly/3l5s5nL
http://bit.ly/2ZgAQjd
https://bit.ly/36fhWia
https://bit.ly/36fhWia
http://bit.ly/2ZgAQjd
https://bit.ly/3evxdiO
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EVOLUÇÃO SEGURA
Memorial do Transporte reabre as portas para visitas 

O espaço fechou no início 
de março por causa da 

pandemia. Para reabrir, criou um 
protocolo de segurança rígido. 
“Seguimos as orientações da área 
de saúde e também de engenha-
ria da Volvo. Estávamos ansio-
sos para voltar a receber visitas”, 
conta Ariza Sozzo, responsável 
pelo espaço.

“Eu trouxe minha filha, Laura, 
de 12 anos, para mostrar a evolu-
ção do transporte e da segurança 
e o memorial é uma das poucas 

oportunidades de mostrar isso a 
ela”, conta Oeslei Taborda Ribas, 
um dos primeiros visitantes após 
a reabertura.

Para Kenedy Pires dos Santos, 
a visita foi ainda mais especial. 
Ele veio de Manaus. O memo-
rial estava no roteiro da viagem a 
Curitiba. “Fiquei tão feliz quan-
do reabriu que logo reservei ho-
rário”, conta. “O espaço é incrível 
porque conta detalhadamente a 
história da segurança e da segu-
rança no transporte”, avalia. 

OPORTUNIDADE ÚNICA Oeslei e sua filha Laura conheceram a 
evolução do transporte e da segurança. Clique na imagem e veja o vídeo

40 ANOS DA AV É TEMPO DE COMEMORAR

https://bit.ly/34UqL1z
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BEM LEGAL O Memorial da Segurança no Transporte comemorou 
50 mil visitantes. Foi um dia especial. Clique na imagem e veja o vídeo 

40 ANOS DA AV É TEMPO DE COMEMORAR

Entre as várias medidas para 
a reabertura, adesivos no chão 
indicam o distanciamento ne-
cessário. As visitas diárias são 
limitadas a 40 pessoas e apenas 
dez por horário. Interações que 
precisam de uso das mãos con-
tam com luvas descartáveis e em 
vários pontos totens oferecem 
álcool em gel. O memorial faz 
uma higienização completa no 
espaço após cada visita.

Excelência
O memorial garante ao visi-

tante uma experiência única e 
interativa. Aberto em 2016, já 
recebeu quase 50 mil visitan-
tes e foi reconhecido duas vezes 

seguidas (2018 e 2019) com o 
Certificado de Excelência Tri-
padvisor, um dos principais por-
tais de turismo do mundo e que 
concede o selo aos seus líderes 
do ranking de popularidade.

Experiências como a Cabine 
Tilt, que simula o capotamento 
de um caminhão, e o simulador 
de ‘Crash Test’ continuam dis-
poníveis. Apenas alguns equipa-
mentos interativos têm restri-
ção de uso. 

O agendamento de visitas 
acontece apenas pelo site do 
memorial, um projeto cultural 
da Associação Viking patrocina-
do pelo Grupo Volvo por meio 
da Lei de Incentivo à Cultura.

https://bit.ly/3loUB42
http://www.memorialdaseguranca.com.br
http://www.memorialdaseguranca.com.br
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SABOR DIVERTIDO
Cozinha Fácil especial comemorou o Dia da Criança

Em outubro foi a vez das 
crianças. A garotada pre-

parou cupcakes com cobertura 
de brigadeiro e pão de mel. “Foi 
muito especial. Um dia memo-
rável para as famílias e para o 
Cozinha Fácil”, conta o chef 
Toni, que orientou a produção 
pelo aplicativo Zoom.

Todos os participantes rece-
beram o kit para preparação em 
casa. “Foi o mais complexo das 
edições, com 28 ingredientes”, 
explica o chef. Participaram fi-

lhos dos funcionários e associa-
dos da AV. No final, cada parti-
cipante recebeu um certificado 
de mini-chef de pâtisserie.

E os pequenos participantes 
aprovaram. “Eu achei muito 
legal”, diz Talita, de 5 anos, fi-
lha de Valderi Oliveira, da área 
de Engenharia de Manufatura. 
Gabriel, de 7 anos, também fi-
lho de Valderi, achou a iniciati-
va diferente. “Nunca tinha feito 
uma receita assim pelo compu-
tador”, conta.

QUE DELÍCIA! Pose para a foto no aplicativo Zoom após as receitas de 
cupcakes de brigadeiro e pão de mel prontas. Clique na imagem e veja

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

https://bit.ly/2InfUoB
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RELAÇÃO SAUDÁVEL Cozinhar desperta o interesse da 
criança sobre textura, sabor e nutrientes dos alimentos.

COOPERAÇÃO Fazer a lista de compras e encontrar os 
produtos no supermercado ajuda as crianças a criar, 
cooperar com as tarefas de casa e trabalhar em equipe. 

RESPONSABILIDADE A criança cumprirá funções im-
portantes no preparo da refeição, como medir e separar 
os ingredientes. Além disso, saberá que você tem con-
fiança nela. Mas não se esqueça da segurança! É um óti-
mo momento para ensinar sobre as regras e os perigos 
da cozinha, como cuidado com panelas e itens cortantes.

APRENDIZADO É um momento divertido em que se 
pode ensinar conceitos matemáticos com a separação 
das porções, estimular a leitura dos rótulos e receitas e 
expandir o vocabulário. Também pesquisar e conversar 
sobre a origem e a cultura dos alimentos.

LEMBRANÇAS Preparar uma refeição em família é um 
grande exercício para desenvolver a paciência, já que 
será um momento de aprendizado e muita bagunça! Por 
fim, esses momentos são importantes para a criação de 
memórias afetivas e de tradições gastronômicas que po-
dem até ser passadas de geração a geração.

Fonte: Dom Bosco

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

5BENEFÍCIOS 
DE COZINHAR 

COM AS CRIANÇAS
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UMA MARATONA
Campeões contam como liderar ranking AV de poker

Mais de cinco meses de 
competição e 10 etapas. 

Para os líderes do ranking do 
poker da Associação Viking, o 
segredo une paciência, resiliência 
e uma boa estratégia. “Tem que 
ter um controle emocional gran-
de”, diz Gustavo Aires, o cam-
peão do torneio. Gustavo, assim 
como Cristiano Schuh e Joarez 
Baida, vice e terceiro na dispu-
ta, a boa técnica também exige 
pontuar o máximo em cada eta-
pa. “Tive a felicidade de em 10 

etapas conseguir chegar em seis 
mesas finais e fui campeão em 
três delas”, lembra Joarez.

O torneio online da AV foi a 
primeira experiência de poker 
digital de Gustavo. “Nunca ti-
nha jogado. Acho válido para 
reunir os amigos num momen-
to de pandemia, mas o poker 
presencial é muito mais emo-
cionante”, opina ele. Joarez 
concorda: “Prefiro o presencial 
porque é mais que um jogo. É 
um momento de confraternizar 

CAMPEÕES Gustavo Aires venceu. Para os líderes do torneio da AV, 
raciocínio lógico é essencial. Clique na imagem e veja o que eles dizem

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

https://bit.ly/36uUy0t
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ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

com os amigos”. 
Para os três, o poker passa lon-

ge de ser um jogo de azar. “Exige 
raciocínio lógico”, diz Gustavo. 
“Sou contador. Faço muito cálcu-
lo matemático, financeiro, muita 
análise. É o mesmo no poker: o 
quanto você investe para o retor-
no que espera”, conta Joarez. 

Sobre a iniciativa da AV de dar 
sequência ao torneio no modelo 
digital, só elogios. “Achei muito 
joia. Só tenho que parabenizar a 
iniciativa. A união dessa turma é 
muito grande e garantiu que não 
nos afastasse”, afirma Gustavo. 

“Mesmo em casa, nos sentimos 
motivados”, completa Joarez. 
“Destaco também a oportunida-
de de outras pessoas participa-
rem, não apenas funcionários da 
Volvo e associados.” 

Cristiano, que também é o or-
ganizador do torneio, comemo-
ra. “Muitas pessoas que não es-
tavam no presencial por viagem 
ou por morar fora puderam par-
ticipar pelo fato de ser online.” 

O torneio reuniu 82 joga-
dores. Acesse aqui o ranking 
completo das 10 etapas do tor-
neio e faça download.

QUEM É QUEM NO RANKING DE POKER DA AV

TOP 10 RANKING TOP 5 TORNEIO FINAL

GUSTAVO AIRES 4381

5

3

7

9

2

6

4

8

10

285

368

282

366

248

353

244

300

241

CRISTIANO SCHUH

JOAREZ BAIDA

ANDERSON ALVES

RAFAEL RODRIGUES

OSCAR NETO

SIDCLEI CHAVES

ANDRÉ NASSIF

LAURENT PASSY

FABIO ESPOSITO

WILSON DIAS1

5

3

2

4

SIDCLEI CHAVES

ARI DOS SANTOS 

LAURENT PASSY

LEANDRO MOREIRA

JOGADORES 
PARTICIPARAM DO 

RANKING 2020

82

http://bit.ly/2UH1VOa
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O GOL É DE PLACA
Mundial de Clubes Viking mostra destreza no FIFA 20

O mundo eletrizante do 
jogo online FIFA 20 reu-

niu 24 jogadores no 1º Mundial 
de Clubes Viking. Os participan-
tes escolheram uma plataforma, 
PlayStation (PS4) ou Xbox One. 
A disputa no PS4 foi no início 
de outubro e no Xbox One, no 
fim do mês. “Foi surpreendente 
e muito legal”, conta Cristiano 
Schuh, analista de lazer da AV. 

Walter Bunkovski Goulart, 
professor de musculação da AV, 
organizou a competição. “Eu 

gosto de jogos de videogame. En-
tão foi bem tranquilo organizar. 
Uma oportunidade de o pessoal 
interagir, fazer novas amizades, 
apesar do distanciamento”, diz. 
Ele adianta que a AV prepara 
novas disputas e com outros jo-
gos além do FIFA. 

No Xbox One, Lucas Domin-
gues de Paiva, aluno do Senai e 
que trabalha na Linha de Mon-
tagem, venceu. O vice foi Wag-
ner Soffiatti Stroparo, da área de 
Logística de Manufatura – GTO.

INCRÍVEL Lucas Domingues foi o campeão no Xbox One. AV terá novas 
competições online de videogame. Clique na imagem e assista ao vídeo 

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

https://bit.ly/36i1BcM
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PAI E FILHO Emerson e Lucas Rodrigues participaram juntos da 
disputa pelo PS4. Clique na imagem e veja depoimentos de jogadores

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

“Eu gosto muito de jogar FIFA 
e Call Of Duty, mas o FIFA fazia 
um tempo que não jogava. Por 
isso, fiquei bem feliz em ganhar 
o torneio. É um misto de treino 
e de estratégia”, explica Lucas. 
Wagner elogiou o evento e quer 
mais. “A gente aumenta a rede 
de amizades e interage com pes-
soas que não vê no dia a dia. Eu 
gosto muito de videogame. En-
tão aprovei a iniciativa da AV.”

No PS4, Jonas Moreira de Je-
sus, da Solda, e Victor Moraes 
Carneiro, controlador de Ma-
teriais, foram campeão e vice. 
“Participei com o objetivo de 
me divertir, me alegrar com os 
colegas de trabalho”, diz Jonas. 

“Foi uma experiência muito ba-
cana”, afirma Victor. A disputa 
no PS4 teve pai e filho juntos. 
“Participar com meu filho foi 
muito legal. Uma grande sacada 
da AV”, diz Emerson Rodrigues, 
do Prédio 40, pai de Lucas Ro-
drigues, de 15 anos. 

A AV dividiu os inscritos em 
grupos. Na primeira fase, joga-
ram todos contra todos dentro 
do grupo. Nas quartas, se classifi-
caram os dois primeiros de cada 
grupo e os dois melhores tercei-
ros colocados. Após confrontos, 
sobraram os jogadores que dis-
putaram as semifinais e partiram 
para a disputa das duas vagas na 
grande final da competição. 

https://bit.ly/3nxURPJ
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PARA COMEMORAR
Corrida dos 40 anos da AV tem recorde de inscritos

Nada menos que 456 asso-
ciados se inscreveram. O 

número surpreendeu. “Esperá-
vamos 150 inscritos”, conta Le-
andro Moreira, técnico de lazer 
da AV. “Criamos o evento para 
fazer o pessoal se mexer e tam-
bém porque não queríamos dei-
xar passar em branco a tradicio-
nal corrida Volvo e os 40 anos 
da AV”, explica Leandro.

A corrida será em 29 de no-
vembro. A largada virtual é às 
7h30 com uma live. Os partici-

pantes decidem onde correr 5, 
10 ou 21 quilômetros. Os cor-
redores podem enviar a compro-
vação de participação até as 11h. 

Todos de Curitiba e Região 
Metropolitana receberão o kit 
em casa com uma bela cami-
seta, número de inscrição e 
medalha de participação, que 
pode ser comprovada por apli-
cativos de corrida ou relógios 
que medem a distância e tem-
po. Quem completar a prova 
concorre a prêmios.

LIBERDADE Na corrida virtual, você escolhe onde correr. Clique e veja 
o que conta quem já participou e saiba mais sobre o novo desafio AV

AGENDA AV O QUE VEM POR AÍ

https://bit.ly/2GGQGAC
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VINHOS E AROMAS
Workshop online viaja por grandes produtores mundiais

Outubro apresentou os vi-
nhos do Chile e novem-

bro, os argentinos. Em 3 de de-
zembro será a vez dos vinhos 
portugueses. “As aulas via Zoom 
são bem tranquilas e de fácil aces-
so e esse tipo de evento nos apro-
xima um pouco mais dos nossos 
colegas”, conta Liliane Mapelli, 
do Material Supply – GTO.

Adalberto Arima e a esposa 
gostam de um cálice de vinho 
tinto regularmente. “Aprende-
mos as regiões, o clima. Muito 

interessante”, diz ele sobre a téc-
nica do sommelier André Porto.

O workshop é transmitido via 
Zoom e todos os participantes 
acessam de suas casas. Antes, re-
cebem um kit aula com apostila 
em PDF, ficha de degustação e 
quatro minigarrafas de vinho.

Cada workshop aborda um 
país produtor. Mesmo quem não 
participou dos anteriores pode 
participar em dezembro. Fique 
atento ao site da Associação 
Viking para se inscrever. 

EXPERIÊNCIA Adalberto e Daliria. Viagem por vinhos de diferentes 
países sem sair de casa. Quem participou curtiu. Assista ao vídeo

AGENDA AV O QUE VEM POR AÍ

https://www.associacaoviking.com.br/
https://www.associacaoviking.com.br/
https://bit.ly/3kzRd5f
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OPORTUNIDADES
Famílias superaram desafios e se unem na pandemia

A pandemia do coronaví-
rus afetou a saúde men-

tal de muitos diante de uma 
crise sanitária sem precedentes. 
Mas também trouxe possibili-
dades de reinvenção e de maior 
aproximação. Assim o psiquia-
tra Átila José Borges Júnior, di-
retor da clínica Protheus, avalia 
o cotidiano que nasceu com a 
epidemia global. “Toda crise 
traz desafios e oportunidades.” 

O médico do VOAM, que 
também é diretor técnico do 

Hospital Bom Retiro, explica 
que uma das oportunidades que 
se abriram foi a de um olhar 
mais atento à família, ao núcleo 
mais próximo com mais intera-
ção do que em outros momen-
tos. Mas conflitos e desavenças 
aumentaram. Afinal, as famílias 
são reflexo da própria sociedade. 
“Mas a grosso modo o que se viu 
foi mais aproximação de pais e 
filhos e também de casais mui-
tas vezes separados pela correria 
da rotina anterior à pandemia. 

O LADO BOM Christofer Panatta com as filhas Mariana e Milena. 
Clique na imagem e assista ao vídeo com histórias de famílias

SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

https://bit.ly/3llXwKO
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LIÇÕES O médico psiquiatra Átila Júnior fala sobre desafios e 
oportunidades com o isolamento. Clique na imagem e veja a entrevista

SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

Se tem males que vêm para o 
bem, espero que esse bem seja 
a maior união dentro das famí-
lias”, avalia Borges Júnior.

Foi assim com a família de 
Christofer Panatta, da área de 
Treinamento da Volvo Ônibus. 
“Se tem uma vantagem nes-
sa vida de home office, foi es-
tar mais próximo daqueles que 
a gente ama. Devido à situação 
que estamos vivendo, eu tive essa 
oportunidade de estar mais perto 
das minhas filhas Mariana, de 11 
anos, e Milena, de 6”, conta. 

Panatta diz que a rotina de 
antes dificultava um pouco a 
convivência. “Muito trabalho, 
viagens e também a faculdade 

faziam com que eu ficasse mui-
to distante. Mas este ano eu 
pude estar ao lado.”

E Panatta não está sozinho. 
Essa aproximação aparece em 
diversas pesquisas. Uma delas, 
da Canadian Men’s Health 
Foundation, apontou que 69% 
dos pais canadenses relataram 
mais tempo em companhia dos 
filhos durante a pandemia e 
quase metade pretende conti-
nuar assim após a pandemia.

Juliana Tisian Tortelli, funcio-
nária Volvo da área de Engenha-
ria de Fornecedores-Compras, 
relata que também pôde viver 
esse lado positivo do home offi-
ce de estar mais próxima e fazer 

https://bit.ly/3f4twRx
https://bit.ly/32ClGt2
https://bit.ly/32ClGt2
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atividades com os filhos Davi, 
de 4 anos, e Pedro, de 2. “É de-
safiador conciliar trabalho com 
as atividades e é preciso muita 
criatividade, mas temos feito 
atividades como cuidar das flo-
res, pintura. Montamos até um 
vulcão. Não é um período fácil, 
mas possível de ser ressignifica-
do”, conta.

E nesse sentido também vai a 
dica do psiquiatra. Para Borges 
Júnior, é preciso buscar ativida-
des que se encaixem na nova 

rotina. “É uma oportunidade de 
fazer jogos com as crianças, bo-
lar novas atividades ou mesmo 
fazer um curso ou uma ativi-
dade que a rotina anterior não 
permitia”, aconselha. E comple-
ta: “É hora de ser criativo, de 
escrever, de fazer um curso. O 
importante é buscar dentro das 
limitações o que pode ser feito 
de forma diferente.”

O retorno
O psiquiatra lembra que é um 

SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

Pesquisa mostra que pais saíram melhor da pandemia

RELATAM IMPACTO 
POSITIVO NO 
PAPEL COMO PAIS 

SENTEM-SE 
MAIS PRÓXIMOS 

DOS FILHOS

VAÕ SE ENVOLVER MAIS 
COMO PAIS NO FUTURO

MAIS CONSCIENTES  
DA CONDIÇÃO DE PAI

40% 60%

49%52%

REDESCOBERTA

Fonte: Canadian Men’s Health Foundation

https://bit.ly/32ClGt2
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momento em que as medidas 
de isolamento vão sendo rela-
xadas e pouco a pouco as ativi-
dades, retomadas. Inclui o tra-
balho presencial. “É preciso se 
preparar para o retorno, usufruir 
desses momentos sem perder o 
que ficou de positivo.”

São saídas do dia a dia que 
ficaram suspensas e quando for 
hora precisam ser aproveitadas, 
segundo ele. “Como é bom ir a 
um parque, ir para a praia, fa-

zer atividades ao ar livre. É fun-
damental apreciar e valorizar 
esses momentos”, afirma. E a 
volta ao trabalho também. “De 
forma presencial será necessá-
rio dar continuidade ao que vi-
nha sendo feito. Avaliar no que 
pude me aprimorar e seguir de-
sempenhando minha atividade 
a contento. E não me assustar 
porque o trabalho vai estar lá e 
as pessoas vão estar lá e a vida 
terá continuidade”, aconselha.

SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

“Mães e pais não precisam tirar a melhor 
nota durante o confinamento”, diz Eva Millet 

Homens se sentem pouco preparados para 
cuidados, apontam dados sobre o Brasil

Professores relatam participação maior 
dos pais nas tarefas escolares à distância

Autora de ‘Hiperpaternidade’ afirma que filhos 
estão surpreendendo os pais superprotetores

Estudos internacionais revelam que aproximação 
familiar aumentou com isolamento da pandemia 

Para três em cada dez professores, isolamento 
impõe uma nova relação entre escola e família

SAIBA MAIS CLIQUE NO TÍTULO PARA LER

1

2

3

https://bit.ly/36uQxZZ
https://bit.ly/36uQxZZ
https://bit.ly/3kucmO2
https://bit.ly/3kucmO2
https://bit.ly/38Dp4ru
https://bit.ly/38Dp4ru
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DENTES SAUDÁVEIS 
Sua saúde bucal vai muito além de um sorriso bonito

Manter uma boa saúde 
bucal garante um sorri-

so bonito e autoestima elevada, 
mas, muito além da estética, a 
saúde dos dentes contribui - e 
muito - para a saúde geral do seu 
corpo. Os dentes são responsá-
veis pela mastigação e um pro-
cesso de trituração dos alimen-
tos bem feito ajuda na digestão.

O dentista do VOAM Re-
nato Krawutschke, especialista 
em implante e prótese, explica 
que uma boca malcuidada pode 

agravar doenças. “A falta ou a má 
higienização bucal pode agravar 
principalmente as cardiovascula-
res e a diabetes.” Isso porque as 
bactérias e germes presentes na 
boca têm risco de se disseminar 
e chegar ao coração ou às arté-
rias. No caso da diabetes, é uma 
via de mão dupla: o descontrole 
da doença afeta a gengiva e os 
dentes e a falta de cuidados com 
a gengiva e os dentes pode afetar 
o controle glicêmico.

E a prevenção evita uma série 

SORRISO E SAÚDE O dentista Renato Krawutschke diz como manter 
em dia a sua saúde bucal. Clique na imagem e veja a entrevista em vídeo

VOAM O SEU PLANO DE SAÚDE VOLVO

https://bit.ly/2TSxL8K
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VOAM O SEU PLANO DE SAÚDE VOLVO

de inconvenientes. “As doenças 
mais comuns que observamos 
são as cáries, o mau hálito, a gen-
givite e o tártaro”, explica. Todas, 
segundo Krawutschke, facilmen-
te minimizadas com ações sim-
ples, como escovação três vezes 
ao dia, visitas ao dentista a cada 
seis meses, troca da escova den-
tal a cada dois meses e uso do fio 
dental, pelo menos, uma vez ao 

dia. “Dois minutos de dedicação 
a cada escovação é o suficiente 
para manter os dentes bem hi-
gienizados”, informa.

O dentista lista cinco hábitos 
nocivos para sua higiene bucal: 
1) muita força na escovação, 2) 
uso de escova de cerdas duras, 
3) não usar fio dental, 4) exces-
so de pasta dental e 5) uso de 
pasta dental abrasiva. 

O PLANO ODONTOLÓGICO DO VOAM
Após a consulta inicial pelo VOAM, o profissional pode-
rá propor um tratamento odontológico, que será pre-
enchido diretamente em sistema informatizado. Toda 
proposta de tratamento é analisada por um dentista 
assessor que verifica, entre outras coisas, se atende 
aos critérios estabelecidos pelo plano. Este processo 
leva cerca de 72 horas. Se houver necessidade de pe-
rícia, o funcionário será comunicado e orientado sobre 
como proceder. Após estes passos, o funcionário deve 
aguardar o contato da clínica para iniciar o tratamento.
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SAIBA CONSUMIR
Repense suas atitudes e faça escolhas sustentáveis

Para começar esse texto, 
vale dar uma olhada no 

dicionário. O que significa con-
sumo? E consciente? Consumo 
é o ato ou efeito de consumir; 
despesa, dispêndio, consumação, 
gasto. Consciente é o que tem 
conhecimento de ou sobre algo. 
Que procede de forma racional. 

Segundo o Akatu, ONG que 
trabalha pela conscientização e 
mobilização da sociedade para 
o consumo consciente, se o vo-

lume de todos os recursos na-
turais consumidos por cada bra-
sileiro durante toda a sua vida 
fosse colocado em tambores de 
1,80 metro de altura e 1 metro 
de base e empilhados um sobre 
os outros, alcançariam a altura 
do maior edifício do mundo, 
o Burj Khalifa em Dubai, com 
160 andares.

O dado considera a quantida-
de de recursos naturais extraídos 
todo ano por cada brasileiro com 

MEIO AMBIENTE UM VALOR VOLVO

O EXEMPLO VOLVO A Estratégia Global de Sustentabilidade da 
empresa reforça a política de consumo consciente de um jeito bem 
abrangente. Clique na imagem e veja o que conta Carolina Carvalho

https://bit.ly/2IwosJQ
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CONSUMO CONSCIENTE A produtora Fernanda Paludo. Ela e o chef 
Rodrigo Almeida explicam o conceito. Clique na imagem e veja o vídeo
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expectativa de vida de 75,5 anos 
(IBGE-2015). Segundo relatório 
do Programa de Meio Ambien-
te das Nações Unidas, equivale a 
13 toneladas.

E o impacto disso é assustador. 
O planeta precisa de 18 meses 
para regenerar o que as pessoas 
usam em 12, um déficit de seis 
meses. Isso por que há sobrepes-
ca, excesso de emissões de dióxi-
do de carbono, desgaste do solo 
e desmatamento em um ritmo 
predatório.

Então é preciso buscar solu-
ções e elas envolvem comprome-
timento de governos, empresas e 
pessoas. Aqui, a alternativa é um 
estilo de vida mais sustentável, 

que diminua os impactos nega-
tivos do seu consumo no meio 
ambiente e na sociedade.

Algumas formas de fazer isso? 
Compra consciente de roupas, 
uso integral dos alimentos, des-
carte adequado de orgânicos, 
consumo local e de pequenos 
produtores, economia de água e 
muitas outras. 

Consciente na moda 
“A peça mais sustentável é 

a que já existe.” É assim que 
a produtora de conteúdo para 
Instagram sobre moda susten-
tável, Fernanda de Loyola Pa-
ludo, resume a importância de 
se pensar e repensar antes de 

https://bit.ly/3pd6xIu
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comprar vestuário. 
Segundo Fernanda, ainda exis-

te preconceito no Brasil em re-
lação a peças de segunda mão, 
mas que aos poucos está sendo 
superado. “Há muitas iniciativas 
e brechós com cuidado em ex-
por roupas lavadas, bem tratadas 
e selecionadas por meio de cura-
doria”, conta. 

Consciente na alimentação
Quando aplicamos o conceito 

de consumo sustentável na gas-
tronomia, chega-se ao consumo 
integral do alimento. “Cada parte 

tem seus benefícios e gera sabor 
e nutrientes”, explica o chef de 
cozinha Rodrigo Almeida, que 
orienta buscar receitas para o 
uso total do alimento, consumir 
de pequenos produtores, prestar 
atenção à sazonalidade para con-
sumir frutas e verduras na época 
da colheita.

Tudo isso para diminuir o resí-
duo orgânico e agregar mais valor 
ao alimento. Segundo o Cetem 
(Centro de Tecnologia Mineral), 
no Brasil o orgânico corresponde 
a mais da metade do total de re-
síduos produzidos (52%).

MODA
LEGAL

vezes é quanto 
cresce no Bra-
sil o mercado 

de produtos de 
segunda mão 

porcento é 
quanto deve 
crescer o co-
mércio global 

de usados

bilhões de dó-
lares é o que o 
crescimento de 

usados deve 
movimentar

bilhões de dó-
lares é o que o 
crescimento de 

usados deve 
movimentar

24 40070 36

1 Conheça brechós e ações de compartilhamento

2 Compre dos locais para ter rastreabilidade da peça

3 Pesquise a reputação da marca

4 Aposte em materiais reciclados e orgânicos

5 Repasse as roupas entre a família 

6 Frequente ou organize bazares entre amigos

Fonte: MMdaModa, Ibope Conecta (2016) e plataforma thredUP divulgados em matéria do Akatu
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SAIBA MAIS CLIQUE NO TÍTULO PARA LER

MODA 

Fernanda Paludo
Produtora de conteúdo 
sobre moda sustentável

Amiga, me empresta?
Locação de peças com op-
ção de planos mensais

Bump Box 
Na mesma linha, mas com 
roupas para gestantes

Moda Livre
Rastreia marcas de vestuário 
e lojas de departamentos

ALIMENTAÇÃO

DuLocal
Reúne pequenos produtores 
de São Paulo. Vale conhecer

RangoMania
Ajuda crianças e jovens na 
escolha alimentar

CLIQUE E VEJA Felipe Machado e a família, que adota o consumo 
consciente. A esposa tem uma confecção slow fashion de lingerie

https://bit.ly/38KDJ4i
https://bit.ly/38KDJ4i
https://bit.ly/38KDJ4i
https://bit.ly/38FxkaB
https://bit.ly/38FxkaB
https://bit.ly/38FxkaB
https://bit.ly/38DWaro
https://bit.ly/38DWaro
https://bit.ly/38DWaro
https://bit.ly/3pt450A
https://bit.ly/3pt450A
https://bit.ly/3pt450A
https://bit.ly/38QBqwq
https://bit.ly/38QBqwq
https://bit.ly/38QBqwq
https://bit.ly/32Gi61h
https://bit.ly/32Gi61h
https://bit.ly/32Gi61h
https://bit.ly/3pyAvH5
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