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SIGA A GENTE CLIQUE NOS ÍCONES

EVENTOS QUE AGITARAM A AV

QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

O SEU PLANO DE SAÚDE

É TEMPO DE COMEMORAR

UM VALOR VOLVO

https://www.ovikingfamilia.com.br/cadastro-newsletter
https://www.facebook.com/ovikingfamilia
https://www.ovikingfamilia.com.br/cadastro-whatsapp
http://www.instagram.com/ovikingfamilia/
https://issuu.com/ovikingfamilia
https://www.youtube.com/channel/UCBHhvxHGnMdPt2aFvIbQb4Q
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A SEGUNDA CASA
Gente que é Volvo fala com orgulho dos 40 anos da AV

Orgulho e emoção 
são as palavras 
que resumem para 
Geraldo Pereira 

de Sousa a jornada na Associa-
ção Viking. Já são 32 anos traba-
lhando na área de Manutenção, 
primeiro como funcionário da 
própria AV e depois como ter-
ceirizado. 

Elaine Teixeira é sócia ouro 
da associação. Depois de 25 anos 
na Volvo, curte desde setembro 

de 2019 a merecida aposenta-
doria. Mas nem por isso deixa de 
frequentar a associação, uma se-
gunda casa para ela. Eliane mora 
perto da AV e curte isso.

Foram muitos jogos de fute-
bol, escolinha de futebol, festas, 
colônia de férias e encontros da 
família e de amigos nas churras-
queiras. E assim é desde maio de 
1985, quando Gilberto de Oli-
veira, hoje na linha de cabine F, 
começou sua carreira na Volvo. 

TUDO DE BOM Geraldo cuida da parte elétrica da AV. Ele e outros 
colegas contam sua relação com o clube. Clique na foto e veja o vídeo

40 ANOS DA AV É TEMPO DE COMEMORAR

https://bit.ly/2LnlvMN
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A SEGUNDA CASA 
Mãe de dois pares de gêmeos 
– Fernanda e Amanda, hoje com 
24 anos, e Eduardo e Júlia, com 
18 anos – Elaine Teixeira perdeu 
a conta dos fins de semana com 
a família aproveitando a estrutura 
da AV. Também foram muitas fes-
tas e colônias de férias. 

40 ANOS DA AV É TEMPO DE COMEMORAR

UMA FAMÍLIA UNIDA 
A última Oliviking marcou a histó-
ria de Gilberto de Oliveira. Com-
petidores e torcida votaram na 
família mais participativa. E a de 
Gilberto ganhou. Com a esposa 
Marilene e os filhos Henrique, 
Guilherme e Camila, toda a famí-
lia faz parte do cotidiano da AV.

COM MUITO ESMERO 
Geraldo viu a Associação Viking 
crescer e teve papel fundamental 
no seu desenvolvimento. Afinal, 
toda a parte elétrica da AV está 
sob os seus cuidados. E não só 
isso. No começo, 32 anos atrás, 
fazia de tudo um pouco: da lim-
peza a retirar o mato da grama. 
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MEMÓRIA VIVA
Amaral lembra fatos e curiosidades dos 40 anos da AV

Antônio Amaral trabalhou 
na Volvo e na Associação 

Viking por 25 anos. Com tanto 
tempo, participou desde o iní-
cio da criação da AV, lá nos anos 
80, e testemunhou muita coisa. 
É natural que em cada prédio, 
em cada estrutura, tenha uma 
pequena história ou curiosida-
de para dividir. Simpático, fez 
um tour com O Viking Família 
pela associação. 

“Eu fico honrado e emociona-
do quando conto essa história 

porque vi e ajudei a associação 
nascer”, recorda ele, que estava 
nas reuniões iniciais de estru-
turação do primeiro regimento 
interno da AV.

 Amaral enfatiza que a As-
sociação Viking é resultado da 
união e do trabalho de mui-
ta gente empenhada em fazer 
com que o espaço se tornasse 
o que é hoje: um dos melhores 
e mais completos clubes para 
funcionários entre as empresas 
de todo o Brasil. 

O QUE RECORDAR Antônio Amaral conta no vídeo curiosidades 
e um pouco da história da associação. Clique na imagem e assista

https://bit.ly/39jOyuC
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Onde é o Soccer Bar antes foi o Viking’s Bar. 
E em frente ao Centro de Eventos, a primei-
ra quadra poliesportiva feita de asfalto e para 
todo tipo de esporte: basquete, vôlei, tênis.

O primeiro casal de araras do viveiro conser-
vacionista procriou. As que estão hoje no es-
paço são suas descendentes. Já a primeira 
ave do viveiro foi um papagaio.

PARTICIPE! 
Quer dividir suas lembranças da AV com a gente? Com-
partilhe suas fotos, histórias, casos e curiosidades que 
marcaram as quatro décadas da associação. Envie e 
conte pra gente pelo e-mail ovikingfamilia@uol.com.br 

O espaço da quadra de sintético foi o primeiro 
para jogar futebol na AV, um campo de areia. 
Na época não era aterrado e o campo tinha 
um desnível de cerca de 1,8 metro.

MINHAS LEMBRANÇAS
Três recordações da AV, por Antônio Amaral

Antônio Amaral

“Tudo começou porque o pessoal gostava de futebol. 
O primeiro campo foi onde é hoje o de sintético. 

mailto:ovikingfamilia%40uol.com.br%20?subject=
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O DNA SOLIDÁRIO
Em apoio a jovens, Volvo traz Projeto Pescar para perto

O projeto é um programa 
de formação social e 

profissionalizante da Fundação 
Projeto Pescar com uma rede 
colaborativa. A Volvo CE é a 
mantenedora há mais de 20 
anos, mas dentro dessa história 
2020 sempre será um marco 
especial por ser o ano da pri-
meira turma da Unidade Pro-
jeto Pescar Associação Viking.

“As aulas presenciais começa-
ram em março com 14 jovens 
de 16 a 19 anos, moradores do 

entorno da fábrica de Curitiba. 
Com a pandemia, nos reinven-
tamos com encontros online”, 
conta a educadora social Caro-
line Davilla. 

O projeto apoia os jovens 
com dois tipos de conteúdo: 
60% para o desenvolvimento 
pessoal e 40%, profissionalizan-
te. Dos 14 jovens, dois ingres-
saram na universidade e dois 
estão contratados como jovem 
aprendiz. “É muito gratificante 
ver o resultado dessa iniciativa 

PESCANDO TALENTOS Alunos do projeto em Curitiba. Alexandre 
Parker e Suzane Darie falam da iniciativa. Clique na foto e veja o vídeo

https://bit.ly/38qAYU7
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e isso nos levou a dar continui-
dade com renovação do projeto 
em 2021”, afirma o diretor de 
Responsabilidade Corporativa 
e Institucional do Grupo Vol-
vo, Alexandre Parker.

Para Suzanne Darie, da Co-
municação e Marketing da 
VCE para América Latina, tra-
zer a fundação para a Volvo em 
Curitiba é uma conquista. “Nós 
acreditamos que a comunida-
de do entorno da Volvo mere-
ce essa iniciativa. Acreditamos 
completamente no projeto.”

Oportunidade
A missão do Projeto Pescar 

é transformar vidas. “Mais do 

que proporcionar acesso a um 
curso técnico, o projeto quer 
formar cidadãos. Transformar 
esses jovens para tentar mini-
mizar os riscos relacionados à 
área onde moram, como mi-
séria, violência, drogas”, conta 
Suzanne. “Não colocamos ape-
nas profissionais no mercado 
de trabalho. O projeto forma 
pessoas melhores”, resume Ca-
roline Davilla.

Para Suzanne, o resultado é 
concreto. “O que percebemos 
ao trabalhar muito próximos 
desses jovens é que a oportu-
nidade que vem por meio da 
escola é agarrada com muita 
força e vontade.”

Clique, acesse um álbum de fotos do projeto e faça download

pessoas se 
envolveram 
em 2020 
no projeto 
na Volvo

Número estimado. Os outros países são Argentina, Angola, Paraguai e Peru.

empresas 
e organiza-
ções são 
parceiras 
do projeto

foi o ano 
em que 
nasceu, 
iniciativa 
da Linck

jovens 
em cinco 
países já 
foram ca-
pacitados* 

*

Como encerramento do trabalho em 14 de dezembro, houve a certifi-
cação com os jovens, representantes da Volvo envolvidos no projeto, 
voluntários e representantes da Fundação Projeto Pescar. Os jovens 
receberam em casa um presente personalizado e uma cesta de Natal.

44 1976100 31.700

http://bit.ly/38oi4NG


10 | O VIKING FAMÍLIA JAN FEV 2021

Fabiana, dona da academia, e Natan, que trabalha na recepção. Clique 
na foto e assista ao vídeo em que eles falam do valor do projeto  

CAMINHOS ABERTOS
COMO O PROJETO MUDA A REALIDADE DE JOVENS

1

2

3

4

5

Natan Felipe Fernandes da 
Rosa é um dos alunos da pri-
meira turma do Projeto Pes-
car na Associação Viking. 

“Significou muita coisa 
para mim, principalmente 
para ingressar no merca-
do de trabalho e como me 
comportar em uma entre-
vista de trabalho, além de 
vários outros aspectos.”

Fabiana Oliveira Leal foi 
quem apostou em Natan e 
deu a ele o primeiro empre-
go. Ela é proprietária da aca-

demia onde Natan trabalha 
na recepção. 

“Ele é disposto a aprender 
e ávido por conhecimento. 
É interessado e vejo muito 
futuro pela frente”, conta.

Fabiana elogia a iniciativa. 
“As empresas sentem falta 
de onde procurar pessoas 
interessadas com forma-
ção básica. O projeto une 
pessoas que precisam tra-
balhar com a necessidade 
de muitas empresas que 
buscam por esses jovens.”

40 ANOS DA AV É TEMPO DE COMEMORAR

https://bit.ly/3ayvjhb
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Gisele, Jonas e Otávio, funcionários da Volvo. Voluntários do projeto 
falam da experiência e interesse dos alunos. Clique na foto e assista

QUANDO TODOS GANHAM
COMO VOLUNTÁRIOS DÃO VIDA AO PROJETO 

1

2

3

4

São eles que dedicam tempo 
e conhecimento em palestras 
e atividades. 

Otávio de Oliveira Lima, fun-
cionário da VCE, conhece 
bem os dois lados. Jovem, 
participou de um projeto 
similar. “Foi muito legal par-
ticipar, trocar ideias e expe-
riências com os jovens.” 

Gisele Paulus Oliveira, do 
departamento de Saúde, 
Segurança e Medicina Ocu-
pacional, deu uma aula sobre 
higiene corporal e sexualida-

de. “Me preocupou um pou-
co abordar o assunto com 
os jovens, mas fui surpre-
endida. A recepção e a inte-
ração foram fantásticas.” 

Jonas Henrique Muchinski, 
do departamento jurídico, 
também dedicou algumas 
horas para os jovens, opor-
tunidade de conhecer a 
história de vida deles e tam-
bém de compartilhar suas 
experiências. “Participar foi 
uma felicidade, um verda-
deiro presente no ano de 
2020”, comemora.

40 ANOS DA AV É TEMPO DE COMEMORAR

https://bit.ly/3mCdqAJ
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UMA EXPERIÊNCIA
Clube Viking oferece um mundo de possibilidades

Em mais uma ação para co-
memorar seus 40 anos, a 

Associação Viking oferece, sem 
custo aos associados, acesso aos 
benefícios e vantagens do Clube 
Gazeta num ambiente persona-
lizado e exclusivo: o Clube Vi-
king by Gazeta. São mais de 700 
estabelecimentos de diversas ca-
tegorias, de Curitiba e região.

“Não são só benefícios e des-
contos. É um clube de experiên-
cia. O principal objetivo é fazer 
as pessoas aproveitarem restau-

rantes e atividades culturais e, 
com isso, curtirem a cidade. Ofe-
recemos também serviços como 
pet shop e cursos para desenvol-
vimento pessoal e profissional”, 
conta a editora de conteúdo do 
Clube Gazeta, Bruna Covacci. 
Os descontos podem alcançar 
até R$ 400 por mês. 

“O mais interessante na parce-
ria e no momento que enfrenta-
mos são as opções de atividades 
para fazer de casa, como a par-
te educacional, com convênios 

TODAS AS OPÇÕES As ofertas do clube exclusivo da AV estão na 
palma da sua mão. Clique na imagem, assista ao vídeo e saiba mais

https://bit.ly/3nNewux
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com diversas escolas de idiomas 
e de desenvolvimento pessoal e 
profissional”, diz Sidclei Chaves, 
coordenador da AV.

Quando o distanciamento e a 
interação social ainda devem ser 
evitados, são muitas as opções 
do clube. “Tem, por exemplo, as 
opções de drive in que podem 
ser aproveitadas por toda a fa-
mília e outras atividades para a 
casa.” Também é possível alugar 
brinquedos como cama elástica, 
piscina de bolinhas, pula-pula e 

tobogã com desconto para mon-
tar em casa e garantir a diversão 
das crianças nas férias de verão.

Por meio de geolocalização, 
o associado consulta todos os 
estabelecimentos com descon-
to perto do local onde está. Os 
fornecedores que oferecem mais 
vantagens e descontos também 
ficam em destaque para uma vi-
sualização mais fácil. Vale pes-
quisar para obter mais descontos 
e aproveitar melhor o Clube Vi-
king by Gazeta.

700
locais com 
desconto

30
categorias 
variadas

70.000
associados ao 
Clube Gazeta
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ANDROID

Para acessar o app, aponte 
a câmera do seu celular para 
o QR Code equivalente. 

Você é automaticamente 
direcionado para o ambiente 
criado para os associados 
da AV. 

Depois digite o seu CPF, 
não importa se titular ou de-
pendente, e a senha 12345. 

“É muito fácil e simples 
ter acesso ao ambiente 
customizado e o uso tam-
bém é facilitado com uma 
interface que todos con-
seguem entender e intera-
gir”, diz Sidclei.

A AV pretende ter ações e 
promoções especiais toda 

IOS

40 ANOS DA AV É TEMPO DE COMEMORAR

TIRE O MÁXIMO DO CLUBE VIKING
BAIXE O APLICATIVO E EXPLORE AS POSSIBILIDADES

1

2

3

4

5

6

7

8

semana para dar ainda mais 
vantagens aos associados. 

Além disso, vale a pena ficar 
de olho no aplicativo por-
que a própria Gazeta ofere-
ce promoções especiais e 
cupons de desconto. 

No app ou site, você acessa 
também o Contador de Eco-
nomia, ferramenta que es-
tima desconto em algumas 
atividades. 

Basta marcar quantas vezes 
por mês vai ao cinema, come 
fora e frequenta eventos. Daí 
o próprio contador gera um 
valor de desconto. E essas 
são apenas algumas das 
categorias para você econo-
mizar e se divertir.
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Sidclei Chaves
Coordenador da AV

““Buscamos o que tem de melhor hoje no mercado 
da região, que é o Clube Gazeta. E chegamos a 
uma plataforma personalizada para a nossa rea-
lidade, o Clube Viking by Gazeta

Bruna Covacci
Editora de conteúdo do Clube Gazeta

““O Clube não é só de benefícios e descontos. É de 
experiência, em que o principal objetivo é fazer 
as pessoas aproveitarem restaurantes e ativida-
des culturais e, com isso, curtirem a cidade.

São seis grandes categorias: gastronomia, 
serviços e utilidades, saúde, educação, 

lazer e compras. Com o Clube Viking, 
você economiza em centenas de es-

tabelecimentos das mais variadas 
categorias. Clique e acesse.

ACESSE O GUIA DE PARCEIROS

https://bit.ly/3aAgqLw
https://bit.ly/3aAgqLw
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SUA IMAGEM DA AV
Concurso de fotos celebra os 40 anos da associação

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 

RELAX NA HORA DO ALMOÇO Marilza Moreira registrou esta selfie 
de amigos para o concurso da associação. Participe você também 

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

2. Envie para o e-mail ovikingfamilia@uol.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:ovikingfamilia%40uol.com.br?subject=
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ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

DISPUTA ACIRRADA
Cristiano Schuh é líder e top 10 tem sobe e desce

O jogador subiu duas posi-
ções e tem 163 pontos 

após a quarta rodada do Viking 
Poker Tour 2021. Jair Santos 
soma 161 e manteve o segundo 
lugar. Foi o único jogador que 
não mudou de posição entre os 
10 primeiros. Em terceiro, Sil-
vio Smicelato ganhou quatro 
posições e tem os mesmos 161 
pontos de Jair.

O top 10 segue com Vagner 
Abucarub em quarto. Líder da 
rodada anterior, perdeu três po-

sições e soma 158 pontos. Em 
quinto está Márcio Germano, 
que ganhou quatro posições 
e tem 148 pontos. O sexto é 
Joarez Baida, que perdeu uma 
posição e soma 142 pontos. Se-
guem Gustavo Aires em séti-
mo (140 pontos e menos três 
posições), Ricardo Oliveira em 
oitavo (136 pontos e duas posi-
ções a menos), Sidney Mocelin 
em nono (subiu sete e tem 114 
pontos) e Gabriel Tacci (perdeu 
duas e soma 104 pontos). 

DE OLHO NO JOGO Gustavo Aires, campeão do torneio de 2020, e 
que aparece no top 10 da quarta rodada em 7º lugar com 140 pontos
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VEJA OS 1O PRIMEIROS APÓS A RODADA 4

 Disputa acirrada
A mesa final desta edição foi 

uma das mais disputadas de to-
das as etapas online. Durou cer-
ca de duas horas com os nove 
jogadores classificados. Ari San-
tos foi o campeão. Em segundo 
chegou Marcio Germano e, em 
terceiro, Silvio Smicelato, que 

somou mais 10 pontos por eli-
minar Marcio Moro, campeão 
da etapa anterior. 

Na sequência, Cristiano 
Schuh, Sidney Mocelin, André 
Nassif, Jair Santos, Marcio Moro 
e Vagner Abucarub. A quar-
ta etapa do Viking Poker Tour 
2021 contou com 34 jogadores. 

A quinta rodada será na quarta 31 de março. Se você ainda não se 
inscreveu, acesse aqui o site da AV e garanta a sua presença. Lá 
tem todas as informações que você precisa para participar, inclusi-
ve a premiação. A competição vai muito além de um carteado. Jogar 
poker exige técnica, raciocínio ágil e várias outras habilidades úteis 
para o nosso cotidiano. 

CLIQUE AQUI 
E ACESSE 

O RANKING 
COMPLETO DA 

RODADA 4

PARTICIPE

QUEM É QUEM NO RANKING 2021

1º CRISTIANO SCHUH | 163 PONTOS

2º JAIR SANTOS | 161 PONTOS

3º SILVIO SMICELATO | 161 PONTOS

4º VAGNER ABUCARUB | 158 PONTOS

5º MÁRCIO GERMANO | 148 PONTOS

6º JOAREZ BAIDA | 142 PONTOS

7º GUSTAVO AIRES | 140 PONTOS

8º RICARDO OLIVEIRA | 136 PONTOS

9º SIDNEY MOCELIN | 114 PONTOS

10º GABRIEL TACCI | 104 PONTOS

https://bit.ly/2F63ZK1
http://bit.ly/2LXOhUG
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ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

OS VENCEDORES
AV reuniu famílias em corrida pelos seus 40 anos

Mais de 180 asso-
ciados participa-
ram da edição 
virtual da tradi-

cional Corrida Volvo. Mesmo 
com a pandemia, a adesão ficou 
na média das últimas edições, 
sempre anuais. “A prova mexeu 
com os associados e suas famí-
lias. Uma das vantagens da edi-
ção virtual é que mais pessoas 
da mesma família participaram”, 
conta Leandro Moreira, técnico 
de lazer da Associação Viking.

A AV entregou os kits para 
participação até um dia antes na 
casa dos associados. “Evitamos 
aglomeração e contato e tam-
bém elevamos a comodidade 
aos participantes. Foi uma ação 
bem recebida”, afirma o técnico 
de lazer.

Depois de auditados os resul-
tados, comprovado quem real-
mente participou da corrida e 
registrou seu percurso, a associa-
ção sorteou seis vales-presentes 
de R$ 200 para compras online.

SUCESSO Kleber, na foto com os filhos, participou da corrida. Clique 
na imagem e veja o que ele outros atletas contam da experiência virtual 

https://bit.ly/2WmEw4c
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456 3 200
associados se 
inscreveram e 
mais de 180 
participaram

percursos teve 
a prova: 5, 10 
e 21 km, à es-
colha do atleta

reais foi o va-
le-presente 
sorteado pra 6 
participantes

Rafael Souza

Alexandre Barbiero

Marilene Andrade

Kleber Batista

Clique aqui e acesse fotos dos corredores

“

“

“

“

“

“

“

“

Parabéns ao pesso-
al da Associação 
Viking. A corrida 
mais uma vez foi 
em alto astral. Que 
bacana!

Uma iniciativa 
muito legal e mo-
tivadora num mo-
mento em que a cor-
rida virtual é uma 
boa alternativa.

Motivou quem já 
corre e quem não 
estava treinando. É 
sempre bom parti-
cipar de uma prova 
como essa.

Foi na AV e pela 
AV que comecei e 
correr e hoje par-
ticipo de todas as 
corridas que a as-
sociação realiza. 

http://bit.ly/3nlz2lX
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UM NATAL DOCE
Fazendo Arte online ensinou guirlandas saborosas

Desde 2017 o artista plás-
tico e artesão Cláudio 

Belmudes traz para os associa-
dos da AV muitas dicas e téc-
nicas para fazer os mais varia-
dos artesanatos. Em 2020 não 
foi diferente. No começo de 
dezembro, a associação promo-
veu a primeira edição virtual do 
Fazendo Arte. “Foi um desafio 
montar uma aula à distância. 
Como era época de Natal, fi-
zemos guirlandas decorativas e 
comestíveis com balas”, explica 

Belmudes.
Na aula, os participantes 

aprenderam duas variações: a 
vermelha com balas de moran-
go e a dourada com balas de 
caramelo. “Quem participou 
elogiou bastante e o foi uma 
oportunidade de novamente ter 
o Cláudio numa atividade com 
os associados”, conta Cristiano 
Schuh, analista de lazer da AV.

Para o ano que vem, a ideia 
é ter novas edições do Fazendo 
Arte. Fique de olho!

FÁCIL Cláudio Belmudes ensina de um jeito simples. Quem participou 
do Fazendo Arte só tem elogios. Clique na foto e veja os depoimentos

https://bit.ly/34ky0iM
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5 BENEFÍCIOS 
DA PRÁTICA DE 
ARTESANATO 

Aumenta a 
concentração

Relaxa e 
tranquiliza

Impulsiona o 
desenvolvimento 

cognitivo

Fomenta a 
criatividade

Melhora o 
autoconceito e 
a autoestima

1

4 5

2

3

Fonte: Melhor com Saúde

Foi muito legal, uma ex-
periência ótima em que 
a gente conversou com 
outras pessoas e o Cláu-
dio ensinou as técnicas 
de forma fácil. Nesse 
momento de pandemia, 
ajuda a ocupar a mente.

As técnicas que o Cláu-
dio ensina são simples. 
Você olha e pensa que 
nunca vai conseguir fa-
zer, mas quando termina 
seu trabalho está mara-
vilhoso. Uma experiência 
muito divertida!

Maiara Ramos Márcia Lopes

http://bit.ly/34pyBzz
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ANO DE SABORES
Cozinha Fácil uniu famílias pelo prazer de cozinhar

Quando a recomendação é 
ficar em casa com a fa-

mília, o evento foi mais uma es-
tratégia acertada da AV.

 “Foram oito encontros online. 
Fizemos pratos como carnes, pa-
ella al mare e uma edição que foi 
campeã de audiência com sushi 
e sashimi, com 26 famílias. Pre-
paramos juntos cerca de 3 mil 
peças em uma noite de sábado. 
Foi muito legal”, diz o chef Toni, 
numa retrospectiva de 2020.

Para ele, outra edição marcan-

te foi a do Dia da Criança, em 
outubro. “As crianças, que mui-
tas vezes participam vendo ou 
acompanhando os pais fazendo 
os pratos, ou só degustando o re-
sultado final, assumiram o papel 
de protagonistas para preparar 
cupcakes e brigadeiros”, lembra.

Nas oito edições de 2020, 120 
famílias participaram. Segundo 
cálculo do chef Toni, ele percor-
reu 1500 quilômetros para en-
tregar os kits dos pratos nas casas 
dos associados. 

TUDO NOVO O chef Toni na sua cozinha adaptada pro novo Cozinha 
Fácil. Clique na foto e veja um balanço do evento, reinventado em 2020 

https://bit.ly/3hb5vJq
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Foram oito encontros 
com pratos variados. 
Em 2020 vamos 
fazer novos pratos e 
talvez até releituras 
dos mais apreciados

Acredito que conti-
nua este ano. Envol-
ve toda a família, 
que cozinha e sabo-
reia junto. O modelo 
foi bastante elogiado

Chef Toni Cristiano Schuh

“ ““ “

1 Paella Al Mare A novida-
de começou em maio com um 
clássico da culinária espanhola.

2 Filé Wellington Junho teve a 
harmonização do rosbife inglês 
com iguarias francesas.

3 L’Entrecôte de Paris Em 
julho, filé ao molho especial 
acompanhado de batatas.

4 Ballotine Um Dia dos Pais 
especial em agosto, com frango 
recheado e massa fresca.

TODOS OS PRATOS
AS OITO EDIÇÕES DO COZINHA FÁCIL EM 2020

5 Sushi e sashimi A edição 
de setembro ensinou um super-
combo da comida japonesa.

6 Dia da Criança Em outubro, 
a garotada preparou cupcakes 
com brigadeiro e pão de mel.

8 Gnocchi Novembro foi a vez 
de um clássico das massas ao 
molho especial do chef.

8 Natal Dezembro teve cous-
cous, siri, arroz na Champanhe e 
camarões cremosos no abacaxi.
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PRA FECHAR 2020
Com apoio da AV, departamentos têm encontros online

A equipe da associação deu 
assessoria para as confra-

ternizações de dois departamen-
tos da Volvo. 

Group IT Brazil
“2020 chegou ao fim e ques-

tionamos: fazemos alguma coi-
sa para fechar e comemorar o 
ano?”, diz a coordenadora da área 
de Business Intelligent Améri-
ca Latina, Karina Marcon. E as-
sim começaram as ideias para a 
confraternização do Group IT 

Brazil. “Optamos por fazer uma 
gincana virtual com provas le-
ves, descontraídas e descompli-
cadas. Cada funcionário fez em 
sua casa e envolveu a família, o 
que deixou o evento ainda mais 
divertido”, conta. “A principal 
mensagem dessa atividade foi 
que, mesmo em tempos difíceis, 
ainda encontramos forças para 
nos divertir e estar juntos”, diz.

Marcel Xavier da Silva, funcio-
nário da área, concorda. “A gin-
cana virtual foi divertida e trou-

APESAR DE VOCÊ A Turma de IT espantou o ano passado num 
divertido encontro online. Clique na imagem e assista ao vídeo

https://bit.ly/3aEPeLv
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UNIÃO Alexandre, vice-presidente de FCA, e Fabrício, funcionário da 
área, contam como foi o evento de fim de ano. Clique na imagem e veja

xe aquele bate-papo e as piadas 
que só fazem bem. Mostrou que 
mesmo não nos encontrando to-
dos os dias, a amizade e o con-
vívio continuam com a equipe.”

O funcionário Thiago Ribei-
ro ajudou na organização. Fo-
ram seis dias de gincana com a 
participação de 52 funcionários, 
divididos em seis equipes. “O 
evento promoveu e incentivou a 
interação”, conta.

FCA
“Todo dezembro reunimos a 

equipe de FCA para celebrar e 
trocar presentes. Não queríamos 
perder essa tradição”, explica o 
vice-presidente de FCA, Ale-

xandre Gonçalves.
Mais de 30 funcionários e 

seus familiares participaram das 
atividades. “Foi divertido e ani-
mado”, conta.

A equipe da AV deu apoio 
para uma brincadeira de busca de 
objetos em casa e um bingo. Os 
vencedores receberam prêmios.

Fabrício Foresto foi um dos ga-
nhadores do bingo. “Muito bem 
conduzido pelo time da AV. Su-
perou todas as expectativas.”

Karina Noda, funcionária da 
área, ganhou um café da manhã 
compartilhado pela família. 
“Gostei muito”, diz a pequena 
Nicole Gobi, filha de Karina, 
de 8 anos. 

https://bit.ly/38tAexo
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PANDEMIA JOVEM
Pesquisa aponta impacto na saúde dos adolescentes

A pandemia do corona-
vírus, o isolamento e 
redução das atividades 

externas e que envolvam con-
vivência trouxeram, em menor 
ou maior grau, impacto na vida 
da maioria das pessoas. Não é 
diferente com os adolescentes. 
Segundo pesquisa da SBU, a 
Sociedade Brasileira de Urolo-
gia, como parte da campanha 
#VemProUro, o impacto sobre 
a saúde mental, sexual e física 
dessa faixa etária é expressiva.

Dos adolescentes pesquisados, 
76% consideram o afastamento 
do convívio com os amigos uma 
consequência ruim e 67,65% re-
lataram aumento de ansiedade, 
mudanças de humor e irritabili-
dade. “Nossa pesquisa teve uma 
abordagem mais ampla com ob-
jetivo de entender melhor esse 
público de 12 a 18 anos”, expli-
ca o diretor de Comunicação da 
SBU e médico urologista, Roni 
Fernandes.

Segundo ele, os dados surpre-

ATENÇÃO Médico da SBU diz o que observar nos filhos e a importância 
do urologista para os adolescentes. Clique na foto e assista ao vídeo

SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

http://bit.ly/3oV1GL9
http://bit.ly/3oV1GL9
https://bit.ly/3gwO1aa
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enderam mesmo prevendo que 
o possível impacto seria grande. 
“Avaliamos três pontos na pes-
quisa durante a pandemia: abu-
sos digitais e de telas, obesidade 
e saúde mental, sabendo que as 
consequências afetam a saúde 
como um todo, inclusive a sexu-
al”, conta o médico.

Do total de jovens pesquisa-
dos, apenas 5% disseram que 
não houve alteração ou pre-
juízo de alguma forma com a 
pandemia. 

Atividade e alimentação
O sedentarismo também cha-

mou a atenção. 60,29% aponta-
ram redução de atividades físi-
cas. Antes da pandemia, 82,3% 
dos adolescentes faziam algum 
tipo de exercício físico ao menos 
duas vezes por semana. Durante, 
53,6% declararam não praticar 
nenhuma atividade ou apenas 
uma vez por semana.

Outra consequência desse se-
dentarismo foi o aumento do 
tempo de exposição a telas. An-

16% aumenta-
ram a frequência 
de sexo virtual 
e/ou masturba-
ção via conte-
údos eróticos 
online

41% preferem 
não falar com 
ninguém sobre 
sexo

67% dos jo-
vens relataram 
aumento de an-
siedade, mudan-
ças de humor e 
irritabilidade 60% dos ado-

lescentes redu-
ziram a ativida-
de física

59% usam tec-
nologias digitais 
mais de seis ho-
ras por dia. Eram 
17,39% antes 
da pandemia

38% dos me-
ninos disseram 
não saber usar 
o preservativo

Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia

A PESQUISA EM NÚMEROS
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tes da pandemia, 17,39% dos jo-
vens afirmaram que faziam uso 
das tecnologias digitais por mais 
de seis horas diárias. Durante a 
pandemia, o índice subiu para 
59,4%.

Nessa abordagem mais abran-
gente, a pesquisa da SBU tam-
bém apontou que os jovens 

aumentaram o consumo de ali-
mentos ultraprocessados. Dos 
participantes, 67,1% bebem re-
frigerantes de uma a duas vezes 
por semana e 54,2% aumenta-
ram a ingestão de comida rica 
em calorias e de baixa qualidade 
nutritiva, como batata frita, sal-
gadinhos e biscoitos recheados.

Crise põe tempo de tela em xeque e 
muda a percepção de especialistas

Como lidar melhor com o excesso 
de informações de todos os dias

É importante estabelecer limites, mas 
esse não é mais um parâmetro único 

Volume afeta a saúde e gera estresse, 
ansiedade e até falta de memória

SAIBA MAIS CLIQUE PARA LER

1

3

O comportamento dos jovens e a 
evolução da pandemia de coronavírus

A importância dos adolescentes 
e dos adultos jovens na transmissão

2

https://bbc.in/3oHbI2h
http://bit.ly/3h7pRTL
https://bbc.in/3oHbI2h
http://bit.ly/3h7pRTL
http://bit.ly/3axgoUD
http://bit.ly/3axgoUD
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ATIVIDADE FÍSICA AJUDA JOÃO VITOR

Adolescente reduz impactos com exercícios em casa

João Vitor Santos de Souza 
tem 19 anos. “Nado há mais de 
cinco anos e integro uma equi-
pe que faz travessia. No início 
de 2020, nadava uma média de 
três horas e meia por semana. 
Veio a pandemia e parei”, diz.

Mesmo com a interrupção, 
João avalia que a prática de 
exercícios antes do coronaví-
rus e uma rotina agora de exer-
cícios em casa auxiliam a pas-
sar melhor pelo período. “Os 
exercícios me ajudavam muito 
nos estudos. Percebia isso em 

2019 quando entrei para o 
curso de Biomedicina na Uni-
versidade Federal do Paraná. 
Agora, com menos atividade, 
mas ainda tentando fazer em 
casa seguindo sequências de 
aplicativos de celular, noto al-
guns benefícios na rotina de 
estudos online”, avalia. 

João é filho de Geraldo Se-
verino de Souza, funcionário 
do prédio 220 (funilaria), e 
participou da natação da úl-
tima Oliviking pela equipe 
do México.

FÔLEGO João Vitor faz natação. Mesmo sem poder nadar, os benefícios 
do esporte ajudam durante a pandemia. Clique na foto e veja o vídeo

https://bit.ly/37MEJ5S
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O VERÃO CHEGOU
Mesmo com pandemia, fique atento ao câncer de pele

Dados do INCA, o 
Instituto Nacio-
nal do Câncer, 
mostram que em 

2020 o câncer de pele respon-
deu por 27% de todos os tumo-
res malignos diagnosticados no 
país. Ainda segundo o INCA, 
o Brasil teve 177 mil casos não 
melanoma, os menos agressivos. 
Já de câncer melanoma, foram 
8,4 mil registros novos. Os nú-
meros colocam o câncer de pele 
com uma incidência maior do 

que os de mama, cólon, reto, 
pulmão e estômago. 

A dermatologista do VOAM, 
Paula Menegotto, explica que os 
principais fatores de risco para 
esse tipo de câncer são queima-
duras solares pontuais e a expo-
sição prolongada e exagerada ao 
sol ao longo da vida. 

“É importante lembrar que a 
radiação tem efeito cumulativo 
sobre a pele. Por isso, a proteção 
deve começar desde criança”, 
explica a profissional.

BEM ÚTIL Proteção do sol deve começar desde criança. Dermatologista 
do VOAM esclarece pontos importantes no vídeo. Clique na foto e veja

VOAM O SEU PLANO DE SAÚDE VOLVO

https://bit.ly/3ozpFiP
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A REGRINHA ABCDE
Cinco sinais de alerta para pintas ou manchas 

FATORES DE PROTEÇÃO DO SOL 
Adote os hábitos de fotoproteção, inclusive nas crianças

Faça uma linha imaginária 
no meio da pinta ou man-
cha. Os dois lados devem 
ser simétricos. 

Se observar tons de pre-
to, vermelho e mesmo 
várias colorações, isso 
merece atenção. 

O mais importante. Aten-
ção a mudanças de tama-
nho, de cor, de espessura 
e mesmo de forma. 

1 Use óculos de sol e blusas com proteção UV, bonés ou chapéus

2 Prefira a sombra e evite a exposição solar entre 9h e 15h

3 Use filtro solar com FPS igual ou superior a 30. Reaplique a 
cada 2 horas ou após contato com a água

Se o contorno da pinta ou 
mancha for irregular ou 
serrilhado, isso é outro 
sinal de alerta. 

A pinta ou mancha não 
deve ter mais de 6 milí-
metros de diâmetro. Aci-
ma, procure o médico.

de todos os diagnósticos 
de câncer no Brasil em 
2020 foram de pele, 
segundo dados do INCA. 

A 

C 

E

B 

D

ASSIMETRIA

COR

EVOLUÇÃO 27%

BORDAS

DIÂMETRO
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A ROTA DO LIXO
Brasil gera até 40% de recicláveis e reaproveita 13%

Na hora em que você sepa-
ra o lixo e coloca na rua, 

é só o primeiro passo de uma 
cadeia de trabalho que envolve 
várias pessoas. Profissionais que, 
apesar de atuarem nos bastido-
res, são protagonistas e os res-
ponsáveis que destinam o conte-
údo da sua sacolinha até o lugar 
certo. Vale tanto pro lixo da sua 
casa quanto da fábrica da Volvo.

Estudo do Ipea, o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada, 
mostra que em 2017 a geração de 

resíduos sólidos urbanos no Brasil 
alcançava cerca de 160 mil tone-
ladas diárias. Desse total, 30% a 
40% podem ser reaproveitados 
ou reciclados, mas apenas 13% 
seguem para a reciclagem.

E se a sacolinha de lixo que 
você deposita para coleta na 
frente de casa segue para um 
destino correto, isso não acon-
tece com o descarte de todo 
mundo. No Brasil, 1 em cada 
12 brasileiros não contam com 
coleta regular na porta de casa.

MEIO AMBIENTE UM VALOR VOLVO

PROTAGONISTAS Coletores de lixo de Curitiba, uma profissão que tem 
riscos e desafios. Clique na imagem, assista ao vídeo e veja como é

https://bit.ly/3gTnNic
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A rotina dos coletores
Muito do trabalho de sepa-

ração e destinação adequada é 
braçal. Conta com trabalhado-
res empenhados em fazer com 
que cada parte descartada siga 
até o destino certo. Conrado 
Moreira, da área de engenharia 
Power Train, acompanhou um 
pouco do dia a dia dos coleto-
res. “Em 2015, a área de En-
genharia de Vendas solicitou 
suporte para viabilizar um pro-
duto para atender a aplicação 

de coleta de lixo. E nós, duran-
te o processo, vestimos o sapa-
to do cliente”, explica.

Assim, durante algum tem-
po uma equipe fez o teste para 
acompanhar o desempenho de 
um caminhão VM com caixa 
de câmbio I-Shift para essa 
aplicação, trabalho em parce-
ria com a Cavo, principal for-
necedora de serviço de limpe-
za urbana em Curitiba. “Esse 
desenvolvimento nos deu a 
oportunidade de ver de per-

S
E
P
A
R
E

O lixo orgânico (úmido) do reciclável (seco): 
papel, papelão, plástico, vidro e metal.

Coloque em caixa de leite vazia, de papelão 
ou envolva em jornal material cortante como 
caco de vidro.

Embalagem suja de alimento não pode ser 
reciclada. Se não conseguir limpar, descarte 
no lixo comum.

Esponjas de açõ e esponjas de louça são lixo 
comum. Também papel vegetal, celofane, car-
bono e os revestidos com parafina ou silico-
ne, extratos de banco, adesivos e etiquetas.

Embalagens plásticas metalizadas de torra-
das, bolachas e similares são lixo comum.

Não jogue alimentos no lixo do escritório ou 
do banheiro.

1

2

3

4

5

6
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1.503.930
QUILOS

MEIO AMBIENTE UM VALOR VOLVO

to o trabalho dos catadores de 
lixo e ficou nítido como é ar-
riscado”, avalia Moreira.

Segundo ele, faça chuva ou 
sol eles estão na rua. Ali, cor-
rem riscos como o trânsito in-
tenso e o descarte incorreto de 
resíduos. “Eles precisam correr 
porque fazem a coleta em uma 
grande área em curto espaço 
de tempo e para coletar o lixo 
atravessam ruas movimentadas. 
Eu confesso que desde que tive 
essa vivência passo bem mais 
devagar com meu carro ao lado 
do caminhão de coleta”, conta.

Realidade bem conhecida 

por Juliano Zvinokervicz, que 
trabalha há seis anos como ca-
tador em Curitiba. “Percorre-
mos cerca de 40 quilômetros 
todos os dias para recolher o 
lixo reciclável. O maior perigo 
é a falta de cuidado em emba-
lar o lixo”, explica.

Segundo ele, vidro e materiais 
pontudos e cortantes represen-
tam o maior desafio. “O pessoal 
podia embalar melhor. Outro 
perigo é deixar o portão aberto 
com cachorro solto”, diz e com-
pleta: “Nunca aconteceu comi-
go, mas já vi vários colegas se 
machucarem”.

RESÍDUOS MAIS GERADOS 
NA FÁBRICA EM CURITIBA

01
SUCATA METÁLICA

De janeiro a outubro de 2020

1.794.890 
QUILOS

423.585
QUILOS

MADEIRA PLÁSTICO

02 03
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TRABALHO INTENSO Valdir e colaboradores no terminal de resíduos 
da fábrica. Clique na foto e veja o vídeo em que ele explica o processo

VOLVO TEM POLÍTICA DE ATERRO ZERO

Planta de Curitiba tem gestão premiada de resíduos

Desde 2008, a fábrica de Curi-
tiba não envia nenhum resíduo 
para o aterro. Em 2018, recebeu 
do Grupo Volvo a certificação 
Aterro Zero, a primeira unidade 
da América Latina e a segunda 
do mundo a obter o certificado. 

Os resíduos gerados na fábrica 
são classificados por empresa ter-
ceira e enviados ao terminal de 
resíduos. Lá, destinados pra rea-
proveitamento, coprocessamen-
to, incineração ou recliclagem. 

“Muitos resíduos, principal-
mente dos escritórios e da área 

administrativa, precisam passar 
por uma triagem manual para 
serem mais bem separados. Isso 
também acontece com resíduos 
de papel toalha da área indus-
trial”, diz José Valdir Lunardon, 
da área de Real Estate. 

Ele explica que a separação 
do material, às vezes misturado 
com orgânico como frutas e ou-
tros alimentos, gera retrabalho e 
custo adicional. Mas não deixa de 
enaltecer os avanços. “Graças à 
contribuição de todos evoluímos 
sempre e é preciso seguir assim.” 

https://bit.ly/38hAhfJ
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