
O VIKING FAMÍLIA MAI JUN 2021 | 1 

AV é qualidade de vida
Associação é espaço saudável e seguro 
para seu bem-estar físico e mental. Veja a 
reportagem completa a partir da página 14

Publicação do Grupo Volvo América Latina e da Associação Viking n0 118 mai/jun 2021

O VIKINGFAMÍLIA

CÉREBRO EM 
MOVIMENTO

COMO O EXERCÍCIO FÍSICO 
E A DIETA CERTA AJUDAM 

NA SAÚDE FÍSICA E MENTAL
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UM CASAMENTO
Bill e esposa lembram sua longa história com a AV 

Valdevino de Araújo Bill 
cresceu no bairro Ferra-

ria. No caminho para a escola, 
passava a pé ao lado do terreno 
onde hoje é a associação. Nem 
imaginava o quanto sua história 
se conectaria àquele espaço. 

Mais tarde, foi trabalhar na 
Volvo. No mesma época nascia 
seu filho mais velho, Eduardo de 
Araújo Bill, que também traba-
lha na empresa. São mais de três 
décadas de trajetória na Volvo. 

Primeiro na área de Ferramenta-
ria e agora na de protótipo – De-
senvolvimento de Produto.

“Acompanhei de perto a his-
tória da AV com minha esposa 
e filhos. Desde o começo, quan-
do tinha só o campo de futebol, 
cancha de areia, futebol de salão 
externo e o famoso Bar do Telê. 
Era o lugar de confraternização 
de fim de tarde, de tomar uma 
cervejinha... muito gostoso”, re-
corda Bill.

PARCERIA Maria de Fátima e Bill têm uma história de mais de 30 anos 
com a associação. Clique na imagem e veja o que eles contam no vídeo 

40 ANOS DA AV TEMPO DE CELEBRAR

https://bit.ly/3dRkmsp
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OUTROS TEMPOS A área das churrasqueiras. Nem sempre foi fácil 
assar uma carne na AV. Bill conta essa história no vídeo. Clique e veja

40 ANOS DA AV TEMPO DE CELEBRAR

Uma curiosidade que Bill recor-
da era a função para fazer um 
churrasco antes da estrutura 
de churrasqueiras. “Tinha que 
trazer tudo. Uma vez trouxemos 
mais de 50 metros de extensão 
para poder ligar um freezer. Até 
a churrasqueira, geralmente de 
tambor, era preciso trazer. Esses 
churrascos aconteciam onde hoje 
é o ginásio. Era um espaço com 
árvores e fazíamos ali até alguns 
encontros do departamento.”

O casal adora as excursões. 
“São muito bem organizadas. 
Participamos com frequência”, diz 
Bill. Com a esposa Maria de Fá-
tima, já foi para Bonito, Fortale-
za, Buenos Aires e várias vezes 
para Foz do Iguaçu. “Não vemos 
a hora de a pandemia ceder para 
participarmos das excursões e as 
atividades da AV.”

 “Mesmo com todas as deficiências 
da época comparado à AV atual, 
era muito frequentada pelos fun-
cionários e suas famílias. As fes-

tas das crianças, festas juninas, 
vínhamos com nossos dois filhos 
e também com sobrinhos que pra-
ticamente cresceram aqui”, conta. 
Além de Eduardo, eles têm outro 
filho, Vinícius. O casal também 
tem um netinho, ainda bebê.

https://bit.ly/3npdaH6
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O GRANDE SALTO
Capoeira e Cidadania contribui para formar cidadãos 

A capoeira é um legado da 
África e que no Brasil fez 

raízes com milhões de adeptos 
dessa mistura de dança e luta. 
No Projeto Capoeira e Cidada-
nia, uma das ações de respon-
sabilidade social da Associação 
Viking, o esporte se amplia e 
atua como ferramenta para a au-
toestima e desenvolvimento de 
crianças e adolescentes de 7 a 18 
anos., estudantes da rede públi-
ca e de comunidades com risco 

social. O projeto tem 16 anos. 
Mudou e segue transformando a 
realidade dos participantes.

O Capoeira e Cidadania co-
meçou em 2005 e 70 alunos es-
tavam no projeto em 2006. Hoje 
são mais de 300 participantes de 
escolas e comunidades da região 
onde a associação está em Curiti-
ba. O projeto tem uma sala pró-
pria dentro do Ginásio na AV e 
não parou nem com a pandemia. 
As aulas acontecem online. 

MAIS QUE ESPORTE Capoeira e Cidadania resgata autoestima e eleva 
conquistas. Alunos falam da formação e vitórias pessoais. Clique e veja

https://bit.ly/3tXtqBK
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40 ANOS DA AV TEMPO DE CELEBRAR

2005 2021

“Nos reinventamos. As aulas 
agora são online e os alunos 
acompanham de casa”, conta o 
coordenador do projeto, Jorge 
Luiz de Freitas, o Piriquito Ver-
de. Em agosto, o Capoeira e 
Cidadania completa 16 anos. 

Para Piriquito, o grande mérito 
do projeto é trabalhar a capoei-
ra como ferramenta para a cida-

dania. “Para isso, oferece apoio às 
crianças e adolescentes para que 
se desenvolvam e estudem, inde-
pendentemente da situação da 
comunidade em que estão inse-
ridas”, conta ele. O projeto se 
viabiliza por meio da Lei Federal 
de Incentivo à Cultura e tem a 
Volvo como patrocinadora. Ano 
passado, 350 alunos participa-
vam das aulas presenciais. 

foi o ano em que o Capoeira 
e Cidadania começou. Um 
ano depois, 70 alunos parti-
cipavam do projeto patroci-
nado pela Volvo e executado 
pela Associação Viking

é o ano em que o Capoeira 
e Cidadania completa 16 
anos ininterruptos de ativida-
de. Tem mais de 300 partici-
pantes e uma sala própria no 
ginásio da associação
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HISTÓRIAS VITORIOSAS
O EXEMPLO DE VALDINEI É O DE MUITOS OUTROS

LEGADO Jacaré, Piriquito e Cigano. Projeto encurta caminhos e forma 
cidadãos completos. Clique e veja o segundo vídeo da reportagem

O Capoeira e Cidadania está 
recheado de histórias vitoriosas. 
Um exemplo é Valdinei Ribeiro 
da Silva, conhecido na capoeira 
como Jacaré. Começou bem 
no início do projeto, em 2005, 
com 15 anos. Hoje é um dos 
professores e supervisiona os 
monitores. 

Graças ao Capoeira e Cidada-
nia, cursou Educação Física na 
Universidade Positivo e trabalha 
em escolas particulares e pre-

feituras. Também continuou os 
estudos com uma pós-gradua-
ção em educação infantil. 

“O projeto foi o incentivador da 
minha busca por estudos e minha 
carreira profissional. Além dos 
benefícios esportivos, a questão 
das viagens, dos campeonatos e 
cursos técnicos auxilia no desen-
volvimento profissional”, afirma. 
Assim como ele, o projeto conta 
com muitos outros jovens que 
seguiram o mesmo caminho.

https://bit.ly/3urGQW3
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ACELERADOR DE CONQUISTAS
CIGANO DIZ QUE PROJETO TROUXE GARRA PRA VENCER

SEM PARAR O Capoeira e Cidadania segue na pandemia. Neste vídeo, 
alunos destacam incentivo e compromisso com a educação. Clique e veja

O Capoeira e Cidadania incen-
tiva também a interação social e 
o desenvolvimento pessoal. É o 
que destaca Fábio Patrick Silvé-
rio, o Cigano, ex-aluno do proje-
to. Segundo ele, a capoeira foi 
fundamental para aprimorar o 
relacionamento em família. 

“Vim com meus cinco filhos para 
o projeto e três ainda fazem parte. 
Como o Capoeira e Cidadania 
exige que quem participa estude, 
isso ajudou muito na formação 

dos meus filhos e na relação fa-
miliar”, diz o capoeirista.

Cigano também buscou se 
aperfeiçoar e conquistou uma 
outra carreira. Cursou adminis-
tração de empresas com incen-
tivo do projeto. “Hoje trabalho 
no ramo alimentício, mas vejo 
que muito da garra de conquis-
tar coisas e se desenvolver vem 
da capoeira. E de um jeito muito 
mais rápido do que você imagi-
na”, conta ele.

https://bit.ly/3xt6ufW
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MAIS QUE SABOR
Clube Gazeta by Viking tem descontos e prêmios

O s sorteios são todo mês. 
Quem é do clube já par-

ticipou do sorteio de uma via-
gem de trem a Morretes, de um 
voucher para uso no salão Lady 
& Lord no Dia da Mulher, pizza 
na Abaré e chocolates da Cacau 
Show na Páscoa, por exemplo.

O clube de desconto tem qua-
tro grandes áreas: estabelecimen-
tos, gastronomia, lazer e outros. 
Estabelecimentos têm desde be-
leza e educação até laboratórios, 

pet shops e serviços automoti-
vos. Em gastronomia você en-
contra de cafeterias a empórios, 
passando por padarias até pizza-
rias e restaurantes. Já lazer reúne 
opções como cinema e viagens. 
E em outros, casa e decoração, 
consultoria e até contabilidade. 

São mais de 700 estabeleci-
mentos e muitas opções para 
pedir ou curtir em casa nessa 
hora de pandemia em que o re-
comendado é não sair. 

MUNDO DE OPÇÕES Clube tem mais de 700 estabelecimentos. Clique 
na imagem e veja o que diz quem já usa esse presentão da AV para você

https://bit.ly/3tJp6VE
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Decidi participar do sorteio da 
Páscoa sem muita fé. Foi uma sur-
presa quando me avisaram que 
tinha sido contemplada. Ganhei 
um ovo sete chocolates da Cacau 
Show, bem gostoso. Um presentão 
de Páscoa para a família toda

Janaína Andrade 

Pesquisando os estabelecimentos 
do clube, descobrimos o Souq Curi-
tiba, próximo da nossa casa. Um 
ambiente agradável e familiar que 
trabalha com alimentos sem glúten. 
Aproveitamos os descontos e pode-
mos ir lá mais vezes

Raphael Madeira

DÊ UM PLAY
O Clube Gazeta by Viking vai revolucio-
nar o seu consumo no dia a dia. São ex-
celentes opções de estabelecimentos. E 
você paga sempre menos. Um benefício 
que é seu sem pagar nada. Clique aqui 
ou na imagem e saiba como aproveitar.

Acesse o hotsite do Clube Gazeta e aproveite!

https://bit.ly/33CNJcg
https://bit.ly/3cvUQXE
https://bit.ly/3cvUQXE
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MUNDO SAUDÁVEL
Gympass reúne atividades para o corpo e a mente

Mais um presente da AV 
aos associados para co-

memorar seus 40 anos, a pla-
taforma oferece um mundo 
completo de possibilidades para 
cuidar da saúde.

“É muito mais que convênios 
com academias. Tem vários apli-
cativos que variam de acordo 
com o plano, mas que incluem 
nutrição, meditação, aulas online 
e gravadas e até coach”, explica 
Adriano Knaut, técnico de lazer 

da AV. São mais de 50 apps. A 
assinatura é mensal sem taxa de 
matrícula e você pode cancelar a 
qualquer momento.

Entre os aplicativos, o Gym-
pass Wellness oferece várias ati-
vidades de bem-estar: treinos de 
yoga, hiit, musculação e corrida, 
dicas de nutrição, meditação, 
hábitos saudáveis e até saúde fi-
nanceira. E tudo você acessa de 
casa. Quem experimentou apro-
va. Confira o vídeo acima.

DE CASA PARA O MUNDO O Gympass é muito mais que academia. 
Tem aplicativos variados e aulas online. Clique na imagem e descubra

https://bit.ly/3eyQKAy
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Fiz uma aula online 
ao vivo de funcional 
com uma professora de 
Belo Horizonte. Muito 
didática. Só precisei de 
um colchonete no chão 
da sala e um celular. A 
professora via e podia 
corrigir meus exercícios. 
A interação é igual à 
de uma aula presencial. 
Foi muito legal

Schnaider 
da Silva Ferreira

Tirei férias e viajei 
para a casa do meu 
irmão, em Brusque, em 
Santa Catarina. Olhei 
o Gympass e tinha 
várias academias cre-
denciadas na cidade. 
Fiz o cadastro em uma 
delas e em apenas cinco 
minutos fiz aula. Essa 
flexibilidade da plata-
forma é muito boa

Monica 
Cristina Ferreira

Quer saber mais? Acesse o hotisite do Gympass

https://bit.ly/3bG9890
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C O N E X ÃO 
S AU DÁV E L
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LEIA E VEJA NAS PRÓXIMAS 8 PÁGINAS

B OA S  E S C O L H A S  A L I M E N TA R E S 

E  AT I V I DA D E  F Í S I CA  VÃO  A L É M 

D E  B E N E F Í C I O S  F Í S I C O S . 

M E L H O R A M  A  C O G N I ÇÃO  

E  P R E V I N E M  D O E N ÇA S  M E N TA I S .

E  A  AV  É  S E U  M E L H O R  LU G A R  PA R A 

P R AT I CA R  Q UA L I DA D E  D E  V I DA .
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SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

BOM PRA CABEÇA
Descubra como a atividade física ajuda o cérebro

Estudo da Escola de Edu-
cação Física e Esporte 

da USP Ribeirão Preto mostra 
como manter ou iniciar a prática 
de atividades físicas é importan-
te para a saúde mental. 

A pesquisa, em parceria com 
professores e universidades de 
países da América Latina e Eu-
ropa, revela que pessoas que já 
realizavam antes ou começaram 
atividades físicas na pandemia 
suportam melhor a ansiedade e 

o estresse do momento. 
“Já sabemos dos benefícios da 

atividade regular nas doenças 
crônicas, na hipertensão sistê-
mica, no diabetes, na obesidade 
e nas doenças cardiovasculares 
em geral. Agora descobrimos 
que tem um impacto muito 
grande também nos quadros 
das doenças mentais”, afirma a 
psiquiatra e perita da Universi-
dade Federal do Paraná, Marcia 
Zippere Schiokawa.

ATIVIDADE CEREBRAL Exercícios melhoram o desempenho cognitivo. 
Clique na imagem e veja entrevista com a psiquiatra Marcia Schiokawa

https://bit.ly/3tPJUuX
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SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

Segundo a médica, estudos 
mostram benefícios na melhora 
da oxigenação e circulação cere-
bral, na plasticidade neuronal e na 
prevenção de casos de demência. 

Os ganhos da atividade física 
para a saúde mental se estendem 
ao desempenho cognitivo, ou 
seja, nossa capacidade de pensar, 
de compreender. “Cognição tem 
a ver com concentração, memó-
ria e agilidade de raciocínio. E 
isso é muito importante no con-

texto do trabalho. A atividade 
física melhora a concentração 
e reduz os níveis de estresse ao 
elevar a oxigenação cerebral e 
promover o relaxamento mus-
cular”, afirma Marcia.

É também um momento de 
relaxamento. “Nessa hora conse-
guimos deixar os problemas de 
lado, focar nos pensamentos po-
sitivos e nas coisas boas da vida. 
Tudo isso ajuda a diminuir os ní-
veis de ansiedade.”

Veja alguns exercícios que beneficiam o cérebro

Com informações Telavita 

ALIADOS DA SAÚDE MENTAL

CAMINHADAS E CORRIDAS São exercícios fáceis e 
individuais. Não exigem espaços diferenciados ou gran-
des investimentos. Três vezes por semana por 30 minu-
tos já ajuda o cérebro a trabalhar melhor.
YOGA Alia a atividade física com relaxamento e pode 
ser muito útil nesse período de estresse e ansiedade. É 
aliada da consciência corporal e da concentração.
MUSCULAÇÃO O foco e a atenção nas sensações físi-
cas são os diferenciais deste tipo de exercício. O estado 
mental melhora pelo nível de concentração que exige e 
o relaxamento dos músculos após a atividade física.
ESPORTES EM EQUIPE Não recomendados neste 
momento, mas futebol, basquete e vôlei são exemplos 
de esportes coletivos. O estímulo gerado pela presença 
de outras pessoas ajuda a saúde mental. 
CICLISMO Permite momentos em que conversamos 
com nós mesmos. A pausa para reflexão é fundamental 
para um funcionamento melhor do cérebro.

https://bit.ly/3fhAsLr
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SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

SEU LUGAR É AQUI
A AV é qualidade de vida para você e toda a família

Para os associados, a associa-
ção é um espaço saudável e 

seguro para cuidar da sua saúde 
mental e física. 

São áreas amplas em meio à 
natureza e seguimos à risca os 
protocolos determinados pela 
área de saúde da Volvo, em li-
nha com as autoridades sanitá-
rias. “Qualidade de vida sempre 
foi nosso foco e isso inclui a 
saúde mental”, afirma o técnico 
de lazer da AV Adriano Knaut.

Entre as atividades, pista de 
atletismo pra correr ou caminhar. 
Você pode também começar a 
correr ou competir com o Viking 
Runners. Tem ainda as quadras 
de tênis, aulas de treinamento 
funcional, a academia, a pesca e 
os passeios pela área verde. 

A AV também oferece even-
tos online para curtir em casa e 
com toda a família, como o Co-
zinha Fácil, o Fazendo Arte e os 
campeonatos de videogame. 

A PAZ A AV é o espaço ideal para a prática de esporte e o relaxamento. 
Clique na imagem, conheças as opções e veja a opinião de quem curte

https://bit.ly/3hsx0Ad
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Acesse nosso site e saiba mais sobre a nossa programação

SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

Confira ou relembre algumas atividades e espaços da AV

UM MUNDO DE POSSIBILIDADES

PISTA DE ATLETISMO Com forra-
ção especial emborrachada, é ideal 
para correr ou fazer uma simples 
caminhado perto da natureza. 

TREINAMENTO FUNCIONAL Une 
exercícios no solo ou em equipa-
mentos exclusivos para o controle e 
conexão entre corpo e mente

VIKING RUNNERS Para quem 
quer incrementar os treinos de corri-
da com aulas dirigidas e uma asses-
soria especializada.

EVENTOS ONLINE Nasceram com 
a pandemia e vieram para ficar. Tem 
Cozinha Fácil, Fazendo Arte, poker, 
videogame e muito mais. 

ACADEMIA O espaço reformado 
e modernizado funciona mediante 
agendamento e com toda a segu-
rança pra prática do exercício físico.

MUITO VERDE Área extensa gra-
mada com lago, tem belos jardins e 
vários caminhos para relaxar e fazer 
um piquenique com a família.

QUADRAS DE TÊNIS Com piso 
claytech para garantir o melhor jogo. 
Basta agendar no nosso site para 
praticar ou mesmo fazer aulas.  

PESCA Sinônimo de relaxamento. 
O lago tem lambaris, tilápias e car-
pas que você pesca e devolve ou 
leva para casa. Basta agendar.

https://bit.ly/2F63ZK1
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SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

ESCOLHAS CERTAS
Dieta correta tem inúmeras vantagens para a saúde

Comer é um prazer, mas 
fazer boas escolhas é fun-

damental para ajudar o corpo a 
funcionar e prevenir doenças. 
Ainda mais numa pandemia. 
Mas o que é uma alimentação 
correta? “É aquela que assegura 
que seu organismo receba to-
dos os nutrientes que precisa”, 
explica a nutricionista Maureen 
Allage Mendes.

É preciso que o prato tenha 
alimentos com sabor e varieda-

de para que o organismo receba 
nutrientes específicos como vi-
taminas, minerais, antioxidantes, 
probióticos. Também alimentos 
com cores diversas e, principal-
mente, equilíbrio entre os gru-
pos alimentares.

As vantagens de uma alimen-
tação correta são inúmeras. Co-
meça por mais energia e dispo-
sição, longevidade, controle de 
peso, melhor qualidade de sono. 
Mas quase todo mundo já sabe 

MUITAS CORES A nutricionista Maureen Mendes explica que diversida-
de é a chave para uma alimentação saudável. Clique na imagem e veja

https://bit.ly/3h0SfZG


O VIKING FAMÍLIA MAI JUN 2021 | 21 

SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

A DIETA DE CADA UM Conheça os riscos dos complexos vitamínicos e 
como um nutricionista ajuda a equilibrar sua saúde. Clique na foto e veja

disso e mesmo assim as pessoas 
têm dificuldade em mudar seus 
hábitos. Isso porque a comida 
também age sobre o cérebro. 
Um exemplo são os açúcares e 
adoçantes artificiais que atuam 
sobre os mesmos receptores ce-
rebrais afetados pelo ópio. Ou 
seja, os doces são viciantes. 

Mudar os hábitos é difícil sim. 
Exige força de vontade. A boa 
notícia é que comer de forma 

saudável condiciona o cérebro e 
modifica o apetite. Ou seja, um 
passo de cada vez. E, para chegar 
lá, o auxílio de um nutricionista 
ajuda muito.

“Por meio de uma boa ava-
liação nutricional, o profissional 
monta um plano individualiza-
do. Um erro grave é seguir dietas 
prescritas para outras pessoas ou 
então algumas oferecidas na in-
ternet”, alerta Maureen. 

“Um erro grave é seguir dietas prescritas para 
outras pessoas ou então oferecidas na internet

Maureen Allage Mendes, nutricionista

https://bit.ly/3tivSkY
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SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

TRÊS QUESTÕES A nutricionista Maureen Mendes enumera dúvidas e 
erros comuns de quem procura um profissional. Clique na foto e assista

As principais vitaminas e em quais alimentos você as encontra

ALIMENTOS VITAMINADOS

VITAMINA A Fígado, gema de ovo, leite, vegetais e 
frutas de cor amarela alaranjada e em vegetais folhosos 
de cor verde escura. 
COMPLEXO B (B2, B3, B6) Grãos integrais, legumi-
nosas (feijão, grão de bico, lentilha, ervilha...), vegetais 
folhosos verdes como couve, brócolis, repolho e agrião, 
ovos e aves, peixe e fígado. 
VITAMINA C Laranja, limão, acerola, goiaba, caju, kiwi, 
morango, melancia, salsinha e pimentão vermelho. 
VITAMINA D Peixes gordurosos (sardinha, salmão, 
atum, cavala). Sempre que possível, tenha exposição 
solar diária e consumo desses alimentos. 
ZINC0 Carne, laticínios, frutos do mar e cereais.
SELÊNIO Castanha do pará, ovos, sementes de giras-
sol, fígado, peixes diversos, peito de frango, salmão, 
alho, repolho, entre outros. 

https://bit.ly/2RsbAZm
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SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

Maureen Mendes dá um exemplo de cardápio saudável 

PARA COMEÇAR

CAFÉ DA MANHÃ 
1 xícara de leite semidesnatado 
com ou sem café, 2 fatias de pão 
integral, queijo branco, mamão com 
sementes de girassol.

LANCHE DA MANHÃ
10 morangos.

ALMOÇO
Arroz integral, feijão, lentilha ou grão-
-de-bico, carne branca ou vermelha, 
legume cozido e salada verde.

LANCHE DA TARDE
Um iogurte natural sem açúcar e 
uma maçã.

JANTAR
½ prato de salada verde mista, bem 
colorida, legumes cozidos e uma 
carne branca.

CEIA
Uma banana com farelo de aveia. 

SAIBA MAIS

DESCUBRA 
COMO A 
COMIDA 
CONTROLA 
O CÉREBRO

CARTILHA 
TRAZ DIETA 
SAUDÁVEL 
PASSO A 
PASSO

Sugestão de cardápio de um dia para um adulto sem comorbidades

https://bit.ly/3b28GRL
https://bit.ly/3b28GRL
https://bit.ly/3b28GRL
https://bit.ly/3b28GRL
https://bit.ly/3b28GRL
https://bit.ly/3ugRC20
https://bit.ly/3ugRC20
https://bit.ly/3ugRC20
https://bit.ly/3ugRC20
https://bit.ly/3ugRC20


24 | O VIKING FAMÍLIA MAI JUN 2021

VOAM O SEU PLANO DE SAÚDE VOLVO

BOM PARA TODOS
Vacina da gripe também é arma contra a Covid-19 

O vírus influenza, da gri-
pe, circula com mais 

força pelo Brasil com o inver-
no. No mundo, 1 bilhão de 
pessoas, ou mais de um em 
cada 10 habitantes do planeta, 
são contaminados todo ano. E 
entre 3 a 5 milhões vão de-
senvolver o quadro grave da 
gripe. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, até 650 mil 
pessoas podem morrer. 

“É uma doença viral altamente 

contagiosa. Pode produzir desde 
sintomas leves como febre, dor 
de garganta e cabeça até insufici-
ência respiratória e quadros mais 
graves”, explica a médica alergo-
logista e imunologista clínica e 
também pediatra, Cinara Rober-
no Braga Sorice.

Se vacinar contra a gripe é 
também se proteger contra o 
coronavírus. A médica cita dois 
estudos. O primeiro mostrou re-
dução significativa nas chances 

PROTEJA-SE Clique na foto e veja entrevista com a médica Cinara 
Sorice sobre dúvidas e a importância ainda maior da vacina contra gripe

https://bit.ly/3v0KZ4f
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Crianças propagam o vírus da gripe por mais tempo 

45%
foi a queda de internados 
com pneumonia entre os 
vacinados contra gripe

75%
foi a redução no número 
de óbitos por complicações 
da influenza 

de testar positivo para Covid-19 
entre os vacinados. As conclu-
sões indicam uma possível asso-
ciação entre o vacina e diminui-
ção do risco do coronavírus. Os 
vacinados se tornaram menos 
propensos a hospitalização, ven-
tilação mecânica e ficaram me-
nos tempo internados. O núme-
ro de mortes também foi menor. 

Um outro estudo é brasileiro 
e mostra que a vacinação triva-

Elas são particularmente vul-
neráveis e parte importante da 
cadeia de transmissão. Um 
adulto transmite 24 horas antes 
dos sintomas até sete dias de-
pois.  A criança, até duas sema-
nas após a contaminação. “Por 
isso a vacinação desse grupo é 
tão importante para quebrar a 
cadeia de transmissão. Crian-
ças podem ser vacinadas a par-
tir dos seis meses de idade e, 
com os idosos, representam 

lente inativada contra influenza 
é associada a menor mortalidade 
entre os pacientes com Covid-19 
no país. Segundo a pesquisa, a 
mortalidade por coronavírus foi 
consistentemente mais baixa en-
tre os vacinados contra gripe em 
todos os grupos de idade avalia-
dos. No geral, a vacinação foi as-
sociada a uma redução de 36% 
na probabilidade de morte por 
covid-19.

65% do risco de adoecer por 
influenza”, afirma a médica Ci-
nara Roberno Braga Sorice.

A vacina da gripe é atualiza-
da todo ano para responder 
a cepas novas. Por isso é tão 
importante fazer a vacina todos 
os anos. E tem mais boas ra-
zões para se vacinar. “O siste-
ma de saúde está sobrecarre-
gado e quanto menos casos de 
influenza aparecerem, melhor”, 
lembra a médica. 

Fonte: Ministério da Saúde
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SUCESSO NA TELA
Atividades online conquistam associados e não param

A AV na sua casa. Com a 
pandemia, foi a solução 

para interagir com os associados. 
“As restrições nos fizeram pensar 
como manter as atividades sem 
colocar os associados em risco. 
Foi assim que conversamos com 
o Chef Toni e formatamos em 
conjunto o primeiro Cozinha 
Fácil online. Depois, muitos ou-
tros eventos passaram para esse 
modelo”, explica o coordenador 
da AV, Sidclei Chaves.

O primeiro evento, claro, foi 
mais desafiador porque impli-
cou em elaborar um modelo to-
talmente novo. “Foi um trabalho 
em conjunto. Entregar tudo o que 
precisa antes na casa dos inscritos 
foi um avanço. A partir dali, se-
guimos o modelo”, conta Sidclei.

Chef Toni relembra como foi. 
“Recebi o desafio de fazer o Co-
zinha Fácil nesse modelo. Levei 
quase um mês para me dar con-
ta que não precisava mudar nada 

A BOA IDEIA Os eventos online foram a alternativa da AV com a pande-
mia. Mas a integração das famílias veio para ficar. Clique na foto e veja

https://bit.ly/2QFNERZ
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no conteúdo, e sim na forma de 
fazer”, conta. Com o apoio e in-
centivo do irmão, Willy Annies, 
começou as transmissões e não 
parou mais. Até a cozinha foi 
adaptada ao novo momento.

Para o artista plástico Cláudio 
Belmudes, do Fazendo Arte, 
também foi desafiador. “Estava 
acostumado a acompanhar cada 
um, ver o trabalho e ensinar de 
perto. Não via como dar certo 
no formato online. Mas era uma 
preocupação à toa. Quando fiz 
o primeiro já vi que funcionava 
e ainda integrava a família toda. 
É muito legal”, diz.

Além do Cozinha Fácil e do 
Fazendo Arte, a AV também 
promove algumas aulas espe-

ciais. Foi o caso do PetChef em 
Casa, com a petchef Izabela 
Sprada, da Aulimento. “Apesar 
de já atuar há três anos na con-
feitaria pet, foi a primeira vez 
nesse modelo e achei a troca 
muito legal”, conta. Mais que 
petiscos, os participantes apren-
deram a fazer brinquedos para 
enriquecimento ambiental da 
área onde os cães ficam. E a AV 
já pensa em uma nova edição 
para gatos.

E não são apenas cursos onli-
ne. A AV oferece várias outras 
atividades no mesmo forma-
to, como treinamentos, poker, 
torneio de videogame e muito 
mais. Acompanhe tudo nosso 
site e redes sociais.

As últimas edições do Cozinha Fácil e do Fazendo Arte

SEM SAIR DE CASA

COZINHA FÁCIL
FEVEREIRO Pizza Artesanal
MARÇO Chocolate para a Páscoa 
MAIO Fideuá Dia das Mães

FAZENDO ARTE
MARÇO Guirlanda de Páscoa
ABRIL Prato de cerâmica decorado 
JUNHO Mandala no prato de cerâmica 



28 | O VIKING FAMÍLIA MAI JUN 2021

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

SUCESSO DIGITAL 
EVENTOS ONLINE AMPLIAM AÇÃO NAS REDES SOCIAIS

Agora os associados encon-
tram lá sorteios, promoções. 
Um exemplo foi o Dia das Mães. 
A associação sorteou 20 prê-
mios: quatro participações no 
Cozinha Fácil, quatro cestas de 
café da manhã, quatro cestas 
gourmet e oito kits beleza com 
produtos do Boticário. 

Foi um sucesso. A AV registrou 
400 participações e mais de 
900 comentários no post da 
promoção nas redes sociais. 

“Participei pela chance de ganhar 
e também para marcar colegas e 
eles participarem também. Achei 
muito bacana a atenção e cuida-
do que a AV teve em fazer o prê-
mio chegar até mim, mesmo eu 
morando em Jundiaí, interior de 
São Paulo. Fiquei muito feliz e en-
cantada com a maravilhosa ces-
ta de café da manhã. Fez o meu 
Dia das Mães ser ainda mais 
especial, aproveitando as delícias 
com minha família”, conta Flá-
via Nogueira dos Santos, que 
ganhou uma cesta de café.

NOVOS CAMINHOS  Os eventos online ampliaram atuação da AV nas 
redes sociais. O Dia das Mães foi um exemplo. Clique na imagem e veja

https://bit.ly/3vdAaMi
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Achei muito bacana a atenção e cuidado que a 
AV teve em fazer o prêmio chegar até mim 

Flávia Nogueira dos Santos, premiada 
com uma cesta de café da manhã 

no Dia das Mães, mora em Jundiaí (SP)

Levei um mês para me dar conta que não preci-
sava mudar o conteúdo, e sim a forma de fazer

Chef Toni, do Cozinha Fácil

O Dia das Mães nas redes sociais teve ótimo 
engajamento, com mais de 900 comentários

Leandro Moreira, da Associação Viking

O eventos em casa são uma terapia, sinônimo de 
bem-estar, saúde. É qualidade de vida

Sidclei Chaves, coordenador da AV

Apesar de já atuar há três anos na confeitaria 
pet, foi a primeira vez. Achei a troca muito legal

Izabela Sprada, do Petchef em casa

Quando fiz o primeiro já vi que funcionava e 
ainda integrava a família toda. É muito bom

Cláudio Belmudes, do Fazento Arte

Acesse o site da AV e saiba mais sobre nossa programação

https://bit.ly/2F63ZK1
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MAIS DISPUTADO
Ranking de tênis muda pra grupos e tem 24 jogadores

São quatro grupos com seis 
participantes cada. Os jo-

gadores disputam mais partidas, 
o que faz o torneio mais atrativo 
para todos. “Antes da mudança, 
cada jogador participava no mí-
nimo de duas partidas e seguiam 
apenas os que venciam a elimi-
natória. Agora são pelo menos 
cinco partidas antes de ser elimi-
nado ou seguir na competição”, 
explica Adriano Knaut, técnico 
de lazer da AV. Cada etapa dura 

cerca de dois meses.  
Com o novo formato, se clas-

sificam para uma segunda fase os 
quatro primeiros de cada grupo. 
Os atletas podem acompanhar 
tudo por um aplicativo. Cada 
etapa do ranking ganha o nome 
de um grande torneio de tênis. A 
etapa Australian Open terminou 
no fim de maio e homenageou 
um dos quatro eventos anuais 
mais importantes do esporte, 
conhecidos como Grand Slam. 

AINDA MELHOR Clique na imagem e veja o vídeo sobre o torneio de 
tênis, que ganhou novo regulamento e agradou veteranos e novatos

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

https://bit.ly/3uqj9OJ
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PREMIAÇÃO
O valor da inscrição é revertido 
na premiação aos atletas. Ga-
nham vales-compras e troféus 
os dois primeiros colocados das 
etapas. A AV sorteia ainda mais 
dois vales-compras entre todos 
os participantes. “É uma forma 
de contemplar quem venceu e 
também incentivar todos que 
participam, independentemente 
da colocação”, explica Knaut.

PARA TODOS
O processo é bem dinâmico 
com as partidas marcadas con-
forme a disponibilidade dos pró-
prios jogadores. Para fazer parte 
da competição, fique de olho na 
divulgação. O ranking começa 
no início de cada ano e é um 
evento exclusivo para funcioná-
rios e dependentes da associa-
ção. Quem gosta de tênis tam-
bém pode praticar nas quadras.

A mudança é boa para 
quem está voltando a 
jogar e para quem está 
começando no tênis. Dá 
mais chance para jogar, 
praticar e melhorar a 
cada rodada

Luiz Henrique Kleinmayer

Achei muito positiva 
a mudança porque dá 
oportunidade de todos 
fazerem mais jogos, além 
de ser uma chance de en-
contrar os amigos em um 
ambiente seguro

José Carlos de Oliveira Jr 

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

Acesse nosso site e saiba mais sobre o ranking

https://bit.ly/2F63ZK1
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DISPUTA INÉDITA 
Cinco empresas se unem para interclubes de poker

O sucesso do ranking da 
Associação Viking ga-

rantiu uma nova competição de 
poker, agora com funcionários 
e associados de cinco empresas. 
O Interclube de Poker come-
çou em maio e tem jogadores 
da AV, Bosch, Copel, Renault e 
Sanepar. 

“Tem um grupo de gestores 
dos clubes, associações das em-
presas. A gente sempre se reúne 
para trocar ideias. Daí nasceu a 

proposta de criar essa competi-
ção interclubes”, diz Cristiano 
Schuh, da AV.

É a primeira vez que as em-
presas se reúnem para uma ativi-
dade online. A competição terá 
sete etapas regulares, uma por 
mês até novembro. Em segui-
da, um torneio de repescagem e 
outro para fechar o ranking, em 
dezembro. “O interesse foi gran-
de. Conseguimos fechar o grupo 
com 70 jogadores das cinco em-

CARA A CARA Torneio de poker na AV em 2019. A expectativa é que, 
com o controle da pandemia, a disputa presencial retorne no fim do ano
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presas”, explica Cristiano. 
Cada empresa tem 14 vagas. 

As que não preencheram abri-
ram espaço para mais jogadores 
de outras. Da AV, são 19 joga-
dores. Para definir os classifi-
cados, a Associação Viking fez 
uma média do ranking 2020 até 
6ª etapa deste ano dos associa-
dos. “O torneio continua. Para o 
ano que vem, se classificam os 
mais bem colocados na compe-
tição do ranking atual.”

Para chegar no formato da 
competição (veja o regulamento), 
os jogadores das cinco empre-
sas fizeram dois torneios-pilo-
to. “Foi importante pra gente 
entender como se comportam 
online, como o aplicativo fun-
cionava e fazer alguns ajustes. 
Ficou bem legal.”

O ranking distribui vales-pre-
sentes em todas as etapas. Os 
vencedores do ranking recebe-
rão ainda troféus.

A COMPETIÇÃO
Confira o calendário e outras informações sobre o interclubes

AS ETAPAS

1ª etapa 2 de maio

2ª etapa 13 de junho

3ª etapa 4 de julho

4ª etapa1 de agosto

5ª etapa 12 de setembro

6ª etapa 3 de outubro

7ª etapa 7 de novembro

SATELLITE BEST PLAYERS 
28 de novembro
BEST PLAYERS TOURNAMENT 
12 de dezembro

70
jogadores estão inscritos no 
torneio, que vai até dezembro

9
etapas tem a competição. Inclui 
uma repescagem e a final

QUEM PARTICIPA

Associação Colibri
Associação Copel
Associação Sanepar 
Associação Viking 
Clube Bosch 

https://bit.ly/3eEibst
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O SOBE E DESCE
Etapa 2 do ranking de poker tem grandes mudanças

No top 10, cinco jogadores 
ganharam de oito a 25 posições, 
o que revela o nível de disputa. 
Walter Piza subiu uma posição e 
agora lidera o ranking do segun-
do semestre. Outros três jogado-
res entre os 10 primeiros perde-
ram de duas a cinco posições. 

Walter na liderança soma ago-
ra 93 pontos. Em segundo está 
Joarez Baida, que avançou oito 
posições, saiu do 10º lugar que 

ocupava na rodada anterior e 
agora tem 90 pontos. O tercei-
ro é Ari dos Santos. Líder da ro-
dada 1, perdeu duas posições e 
soma agora 80 pontos. O quar-
to é Gisele Chaves. Gisele saiu 
da 12ª posição na rodada ante-
rior, ganhou oito e agora soma 
71 pontos. Marcio Germano é o 
quinto com 70 pontos. Escalou 
14 posições. Era apenas o 19º na 
rodada anterior. 
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Vagner Abucarub foi o único 
jogador a manter seu lugar. Segue 
em sexto, agora com 66 pontos. 
A sétima posição é de Anderson 
Alves, o jogador que mais subiu. 
Escalou nada menos que 25 po-
sições. Terminou a rodada 1 no 
32º lugar. Tem agora 64 pontos. 
O oitavo lugar é de Rafael Ur-
tado. Quinto na rodada anterior, 
perdeu três posições e soma 64 
pontos. Em nono está Fábio Cal-
deira. Quarto na rodada 1, per-
deu 5 posições e tem 62 pontos. 
Luiz Ribas fecha os 10 primeiros 
também com um desempenho 
surpreendente. Saiu da 21ª po-

sição na rodada de estreia do se-
gundo semestre, escalou 11 po-
sições e soma 59 pontos. 

Anderson Alves venceu a 
mesa final, seguido de Joarez 
Baida, Marcio Germano, Rafael 
Lewin, Rafael Rodrigues, Luiz 
Ribas, Giseli Chaves, Gabriel 
Tacci e Walter Piza. Rafael so-
mou 10 pontos extras por elimi-
nar Ari dos Santos, campeão da 
etapa anterior. 

A rodada teve 36 participan-
tes e premiou os seis primeiros. 
Se você nunca participou, acesse 
o site da AV e se inscreva para a 
próxima etapa, em 4 de agosto.

Clique aqui e acesse o ranking da rodada do torneio da AV

O TOP 10  DA SEGUNDA RODADA
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64 PONTOS
64 PONTOS
62 PONTOS
59 PONTOS

WALTER PIZA
JOAREZ BAIDA
ARI DOS SANTOS
GISELI CHAVES
MARCIO GERMANO
VAGNER ABUCARUB 
ANDERSON ALVES
RAFAEL URTADO 
FABIO CALDEIRA
LUIZ RIBAS

mailto:https://bit.ly/2F63ZK1?subject=
https://bit.ly/3yKw93v
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FUTEBOL VIRTUAL
Torneio de games FIFA da AV terá agora interclubes

Apenas no primeiro semes-
tre a associação promo-

veu dois torneios. E pelo menos 
três estão previstos até o fim do 
ano. As competições online do 
videogame de futebol mais ba-
dalado do mundo, que come-
çaram na AV ano passado, vão 
ganhar também um interclubes. 
“Provavelmente no começo do 
segundo semestre vamos lançar 
uma competição do FIFA en-
tre jogadores de outras associa-

ções de empresas”, diz Cristiano 
Schuh, analista de lazer da AV.

Abril teve a primeira compe-
tição, com oito participantes, 
ainda no FIFA 20. E em maio 
a segunda já com o FIFA 21. 
“Os que gostam do jogo geral-
mente já atualizam assim que 
a nova versão é lançada. Então 
atualizamos também. O bacana 
é que os jogadores com conso-
le PS4 e PS5 conseguem jogar 
juntos”, conta Cristiano.

MARATONA DE DRIBLES O FIFA 21 é um game super-realista e faz 
sucesso na AV. Clique na imagem e veja o vídeo sobre a competição

https://bit.ly/2S3PTPh
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MARATONA
Os jogos dos torneios são 
aos domingos. Começa às 
9 horas e os participantes 
fazem uma verdadeira mara-
tona, que pode levar de 3 a 6 
horas de jogo online. Os tor-
neios são para as plataformas 
Playstation e Xbox.

PRÊMIOS
A Associação Viking cobra 
uma pequena taxa de inscri-
ção dos jogadores, mas o 
valor é todo revertido em prê-
mios. Os primeiros colocados 
ganham vales-compras. Para 
participar, fique de olho no 
nosso site e redes sociais. 

Acesse nosso site e acompanhe a divulgação das etapas

Eu jogo praticamente 
todo o dia desde 2004, 
quando a versão 
ainda era o FIFA 4. 
Gosto muito do jogo 
pelo gráfico e jogabili-
dade. É bem realista. 
O campeonato foi 
muito bem organizado 
e ganhar foi bem legal

Gabriel Kochinski, 
vencedor do primeiro 

torneio deste ano

https://bit.ly/2F63ZK1
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TODAS AS OPÇÕES
Segundo semestre será agitado; veja a programação

Com as restrições da pande-
mia, a Associação Viking 

desenvolveu um novo padrão de 
atividades. No auge da crise sa-
nitária, criou os eventos online 
que, de tanto sucesso, devem se-
guir no calendário mesmo após 
o controle do coronavírus. Com 
o retorno gradual de programas 
presenciais, a agenda do segundo 
semestre mistura opções online e 
presenciais, um leque ainda mais 
amplo de possibilidades para os 

associados. O que não dá é pra 
não participar. Atividades espor-
tivas, diversão e interação são óti-
mos para manter a imunidade e 
o bom humor em dia. 

Preparamos um guia do que a 
AV programa para os próximos 
meses. Para saber as datas exa-
tas, fique de olho no nosso site, 
Facebook e Instagram. Vale lem-
brar que, por enquanto, a progra-
mação é apenas para associados 
e dependentes. 

MAIS NOVIDADE No Cartola FC Associação Viking, você cria seu time 
virtual e disputa quem é mais fera na escalação da equipe dos sonhos
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PESCA DE TUCUNARÉ

Está com saudade de viajar? 

A AV pega a estrada no feriado de 
7 de setembro para pesca esportiva 
do tucunaré em Presidente Epitácio, 
no estado de São Paulo, na fronteira 
com o Mato Grosso do Sul. 

A viagem é em ônibus semileito. 
O pacote inclui hospedagem na 
Pousada Mãe d´Água, com café da 
manhã, almoço e jantar. 

Inclui também toda a estrutura para 
a pescaria e os cuidados com a 
pandemia. Você terá à disposição 

barcos para dois pescadores com 
piloteiro e autonomia de 20 litros de 
combustível por dia. 

São três dias inteiros de pesca e 
contato com a natureza. As vagas 
são limitadas. 

Quando 

De 4 a 8 de setembro. Saída às 
17h30.

Quanto

Associado paga 10 de R$ 225. E 
convidado, 10 de R$ 235. 

Clique aqui para se inscrever

PARA VIAJAR

LARANJA Além da pesca, Presidente Epitácio é famosa também 
pelo pôr do sol junto ao rio Paraná, na divisa com o Mato Grosso do Sul

http://bit.ly/2OlsuqF
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ACADEMIA
Com a nova disposição de equi-
pamentos e rígidos protocolos de 
higienização, é uma ótima opção 
para manter a rotina de exercícios 
com segurança. Abre de segunda a 
sexta, das 6 às 12h50 e das 15 às 
21 horas. Há limite de pessoas por 
tempo e precisa agendar. 

ÁREA VERDE
Salões, churrasqueiras e parquinhos 
seguem fechados. Mas os passeios 
pela AV estão liberados. De graça e 
sem agendamento.

PESCARIA
O lago abre sábado para pesca. De 
graça, tem dois períodos: 9h às 12h 
e 13h30 às 17h30. São 10 vagas 
por período. Tem que agendar.

PISTA DE ATLETISMO
Para dar aquela caminhada ou 
mesmo uma corrida. Não precisa 
agendar e é de graça. Já para quem 
busca assessoria e participação 

em competições, a dica é integrar 
o Viking Runners. As aulas presen-
ciais são segundas e quartas. Já 
para quem prefere correr fora da AV, 
é possível contar com acompanha-
mento e atualização das planilhas de 
treino de forma remota. 

QUADRAS DE TÊNIS
Se exercitar e ainda interagir com o 
parceiro de partida é uma dica legal. 
Só precisa agendar. 

QUADRAS DE AREIA
Apenas jogos em duplas estão per-
mitidos, mas já é possível utilizar as 
quadras de areia e se divertir. 

TREINAMENTO
Tem presencial e online. Presencial 
na AV, terças e quintas, em dois 
horários: 16h30 e 17h30. Já pelo 
aplicativo Zoom você faz em casa 
aulas de condicionamento físico. 
Também às terças e quintas, às 7h, 
17h e 18h30. 

Acompanhe nossos eventos pelo Facebook

PARA FAZER NA AV

https://bit.ly/3eB8mwa
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CARTOLA FC
Mais um evento para entreter e 
reunir os associados à distância. No 
Cartola FC Associação Viking, cada 
participante cria seu time virtual e 
disputa com outros participantes 
para saber quem se sai melhor na 
escalação. Os prêmios são cami-
sas e itens oficiais do seu time do 
coração, vales-presentes e brindes 
da AV. A atividade começou no fim 
de maio, mas permite a entrada de 
novos participantes até novembro.

COZINHA FÁCIL
Praticamente todos os meses o 
Chef Toni apresenta uma receita 
para preparar em casa e em família. 
A AV entrega os ingredientes em 
casa. Você só precisa se conectar 
na hora combinada para aprender a 
preparar e degustar os mais varia-
dos pratos da gastronomia.

FAZENDO ARTE
O artista plástico Cláudio Belmudes 
ensina técnicas diversas de artesa-

nato. São as mais variadas em aulas 
didáticas até para quem nunca fez. 
A AV entrega em casa todo o mate-
rial que você vai precisar para a aula.

RANKING DE POKER
Podem participar funcionários, de-
pendentes e convidados maiores de 
18 anos. É preciso se inscrever. 

TORNEIO FIFA
A AV prevê para o segundo semes-
tre pelo menos mais três maratonas 
do Mundial de Clubes Viking com 
disputas do Fifa 21 para PS4/PS5 
e XBOX One. Os jogos são aos 
domingos e os vencedores levam 
vales-compras. É preciso se inscre-
ver com antecedência.

MAIS OPÇÕES
Além dos regulares, a AV lança sem-
pre eventos diferenciados e exclu-
sivos para você participar de casa,  
como o Cozinha Pet, que aconteceu 
em maio. É só ficar atento. 

Acompanhe nossos eventos pelo Instagram

PARA FAZER EM CASA

https://bit.ly/3vnPuGW
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O NOSSO PLANETA
Após anos, mudança climática tem sinais de otimismo

Em 5 de junho o planeta 
comemora o Dia Mundial 

do Meio Ambiente. E as mudan-
ças climáticas são um dos temas 
mais quentes dos últimos anos. 
Estudos mostram que, se nada 
for feito, o mundo vai ultrapas-
sar o limite de 1,5 grau Celsius 
de aquecimento na próxima dé-
cada e a Terra pode esquentar 
até quatro graus até 2100. Ou 
seja, logo ali. 

Para frear o aquecimento, as 

principais nações concordaram, 
no Acordo de Paris, em limitar 
o aquecimento a 1,5°C, ou pelo 
menos manter abaixo de 2°C 
em relação aos níveis de tempe-
ratura da Terra antes do perío-
do industrial. Segundo a ONU, 
para atingir a meta proposta em 
Paris, é preciso reduzir as emis-
sões pela metade até 2030. Mas 
apesar das boas intenções de di-
versos países, as ações práticas 
seguem lentas.

O FUTURO Convidamos crianças e adolescentes de cinco famílias para 
contarem o que esperam do meio ambiente. Clique na foto e assista

https://bit.ly/3yl3FOi
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O AGORA Ilan Cuperstein, do Grupo C40, fala sobre aquecimento global, 
mudanças climáticas e de otimismo cauteloso. Clique na imagem e veja

Mas ainda que o mundo não 
caminhe com a rapidez deseja-
da ao objetivo, nem tudo é má 
notícia. “Apesar de sabermos do 
tamanho que o desafio da crise 
climática impõe, chegamos aqui 
com razões cautelosas para oti-
mismo”, diz o vice-diretor regio-
nal da C40 para a América Lati-
na, Ilan Cuperstein.

Essas razões, segundo ele, vêm 
de diversos atores e movimen-
tos. “O primeiro é o setor pri-
vado, que adota cada vez mais 
critérios ambientais, sociais e de 
governança para reger seus inves-
timentos. Além disso, prefeitu-
ras e estados têm metas cada vez 
mais ambiciosas de redução de 

emissões de gases de efeito es-
tufa, além de ações nos diversos 
setores como transporte, energia 
e gestão de resíduos. E, final-
mente, governos nacionais como 
os EUA, agora com Joe Biden, 
desenham metas ambiciosas na 
questão ambiental.”

Cuperstein cita ainda a impor-
tância das ações de indivíduos, 
especialmente os mais jovens, 
que reivindicam a urgência da 
questão.

A C40, rede na qual o espe-
cialista atua, é uma reunião de 
97 megacidades do mundo, en-
tre elas Curitiba, que trabalha no 
enfrentamento da crise climática 
a nível municipal.

https://bit.ly/3ukk5n0
https://www.c40.org/
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AQUECIMENTO GLOBAL E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
APESAR DE SIMILARES, NÃO SÃO A MESMA COISA

“O que acontece no fenômeno 
das mudanças climáticas é que, 
desde a Revolução Industrial, 
emitimos CO2, dióxido de car-
bono e outros gases na atmosfera, 
que causam o efeito estufa, ou 
seja, a retenção de calor. E um 
dos efeitos dessa ação são as mu-
danças climáticas”, explica Ilan 
Cuperstein.

Os sinais mais observados é 
que os cinco anos mais quen-
tes já registrados na história-
foram na última década. “Tem 
relação direta entre o aumento de 
emissões com o acúmulo de partí-
culas de gases de efeito estufa na 
atmosfera”, diz o especialista.

Os efeitos são aumentos de 
queimadas e incêndios, secas 
mais longas, ondas de calor, 
derretimento de geleiras e gla-
ciais. Os impactos para o ser 
humano são temperaturas extre-
mas que geram danos à saúde, 
chuvas mais intensas, alaga-
mentos e aumento do nível do 
mar. “Esse último coloca em risco 
boa parte da população brasi-
leira que vive muito próximo ao 
litoral”, completa Cuperstein. 

O impacto também será senti-
do na produção de alimentos, 
que sofrerá com as mudanças 
hídricas e de temperatura, com 
ameaça da segurança alimentar. 
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TRÊS CURIOSIDADES VERDES

Curitiba tem um plano de governo com a meta 
de zerar as emissões de carbono na atmosfera 
até 2050. Entre as ações, o Curitiba Mais Ener-
gia, que inclui uma usina de geração de energia 
fotovoltaica. Também projetos solares na superfí-
cie do aterro desativado no bairro Caximba. 

O eixo do planeta — a linha imaginária em tor-
no da qual a Terra gira sobre si mesma — teve 
um deslocamento acelerado em 30 anos. Des-
de 1980, a posição dos polos mudou cerca de 
quatro metros no sentido leste, segundo a Ame-
rican Geophysical Union.

O hidrogênio é o elemento químico mais abun-
dante do universo e é muito poderoso: tem três 
vezes mais energia do que a gasolina. Mas é 
uma fonte de energia limpa. Ainda existem muitos 
desafios para seu uso, mas cientistas apontam a 
fonte como um possível “combustível do futuro”.

Clique na imagem ao lado 
e confira reportagem da 
BBC com três mapas em 
vídeos curtos e que mos-
tram o impacto do aque-
cimento global no futuro 
das crianças. 

MUDANÇAS DE
TEMPERATURAS

SAIBA MAIS

https://bbc.in/33Vrr5F


46 | O VIKING FAMÍLIA MAI JUN 2021

www.volvogroup.com.br

www.associacaoviking.com.br

EXPEDIENTE 
O Viking Família é uma publicação do Grupo Volvo América Latina e da Associação Viking 
para a família dos funcionários . Editor e jornalista responsável: Flávio Arantes (MTB 4715) 
. Colaboração: Patrícia Blumel, Hellen Guareschi e Alexandre Muller
Grupo Volvo América Latina. Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2.600, Curitiba (PR)

http://www.volvogroup.com.br
http://www.volvogroup.com.br

