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40 ANOS DA AV TEMPO DE CELEBRAR

SURPREENDENTE
Memorial da Segurança no Transporte é único

O espaço completa cinco 
anos em outubro e já re-

cebeu mais de 52 mil pessoas 
que aprofundaram seus conhe-
cimentos sobre a evolução do 
transporte desde o Homo sa-
piens até os dias atuais. O pro-
jeto é da Associação Viking com 
patrocínio da Volvo, por meio 
da Lei de Incentivo à Cultura. 
“O objetivo é estimular o com-
portamento seguro por meio da 

experiência”, conta Ariza Sozzo, 
responsável pelo espaço.

Para isso, o memorial conta 
com simuladores, dados e estatís-
ticas sobre segurança e transpor-
te. “O objetivo é que o visitante 
entre e passe pelas experiências 
e, ao sair, atue de forma a dimi-
nuir o número de acidentes ado-
tando um comportamento mais 
seguro”, explica Ariza.

O espaço já foi reconheci-

TOUR Fizemos um passeio pelo memorial. Você sabe o peso que uma 
pessoa é projetada sem cinto a 80 km/h? Clique na foto e descubra

https://bit.ly/3yC1moN
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40 ANOS DA AV TEMPO DE CELEBRAR

do por duas vezes consecutivas 
(2018 e 2019) com o Certifi-
cado de Excelência TripAdvisor, 
concedido aos líderes do ranking 
de popularidade do portal. E 
este ano, que foi atípico por con-
ta da pandemia, está entre as 
10% melhores atrações do mun-
do, segundo o Travellers Choice 
Award, também da TripAdvisor.

História viva
O memorial tem vários painéis 

onde é possível fazer uma verda-
deira viagem no tempo da histó-
ria do transporte e da segurança. 
São muitos dados e curiosidades, 
como a invenção da roda, a segu-

rança nas motocicletas, a evolu-
ção e tipos de pneus, a invenção 
da rua, entre outros.

Também tem tipos de cadeiras 
para bebês e crianças, a história 
do cinto de segurança, das bici-
cletas e dos capacetes. E muitas 
dicas para adoção de um com-
portamento seguro no trânsito 
ao dirigir ou como pedestre.

Todo esse conteúdo pode ser 
lido ou acessado em áudio pelos 
QR Codes impressos em cada 
painel. Basta aproximar a câ-
mera do celular do QR Code e 
ouvir. As informações estão em 
três idiomas: português, inglês 
ou espanhol.  

MUSEU VIVO Memorial estimula o comportamento seguro no trânsito 
por meio de histórias e experiências. Clique na foto e assista ao vídeo

https://bit.ly/38qz7yS
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VOCÊ SABIA?
Segundo a OMS, em 2019 o Brasil ocupava a quarta posição 
no número de mortes em acidentes de trânsito, atrás de Nigéria, 
China e Índia. Dados do Atltas da Acidentalidade no Transporte, 
do Programa Volvo de Segurança no Trânsito, apontam que de 
2007 a 2020 mais de 99 mil pessoas morreram nas rodovias 
federais, o que equivale a cerca de 35% da malha do país. 

PARA CONHECER

Descubra as principais atrações e experiências do memorial

ÔNIBUS BIARTICULADO
Chama a atenção desde a en-
trada do memorial. A parte da 
frente do ônibus se projeta 
para fora da fachada. Lá den-
tro, uma exposição conta a 
história desses veículos, uma 
marca de Curitiba. Na parte 
frontal, tudo original como é 
mesmo em um ônibus em cir-
culação. Dá até pra se sentar 
no banco do motorista.

SIMULADOR DE COLISÃO
Permite que as pessoas viven-

ciem como é passar por um 
acidente de veículo sem cor-
rer nenhum risco. O objetivo é 
trazer a sensação do acidente, 
mas com toda a segurança e, 
desta forma, levar à reflexão. 

BALANÇA
Na balança é possível ver cal-
culado o peso que o corpo 
apresentaria em caso de um 
acidente de trânsito em qua-
tro diferentes velocidades: 20 
km/h, 40 km/h, 60 km/h e tam-
bém a 80 km/h.
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Acesse o site do Memorial da Segurança no Transporte

52.000
pessoas já visitaram o Memorial da Segurança 
no Transporte, que em outubro completa cinco anos.

PARA CONHECER

Descubra as principais atrações e experiências do memorial

MESA TÁTIL
Pisos variados simulam dife-
rentes experiências de dirigi-
bilidade. Na mesa é possível 
sentir como os pneus se com-
portam em pisos como areia, 
gelo, barro, saibro, entre ou-
tras. Na tela, em frente a cada 
simulação você vê veículos re-
ais naquelas situações. 

CABINE TILT
Entrando na cabine em propor-
ções reais de um caminhão, é 
possível ter a vivência de um 

tombamento. A experiência 
mostra a importância do uso 
do cinto de segurança.

CRASH TEST
Já viu aqueles crash test para 
testar a segurança dos veículos 
em colisões? O memorial tem 
uma cabine que passou pelo 
teste e dá pra ver os danos no 
veículo, o air bag acionado e até 
o boneco usado – dummy – arti-
culado e equipado com vários 
sensores para simular os da-
nos ao corpo humano.

http://bit.ly/2ZeSxQf
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É PURA ENERGIA
Gympass tem aulas ao vivo e online para assinantes

São mais de 600 parceiros 
do Brasil e de outros paí-

ses que apresentam aulas onli-
ne ou exercícios com personal 
trainers. As aulas geralmente 
são coletivas e as com personal 
trainers, individuais.

O interessante é que se a câ-
mera estiver ligada durante a 
aula, o treinador acompanha 
cada aluno, dá dicas e ajuda a fa-
zer o exercício da forma correta. 
O feedback ajuda na motivação 

e na evolução dos treinos.
A ideia é que os participantes 

sintam o mesmo clima das acade-
mias. Os instrutores geralmente 
colocam músicas para embalar 
o treino. Caso o assinante opte 
por deixar a câmera desliga-
da, a interação com o instrutor 
e colegas pode ser via chat. E, 
para garantir a eficácia, as aulas 
são adaptadas para a realidade 
e para uso de materiais básicos 
que você tem na sua casa. 

UM MUNDO DE OPÇÕES O Gympass tem mais de 600 parceiros para 
você treinar em casa, desde um simples alongamento a Yoga e Pilates
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COMO FAZER AS AULAS ONLINE

1. No app, clique no ícone explorar, no canto inferior da tela. 

2. Busque a aula desejada de acordo com o dia e horário. Para 
aulas com personal trainer, é só clicar no ícone no canto superior.

3. Em seguida, clique no botão reservar e confirme a sua. Agora é 
só aguardar o link de confirmação por e-mail e aproveitar.

O Gympass é um benefício oferecido pela AV. Ative seu plano 
e tenha acesso a mais de 600 parceiros para treinar em casa, 
oito sessões individuais por mês com personal trainer, quatro 
com terapia e acesso ilimitado a mais de 25 apps de saúde, 
bem-estar, meditação, nutrição e muito mais. 

Outra opção é buscar o perfil 
da academia ou do personal 
trainer que você deseja reservar 
a aula. Ao acessar a página, o 
Gympass mostra um calendário 
para você escolher a data e a 
aula. Acesse o link cinco minu-
tos antes da aula para confirmar 
sua presença.

A plataforma oferece mais de 
800 tipos de modalidades 
como dança, Crossfit, boxe, 
aeróbico, Pilates, musculação, 
Yoga, alongamento, meditação 
e funcional. Você pode organi-
zar sua rotina e reservar todas 
as aulas que quer participar na 
semana de uma só vez.

Aprenda em apenas três passos

Acesse o hotsite do Gympass e saiba mais

https://bit.ly/3bG9890
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APROVEITE TUDO
Você paga metade nos cinemas pelo Clube Gazeta

Com Curitiba em bandeira 
amarela para a pandemia, 

começa a ser possível retomar 
algumas atividades. Sempre, 
claro, com muito cuidado e sem 
aglomerações. Uma ótima dica 
são os cinemas. E os assinantes 
do Clube Gazeta by Viking têm 
50% de desconto nos ingressos. 

Nos restaurantes, tem comi-
da japonesa, árabe, italiana, liba-
nesa, alemã, brasileira, peruana, 
tailandesa. A variedade é gran-

de. Dá para viajar pelos sabores 
do mundo com descontos que 
chegam a 30%. 

A categoria tem opções que 
tornam o dia a dia mais práti-
co. Um exemplo é a Kük, em-
presa de alimentos ultraconge-
lados a vácuo,que dá desconto 
de 15% e tem mais de 70 pra-
tos elaborados pelo chef Dou-
glas Yamagami com opções ve-
ganas, vegetarianas, sem glúten 
e lactose e lowcarb. 

COZINHA PRÁTICA Bacalhau ultracongelado da Kük, opção que facilita
o seu dia a dia na cozinha e oferece 15% de desconto para assinantes 

https://www.letskuk.com.br/
https://www.letskuk.com.br/
https://www.letskuk.com.br/
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ACHADOS PARA OS PEQUENOS

Buscamos algumas dicas es-
condidas nas categorias para 
fazer a alegria da meninada. 
Uma delas é o Bistrozinho Co-
midinhas Divertidas, espaço 
com música, livros, brinquedos 
e comida divertida e saudável. 
O desconto é de 20%.

A ideia é gastar energia? Não 
faltam opções como a Casa 
Poppins. Com desconto de 
20%, oferece atividades lúdi-
cas e brinquedos. No Kinder 
Park, com todas as suas atra-
ções, o desconto é de 25%. 
Tem também um espaço para 
desenvolver a criatividade dos 
pequenos: o Nav Espaço Cria-

Confira algumas dicas de lazer para as crianças

tivo com brinquedos e ativida-
des lúdicas, com desconto de 
20%. O Parque do Golinha tem 
1.300 metros quadrados com 
diversão para crianças de um a 
14 anos. Já o UniPark tem mon-
tanha-russa, carrinho bate-bate 
e muitas outras atrações. Nos 
dois o desconto é de 20%.

Agora, se a proposta é a família 
aproveitar e as crianças se di-
vertirem, uma opção é a Ca’do-
re – Comida Descomplicada. 
Com ampla praça de alimen-
tação, tem o Quebra Cuca, 
espaço para as artes e entrete-
nimento da criançada. Oferece 
20% de desconto.

Acesse o hotsite do Clube Gazeta e aproveite!

https://bit.ly/3cvUQXE
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UM LEGADO 
PARA VIVER

AV INVESTE EM OBRAS PARA MELHORAR 
E AMPLIAR SUA INFRAESTRUTURA. 

SÃO MAIS DE UMA DEZENA DE 
INTERVENÇÕES QUE ELEVAM 

O SEU LEGADO DE LAZER E BEM-ESTAR
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LEIA E VEJA NAS PRÓXIMAS 6 PÁGINAS

PREPARAMOS UMA REPORTAGEM 
ESPECIAL. NA FOTO, OS NOVOS 

ESPAÇOS GOURMET NA ÁREA DAS 
CHURRASQUEIRAS, PARA 40 PESSOAS



14 | O VIKING FAMÍLIA SET OUT 2021

EM MOVIMENTO
Nova estrutura é impulso para a qualidade de vida

“O que mais gosto de todo 
esse tempo em que trabalho aqui 
é que a associação nunca parou. 
Está sempre em movimento. São 
novas atividades que fogem do 
tradicional e melhorias e adap-
tações do espaço físico. Esse é o 
grande legado: estar sempre em 
movimento”, afirma o coordena-
dor da AV, Sidclei Chaves.

A associação aproveitou o 
tempo fechada e fez mais de 
uma dezena de obras de vários 

portes. A lista tem a constru-
ção de um deck na área do lago, 
uma reforma ampla do Salão de 
Festas e a expansão e moderni-
zação das churrasqueiras. Três 
delas agora são espaços gourmet. 
E também obras não tão visíveis 
como o novo poço artesiano, 
uma nova caixa d’água e drena-
gem da quadra de areia. 

“Muitas dessas obras ‘escon-
didas’ eram importantes para a 
nossa estrutura e para que tudo 

MENINA DOS OLHOS AV fez grandes obras para elevar o seu bem-estar. 
Entre elas, estão os novos espaços gourmet. Clique na foto e veja o vídeo  

ESPECIAL 40 ANOS NOVA INFRAESTRUTURA

https://bit.ly/3BqezmI
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MUITO MAIS Novas obras incluem deck no lago a nova cozinha no salão 
de festas. Clique na imagem e veja a segunda parte desse grande legado

ESPECIAL 40 ANOS NOVA INFRAESTRUTURA

funcione de acordo com a neces-
sidade dos associados”, explica 
Sidclei. Você confere obra por 
obra a partir da página 18. 

A equipe responsável pelos tra-
balhos de manutenção da AV fez 
a maioria das intervenções. “Ti-
vemos que aprender novas técni-
cas para que pudéssemos realizar 
as obras necessárias praticamente 
sem precisar recorrer a ajuda ex-

terna”, conta Amauri de Abreu, 
à frente da equipe.

O objetivo final, lembra Sid-
clei, é sempre ampliar as opções 
de qualidade de vida ao associa-
do. “A ideia é que nosso associa-
do tenha um espaço para fugir do 
barulho do mundo lá fora. Que 
ele possa vir para um ambiente 
familiar agradável e tenha orgu-
lho desse espaço feito para ele.”

Todo esse tempo em que trabalho aqui a 
AV nunca parou. Está sempre em movimento. 

Sidclei Chaves, coordenador da associação

https://bit.ly/2UZKc75
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UM SHOW DE OBRAS
Conheça todas as novas intervenções na AV 

ESPAÇO GOURMET 
A AV ampliou três churrasquei-
ras e as transformou em espaço 
gourmet para até 40 pessoas. 
O novo e moderno espaço tem 
churrasqueira com duas gre-
lhas, balcão e armários, pia com 
torneira móvel moderna, forno e 
fogão elétrico, geladeira e free-
zer. Também luminárias, mesas 
e cadeiras e uma área externa 
calçada e ampla.

DECK DO LAGO
Nos fins de semana a AV per-
mite a pesca no lago. A área 
passou por uma grande revitali-
zação. Ganhou novas árvores e 
grama ao redor do lago, banqui-
nhos e guarda-sóis. Mas a gran-
de novidade é a construção de 
um deck revestido em cerâmica 
e com paisagismo, ideal para 
admirar o lago e também passar 
momentos em família. O deck 
tem mesas e cadeiras. 

SALÃO DE FESTAS
Espaço mais reservado, passou 
por uma grande reforma. A AV 
substituiu o sistema de ar-con-
dicionado por quatro splits mais 
modernos e econômicos com 
controle de temperatura. A co-
zinha passou por uma reforma 
do piso ao teto. Ganhou duas 
novas geladeiras com freezer 
invertido e uma bancada de su-
porte com armário e micro-on-
das. A pia foi movida para perto 
da churrasqueira, revitalizada. 
Tem agora duas grelhas e ban-
cada de apoio. E um dos gran-
des destaques: um moderno 
forno a lenha embutido ao lado 
da churrasqueira para assar 
desde uma pizza até uma leitoa. 

SALÃO VIP
Também foi revitalizado com 
troca dos tampões das mesas, 
nova pintura e uma churrasquei-
ra toda renovada. 
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UM SHOW DE OBRAS
Conheça todas as novas intervenções na AV 

ACADEMIA
O espaço para ginástica, mus-
culação e aeróbica já está aber-
to para um número reduzido de 
pessoas. São até dez por horá-
rio agendado via um novo apli-
cativo que faz a gestão de fluxo. 
Quem já retomou os exercícios 
conferiu as mudanças. E são 
muitas. Na entrada do ginásio 
são duas salas. A sala da es-
querda abriga a academia. O 
espaço recebeu novos equipa-
mentos, nova pintura, bebedou-
ro, distanciamento maior entre 
os aparelhos e otimização da 
área para circulação dos as-
sociados. Já a sala da direita, 
antigo espaço multiuso para 
capoeira, pilates e ginástica, re-
cebeu após reforma toda a par-
te para treinos aeróbicos: es-
teiras, bicicletas, espaço para 
aquecimento e alongamento e 
dois novos aparelhos elípticos 
de última geração.

SALA NO GINÁSIO
O palco do ginásio de esportes 
era um espaço ocioso quando 
não havia espetáculos ou even-
tos. Agora está funcional com 
uma nova sala para abrigar ativi-
dades como capoeira, ginástica 
e  pilates. E continua como pal-
co para eventos. A sala recebeu 
uma porta cortina em madeira 
que, fechada, isola o espaço do 
restante do ginásio. O teto de 
gesso ganhou iluminação em 
led. E grandes janelas de vidro 
garantem a ventilação e ilumina-
ção natural da nova sala.

QUADRAS DE TÊNIS
Uma demanda dos jogadores, 
a associação agora conta com 
duas quadras de saibro, além 
de outras duas com piso clay 
tech. O saibro deixa o jogo mais 
lento e facilita a drenagem. As 
quadras ganharam também ilu-
minação em led. 
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UM SHOW DE OBRAS
Conheça todas as novas intervenções na AV 

POÇO ARTESIANO
Para se tornar autossuficiente 
no abastecimento de água, a 
AV fez um novo poço artesiano 
perto da área do lago. A perfu-
ração chegou a 300 metros e a 
obra contou também com vala e 
instalação de tubulação para le-
var a água até a caixa principal, 
próxima ao campo do futebol, a 
uma distância de 260 metros.

QUADRA DE AREIA
Uma nova drenagem acabou 
com a inundação por longos 
períodos após chuva. Com o 
novo sistema, a quadra de areia 
seca em 24 horas.

CALÇAMENTO
Na área de churrasqueiras, to-
das as calçadas estão interli-
gadas. A instalação de pavers 
melhora a acessibilidade. Não é 
preciso pisar na grama ou em 
poças de água ao se deslocar.

CAIXA D’ÁGUA
Perto das quadras de areia e do 
campo suíço, tem capacidade 
para 10 mil litros. Abastece a 
área das churrasqueiras no fins 
de semana. É totalmente em-
butida. O abastecimento das 
churrasqueiras é pelo declive 
natural do solo. O novo reserva-
tório se soma a outro, principal, 
próximo ao campo de futebol.

CONTAINER DO LAZER
O espaço, que abriga ativida-
des para crianças nos fins de 
semana, recebeu nova pintura.

CAMPINHO DE FUTEBOL 
No final de 2019 a associação 
trocou a grama do campo de fu-
tebol sintético próximo ao Soc-
cer Bar. E reaproveitou a anti-
ga na área de playground das 
churrasqueiras. Fez lá um novo 
campinho de sintético para a 
criançada jogar bola.
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UM SHOW DE NÚMEROS
Confira curiosidades sobre as novas obras da AV

NEM TUDO VOCÊ VÊ Sidclei e Amauri. A nova infraestrutura inclui obras 
importantes e que não são visíveis. Clique na foto e assista ao vídeo

6.568 
horas foram necessárias 
para todas as novas obras, 
mais de 270 dias. Come-
çaram em abril de 2020

1.468
horas foram necessárias 
para construir o deck no 
lago com cerca, calçada e 
guarda-corpo

3.264 
horas foi o tempo pra refor-
ma das três churrasqueiras, 
que agora são espaço gour-
met para até 40 pessoas

768 
horas foi o tempo da refor-
ma do salão de festas com 
novo sistema de ar-condi-
cionado e cozinha refeita

https://bit.ly/3kAkM8D
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ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

A SEMANA INÉDITA
SIPAT 2021 inovou com o apoio da Associação Viking

A tradicional Semana Inter-
na de Prevenção de Aci-

dentes, de 13 a 20 de agosto, 
pela primeira vez uniu todas as 
Comissões Internas de Preven-
ção de Acidentes em um even-
to. “Antes, cada divisão da Volvo 
fazia sua própria SIPAT”, expli-
ca Juliana Guedes, da área de 
GTO-EBM, do comitê organiza-
dor. O tema foi 24H/7D.

A semana integrou 2.100 fun-
cionários e suas famílias. E o su-

cesso veio com outra novidade: 
a parceria com a AV, que desen-
volveu várias atividades como a 
corrida e caminhada Wellbeing e 
o Desafio de Bike. União impor-
tante para levar o tema seguran-
ça e qualidade de vida além dos 
portões da Volvo.

A SIPAT foi online e presen-
cial. Muitos funcionários estão 
em home office. Tudo podia ser 
acompanhado por um aplicativo 
exclusivo do evento.

MUITO MAIS Marcelo, do desafio de bike. Parceria com a AV estendeu 
o conceito de qualidade de vida também às famílias. Clique na foto e veja

https://bit.ly/3zUYGEr
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JUNTOS Juliana, da organização. Outras divisões da Volvo participaram 
pela primeira vez e AV criou uma série de eventos. Clique na foto e veja

ALÉM DA SEGURANÇA

“Nunca se falou tanto sobre a 
importância da saúde mental. 
Vivemos dois anos atípicos com 
a pandemia e trabalhar esses 
temas com as atividades da 
AV, que envolveram também as 
famílias, foi bem importante”, diz 
Juliana Guedes.

Marcelo Rauch de Oliveira, que 
trabalha na Tesouraria, partici-
pou do Desafio de Bike. “Teve 
um espírito de competitividade 
para quem já pedala. Já para 
quem não faz exercício, foi um 

SIPAT foca na saúde mental e qualidade de vida

incentivo para superar seus pró-
prios desafios”, conta.

Marcelo pedala desde 2014 
e sente os benefícios para a 
saúde física e mental. “Perdi 
peso, meus exames estão sem-
pre bons, apesar do histórico 
familiar de hipertensão”, conta. 
“Faço o exercício cedo. Então já 
começo a trabalhar energizado. 
Me sinto mais estimulado, mais 
focado, efetivo e concentrado”, 
diz ele sobre os ganhos tam-
bém para a saúde mental.

https://bit.ly/2X2JCpw
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AÇÕES EM PARCERIA

Corrida e caminhada
A corrida e caminhada Well-
being foi nos dias 13 e 14 de 
agosto. “A ideia foi divulgar o 
tema 24H/7D de segurança 
também para as famílias e con-
ciliar com qualidade de vida e 
saúde mental”, explica o téc-
nico de lazer da AV, Leandro 
Moreira. Nada menos que 410 
participantes fizeram percursos 
de três ou cinco quilômetros 
para caminhada e de cinco, 
dez ou 21 quilômetros de cor-
rida. Todos receberam kit com 
camiseta, medalha de parti-
cipação e o numeral da cor-
rida. No fim do desafio, a AV 
sorteou entre os participantes 
cinco vales-presentes de R$ 
200 e vinte de R$ 100.

Veja os eventos que a AV organizou para a SIPAT 2021

Desafio de bike
A ideia veio do Conselho Con-
sultivo da AV. O desafio de um 
mês começou em 13 de julho e 
foi até 13 agosto. 270 partici-
pantes escolheram entre 200, 
400 ou 600 km para cumprir. 
“A proposta foi movimentar, fa-
zer as pessoas saírem de casa 
para uma atividade física ao ar 
livre com todo cuidado e segu-
rança. O regulamento excluiu 
atividade indoor”, explica Lean-
dro. Os quilômetros medem o 
sucesso do evento: cerca de 
88 mil. Equivale a duas voltas 
ao redor do mundo. O kit incluiu 
camiseta especial para bike 
com os logos da Volvo, da AV e 
do 24H/7D, da SIPAT, além de 
um troféu em MDF. 
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AÇÕES EM PARCERIA
Veja os eventos que a AV organizou para a SIPAT 2021

Cozinha Fácil
O evento já muito tradicional 
na AV também teve uma ver-
são para a SIPAT. O Chef Toni 
apresentou um convidado es-
pecial, o Chef Bruno Zanetti, 
da NózFit. Juntos, ensinaram 
duas receitas saudáveis e fun-
cionais: escondidinho marom-
ba com batata doce e molho 
de frango. Também, uma lasa-
nha de abobrinha à bolonhesa, 
que é low carb. 

Fazendo Arte
Mais um evento frequente e de 
sucesso na AV preparou uma 
edição especial para a sema-
na. O artista plástico Cláudio 
Belmudes ensinou mini-hortas 
sustentáveis. “A ideia foi ensinar 
as pessoas a fazerem suas hor-
tas para temperos apenas com 
material reciclado como caixa 
de leite, garrafas, entre outros”, 
explica o técnico de lazer da AV, 
Adriano Knaut. 
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O JOGO DA UNIÃO
Geek Games avançam e ampliam conexão da equipe

O trabalho na área de Tec-
nologia da Informação 

(TI) exige muita concentração e 
horas em frente a telas de com-
putador. Afinal, é responsável 
por vários processos, infraestru-
tura, gestão e estratégia da Vol-
vo, entre outras funções. Com 
a pandemia, a rotina do depar-
tamento mudou. A maioria dos 
200 funcionários trabalha em 
home office. 

“A pandemia trouxe um desa-

fio em vários aspectos e a ques-
tão da distância foi um deles. 
E os Geek Games foram uma 
forma de manter a interação, as 
amizades e um sentimento bom 
entre os colegas. Isso contribui 
para a saúde mental”, avalia 
Ketlin Elizabeth Garcia, funcio-
nária da TI e uma das organiza-
doras do evento.

Em setembro, os jogos entra-
ram no quarto mês. Cada mês é 
dedicado a uma década do uni-

INOVAÇÃO Ketlin é da organização dos jogos. Diversidade e dinamismo 
aproximam e elevam qualidade de vida. Clique na foto e assista ao vídeo

https://bit.ly/393Y3MN
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BEM HUMANO O R2-D2, de Star Wars. Troca de informações é intensa. 
E assim o pessoal de TI vai se conhecendo mais. Clique na foto e assista

verso geek. “Nosso trabalho no 
staff dos jogos é prestar a con-
sultoria geek, que significa fazer 
a parte de ambientação dos tes-
tes, provas e dinâmicas. Já a AV 
faz toda a organização e promo-
ção do evento”, explica Ketlin. 
Como exemplo, cita o torneio 
de poker, todo ambientando 
para o tema Star Wars.

“É um trabalho praticamente 

diário, porque estamos sempre 
no chat. Ali enviamos atualiza-
ções e engajamos os participan-
tes. Mesmo fora do expediente 
é muito divertido estar nos bas-
tidores preparando o espetáculo. 
É uma sensação incrível”, conta. 
Para alinhar as atividades, toda 
semana tem uma reunião com a 
equipe da AV para avaliar as ati-
vidades e programar as próximas.

É muito divertido estar nos bastidores dos jogos 
preparando o espetáculo. A sensação é incrível

Ketlin Elizabeth Garcia, da organização

https://bit.ly/3s6wgV3
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COMO FUNCIONA

O QUE É
Os Geek Games são uma com-
petição entre funcionários de TI 
da Volvo ambientada no univer-
so geek, os fãs de tecnologia, 
jogos eletrônicos ou de tabu-
leiro, histórias em quadrinhos, 
mangás, livros, filmes, séries. 
Tudo a ver com a turma de TI. 

COMO ACONTECE
Para integrar o pessoal, a área 
pensou numa série de competi-
ções online e levou a ideia para 
a AV. Juntos, elaboraram uma 
série de provas relacionadas ao 
que é geek e que promove saú-
de e integração.

Entenda a dinâmica dos Geek Games, um jogo inédito

QUEM PARTICIPA
Seis equipes  disputam os jo-
gos, cada uma com nome pe-
culiar e que remete ao mundo 
geek: IT From Home, Not Fast, 
Just Furious, Yoshi Riders, Menu 
DOS, DeLorean e The Gonnies. 

QUANDO
Os jogos começaram no fim de 
junho e vão até novembro. Cada 
mês faz referência a uma déca-
da. Começou nos 70 e vai até 
os dias atuais. Assim, as provas 
são definidas não só pelo tema 
geek, mas pelo o que é geek 
naquela década. Tudo online e 
com provas toda semana.

4.700.000
passos foram completados pelas equipes até 31 de 
agosto. A prova incentiva a atividade física ao desafiar 
os times a cumprirem 960 mil passos todos os meses

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV
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Para Marlos, Geek Games aproximam o emocional 

“A possibilidade de encontrar 
e conversar remotamente faz 
com que a gente fale também 
de outras questões como a si-
tuação em casa, como cada um 
está lidando com a pandemia. 
Isso aproxima o emocional. A 
gente percebe que muitas das 
nossas dificuldades também 
são dos nossos colegas. Nos 
fortalece enquanto equipe”, 
conta Marlos Miranda, que par-
ticipa ativamente dos jogos.

Para ele, a toy art merece des-
taque no universo geek. “Pra 
mim é uma conexão do passa-
do com as novas gerações.”

Com mais de 50 brinquedos 
guardados e um número não 
estimado de Legos, seu favori-
to, essa conexão está no dia a 
dia dele com os dois filhos, Pie-
tro Miranda, de quatro anos, e 
Antonella Miranda, de dois.

A família costuma brincar jun-
ta e Pietro já declara: “meu brin-
quedo favorito é Lego também. 
Gosto de montar pessoas”, diz. 
Marlos entende essa interação 
como parte fundamental da re-
lação com os pequenos. “Para 
mim faz parte do vínculo afetivo 
e da construção da identidade 
deles”, afirma.

BRINCANDO COM O PASSADO Os brinquedos de Marlos ajudam a 
construir a identidade dos seus filhos. Clique na foto e assista ao vídeo

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

https://bit.ly/3z2f1pJ
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SORTE PRA TODOS
AV inova com sorteios entre os seus associados

 “Fizemos uma experiência em 
março, no Dia da Mulher, para 
70 participantes”, conta Leandro 
Moreira, da AV. No Dia das Mães, 
em maio, não foi diferente. “Mas 
não queríamos repetir o modelo. 
Aí veio a ideia de sortear cestas 
de café da manhã e kits do Boti-
cário.” Sucesso total. A promoção 
envolveu mais de 400 pessoas 
que concorreram a 20 prêmios. 
O modelo se repetiu no Dia dos 
Pais, no desafio de bike e corrida 

e caminhada da SIPAT.
O trabalho por trás é desafia-

dor. “Como entregamos as ces-
tas, precisamos reservar com an-
tecedência”, explica Leandro. A 
logística também desafiou a AV. 
O vencedor nem sempre quis a 
cesta pra ele, mas para presentear 
a mãe ou o pai. “Entregamos no 
endereço que o ganhador indi-
cou. Foi bem legal porque o con-
templado acordou com a cesta 
surpresa logo cedo em casa.”

ALEGRIA “Acho fantástico. É muito importante momentos que nos 
alegram neste período tão atípico”, afirma o sorteado Alessandro Vitto
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CORAÇÕES QUENTES “Significou muito para mim e meu pai. Fizemos 
o almoço juntos, rimos, aproveitamos”, diz Monica sobre o Cozinha Fácil

Quem participa aprova a ideia e recomenda

“Achei a ideia maravilhosa. Am-
plia a interação com a AV, que 
de alguma maneira participa 
desses momentos. E quando 
ganhamos as datas ficam mais 
especiais”, resume Monica 
Cristina Ferreira, que sempre 
participa dos sorteios. Monica 
ganhou participação no Cozi-
nha Fácil no Dia dos Pais. 

“Significou muito para mim e 
para meu pai. Fizemos o almoço 
juntos, rimos, aproveitamos o 
momento! Foi muito bom essa 
alegria. Esquentou nossos cora-

ções após o falecimento da mi-
nha mãe em junho”, compartilha.

Alessandro Vitto também é assí-
duo nas promoções. “Acho fan-
tástico. É muito importante mo-
mentos que nos alegram neste 
período tão atípico”, conta. 
Alessandro ganhou uma cesta 
gourmet de café da manhã no 
Dia dos Pais. 

“Trouxe descontração e alegria 
para minha família. Mesmo que 
não fosse sorteado, iniciativas 
assim motivam a gente.”
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O NOME DO JOGO
Joarez vence etapa e leva torneio do 2º semestre

O jogador ganhou o segun-
do torneio seguido e ga-

rantiu o título de campeão do 
ranking do segundo semestre 
com 495 pontos, 87 a mais que 
Anderson Alves, o segundo co-
locado. A pior classificação de 
Joarez foi 14º e em apenas duas 
das 10 etapas não terminou no 
top 10. Joarez ainda eliminou o 
campeão da etapa anterior em 
quatro das 10 rodadas, o que ga-

rantiu a ele 40 pontos extras no 
torneio. Para se ter uma ideia da 
sua superioridade e regularidade, 
Marcio Germano, que venceu o 
ranking do primeiro semestre, 
somou 426 pontos, 69 a menos 
que Joarez, e terminou o torneio 
com uma diferença de 66 pon-
tos para Gustavo Aires, o vice no 
ranking do 1º semestre. 

Três outros nomes se destaca-
ram na 10ª e última rodada, que 
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teve 29 jogadores. Leandro Mo-
reira foi o segundo, escalou oito 
posições e terminou o torneio na 
11ª posição. Luiz Ribas se classi-
ficou em terceiro, subiu sete po-
sições e encerrou a disputa em 
9º. Giseli Chaves chegou em 6º e 
encerra o torneio na 10ª posição.

A mesa final teve ainda Ga-
briel Tacci em 4º, seguido de 
Sidclei Chaves em 5º. Rafael 
Lewin chegou em 7º e na sequ-
ência vieram Gustavo Aires (8º) 
e Alcione Cesti (9º). 

Os nove primeiros do ranking 
do semestre garantiram premia-
ção em vale-presente. São eles 

Joarez Baida, Anderson Alves, 
Cristiano Schuh, Silvio Smicela-
to, Walter Piza, Ari dos Santos, 
Sidney Mocelin, Vagner Abuca-
rub e Luiz Ribas. Joarez, Ander-
son e Cristiano também levam 
um troféu para casa.

Os classificados até a 13ª po-
sição têm vaga garantida no tor-
neio final, em 24 de novembro. 
Os ranqueados da 14ª à 30ª 
posição disputam o torneio de 
repescagem em 17 de novem-
bro. Os que se classificarem nas 
cinco primeiras posições tam-
bém vão para o torneio final, 
que terá 18 jogadores.

Clique aqui e acesse o ranking da rodada do torneio da AV
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354 PONTOS
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285 PONTOS
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271 PONTOS

JOAREZ BAIDA
ANDERSON ALVES
CRISTIANO SCHUH
SILVIO SMICELATO
WALTER PIZA
ARI DOS SANTOS
SIDNEY MOCELIN
VAGNER ABUCARUB
LUIZ RIBAS
GISELI CHAVES

https://bit.ly/3qtUYjk
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AGENDA AV ANOTE AÍ E PROGRAME-SE

MUITAS OPÇÕES
AV reabre espaços e segue com programação online

O fim do ano está aí e a 
programação da Associa-

ção Viking segue cada vez mais 
agitada. Gradualmente e com to-
dos os protocolos de segurança, 
espaços que estavam fechados 
por causa da pandemia come-
çam a reabrir. Já é possível pes-
car no lago, curtir a área verde, 
jogar tênis, correr e caminhar na 
pista de atletismo, jogar nas qua-
dras de areia, frequentar a acade-
mia e participar do treinamento 

funcional (presencial e online). 
E a agenda de eventos online 

não para. A versão na sua casa de 
dois grandes sucessos da progra-
mação da AV continua: o Cozi-
nha Fácil e o Fazendo Arte. Tem 
ainda o Viking Poker Tour e o 
Cartola FC.  

Veja as opções nas próximas 
páginas e acompanhe as datas 
exatas no site e nas redes sociais 
da associação. Por enquanto, é só 
para associados e dependentes. 

ESPAÇO AMPLO Academia rebriu com distanciamento e higienização. 
Clique na foto e reveja vídeo sobre a reabertura do espaço em março 

https://bit.ly/3pCBk0r
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PARA FAZER EM CASA

Cozinha Fácil
O Chef Toni ensina pratos va-
riados. A AV envia o kit com os 
ingredientes para a sua casa. 
Fique de olho no nosso site e 
redes sociais porque todo mês 
tem um novo Cozinha Fácil.

Fazendo Arte
O artista plástico Cláudio Bel-
mudes ensina técnicas variadas 
de artesanato. Assim como o 
Cozinha Fácil, a AV envia para 
a sua casa tudo que é preciso 
para a aula. Sempre tem curso 
novo. É só ficar atento ao site e 
redes sociais da AV.

Poker
O ranking semestral de poker 
segue acirrado mesmo na mo-

Veja a programação de eventos online

dalidade online, com etapas a 
cada 15 dias. Se você nunca 
participou, inscreva-se pelo site 
da AV. O valor da inscrição é 
revertido em prêmios na forma 
de vales-presentes. 

Cartola FC
Gosta de acompanhar futebol? 
Que tal ser técnico e mostrar 
toda sua estratégia na escala-
ção de um time durante o Cam-
peonato Brasileiro? É só partici-
par do Cartola FC Associação 
Viking. Nele, cada participante 
cria seu time virtual e disputa 
com outros participantes para 
saber quem se sai melhor na 
escalação. Não é preciso ter 
participado das etapas anterio-
res para entrar na brincadeira. 

Acesse o site da AV e saiba mais sobre nossa programação

https://bit.ly/2F63ZK1
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PARA CURTIR A AV

Churrasqueiras
Ainda restritas ao núcleo fami-
liar: pai, mãe e filhos que convi-
vem na mesma casa e parentes 
ascendentes (pai, mãe, sogro e 
sogra do titular). Faça a reserva 
no site da AV.

Pescaria no lago
Sábados das 9h às 12h e das 
13h30 às 17h30. É preciso 
agendar. Aproveite e conheça a 
nova estrutura com deck.

Área verde
Também já é possível trazer a 
família para um contato com na-

Confira o que já está liberado na associação

tureza. Não é preciso agendar. 
Basta chegar.

Quadras de tênis
Duas quadras estão com piso 
novo, o saibro. De graça, é só 
agendar. Para quem gosta da 
modalidade, também tem o 
Ranking de Tênis, que acontece 
durante todo o ano. 

Academia
Com distanciamento e higieni-
zação, funciona de segunda a 
sábado, das 6 às 12h50 e das 
15h às 21h. É preciso agendar 
pelo aplicativo. 

Acesse o Facebook da AV e acompanhe a programação

AGENDA AV ANOTE AÍ E PROGRAME-SE

https://bit.ly/3eB8mwa
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Confira o que já está liberado na associação

Acesse o Instagram da AV e acompanhe a programação

Quadras de areia
Apenas jogos em duplas. São 
duas quadras para vôlei, fute-
vôlei e Beach Tênis. O novo 
sistema de drenagem garante 
quadra seca bem mais rápido 
após um dia de chuva. É preci-
so fazer reserva.

Pista de atletismo
Já é possível treinar sozinho 
na pista de atletismo fazendo 
uma caminhada ou corrida. 
Precisa agendar. O espaço 
tem vestiários e banheiros 
com infraestrutura bacana 
para quem gosta de treinar. 

Já quem procura assessoria, 
a dica é entrar para o Viking 
Runners, que tem também 
atendimento de forma online.

Treinamento funcional
Presencial e online. Na Asso-
ciação Viking é sempre às ter-
ças e quintas em dois horários: 
16h30 ou 17h30. Precisa se 
inscrever e tem mensalidade. Já 
pelo aplicativo Zoom tem au-
las de condicionamento físico. 
Também às terças e quintas às 
7h, 17h e 18h30. Você paga 
uma pequena mensalidade e é 
preciso se inscrever.

AGENDA AV ANOTE AÍ E PROGRAME-SE

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

O BOM CORAÇÃO
Hábitos saudáveis evitam 80% das mortes cardíacas

Como garantir a saúde des-
se órgão tão importante 

do quebra-cabeça humano? A 
cardiologista Aline Alexandra 
Iannoni de Moraes explica que 
é um conjunto de fatores. Inclui 
avaliação periódica a uma receita 
repetida à exaustão: bons hábi-
tos com dieta e exercícios.

E não é pouca a influência dos 
hábitos saudáveis na saúde do 
coração. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, evitam 80% 

das mortes por doenças cardíacas. 
Para explicar as principais, a 

médica divide o órgão em três 
partes: musculatura, válvulas e 
elétrica. Na musculatura, as mais 
comuns são fraquezas em con-
sequência de doenças como a 
de Chagas. A estenose aórtica 
é quando a válvula aórtica não 
abre corretamente. Por último, 
na parte elétrica, os danos da ir-
rigação e coronárias, com risco 
de infarto ou morte súbita.

PREVENÇÃO A médica Aline de Moraes lista sintomas e como prevenir 
doenças do coração com dieta e exercícios certos. Clique na foto e veja

https://bit.ly/3n5QqOn
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COMO FUNCIONA Aline de Moraes explica a estrutura do coração, 
elenca as doenças, risco hereditário e avanços. Clique na foto e assista

OS SINTOMAS MAIS COMUNS

Informação é vital para a busca 
de ajuda e diagnóstico quando 
se trata de riscos para o cora-
ção. “Deveria ser ensinado na 
escola”, enfatiza a cardiologista 
Aline de Moraes, do Hospital 
Marcelino Champagnat e pro-
fessora da PUC-PR.

Para a médica, quando se trata 
de coração, é importante aten-
ção aos primeiros sintomas, 
que podem indicar doenças 
cardíacas. Na dúvida, recomen-
da consultar um médico, além 

Na dúvida, procure um médico e faça exames periódicos

de exames periódicos. Conhe-
ça os principais sintomas:

1 Dor no peito de intensidade 
de até 20 minutos. É uma dor 
que passa, mas não pode ser 
desprezada. Se piora quando 
se faz esforço, a atenção deve 
ser redobrada.
2 Tontura, principalmente aque-
la que escurece a vista.
3 Palpitações duradouras e 
falta de ar progressiva.
4 Fraqueza, principalmente ao 
fazer esforço.

https://bit.ly/3DR8eCO
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SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

NÃO FIQUE PARADO
Por que o sedentarismo é fatal para o seu coração

Veja alguns dados das novas 
diretrizes sobre atividade física 
e comportamento sedentário 
lançado pela OMS em 2020. 
O objetivo é incentivar países 
a desenvolverem políticas pú-
blicas para reduzir a inatividade 
física em 15% até 2030:

Atividade física regular previne 
e controla doenças cardíacas, 
diabetes tipo 2 e câncer. Tam-
bém reduz os sintomas de de-
pressão e ansiedade, o declínio 
cognitivo, melhora a memória e 
exercita a saúde do cérebro. 

A organização recomenda de 
150 a 300 minutos de ativida-
de aeróbica moderada a vigo-
rosa por semana para adultos. 
Inclui quem vive com doenças 
crônicas ou incapacidade.

Para crianças e adolescentes 
são 60 minutos por dia.

Idosos devem adicionar ativi-
dades pro equilíbrio e coordena-
ção e fortalecimento muscular. 

A OMS incentiva mulheres a 
manter atividades físicas regula-
res na gravidez e após o parto.

1
em cada quatro adultos 
e quatro em cada cinco 
adolescentes não praticam 
atividade física suficiente.

54
bilhões de dólares em as-
sistência médica direta é o 
custo anual do sedentaris-
mo no mundo. 
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OMS INDICA A DIETA DO MEDITERRÂNEO

A dieta aposta no consumo de 
muitos alimentos frescos como 
frutas, vegetais e grãos inte-
grais. Evita ao máximo produtos 
industrializados. Também inclui 
o consumo de gorduras saudá-
veis como o azeite de oliva, uso 
de ervas e temperos para redu-
zir o uso de sal e sódio e baixo 
consumo de carne vermelha. 

Segundo a médica Aline de Mo-
raes, os benefícios se estendem 

Estudos relatam redução de danos e mortes em até 5 anos 

a outras doenças como diabe-
tes e câncer.  

Muitos classificam a dieta medi-
terrânea não como dieta e sim 
como estilo de vida. E é nessa 
questão que a médica também 
inclui outros hábitos que devem 
ser mudados para uma boa 
saúde. Entre eles, o controle de 
fatores de risco para diversas 
doenças, como o tabagismo, a 
obesidade e o álcool.

Reportagem do UOL detalha dieta do mediterrânio. Clique e leia

https://bit.ly/2WY1Pot
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ALIMENTO VIVO
Vantagens do leite materno se estendem à vida adulta

A Organização Mundial da 
Saúde recomenda ali-

mentar os bebês exclusivamen-
te com leite materno até os seis 
meses por muitos motivos. “Tem 
a quantidade exata de proteínas, 
nutrientes e vitaminas. É tudo 
o que o bebê precisa no início 
da vida”, diz a médica pediatra 
Magda Bolzani.

Segundo a OMS, o aleitamen-
to materno reduz em 13% o 
número de mortalidade até os 

cinco anos. “Os bebês recebem 
imunoglobulinas que melhoram 
a imunidade. O leite ajuda na 
prevenção de doenças alérgi-
cas, respiratórias, diarreia, reduz 
o risco de diabetes, colesterol 
elevado, hipertensão e tem ga-
nhos neurológicos e psicológicos. 
Também contribui para formar 
melhor a retina. O bebê enxer-
ga melhor e mais cedo. São be-
nefícios que se estendem à vida 
adulta”, enumera a pediatra.

PROTEÇÃO A pediatra Magda Bolzani lista as vantagens do leite mater-
no e diz o que fazer se a mãe contrair Covid-19. Clique na foto e assista

https://bit.ly/3h7wYwG
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PROCESSO Amamentar é aprendizado. A pediatra fala também da ali-
mentação da mãe e o que fazer após os 6 meses. Clique na foto e veja

UMA LISTA DE VANTAGENS

Para o bebê
. O leite materno contém todos 
os nutrientes e anticorpos es-
senciais até o 6º mês de vida.
. Fornece metade ou mais da 
energia entre 6 e 12 meses e 
um terço entre 12 e 24 meses.
. Reduz a chance de obesidade 
ou sobrepeso no futuro.
. Previne alergias, infecções 
respiratórias e anemia.
. Reduz o risco de diabetes.
. Testes de QI apontam três 
pontos em média a mais.

Os benefícios para o bebê e para a mãe, segundo a OMS

Para as mães
. O leite materno é acessível. 
. Reduz a depressão pós-parto.
. Ajuda no controle da natali-
dade com taxa de proteção de 
98% nos primeiros seis meses.
. Protege contra o câncer de 
mama, de ovário e infarto.
. Reduz o risco de a mulher 
desenvolver diabetes tipo 2 de-
pois da gravidez.
. Diminui o sangramento e aju-
da a perder mais rápido o peso 
que ganhou durante a gravidez. 

https://bit.ly/3zOgnpc
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O VERDE URBANO
Arborização das cidades tem uma lista de ganhos

Curitiba tem 340 mil árvo-
res em vias públicas. Re-

presenta em média uma árvore 
para cada seis habitantes. E esse 
número cresce. A prefeitura es-
tabeleceu o plantio de mais 100 
mil árvores em parques, praças, 
vias públicas e áreas recuperadas 
nos últimos 12 meses. E a meta 
já foi cumprida com mais de 
145 mil mudas. A cidade estará 
mais arborizada no próximo Dia 
da Árvore, em 21 de setembro.

Os benefícios da arborização 
urbana são muitos. Reduz os 
impactos da urbanização, con-
trola a temperatura, aumenta 
as áreas de sombra, conserva 
energia no interior das edifica-
ções, facilita o escoamento de 
água além, claro, de absorver 
dióxido de carbono e fornecer 
oxigênio. Também são moradia 
para várias espécies e embele-
zam as cidades.

“Curitiba é pioneira em téc-

HARMONIA Curitiba se destaca em arborização. O engenheiro agrôno-
mo Roberto Salgueiro conta como é feita e dá dicas. Clique na foto e veja

https://bit.ly/3jZvsPk
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VERDE Além de bem arborizada, Curitiba tem muitas praças e parques.
Uma única árvore sequestra em média 140 kg de CO2

 durante 20 anos

nicas de arborização urbana. 
Foi em cima de nossos erros 
e acertos que aprendemos e 
chegamos ao que temos hoje, 
uma arborização bem legal. A 
cidade é referência para outras 
cidades brasileiras”, explica o 
responsável pela produção do 
Horto da Barreirinha e pelo 
plantio de árvores em Curiti-
ba, Roberto Salgueiro.

O engenheiro agrônomo tra-
balha no horto desde a criação 
em 1979. Lá, a prefeitura pro-
duz 80 mil árvores por ano. No 
Horto do Guabirotuba, tam-
bém em Curitiba, a produção é 

de mudas de flores. 
A cidade tem espécies varia-

das. Desde a nativa Araucária 
angustifolia, símbolo do Para-
ná, às corticeiras de quase 80 
anos que resistem na Avenida 
Iguaçu. Ainda, os alfeneiros e 
tipuanas, plantios dominantes 
nas décadas de 70 e 80. Mais 
recentemente começaram os 
plantios de ipês brancos, ama-
relos e roxos, angicos, deda-
leiros, as floridas extremosas 
e quaresmeiras e as frutíferas 
pitangueiras e araçás, entre ou-
tras espécies. Nas vias públicas, 
10% são ipês.
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MUDAS PARA TODOS

O programa chama 100 Mil 
Árvores para Curitiba. Qualquer 
um pode buscar suas mudas 
em uma das dez regionais de 
meio ambiente da cidade. Para 
retirar, é preciso preencher um 
cadastro rápido com dados do 
local e as características do 
plantio. Com isso, a prefeitura 
fornece a muda mais adequada. 
Podem ser plantadas espécies 
como os ipês amarelo, roxo e 
roxo anão, uvaia, pitanga, ara-
çá vermelho, palmeira imperial, 
entre outras. Em áreas privadas, 
não há restrição de plantio. Já 

Programa de Curitiba distribui e incentiva o plantio

perto de ruas, por exemplo, em 
frente à casa, é preciso seguir 
algumas recomendações.

A informação do local do plan-
tio também serve para registro 
da participação no desafio. 
Conheça os bairros onde tem 
regionais: Bairro Novo, Pinheiri-
nho, Boqueirão, Tatuquara, San-
ta Felicidade, Boa Vista, Cajuru, 
Portão, CIC e Matriz. 

Para saber mais, ligue 3585-
3171 ou clique aqui e acesse o 
site do programa.

340
mil árvores estão plantadas 
em vias urbanas de Curitiba

10%
é a redução no consumo de 
energia com árvores

60
m² por habitante é a média 
de área verde na cidade

150
mil litros/ano de água são 
liberados por uma árvore

https://bit.ly/3yXK7P9
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Alexandre acha paz em chácara em meio à natureza

A natureza sempre atraiu o 
coordenador da área de solda 
da Fábrica de Cabines Alexan-
dre Colatusso. Há sete anos ele 
comprou uma chácara a cerca 
de uma hora de Curitiba. “Sem-
pre tive esse sonho. Comprei 
para lazer com a família e morar 
lá no futuro”, conta.

O “Recanto do Sossego” tem 
mais de 70% de mata nativa e 
cerca de 70 araucárias. “Com 
aumento da poluição e as mu-
danças climáticas, é cada vez 
mais importante a preservação 
para as futuras gerações.”

O local se tornou refúgio para 

a esposa Cleonice, funcionária 
Volvo também, os filhos Leonar-
do, de 23 anos, Eduardo, de 17, 
e a enteada Alana, de 20 anos. 
Além do xodó da família, o neto 
Joaquim, de dois anos. “Sempre 
que possível, nos reunimos lá e 
todos curtem muito”, conta.

O contato com a natureza, diz 
ele, é excelente para se desligar 
da correria do dia a dia, recar-
regar as energias e ter paz de 
corpo e mente. Alexandre cita a 
Associação Viking para lembrar 
que, para isso, não é preciso 
sair da cidade. “A AV é um espa-
ço com muita natureza.”

O LUGAR Alexandre se refugia numa chácara e lembra que na cidade 
espaços como a AV também renovam a energia. Clique na foto e assista

https://bit.ly/2X26JAI
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