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UM LUGAR FAMÍLIA
Bernadete relembra histórias marcantes com a AV 

O começo na Volvo foi in-
teressante para Bernade-

te Haidamacha. Em 1995 resol-
veu preencher uma ficha para 
tentar trabalho. E foi assim que 
ingressou na área produtiva e lá 
trabalhou por 13 anos. Ao todo, 
foram 25 anos de Volvo.

“O emprego foi um presen-
te, assim como a AV. Não fazia 
ideia desse espaço. Foi uma grata 
surpresa e ainda é fantástica até 
hoje”, conta. 

A Volvo, segundo ela, é uma 
empresa para a vida. “Quem en-
tra dificilmente quer sair, então 
a gente dá o nosso melhor com 
muito esforço e dedicação.”

As primeiras participações em 
eventos da AV foram as excur-
sões. “Cada passeio é uma aven-
tura e uma nova história.” En-
tre tantas viagens, Bernadete foi 
para Foz do Iguaçu, Hopi Hari, 
Salto dos Macacos, Guaraqueça-
ba e Morro de Araçatuba. 

TUDO DE BOM  Bernadete lembra do começo na Volvo, das excursões, 
churrascos e muito mais nesta primeira parte. Clique na foto e assista

40 ANOS DA AV TEMPO DE CELEBRAR

https://bit.ly/3e6AtlD
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EMOÇÃO A Oliviking foi um marco na relação de Bernadete com a AV. 
Nesta segunda parte tem ainda Colônia de Férias. Clique na foto e veja

40 ANOS DA AV TEMPO DE CELEBRAR

O LEGADO
Bernadete deixou a empresa 
mas o legado segue. A filha, 
Thayná Haidamacha, que nas-
ceu no período em que trabalha-
va na Volvo, hoje é funcionária. 
“É um orgulho tê-la na Volvo por-
que fechou um ciclo para mim e 
abriu um para ela. Sou muito gra-
ta”, afirma. Desde os cinco anos, 
Thayná frequentava as Colônias 
de Férias da AV.

PARA SEMPRE
A festa de 25 anos da Volvo, que 
reuniu todos os funcionários da 
empresa no ginásio da Associa-
ção Viking, as Olivikings, even-
tos sociais e corporativos, chur-
rascos e tantos outros eventos 
que envolvem a associação mar-
caram para sempre a memória 
de Bernadete. “Fui muito feliz e 
sou grata por toda a minha traje-
tória na empresa”, conclui.

Não fazia ideia desse espaço, a AV. Foi uma 
grata surpresa e ainda é fantástica até hoje.”

Bernadete Haidamacha, associada ouro

https://bit.ly/2T1R6HP
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40 ANOS DA AV TEMPO DE CELEBRAR

TODA A SUPERAÇÃO
Aulas de tênis na associação promovem a inclusão

A AV se tornou palco re-
cente de mais uma im-

portante ação de responsabilida-
de social ao ceder o espaço de 
suas quadras de tênis para cadei-
rantes e Pessoas com Deficiência 
(PcD). A iniciativa é encabeçada 
pela Universidade Livre do Es-
porte do Paraná (UE), uma or-
ganização sem fins lucrativos e 
com foco na inclusão por meio 
do esporte.

O projeto desenvolve duas ini-

ciativas no espaço da AV: tênis 
de rendimento para cadeiran-
tes e aulas de tênis para pessoas 
com transtornos do espectro au-
tista, síndrome de down e outras 
síndromes. A diretora da Uni-
versidade do Esporte do Paraná, 
Denise Mendonça Bueno, expli-
ca que a intenção é que pesso-
as sem síndromes também par-
ticipem da iniciativa. “Esse é o 
sentido da verdadeira inclusão”, 
constata.

PARA TODOS Parte da equipe de cadeirantes. Projeto de tênis começou 
há pouco na AV, mas já é um sucesso. Clique na imagem e veja o vídeo

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

65% 35%
das sequelas dos partici-
pantes do projeto da Uni-
versidade do Esporte do 
Paraná em parceria com a 
Associação Viking são por 
acidente de carro.

do restante das sequelas 
são por arma de fogo (30%) 
e quedas (5%). O perfil dos 
participantes é de atletas ho-
mens de 18 a 45 anos. Des-
tes, 90% têm lesão medular.

Cadeirantes
As aulas são ministradas pelo 

professor de tênis Celso Mar-
quetti, coordenador da UE e 
também professor de tênis na 
AV. Por meio dele e com apoio 
total da AV, firmou-se a parceria 
para cessão do espaço das qua-
dras. “O projeto para cadeirantes 
começou com apenas dois atle-
tas em 2019 e hoje, em meio a 
uma pandemia, já conta com 12 
participantes, o que avalio como 
muito positivo”, conta Denise.

O projeto chama Tênis Sobre 
Cadeiras de Rodas e é inova-
dor no sentido de buscar a for-
mação de duplas entre cadei-
rantes e andantes, tendo suas 
regras específicas. Com a nova 
modalidade, os atletas já parti-
ciparam de torneios em clubes 
sociais de Curitiba.

O perfil dos participantes é de 

atletas homens de 18 a 45 anos. 
Destes, 90% apresentam lesão 
medular e 10% são amputados. 
As sequelas são decorrentes 65% 
de acidentes de trânsito, 30% le-
sões por arma de fogo e 5% ví-
timas de queda. As cadeiras são 
adaptadas para a modalidade. No 
vídeo da página 9, o atleta cadei-
rante Claudinei José de Lima, 38 
anos e há dez em cadeira de ro-
das por lesão medular, explica a 
diferença das cadeiras.

Para quem se interessar em 
participar, Denise explica que to-
dos estão convidados, cadeiran-
tes ou não. Há também outras 
formas de apoiar o projeto com 
doações e voluntariado. “Basta 
procurar alguém da Universida-
de Livre do Esporte do Paraná, 
ou mesmo o pessoal da Associa-
ção Viking ou ainda o professor 
Celso Marquetti”, orienta.
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40 ANOS DA AV TEMPO DE CELEBRAR

CRIANÇAS E ADULTOS
UNIVERSIDADE PROMOVE INTEGRAÇÃO

VOCÊ SABIA?

Uma iniciativa ainda mais re-
cente da UE são as aulas que 
reúnem crianças e adultos com 
síndromes diversas – sequelas 
de paralisia cerebral, neuroló-
gicos, transtornos do espectro 
autista, síndrome de down. As 
aulas são lúdicas. Querem in-
tegrar a família e os alunos em 
movimentos para desenvolvi-
mento das técnicas do tênis. 

O Tênis em Cadeiras de Rodas nasceu em 1976 quando Jeff 
Minnebraker e Brad Parks criaram as primeiras cadeiras adaptadas.

Para competir, o único requisito é que o atleta tenha sido diag-
nosticado com uma deficiência relacionada a locomoção.

Se o atleta não for capaz de participar de competições no tênis 
convencional, estará credenciado a jogar na cadeira de rodas.

A partir desta prática, a UE desenvolveu a modalidade Tênis In-
clusivo, que reúne em dupla um atleta cadeirante e um andante.

Ambas atividades, seja de ca-
deirantes ou de pessoas com 
síndromes, trazem benefícios 
aos envolvidos como reabili-
tação física, psicológica e so-
cial, ganho de autoconfiança, 
independência, prevenção de 
doenças, ansiedade e depres-
são, fortalecimento de laços de 
amizades, bem-estar e qualida-
de de vida. 
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viu que a ideia era boa e hoje 
o skate é seu principal meio de 
locomoção. Além de fazer ma-
nobras e participar de compe-
tições na modalidade, também 
faz esportes diversos. 

“No projeto da UE eu participo 
desde o início porque queria me 
desenvolver em um esporte in-
dividual, diferente dos esportes 
coletivos que participo”, conta. 
Ele tem 31 anos e se tornou um 
apaixonado pelo tênis. 

Adolescente, Ítalo Fernandes 
de Lima “pegou rabeira” em 
um trem. Deu errado e ele teve 
as duas pernas amputadas. A 
vida mudou completamente e 
existiam duas alternativas: se 
lamentar ou levar a vida o mais 
normal possível. E ele decidiu 
pela segunda opção.

Sua casa não era adaptada 
para entrada de uma cadeira de 
rodas e Ítalo passou a utilizar o 
skate para se locomover. Logo 

40 ANOS DA AV TEMPO DE CELEBRAR

UMA HISTÓRIA VITORIOSA
ÍTALO NÃO DEIXOU QUE DEFICIÊNCIA LIMITASSE SUA VIDA

COM A AV Ítalo prepara saque. Apoio da AV ajudou a criar modalidade. 
Clique na imagem, conheça ideia, a paixão pelo esporte e muito mais

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

O SEU BEM-ESTAR
Gympass Wellness integra corpo, mente e espírito

Um dos mais recentes lan-
çamentos dentro da pla-

taforma Gympass é o Gympass 
Wellness. Surgiu na pandemia 
como uma estratégia da empre-
sa para oferecer soluções  com  
uma percepção mais holística da 
saúde e mais abrangentes para 
promoção de hábitos saudáveis. 
Tudo por meio de aplicativos. 

Dentro do Gympass Wellness 
existem mais de 40 apps parcei-
ros divididos em seis categorias: 

1) treinos, 2) terapia online, 3) 
planos nutricionais, 4) medita-
ção, 5) saúde financeira e 6) há-
bitos saudáveis. 

Para ajudar a entender e desco-
brir qual atende sua necessidade, 
montamos um guia rápido na 
página seguinte com um resumo 
das categorias. Entre as vanta-
gens de usar os apps está o fácil 
acesso e a variedade de opções. 
Tem até suporte para quem quer 
parar de fumar. Confira.

TODOS OS CAMINHOS A partir do seu celular, o Gympass Wellness 
foca na visão holística de saúde com soluções integradas para você
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Dois apps merecem destaque. 
O BTFIT oferece em casa aulas 
coletivas de Mat Pilates, Yoga, 
Ballet Fitness e outras. Já o We-
burn engloba fitness, saúde e 
bem-estar. Tem, por exemplo, 
aulas de Total Hiit, Yoga e Boxe.

O Tecnonutri reúne mais de 45 
programas de dieta, alimentação 
saudável, meditação e treinos. 
Tem contador de calorias e car-
boidratos, chat com especialis-
tas e acompanhamento diário. É 
possível agendar consultas.

O Mobills ajuda a controlar gas-
tos e finanças pessoais. Já o N2 
propõe democratizar a educa-
ção financeira. Debate finanças 
de forma segura, anônima e gra-
tuita com profissionais qualifica-
dos e independentes. 

O Zenklub reúne dicas para li-
dar com obstáculos emocionais, 
reflexões e técnicas e também 
sessões com mais de 150 espe-
cialistas como psicólogos, min-
dfulness e coaches. Além disso, 
o usuário recebe dicas diárias.

O app Chill Anywhere ensina a 
viver com menos stress e mais 
consciência com práticas de 
meditação guiadas. O ZenApp 
te acompanha na jornada do 
autoconhecimento. São progra-
mas, exercícios, cursos etc.

O Fabulous tem base científica 
para melhorar condicionamento 
físico e ajudar a atingir metas de 
saúde como perda de peso. O 
Kwit reúne métodos científicos 
para ajudar quem quer parar de 
fumar de forma leve e positiva.

Quer saber mais? Acesse o hotsite do Gympass

NA PALMA DA SUA MÃO
Conheça todas as possibilidades do Gympass Wellness 

TREINOS

NUTRIÇÃO

SAÚDE FINANCEIRA

TERAPIA ONLINE

MEDITAÇÃO

HÁBITOS SAUDÁVEIS

https://bit.ly/3bG9890
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TUDO À SUA MÃO
Clube Gazeta by Viking oferece mais de 30 categorias

Que os descontos do Clu-
be Gazeta by Viking va-

lem a pena todos já sabem, agora 
que tem mais de 30 categorias 
diferentes de serviços nem todo 
mundo sabe. Sim, são muitas 
opções de economizar em servi-
ços que vão muito além de res-
taurantes e pizzarias. 

Quem já usa o clube aprova. 
“Foi uma iniciativa espetacular, 
aumentou e muito nossos bene-
fícios. Temos uma Curitiba in-

teira com descontos”, diz Diogo 
Faria, da logística da fábrica de 
motores. “Já vi descontos de até 
50%”, comemora Giovani Bena-
to, da coordenação de manufa-
tura de caminhões. 

Na próxima página, elabora-
mos um miniguia com tudo o 
que o clube oferece. São quatro 
segmentos: estabelecimentos, 
gastronomia, lazer e outros e, 
dentro deles, quase 40 catego-
rias de serviços. Aproveite!

É MUITO BOM! Diogo Faria só vê vantagens no clube. “Espetacular. 
Nós temos uma Curitiba inteira de descontos para aproveitar”, afirma ele  
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Acesse o hotsite do Clube Gazeta e aproveite!

POR DENTRO DO CLUBE GAZETA BY VIKING
Descubra os segmentos e as categorias de cada um

Tem 10 categorias: academias, 
bares e baladas, beleza, educa-
ção, farmácias, laboratórios, lo-
jas, lavanderias, pet shops e ser-
viços automotivos.

Com sete categorias: carna-
val, passeios, teatros, cinemas, 
shows, viagens e outros. O Es-
cape60, por exemplo, é para 
quem gosta de decifrar enigmas.

São 11 categorias: cafeterias, 
hamburguerias, pizzarias, su-
permercados, lanches, restau-
rantes, docerias, empórios, food 
trucks, padarias e sorveterias.

Traz 11 categorias: funerárias, 
imóveis, casa de eventos, casa 
e decoração, consultorias, con-
tabilidade, coworking, saúde, fo-
tos, tecnologia e táxis.

ESTABELECIMENTOS

LAZER

GASTRONOMIA

OUTROS

“O clube é excelente, com mais de 700 parceiros. 
E o cadastro e a pesquisa são superfáceis”

Giovani Benato, associado do clube

https://bit.ly/3cvUQXE
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O COMPANHEIRO
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PREPARAMOS UMA REPORTAGEM 
ESPECIAL PARA VOCÊ DESCOBRIR AS 

VANTAGENS DE TER UM BICHO DE 
ESTIMAÇÃO, APRENDER COMO 

ESCOLHER E CUIDAR DO SEU PET.
APÓS CÃES, AV TERÁ PETCHEF PRA GATOS

LEIA E VEJA NAS PRÓXIMAS 6 PÁGINAS
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POR QUE É BOM
São muitos os benefícios de ter um pet em casa; veja

Quem tem um bichinho 
de estimação sabe como 

cresce o apego pelo animal. Os 
benefícios são muitos, expli-
ca a psicóloga clínica Caroline 
Domanski Bohatch. “O animal 
permite uma interação que cria 
comprometimento e vínculo 
afetivo. Estimula nosso sistema 
responsável pelas emoções. Li-
beramos hormônios e neuro-
transmissores como endorfina, 
ocitocina, serotonina e dopami-

na, que promovem sensação de 
bem-estar, de felicidade e me-
lhora da autoestima”, explica.

E os benefícios se estendem para 
todas as idades. Segundo a psicó-
loga, para as crianças o destaque é 
no desenvolvimento da responsa-
bilidade e do comprometimento. 
A criança é educada a lidar com o 
animalzinho e aprende que é pre-
ciso alimentar, cuidar. “Isso sem 
contar a alegria e o estímulo ao 
brincar com o bichinho.”

PARA TODOS A psicóloga clínica Caroline Bohatch elenca benefícios 
do pet para crianças, jovens, adultos e idosos. Clique na foto e assista

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

https://bit.ly/3wYvwSJ
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SAUDÁVEL A AV fez um petchef para cães. Luciana e Bianca Monika 
contam o barato de participar e o que aprenderam. Clique na foto e veja

Já para adolescentes e adultos, 
o animal fortalece o vínculo e 
afeto, reduz o estresse, a ansieda-
de e até a depressão. Para os ido-
sos, um pet auxilia a lidar com a 
solidão e luto. E isso, segundo a 
psicóloga, fez ainda mais sentido 

durante a pandemia. “Aconselhei 
muitos pacientes a adotarem ou 
comprarem um pet para ajudar 
a passar por esse período”, afir-
ma a médica, dona de uma la-
bradora e um sem raça definida 
(SRD) adotado.

O PetChef em Casa trouxe 
dicas e receitas de alimentos 
saudáveis e funcionais para os 
bichinhos. E fique de olho. Logo 
virá uma edição para quem tem 
gatinhos, no mesmo modelo. 

Luciana Monika, esposa de 
Márcio Monika, da área do VM, e 

AV fez PetChef para cães e terá para gatos

a filha Bianca participaram. “Foi 
muito legal aprender algo sau-
dável para os cachorros”, conta. 
“Nunca cozinhei muito e até eu 
que sou ruim na cozinha consi-
go fazer”, brinca a filha Bianca, 
14 anos. A família tem dois mal-
teses que são a alegria da casa. 

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

https://bit.ly/3xOMCnh
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SAIBA ESCOLHER
Brasil tem 30 milhões de animais abandonados

Quando a família decide ter 
um pet, considere vários 

fatores. O legal é sempre pesqui-
sar as características do animal 
que quer adotar ou comprar. Há 
muitos animais em abrigos.

Vale ler sobre tipos de raças e 
porte dos bichinhos. “De manei-
ra geral, os cachorros são mais 
dependentes que os gatos, mas 
ambos demandam atenção”, ex-
plica a veterinária e cirurgiã Ma-
riana Galvão.

Segundo ela, a família precisa 
estar alinhada com as necessida-
des do animal. Envolve estrutura 
da casa com espaço para receber 
um pet, questão financeira para 
alimentação e cuidados e tam-
bém tempo para passar com o 
novo integrante da família.

“As visitas ao veterinário de-
vem ser mensais para filhotes, 
anuais para adultos e semestrais 
para animais a partir de sete anos, 
considerados idosos”, explica. 

LAR E SAÚDE  A veterinária Mariana Galvão lista o que considerar ao 
adotar um pet e os cuidados clínicos necessários. Clique na foto e veja

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

https://bit.ly/3BjOV3B
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COMO ALIMENTAR O SEU PET
Conheça os tipos de alimentos disponíveis

ALIMENTO NATURAL 
Derivado de ingredientes vege-
tais, animais ou minerais no seu 
estado natural sem elementos 
sintetizados quimicamente.

INDUSTRIALIZADO
Sofreu qualquer tipo de proces-
samento em ambiente industrial 
e que atende a todas as regula-
mentações específicas do setor.

ALIMENTO COMPLETO
Composto por ingredientes ou 
matérias-primas e aditivos capa-
zes de atender integralmente às 
exigências nutricionais.

COADJUVANTE
Composto por ingredientes, ma-
térias-primas ou aditivos para 
animais com distúrbios fisiológi-
cos ou metabólicos.

ESPECÍFICO
Produto composto por ingre-
dientes, matérias-primas ou adi-
tivos com finalidade de agrado, 
prêmio ou recompensa.

CASEIRO
Preparado fora de ambientes 
industriais. Costumam ser mais 
naturais, sem aditivos e mais 
saudáveis para os bichinhos.

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV
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UMA ONG ANIMAL
Funcionárias da Volvo resgatam e cuidam de animais

A Focinhos Curitiba abriga 
85 cachorros, quatro ga-

tos e três cavalos. “A maioria dos 
cachorros está disponível para 
adoção”, diz Joara Scherer Vi-
notti, funcionária da área de lo-
gística de exportação da Volvo.

Para alimentar os bichinhos, 
são 1,5 tonelada de ração por 
mês. Joara conta com uma equi-
pe que inclui madrinhas, lares 
temporários e faz ações como 
bingos e rifas. 

Também tem a ajuda de duas 
colegas da Volvo. “Conheci o tra-
balho e me envolvi há uns quatro 
anos, diz Camile Pereira, da área 
de Powertrain. Nicole Nishimu-
ra, da logística de exportação, 
também ajuda há mais de um 
ano. “Senti uma vontade muito 
grande de ajudar”, explica.

Os bichinhos são castrados, va-
cinados e desverminados. Acesse 
aqui o Instagram da ONG e sai-
ba como adotar e ajudar.

VANTAGENS A ONG Focinhos Curitiba tem 85 animais. As responsáveis 
dão dicas para adotar e falam dos benefícios. Clique na foto e assista

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

https://bit.ly/3hTvd7r
https://bit.ly/3hTvd7r
https://bit.ly/3esEGQM
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O MUNDO PET
Veja números e curiosidades sobre bichos de estimação

ONDE ELES ESTÃO

47,4% 17,6%21,4% 7,2% 6,3%

139,9
milhões é a população de 
pets no Brasil, segundo 
dados do IBGE

39,8
milhões é o total de aves, a 
segunda maior, ou 73% da 
população de cães

19,1
milhões é a população de 
peixes domésticos no Bra-
sil, a quarta maior

2,3
milhões é a população 
de outros animais, como 
hamsters e coelhos

54,2
milhões dos 139,9 é a po-
pulação de cães no Brasil, 
a maior entre os pets

23,9
milhões é o total de gatos, 
a terceira maior, e menos 
da metade da de cães

Sudeste Sul NorteNordeste Centro-Oeste

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV
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ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

TODAS AS OPÇÕES 
AV se reinventa na pandemia e está mais forte e diversa 

O primeiro semestre foi 
agitado na AV, mesmo 

com a pandemia. A associação 
promoveu uma diversidade de 
eventos para todos os públicos e 
gostos com bons momentos en-
tre os colegas e suas famílias. 

Corpo e mente, entretenimen-
to e aprendizagem. Tudo isso 
fez parte de uma série longa de 
atividades. A AV se reinventou 
com a criação de eventos online 
que foram muito além dos obje-

tivos iniciais. Em casa, reuniram 
as famílias, divertiram crianças, 
entretiveram jovens e adultos. 

Tudo depende do andar da 
pandemia, mas a AV já se prepa-
ra para a volta de alguns eventos 
presenciais. Mas os eventos onli-
ne devem continuar mostrando 
que a associação está mais forte 
e diversa. Veja nas páginas se-
guintes uma síntese dos eventos 
e acompanhe datas das próximas 
edições no nosso site. E participe!

FOCO Márcio Germano exibe troféu de campeão do poker. Clique 
na imagem e veja vídeo que resume as atividades da AV pós-pandemia

https://bit.ly/2F63ZK1
https://bit.ly/3iA1hMp
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BEM-ESTAR A turma que participou do passeio de carros raros. Clique 
na foto e veja o vídeo do evento que contou com o apoio da associação

Puro bem-estar, AV apoia passeio de carros raros

O passeio foi no início de ju-
lho pela estrada do Itambé. Um 
domingo ensolarado reuniu os 
entusiastas de carros antigos. 
“Tínhamos esse evento duas 
vezes por ano na AV, mas não 
foi possível realizá-lo com a 
pandemia. Daí surgiu a ideia 
desse passeio e a AV participou 
na organização e com os pro-
tocolos de segurança”, conta o 
coordenador da associação, Si-
dclei Chaves. Maurício Chuhli, 
um dos participantes, levou seu 
Jeep ambulância 1962. “Um 
passeio assim faz muito bem 

para a saúde e para a mente.” 
Um dos que tiveram a ideia 

do encontro foi Júlio Lodetti. 
“Temos um grupo de entusias-
tas de carros antigos, exóticos 
ou de coleção e resolvemos co-
locar o carro na estrada”, afir-
ma ele, que trabalha na área de 
engenharia de vendas. Júlio foi 
com seu Dodge Gran Coupe, 
na família há 16 anos.

Gláucio Rogério Cararo, que 
faz parte do Conselho Consulti-
vo da AV, foi com seu Mustang 
GT 1968. “Uma oportunidade 
de rever os amigos e passear.” 

https://bit.ly/3i0ILhv
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PARA TODOS OS GOSTOS
VEJA UM RESUMO DOS EVENTOS QUE A AV PROMOVE

O Viking Poker Tour está 
consolidado no formato online. 
O ranking do primeiro semes-
tre terminou em julho e o do 
segundo semestre já começou 
com novo regulamento. Entre as 
mudanças, premiação ampliada 
para nove participantes e sete 
premiados no torneio final. O 
vencedor do primeiro ranking 
do ano foi Márcio Germano dos 
Santos, que trabalha na Linha 
F. “Fiquei muito feliz em ganhar 
porque o ranking tem muitos jo-
gadores de alto nível.” 

Já o ranking de tênis fez duas 
etapas. A primeira, Australian 
Open, terminou em maio com 

23 participantes. O vencedor 
foi Carlos Chaiben. “Participar 
do ranking da Volvo me trou-
xe de volta a alegria do tênis”, 
conta. A etapa Roland Gar-
ros está na fase final com 27 
participantes. A ideia, segun-
do o analista de lazer Adriano 
Knaut, é ter mais duas ou três 
etapas este ano.

Outra atividade que continua 
com força total na AV é o Fa-
zendo Arte. As últimas edi-
ções ensinaram o pontilhismo 
em mandala e o envelhecimento 
de móveis. Sempre com o pro-
fessor e artista plástico Cláudio 
Belmudes.
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PARA TODOS OS GOSTOS
VEJA UM RESUMO DOS EVENTOS QUE A AV PROMOVE

O Cozinha Fácil também se-
gue. O Chef Toni ensinou os 
segredos do filé curitibano da 
Forneria Copacabana no dia 
dos namorados. Durante a SI-
PAT, uma atividade especial 
com um prato mais saudável de 
escondidinho de frango e lasa-
nha a bolonhesa. Já em agosto, 
especialmente para o Dia dos 
Pais, será a vez da costelinha 
barbecue do Outback. 

Tanto o Maratona Fifa como o 
Cartola FC seguem firmes no 
segundo semestre. A maratona 
teve duas etapas, com partici-
pação de oito a dez pessoas 
por etapa. “A ideia é fazer mais 

uma no segundo semestre e 
chamar os melhores colocados 
para um interclube de jogos on-
line”, conta o analista de lazer 
da AV, Cristiano Schuh. 

Já o Cartola FC segue o calen-
dário do Campeonato Brasilei-
ro de Futebol e vai até o fim do 
ano. “Atividade bem legal que 
superou nossas expectativas. Já 
estamos com mais de 120 par-
ticipantes”, comemora Schuh. 
Ele lembra que os participantes 
ganham prêmios como uma ca-
misa oficial do time do coração 
para o melhor colocado, cami-
setas da AV e taça. Para partici-
par, é só se inscrever.
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O NOVO TEMPO
Jogos entram nos anos 90 e têm nova prova surpresa

As seis equipes que parti-
cipam dos Geek Games 

encararam em 26 de agosto uma 
prova surpresa bem diferente. 
Os organizadores desafiaram os 
participantes a acertarem a lo-
gomarca de 40 empresas como 
Apple e Microsoft. As logos fo-
ram apresentadas na forma cor-
reta e também em versões alte-
radas. A equipe Nof Fast, Just 
Furious venceu. Os Geek Ga-
mes são uma parceria da área 

de TI da Volvo com a AV, que 
organiza os jogos. Veja mais a 
partir da página 28.

Em 1º de setembro os jogos 
entraram na década de 90 com 
mais uma prova de toy art. A 
competição, que começou em 
junho e vai até outubro, dedi-
ca cada mês a uma década. A 
primeira foi os anos 70. Entre 
muitos modelos, apareceram 
as Meninas Superpoderosas, 
Super Mario, Power Ranger e 

BEM-ESTAR Cláudia com o Chewbacca. “Os jogos e toda a atmosfera 
divertem e nos alertam em relação à nossa saúde fisica e mental”
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A CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS GEEK GAMES
Confira a posição e a pontuação das seis equipes

Dragon Ball. A equipe IT From 
Home venceu.

Agosto também fechou o ter-
ceiro mês da prova de passos, 
um desafio saudável que convi-
da os participantes a andarem 
960 mil passos por mês. O tema 
da prova é Indiana Jones, que 
percorre o mundo num mapa 
interativo. Até 31 de agosto, as 
equipes somaram mais de 4,7 
milhões de passos. 

“A iniciativa é fantástica. Gos-
to muito desse tipo de intera-
ção. Você socializa e trabalha a 

saúde mental ao descontrair. O 
ambiente de trabalho tem que 
ser saudável. Os jogos ajudam a 
desligar um pouco com descon-
tração”, afirma Sueli Sugiura, da 
equipe Yoshi Riders. Sueli já par-
ticipou de várias provas. 

“Tem muita diversão e leveza. 
Para além da competição, garan-
timos alegria, humor e podemos 
compartilhar um pouco mais 
nossos conhecimentos e interes-
ses além do ambiente de traba-
lho”, diz Claudia Kudlavies, tam-
bém da Yoshi Riders. 

1   IT From Home 

2   Not Fast, Just Furious

3   Yoshi Riders

4   Menu DOS

5   DeLorean

6   The Gonnies

245 pontos

245 pontos

239 pontos

208 pontos

183 pontos

164 pontos

Comunicação é importante na minha 
área. É oportunidade de resgatar a in-
teração, de conhecer pessoas diferentes.

Sueli Sugiura
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JOGOS SAUDÁVEIS
AV e TI criam os Geek Games para divertir e integrar

O grupo de TI da Volvo 
tem 200 funcionários 

e a maioria deles trabalha em 
home office desde março do 
ano passado. Para integrar o pes-
soal, a área pensou numa série 
de competições online e levou 
a ideia para a AV. A associação 
logo aderiu e passou a organizar. 
“Foi uma demanda da TI. Elabo-
ramos juntos uma proposta de 
atividades físicas, saúde mental, 
integração e desenvolvimento”, 

conta o analista de lazer da AV 
Adriano Knaut.

No fim de junho começaram 
então os Geek Games. “Fizemos 
uma festa de confraternização 
com tema similar e o feedback 
foi bem positivo. Então, quando 
surgiu essa ideia, logo veio como 
uma forma de trazer leveza e in-
tegração para este momento de 
pandemia”, explica a coordena-
dora de infraestrutura de TI da 
Volvo do Brasil, Renata Terbai.

A BOA IDEIA Renata Terbai, da área de TI da Volvo. No vídeo, ela e Adria-
no Knaut, da AV, contam como nasceu a iniciativa. Clique na foto e veja

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

https://bit.ly/3Ae01Wr
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SABIA? Geek define fãs de tecnologia, eletrônica, jogos eletrônicos 
ou de tabuleiro, histórias em quadrinhos, mangás, livros, filmes e séries

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

gamento durante o horário de 
expediente. 

Ainda tem atividades de busca, 
jogos online e várias outras bem 
diversificadas. Todas desafiado-
ras, já que é a primeira vez que 
a AV organiza algo assim. 

Adriano diz que se outros de-
partamentos se interessarem, 
podem procurar a AV. “Respei-
tando nossas limitações, po-
demos desenvolver algo em 
conjunto”, diz.

Cada mês nos Geek Games 
corresponde a uma década 
sobre filmes, jogos, desenhos. 
Enfim, tudo do mundo geek na-
quele período. 

Entre as atividades, Adriano 
destaca o desafio de passos. 
“As equipes são desafiadas a 
fazer 960 mil passos por mês. 
E estão cumprido a meta.” 

Todos os dias, como parte dos 
Geek Games, também são 
feitas três sessões de alon-

DE DÉCADA EM DÉCADA
COMPETIÇÕES PERCORREM O MUNDO NERD
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VOCÊ NEM IMAGINA Doutor Spock, de Star Trek, tema dos anos 80.
Geek Games integram, relaxam e aproximam. Clique na foto e assista

no as pessoas comentando 
de algum evento dos Geek 
Games. Além disso, a gente 
sempre aprende algo novo 
sobre as pessoas e também 
sobre esse mundo geek.” 

Além de alongamento, uma vez 
por semana tem os jogos fora 
do trabalho e também o desafio 
de passos, que o funcionário 
cumpre na hora que quiser. A 
competição vai até outubro.

“A ideia é colocar dentro do 
nosso dia-a-dia tenso de oito 
horas na frente do computa-
dor uma atividade leve e que 
possamos falar de outras 
coisas que não seja trabalho. 
E também nos conhecer me-
lhor”, explica Renata.

Segundo a funcionária, o re-
torno é bem positivo. “A gente 
percebe em uma reunião de 
equipe normal do cotidia-

O RETORNO É POSITIVO
GEEK GAMES SÃO LEVE E UNEM OS FUNCIONÁRIOS

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

https://bit.ly/3s6wgV3
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O QUE JÁ TEVE
 . Poker online
. Prova de busca (gincana em casa com 
busca dos mais variados objetos)
. Apresentação de toy arts da década temá-
tica do mês
. Desafio de tetris
. Jogo de tabuleiro online (prova surpresa)
 
O QUE TEM SEMPRE
. Desafio de 960 mil passos por mês
. Alongamentos (ginástica laboral)
. Aulão mensal de ginástica funcional

O QUE AINDA VEM POR AÍ
Novas etapas de poker, novas etapas de 
toy art, xadrez online, jogo de quizz kahoot 
e prova surpresa.

AS TEMÁTICAS
Cada mês corresponde a uma década 
geek, veja algumas temáticas já adotadas

Década de 70 em junho Perdidos no Es-
paço, Hanna Barbera, Star Wars.

Década de 80 em julho Caça Fantasmas, Ar-
cade Games, Caverna do Dragão, Star Trek

Década de 90 em agosto Matrix, Toy Story, 
Mega Drive/Playstation, X-Men, Arquivo X

POR DENTRO DOS GEEK GAMES
Saiba mais sobre a competição online e inédita 

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV
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SEMANA SEGURA
AV promove eventos que integram a SIPAT da Volvo

A Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes será 

de 13 a 20 de agosto. A AV par-
ticipa com desafios e atividades. 
Terá corrida virtual, desafio de 
bike, Cozinha Fácil funcional e 
um Fazendo Arte especial.

“É uma semana inteira em que 
conseguimos uma sinergia entre 
todos da VdB e C3, falando so-
mente sobre segurança e saúde”, 
explica a coordenadora de Segu-
rança do Trabalho, Maila Faria.

A segurança está no DNA da 
Volvo. E uma cultura segura pas-
sa pela conscientização da pre-
venção e do cuidado ativo. “É 
preciso envolver os colaborado-
res na percepção e controle dos 
riscos para si, para os outros e 
para o meio ambiente, mas de 
forma holística, praticando a se-
gurança não só dentro da Volvo, 
mas também fora do ambiente 
de trabalho, junto da família”, 
explica Maila.

SEGUROS O tema da SIPAT é o mesmo de 2020, o programa 24H/7D. 
Significa 24 horas por dia e 7 dias por semana praticando segurança. 
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Um dos temas será o wellbeing, 
que significa bem-estar. A AV or-
ganizou uma corrida e uma cami-
nhada Wellbeing com percursos 
de 5, 10 ou 21 km para quem 
quer correr e 3 ou 5 para quem 
quer caminhar. As inscrições já 
terminaram. Participam associa-
dos e dependentes. O kit tem 
camiseta, numeral e medalha 
para quem completar o desafio 
nos dias 14 e 15 de agosto. E 
ainda sorteio de prêmios. 

A AV organizou o Desafio Viking 
de Bike 2021. Quem participa 
precisa completar 200, 400 ou 
600 km em um mês, de 13 de 
julho a 13 de agosto. Os partici-
pantes ganharam um kit com ca-
miseta de ciclismo e um troféu. 
Ambas atividades são à distân-
cia. Cada participante comprova 
a participação ao enviar o regis-
tro de aplicativos para celulares 
ou relógios que marcam tempo 
e distância da atividade. 

A AV NA SIPAT
Associação participa da semana de forma ativa; confira

CORRER E CAMINHAR PEDALAR

E TEM MAIS Além da corrida e caminhada wellbeing e do Desafio 
Viking de Bike 2021, a associação programou também um Cozinha 
Fácil funcional e um Fazendo Arte especial. 

Conteúdo, programação e 
agenda estão acessíveis em um 
app exclusivo para a SIPAT para 
compartilhar com a família. Uma 
semana após a SIPAT para os 
funcionários, o material é ofere-
cido também aos terceirizados. 

A SIPAT é organizada por um 
grupo que envolve a área de 
segurança corporativa, um re-
presentante de cada divisão de 
negócios e os presidentes das 
Comissões Internas de Preven-
ção de Acidentes (CIPAs). 
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OS REIS DA ETAPA
Joarez lidera e mais quatro jogadores se destacam

J oarez somou pela segunda 
vez consecutiva 10 pontos 

extras por eliminar o campeão 
da etapa anterior, dessa vez Sil-
vio Smicelato. Ele chegou em 
segundo na mesa final e somou 
66 pontos, 56 pela classificação 
mais os 10 extras. O desempe-
nho consolida ainda mais sua 
posição de líder do ranking do 
segundo semestre. Com 297 
pontos, está 62 à frente de Silvio 

Smicelato, o vice, que soma 235. 
Na rodada anterior, a diferença 
era de apenas 22 pontos. Joarez 
se destaca também pela regula-
ridade. Em seis etapas, chegou a 
quatro mesas finais.  

Outros quatro jogadores tam-
bém se destacaram na etapa 6. 
Leandro Moreira venceu a ro-
dada, somou 60 pontos e subiu 
oito posições no ranking. Ocu-
pa agora a 16ª posição com 146 



O VIKING FAMÍLIA AGO 2021 | 35 

ACONTECEU A ASSOCIAÇÃO NÃO PARA

pontos, mesmo tendo disputa-
do apenas cinco das seis etapas. 
Cristiano Schuh participou da 
sua terceira mesa final no semes-
tre e terminou a rodada em 3º. 
Assim, ganhou mais 53 pontos, 
subiu duas posições e está em 
3º no ranking com 229 pontos, 
apenas seis a menos que o vice.

Marcílio Cardoso terminou a 
etapa no 4º lugar e somou 50 
pontos. Com o desempenho, su-
biu três posições no ranking e está 
em 6º com 195 pontos. Rafael 
Rodrigues também chegou a sua 
terceira mesa final. Somou mais 
37 pontos. A pontuação ajudou 

Rafael a subir quatro posições no 
ranking. Ele ocupa agora a 9ª po-
sição geral com 173 pontos.

Leandro Moreira venceu a 
mesa final e na sequência vieram 
Joarez Baida, Cristiano Schuh, 
Marcílio Cardoso, Sérgio Cruz, 
Carlos Kusma, Alcione Cesti, 
Sidney Mocelin e Rafael Rodri-
gues. A sexta etapa do Viking 
Poker Tour do segundo semes-
tre contou com 27 jogadores e 
premiou os cinco primeiros com 
vales-presentes. Se você nunca 
participou, acesse o site da AV e 
se inscreva para a próxima etapa, 
dia 29 de setembro.

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

Joarez Baida

1 1 1 1 13 3 3 3 35 5 5 5 52 2 2 2 24 4 4 4 46 6 6 6 6

Cristiano Schuh Leandro Moreira Marcílio Cardoso Rafael Rodrigues 

OS DESTAQUES DA SEXTA RODADA
Veja o desempenho de cinco jogadores nas seis etapas
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https://bit.ly/2F63ZK1
https://bit.ly/3yKw93v


36 | O VIKING FAMÍLIA AGO 2021

AGENDA AV ANOTE AÍ E PROGRAME-SE

Acesse o site da AV e saiba mais sobre nossa programação

VENHA PARA A AV
Veja o que já voltou a funcionar e alguns destaques

A pandemia dá sinais de 
queda e a associação vol-

ta a reabrir gradativamente. 
A academia, a pesca no lago, o 

estacionamento e visitas ao clu-
be seguem abertos. E as chur-
rasqueiras têm teste-piloto. Sai-
ba mais aqui. Claro, tudo com 
todos os cuidados para evitar 
aglomerações. A Associação Vi-

king segue à risca os protocolos 
da área de saúde da Volvo. As 
atividades, por enquanto, são só 
para familiares e dependentes. 
Visitantes e convidados ainda 
não podem participar.

A AV também já liberou a pis-
ta de atletismo e o treinamento 
de corrida, a escolinha de tênis e 
o treinamento funcional. 

AR LIVRE O treino funcional melhora a imunidade. A professora Letícia 
Goulart explica as vantagens e como se inscrever. Clique na foto e veja

https://bit.ly/2F63ZK1
https://bit.ly/3iMXuwy
https://bit.ly/3iMXuwy
https://bit.ly/3eJGGEw
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PROGRAME-SE
Escolinha de tênis, treinamento funcional e pesca do tucunaré

Ideal para fortalecer o sistema cardiorres-
piratório, as aulas têm sempre uma grande 
variedade de exercícios. É mais uma ativi-
dade que já pode ser presencial. As aulas 
acontecem às terças e quintas em duas 
turmas, uma às 16h30 e outra às 17h30. 
Os exercícios são ao ar livre, com distan-
ciamento social e todos os protocolos de 
segurança. 

Já é possível fazer aulas presenciais de 
tênis com o professor Celso Marquetti. A 
escolinha é para crianças de 6 a 11 anos. 
Tem também aulas particulares para adul-
tos. Para participar, agende com o profes-
sor no telefone (41) 99648-0356 ou no 
e-mail celsomarquetti@hotmail.com

Alguma programação para o feriado de 7 
de setembro? A AV convida você e a fa-
mília para pescar tucunaré em Presidente 
Epitácio, no caudaloso rio Paraná, divisa 
de São Paulo com o Mato Grosso do Sul. 
Serão três dias inteiros de pesca e contato 
com a natureza, de 4 a 8 de setembro. O 
pacote inclui, além da hospedagem, café 
da manhã, almoço e jantar. Saiba mais 
aqui e inscreva-se aqui.

TREINAMENTO FUNCIONAL

AULAS DE TÊNIS

PESCA DO TUCUNARÉ

mailto:%20celsomarquetti%40hotmail.com?subject=
https://bit.ly/3rsvKQz
https://bit.ly/3rsvKQz
https://bit.ly/2OlsuqF
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SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

A ENXAQUECA
Doença é genética, não tem cura, mas tem controle

Só quem sofre com crises de 
enxaqueca sabe como a doença 
pode ser incapacitante. Segundo 
a OMS, a Organização Mundial 
da Saúde, afeta 15% da popu-
lação brasileira, ou mais de 30 
milhões de brasileiros. Não é pra 
menos que a organização inclui 
a enxaqueca no rol de doenças 
mais incapacitantes.

A doença é genética, ou seja, 
herdada e acompanha a pessoa 
por toda a vida. A prevalência 

é maior entre as mulheres. “No 
meu consultório, de cada quatro 
pacientes que atendo, três são 
mulheres”, conta o neurologista 
Elcio Piovesan. Um dos fatores 
que explica essa maior prevalên-
cia são os hormônios femininos. 

Entre as crianças, a prevalên-
cia é de 3% a 10%. E algumas 
pessoas têm desde bebês. “Nos 
pequenos as dores nem sempre 
são na cabeça. Às vezes, se mani-
festam como dores abdominais 

DIDÁTICO O neurologista Elcio Piovesan explica a enxaqueca, suas dife-
renças para a dor de cabeça e lista sinais de alerta. Clique na foto e veja

https://bit.ly/3ACctAF
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A DIMENSÃO Aqui, Elcio Piovesan explica o impacto na qualidade de 
vida, fala da prevalência, de tratamentos e cuidados. Clique na foto e veja

ou ainda se apresentam como 
torcicolos ou tonturas. Todos es-
ses sintomas são paroxísticos, ou 
seja, esporádicos e desaparecem 
sozinhos”, explica o neurologista.

A doença pode estar associada 
a crises de ansiedade, depressão, 
pressão arterial, distúrbios no 
estômago ou intestinais, dores 
musculares e fibromialgia, cólicas 
menstruais e distúrbios do sono. 
“É uma doença muito complexa 
que não incapacita o indivíduo 

só pela dor, mas pelo conjunto 
de alterações que ela causa”, ex-
plica Piovesan. 

Não existem exames especí-
ficos para diagnosticar a enxa-
queca. O diagnóstico é clínico, 
quando em uma consulta o mé-
dico faz avaliação dos sintomas 
narrados pelo paciente. Quando 
são solicitados exames de ima-
gem ou laboratório, são para ava-
liar se existem outros fatores en-
volvidos na enxaqueca.

Assim como qualquer doença, hábitos saudáveis 
também minimizam os efeitos da enxaqueca. Tenha uma 
boa alimentação e faça exercício físico regularmente.

https://bit.ly/2UyuNK6
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DOR DE CABEÇA OU ENXAQUECA?
ENTENDA CADA UMA E COMO A MEDICINA CLASSIFICA

“Existem mais de 200 tipos de 
dores de cabeça”, informa o neu-
rologista. As primárias são as 
em que a dor é a doença, como 
a enxaqueca. As secundárias, 
quando é causada por uma ou-
tra doença como na meningite. 

A dor de cabeça comum na 
maioria das vezes é do tipo 
tensional, relacionada princi-
palmente a fatores emocionais, 
excesso de trabalho ou tensão 
muscular. “Estas cefaleias co-
muns ocorrem dos dois lados da 
cabeça, têm uma intensidade leve 
a moderada e podem durar de 
30 minutos a 7 dias. A enxaque-
ca, também chamada de migrâ-
nea, é também desencadeada por 
alguns fatores emocionais, falta 
de sono, grandes períodos de je-

jum. A enxaqueca também pode 
ser desencadeada por cheiros for-
tes, luzes, calor ou frio extremos”, 
explica o médico.

A dor da enxaqueca se difere 
por atingir mais frequentemen-
te só um lado da cabeça, por 
aumentar progressivamente e 
ser latejante. Alguns pacientes 
têm a chamada aura, quando 
enxerga pontos de luz e raios 
luminosos e imagens brilhan-
tes, geralmente sinais que pre-
cedem uma crise. Segundo o 
neurologista, as crises podem 
durar de 4 a 72 horas ou até 
mais. A pessoa pode perder a 
capacidade de concentração, 
ter aversão a luz, barulhos, chei-
ros, apresentar enjoos, náuseas 
ou vômitos associados a dor. 
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ALERTA VERMELHO
SINAIS DE QUE É HORA DE PROCURAR UM MÉDICO

O tratamento com anticorpos 
monoclonais é recente no Bra-
sil. Atua nos CGRP - Peptídeo 
Relacionado ao Gene da Cal-
citonina -, uma molécula que 
dispara nas crises de enxaque-
ca. Os remédios são aplicados 
geralmente de forma subcutâ-
nea, reduzem a quantidade da 
molécula e as crises com pou-
cos efeitos colaterais.

Fonte: Dr. Elcio Piovesan

1 Acordar com dores de cabeça durante a 
madrugada.

2 Mudanças no padrão da dor, por exemplo. 
De esporádicas, se tornam mais frequentes.

3 Dores que aumentam de intensidade.

4 Perda de peso aliada a dor de cabeça sem 
estar em dieta ou fazendo exercícios.

5 Dores de cabeça durante a execução de 
exercícios físicos ou esforço.

6 Dor que inicia após os 30, 40 anos (a en-
xaqueca costuma se manifestar antes).

7 E, na dúvida, sempre consulte um médico.

Conheça tratamentos inovadores
A toxina botulínica, o botox, 
é aprovado no Brasil desde 
2011. As aplicações podem 
ser na testa, lateral da cabeça, 
nuca e ombros. Estudos mos-
tram redução moderada das 
dores. A atuação do botox é no 
relaxamento muscular, desta 
forma impedindo que os neuro-
transmissores enviem os sinais 
da dor ao músculo.
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CONTRA RISCOS
A importância do controle de hipertensão e diabetes

A Covid-19 mostra como 
doenças pré-existen-

tes levam ao seu agravamen-
to. Entre elas, a hipertensão 
arterial e a diabetes. Segundo 
a Pesquisa Nacional de Saúde, 
o número de brasileiros com 
essas doenças cresce e soma 
38,1 milhões de hipertensos e 
12,3 milhões de diabéticos. 

De 2013 para 2020, o nú-
mero de hipertensos cresceu 
2,5 pontos percentuais. Já no 

caso da diabetes, em 2020, 
7,7% da população tinha a do-
ença. Em 2013 eram 6,2%.

Vários estudos foram e es-
tão sendo conduzidos para se 
chegar à conclusão de que os 
pacientes com estas doenças 
podem ter Covid mais severa. 
Pesquisa chinesa publicada no 
The Lancet avaliou mil pacien-
tes. 173 tiveram Covid grave. 
Destes, 23% eram hipertensos 
e 16%, diabéticos.

UM RISCO A MAIS A relação da hipertensão com a Covid-19. O car-
diologista Sanderson Cauduro explica a doença. Clique na foto e veja.

https://bit.ly/3kfkbdW
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SOB CONTROLE A relação da diabetes com a Covid. A infectologista 
Maria Inez Domingues Kuchiki detalha a doença. Clique na foto e veja.

Segundo o cardiologista San-
derson Cauduro, de 5% a 10% 
dos casos são genéticos. O 
restante, decorrência do com-
portamento. “As pessoas co-
mem muito, bebem muito, se 
estressam muito, dormem e se 
exercitam pouco e esse com-
portamento pode levar à hiper-
tensão”, alerta. A doença pode 
complicar infecções, como a 
Covid-19. “A pessoa hipertensa 
tem mais chances de se com-
plicar por conta de coágulos e 
pela imunidade e circulação já 
comprometidas”, diz Cauduro. 

Exige controle e, como a hiper-
tensão, hábitos saudáveis. “Dia-
bete não controlada diminui a 
atividade do sistema imunológi-
co e deixa a pessoa mais sujei-
ta a contrair infecções”, explica 
a médica infectologista Maria 
Inez Domingues Kuchiki. Ela diz 
que, em relação à Covid-19, 
as chances de contrair são as 
mesmas. Mas, caso a doença 
se instale, o risco de desenvol-
ver quadros graves aumenta. 
Similar à hipertensão, a questão 
é que o sistema imune não fun-
ciona adequadamente. 

HIPERTENSÃO DIABETES

https://bit.ly/2UaiFz8
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A SMART CITY
Curitiba integra grupo de cidades criativas e sustentáveis 

Apesar de parecer novo, 
o conceito de smart city 

(cidade inteligente) já era tema 
de debates acadêmicos lá na dé-
cada de 90. Desde então, rom-
peu os muros das universidades 
e está em prática em várias cida-
des do mundo. Curitiba é uma 
delas. Nos últimos anos, a cida-
de reuniu profissionais de diver-
sas áreas para encontrar soluções 
urbanas inteligentes.

Mas, afinal, o que é uma smart 

city? Segundo a Carta Brasileira 
das Cidades Inteligentes, é diver-
sa e justa; conectada e inovadora; 
viva e para as pessoas; inclusiva 
e acolhedora; economicamente 
fértil; ambientalmente respon-
sável; articuladora de diferen-
tes noções de tempo e espaço; 
consciente e que atua com refle-
xão; e que não esquece de seus 
princípios. A carta foi lançada no 
Smart City Session, em 2020.

A assessora de Investimentos 

O FUTURO Ana Cristina Jayme, do IPPUC, resume as metas principais do 
Plano de Ação Climática de Curitiba. Clique na imagem e assista ao vídeo

https://bit.ly/36NcEeo
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do IPPUC (Instituto de Pesquisa 
e Planejamento Urbano de Curi-
tiba), Ana Cristina Jayme, resu-
me. “Cidades inteligentes têm 
a capacidade de trabalhar com 
seus ativos e articular sempre so-
luções melhores.”

O IPPUC é um dos órgãos liga-
dos à Prefeitura de Curitiba que 
busca colocar em prática o con-
ceito de smart city. “O institu-
to se envolve nessa questão por 

Na construção dos cenários 
de redução de emissões, a ci-
dade considera três pontos: me-
lhoria tecnológica de veículos 
e combustíveis; aumento nos 
deslocamentos por transportes 
de massa e mobilidade ativa; e 
redução dos deslocamentos por 
automóveis individuais. 

“A meta de neutralidade de 
carbono significa uma redução 
de 78%. Será preciso que 85% 
dos deslocamentos sejam por 

ser, desde sua criação, o guardião 
do projeto de planejamento de 
Curitiba”, explica Ana.

E, para Curitiba se tornar uma 
cidade inteligente, o caminho foi 
lógico, segundo ela. Afinal, a ci-
dade já fazia na prática a priori-
zação do transporte público, es-
paços adequados a pedestres no 
centro da cidade, reciclagem e 
outras ações muito antes de se-
rem prioridade. 

Curitiba quer mais avanços no transporte

transporte coletivo e mobilidade 
ativa (a pé ou bicicleta). Os veí-
culos individuais terão de repre-
sentar apenas 7% e todos os 
veículos de passageiros terão 
de ser movidos a energia limpa 
ou renovável”, explica Ana.

Além da mobilidade, os ou-
tros setores estratégicos são 
qualidade ambiental e urbana; 
eficiência energética; resíduos 
sólidos e efluentes; mobilidade 
urbana sustentável e inovação.
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Alice Woicik, da área de VPS, 
escreveu um artigo durante o 
mestrado em Engenharia Civil 
na UTFPR em que avaliou um 
aspecto novo: o impacto do 
transporte fretado de funcioná-
rios para a saúde da cidade e 
do planeta. No caso, a Volvo. O 
trabalho foi feito por ela e pela 
colega de curso Aline Ramos 
Esperidião, sob supervisão da 
professora Tatiana Gadda.

Entre os resultados, o impacto 

Atenção ambiental é sempre pauta na Volvo

nas emissões anuais de CO2 e 
para o ano de 2018 com o uso 
dos fretados: menos 831,50 to-
neladas de CO2 emitidas, o que 
representa 52% a menos nas 
emissões de CO2 nos desloca-
mentos de 1.747 funcionários 
da empresa. “É um número re-
levante tanto para a melhoria da 
qualidade do ar na cidade de 
Curitiba como para a mitigação 
dos efeitos dos GEE do municí-
pio”, concluíram as autoras.

NOVA MATRIZ A professora da UTFPR Tatiana Gadda fala de smart city 
e do trabalho sobre ônibus elétricos em Curitiba. Clique na foto em veja

66,6% de dióxido de carbono equivalente emitidos 
em Curitiba em 2016 vieram do setor de transportes

https://bit.ly/2TfXI5u
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Assim que começou a pande-
mia, uma turma de colegas da 
Volvo decidiu se reunir para pe-
dalar. Surgiu então o grupo Bike 
Pró, que reúne 14 ciclistas. 

A turma faz seu pedal às ter-
ças e quintas e aos sábados, 
dia em que mais gente participa. 
“Eu ando já há mais de um ano 
e me juntei ao grupo”, conta Fá-
bio Luiz Rocha, da área do VM. 
Eles passeiam pelas áreas rurais 
e, mais raramente, pela cidade. 

Funcionários adotam bike para interação

“A cidade ainda tem pouca ci-
clovia, pouca sinalização, falta 
lugar pra deixar a bicicleta e os 
motoristas nem sempre respei-
tam”, diz Reginaldo dos Santos 
Júnior, também da área do VM. 
Por segurança, escolhem luga-
res com menor movimento.

“A Volvo, pela área de Saúde, 
e a AV sempre incentivam os fun-
cionários a praticarem esporte e 
buscarem saúde e bem-estar”, 
completa Reginaldo.

BEM-ESTAR  A turma da Volvo que pedala toda semana. Para eles, cida-
de ainda não oferece segurança para ciclista. Clique na imagem e assista

33,4% de dióxido de carbono equivalente emitidos 
em Curitiba em 2016 vieram de energia e resíduos

https://bit.ly/2UoEuv9
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