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40 ANOS DA AV TEMPO DE CELEBRAR

LAR DA CIDADANIA
Casa Verde é um lugar de cultura e sustentabilidade

O espaço educativo para 
a comunidade funciona 

desde 2007. O projeto é uma 
iniciativa da Associação Viking, 
com o apoio da Volvo, gerido 
hoje pela Fundação Solidarieda-
de e mantido por meio da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura.

A Casa Verde, que dá nome 
ao projeto, é uma edificação 
histórica, construída em 1938. 
Hoje abriga o núcleo de Edu-
cação Ambiental do projeto e 

uma ampla área verde e trilhas. 
O outro prédio, construído em 
2010, ganhou o nome de Espa-
ço Mosaico. Tem várias salas de 
aula e um auditório. 

A Casa Verde promove ativi-
dades ligadas ao meio ambiente 
e à cultura, voltadas principal-
mente para crianças e jovens, 
como forma de prevenção de 
risco social. Atende todo ano 
150 alunos nas oficinas e rece-
be mais de 1.200 visitantes nas 

MULTIFUNCIONAL A Casa Verde une sustentabilidade e cultura em uma 
série de ações e oficinas pra comunidade. Clique na foto e veja o vídeo

https://bit.ly/30uN3rj
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40 ANOS DA AV TEMPO DE CELEBRAR

VER E APRENDER A Sala da Água, um dos vários espaços temáticos. 
Casa Verde recebe cerca de 1.200 visitantes para educação ambiental

atividades da educação ambien-
tal. Possui um núcleo na casa 
histórica com salas temáticas. 
“Há a Sala da Floresta, com ex-
posição permanente de animais 
taxidermizados; a Sala da Água, 
para a exibição de vídeos e de-
corada com cenas subaquáticas; 
e a Sala Principal, com recur-
sos e materiais didáticos varia-
dos para fomentar a consciência 
ambiental”, conta Thaís Krauss 
Ortiz, bióloga e educadora am-
biental. As trilhas na mata têm 
espécies nativas, muitos pássa-
ros e alguns animais. 

No Espaço Mosaico funciona 
a Orquestra Solidariedade, que 

inclui oficinas de instrumentos 
musicais como violino, viola, 
violoncelo e contrabaixo; e a 
oficina de Tecnologia Cultural. 
Há também o projeto Artes da 
Trilha, com aulas de teatro e de 
danças urbanas, e com os grupos 
Teatro Trilha e de dança Barra-
cão. “As aulas individuais são se-
manais e as de grupo ocorrem 
duas vezes na semana. Com a 
pandemia, houve uma alteração 
para o modelo online, mas há 
algumas semanas estamos reto-
mando as aulas individuais de 
forma presencial”, diz Amanda 
Ataele Lovato, gestora da Fun-
dação Solidariedade. 
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40 ANOS DA AV TEMPO DE CELEBRAR

O SONHO REAL DE MARIA FERNANDA

Maria Fernanda Monteiro Felix 
tem 14 anos e é violinista. Ain-
da pequena, num passeio com 
a mãe, viu um músico tocando e 
se apaixonou pelo instrumento. 
“Acho que foi amor à primeira 
vista, eu vi, me encantei e já 
sabia que era o instrumento que 
eu queria tocar”, conta. 

Foi na Casa Verde que ela 
teve a oportunidade de apren-
der sobre o violino e a música. 
Já são sete anos de dedica-
ção e muito estudo. 

A menina que se apaixonou por violino 

MÚSICA E FUTURO Maria Fernanda. Projeto da orquestra também ensina 
tecnologia cultural e alunos pensam grande. Clique na foto e assista

Além da prática semanal, com 
duração de 45 minutos, Maria 
Fernanda aprimora os conhe-
cimentos nas aulas de Tecno-
logia Cultural. Em programas 
de computador, ela aprende 
recursos de edição e exercita a 
escrita de partituras, por exem-
plo. E já planeja o futuro como 
instrumentista. 

“Eu quero muito fazer a facul-
dade de música, para que eu 
possa tocar fora do Brasil. Eu 
penso grande”, diz a jovem.

https://bit.ly/3wQGIC5
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40 ANOS DA AV TEMPO DE CELEBRAR

UMA OFICINA DE TECNOLOGA 

Instrutor de contrabaixo há pou-
co mais de dois anos na Casa 
Verde, Rodrigo Jardim Marques 
destaca a importância das aulas 
gratuitas para os educandos. 

“É um projeto social que procu-
ra atender famílias, crianças e 
jovens que, além do interesse, 
talvez não teriam como buscar 
esse tipo de ensino de uma for-
ma particular”, afirma. “O perfil 
dos alunos é múltiplo. É essa 
pluralidade que garante a rique-
za do trabalho em grupo.”

Alunos da orquestra aprendem produção audiovisual

PARA TODOS Músicos da orquestra durante apresentação. Perfil dos 
alunos é múltiplo. E pluralidade garante a riqueza do trabalho em grupo

Desde 2020, ele também mi-
nistra a oficina de Tecnologia 
Cultural, relacionada a todo o 
tipo de produção audiovisual 
e ferramentas digitais. “Ela traz 
uma atualização sobre os recur-
sos disponíveis e as melhores 
formas de aproveitar o que a 
gente tem em mãos, seja um 
aparelho celular, uma câmera 
fotográfica, uma filmadora. Tam-
bém trabalhamos com progra-
mas de edição de áudio e vídeo 
e com os softwares de notação 
musical”, explica. 
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DIAS DE LUZ, 
FESTA DO SOL
TUDO INDICA QUE TEREMOS UM VERÃO 

COM A PANDEMIA SOB CONTROLE.  
SAIBA COMO APROVEITAR A ESTAÇÃO SEM 

RISCOS NA PRAIA, NA CIDADE E NA AV



O VIKING FAMÍLIA NOV DEZ 2021 | 9 
LEIA E VEJA NAS PRÓXIMAS 14 PÁGINAS

REPORTAGEM ESPECIAL TRAZ DICAS PARA 
EVITAR O CONTÁGIO, CUIDADOS EXTRAS 

COM AS CRIANÇAS, A MELHOR DIETA 
E O MELHOR DA ASSOCIAÇÃO. NA FOTO, 

AS NOVAS QUADRAS DE TÊNIS EM SAIBRO
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ESPECIAL VERÃO SAÚDE QUALIDADE DE VIDA

NÃO VACILE NO SOL
Pandemia exige atenção redobrada durante o verão

É tempo de férias, de diversão 
com a família. Além dos cuida-
dos essenciais da época, como 
proteção solar, hidratação e ali-
mentação leve, é preciso estar 
atento ao novo coronavírus. 

“A maior parte da população 
vacinada traz mais segurança 
na hora de frequentar locais 
públicos. Mas as atividades 
em praias e em parques ainda 
são muito mais seguras do que 
aquelas em espaços fechados”, 

diz a médica do trabalho, Hel-
len Zancanaro Amatuzzi. 

Além isso, evite aglomera-
ções na prática de esportes ou 
no lazer. Prefira pequenos gru-
pos, com familiares e conheci-
dos, para facilitar o rastreamen-
to em caso de contágio. E o uso 
de máscara e a higiene das mãos 
seguem como medidas muito 
importantes. “São hábitos exce-
lentes e que não atrapalham em 
nada a rotina”, afirma a médica.

COVID E VERÃO A médica Hellen Zancanaro dá dicas para evitar o con-
tágio e elenca cuidados nas festas de fim de ano. Clique na foto e veja

https://bit.ly/3wLvgYM
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ESPECIAL VERÃO SAÚDE QUALIDADE DE VIDA

COVID E OS PEQUENOS Exemplo deve vir dos adultos. Evite grupos 
grandes de crianças e mantenha o uso de máscara. Clique na foto e veja

Nas festas de fim de ano, a re-
comendação é  restringir os en-
contros ao núcleo familiar ou de 
amigos mais próximos. Celebra-
ções em local aberto ou bem ven-
tilado é outra forma de diminuir 
a chance de contágio. Segundo a 
médica, é importante verificar se 
todos os convidados estarão va-
cinados, não compartilhar talhe-
res e pratos, disponibilizar álcool 
em gel, evitar beijos e abraços. 

E muito cuidado com as crian-
ças. “Os menores de 12 anos ain-
da não estão vacinados e podem 

ser mais suscetíveis ao vírus”, ex-
plica a médica. 

As crianças acima de 3 ou 4 
anos devem prosseguir com o 
uso de máscaras. Reforce a higie-
ne das mãos e dos brinquedos. 
Tenha o telefone dos pais dos 
amiguinhos com os quais costu-
mam brincar. A qualquer sinal de 
sintomas como nariz escorrendo, 
tosse e dor de garganta, precisam 
ser alertados. Crianças com sin-
tomas respiratórios não devem 
entrar em contato com outras e 
têm que ser monitoradas.

A alta de Covid-19 na Europa e as lições para o Brasil

https://bit.ly/3CeRVOf
https://bit.ly/3HnIOi2
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A DIETA CERTA NA ESTAÇÃO DO SOL

Durante todo o ano, a alimenta-
ção deve ser variada com fru-
tas, vegetais, cereais e carnes. 
Os bons hábitos alimentares, 
aliados à atividade física, são 
importantes para a saúde de 
um modo geral e para fortalecer 
o sistema imunológico.

E o verão pede uma alimenta-
ção ainda mais leve e natural. 
“Evite o consumo em excesso 
de fast-foods, de comidas gor-
durosas, de frituras, de muito 
açúcar”, recomenda a médica. 

Alimentação deve ser leve, balanceada e com muita água

VERÃO, SOL E DIETA A médica fala do risco da exposição para crianças, 
como se alimentar bem e garantir boa imunidade. Clique na foto e veja

Redobre a atenção à higieniza-
ção, preparação e refrigeração 
do que será consumido para 
evitar desidratação, intoxicação 
alimentar e diarreia. 

Reforce a hidratação com água, 
sucos e chás para as crianças, 
preferencialmente sem açúcar. 
“Muitas vezes, elas só pedem 
água quando estão com muita 
sede. Por isso, é importante que 
os pais ofereçam sempre.” Evite 
refrigerantes e os sucos adoça-
dos, que não são saudáveis. 

ESPECIAL VERÃO SAÚDE QUALIDADE DE VIDA

https://bit.ly/31NuvTl
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É no verão que as pessoas 
lembram mais do protetor solar, 
mas a aplicação deve ocorrer 
o ano inteiro. A principal re-
comendação, além do uso do 
produto, é não se expor entre 
10 horas e 16 horas. Este é o 
horário mais perigoso, principal-
mente para as crianças. 

Além de queimaduras, a exposi-
ção solar em excesso pode ter 
consequência futuras, com o 
aumento dos riscos para o cân-
cer de pele. Aplique o protetor 
solar ao sair de casa. Precisa 

reaplicar periodicamente ao fre-
quentar a praia ou piscina, prin-
cipalmente após a permanência 
na água. Outros artifícios são 
as barreiras físicas: o uso de 
guarda-sol, chapéu e de cami-
setas com fotoproteção.

O consumo de álcool em ex-
cesso aumenta os riscos para 
as doenças de fígado, pâncre-
as, coração, além de diversos 
tipos de câncer. É desaconse-
lhado para as gestantes, pesso-
as com sequelas neurológicas 
e que usam medicamentos.

OS CUIDADOS COM A PELE E O USO DE ÁLCOOL
Protetor solar é um aliado para toda hora e o ano todo

ESPECIAL VERÃO SAÚDE QUALIDADE DE VIDA



14 | O VIKING FAMÍLIA NOV DEZ 2021

ESPECIAL VERÃO AV UM MUNDO DE OPÇÕES

APROVEITE TUDO
Com muito lazer e bem-estar, AV está de portas abertas 

Para os associados que estão 
com saudade da AV, a boa 

notícia é que já há espaços pron-
tos para recebê-los. Além de 
um passeio com a família para 
aproveitar a natureza, já é possí-
vel usar as churrasqueiras, agora 
com três espaços gourmet, para 
um almoço especial. “O acesso 
ainda está restrito apenas ao nú-
cleo familiar: pai, mãe e filhos 
que convivem na mesma casa. 
Também podem participar os 

parentes ascendentes, como pai, 
mãe, sogro e sogra do titular”, 
explica Sidclei Chaves, coorde-
nador da AV. 

Perto das churrasqueiras, o 
playground para a garotada ga-
nhou novos brinquedos. A AV 
transferiu a antiga estrutura para 
o parquinho em frente ao Salão 
de Festas, que agora conta com 
mais opções para a diversão dos 
pequenos. 

A academia segue aberta, com 

VOCÊ JÁ VIU? Um dos três espaços gourmet que agora integram a área 
das churrasqueiras. Sidclei apresenta a novidade. Clique na foto e assista

https://bit.ly/3BqezmI
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ESPECIAL VERÃO AV UM MUNDO DE OPÇÕES

público limitado a 15 pessoas 
por horário. As quadras de tênis 
e de areia também estão à dispo-
sição dos associados. Para o tênis, 
é permitida apenas a modalidade 
individual. Já na quadra de areia, 
jogo de duplas com a presença 

de apenas duas pessoas em cada 
lado da quadra. Tem ainda pes-
caria no lago e novidades como 
a futmesa. E o Clube Gazeta by 
Viking e o Gympass também 
são opções quentes para o verão. 
Confira nas próximas páginas.  

A ALEGRIA DA GAROTADA

Está prevista para os dias 13 
e 14 de dezembro para quem 
completou 13 anos e não teve 
oportunidade de participar do 
evento no inverno de 2020 e no 
verão e inverno de 2021. 

Será presencial e, além das 
brincadeiras e jogos, vai contar 
com homenagens aos partici-
pantes que se despedem da 

Colônia de Férias está de volta com edição especial

colônia. A AV seguirá proto-
colos como uso de máscaras, 
álcool em gel e distanciamento. 
Os participantes deverão ter to-
mado a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19. 

Em janeiro a colônia volta em 
duas semanas. Para saber mais, 
fique atento às novidades no 
site da Associação Viking.

https://bit.ly/2F63ZK1
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A TRANQUILIDADE
Lago da AV é ideal para o contato com a natureza 

O espaço, que ganhou um 
deck, é rodeado pelo ver-

de e convida a lançar o anzol. 
Após uma pausa de meses por 
causa da pandemia, Claudinei 
Carvalho, que trabalha nos tes-
tes da linha F, voltou a pescar na 
AV. Pescador há mais de 20 anos, 
diz que essa é a melhor forma de 
descansar. “A gente tira o estresse 
da semana. É bem tranquilo. Fico 
em média duas ou três horas pes-
cando e vou para casa”, afirma.

Salomão de Oliveira Camargo, 
que trabalha no prédio 20, vem 
sempre acompanhado da espo-
sa, Vanessa Mayara Hinata. O 
casal traz vários equipamentos e 
iscas para atrair os peixes. E qua-
se todo sábado eles estão à beira 
do lago. Salomão destaca a im-
portância da atividade ao ar livre 
para a qualidade de vida: “Aqui, 
você esquece do mundo. Quem 
tiver essa oportunidade precisa 
experimentar.”

PURA PAZ Salomão e Vanessa são assíduos. Para o casal, a associação 
é um complemento da casa deles. Clique na foto e assista ao vídeo

ESPECIAL VERÃO AV UM MUNDO DE OPÇÕES

https://bit.ly/3mVfdEf
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UM NOVO ESPAÇO O lago da Associação Viking tem agora um deck 
para deixar o lugar ainda mais agradável e confortável para os associados 

A bela natureza que cerca 
o lago atrai outros tipos de vi-
sitantes. Salomão e Vanessa já 
flagraram a presença de vários 
animais. “Esses dias tinha um 
lagarto gigante. Foi muito gos-
toso ver o bicho ali pertinho”, 

conta Vanessa. Ela acredita que 
o contato com a natureza ajuda 
a aliviar a tensão que veio com 
a pandemia. “Você está cercada 
de verde, você vê os pássaros. Eu 
acho que isso é muito importan-
te depois da pandemia”, afirma. 

LAGO TEM LAMBARIS, TILÁPIAS E CARPAS

Você pode praticar a pesca es-
portiva, aquela em que o peixe é 
fisgado e depois solto na água, 
ou então levar o pescado para 
casa. A AV agora oferece um 
local para os pescadores limpa-
rem os peixes com pia, torneira 

Atividade é gratuita e acontece sempre aos sábados

e bancada. Fica ao lado do 
Empório do Churrasco. 
Aos sábados, das 9h às 12h e 
das 13h30 às 17h30. São 10 
vagas em cada período. Neste 
momento, a pescaria é limitada 
a associados e dependentes. 

ESPECIAL VERÃO AV UM MUNDO DE OPÇÕES
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NOVO BATE-BOLA
Futmesa é a novidade da estação para os associados

Um jogo que que ganha 
cada vez mais adeptos 

pela versatilidade. É o futmesa, 
que pode ser praticado na praia, 
no campo e, agora, também na 
AV. “A associação está sempre 
antenada com as novidades no 
mercado do esporte e o futme-
sa vem chamando bastante a 
atenção. Nós não poderíamos 
ficar de fora”, afirma Leonardo 
Rezende de Lima, presidente do 
Conselho da Associação Viking.

A modalidade mistura tênis 
de mesa, futebol e futevôlei. A 
diversão é a tônica da atividade, 
que pode ser praticada por pes-
soas de todas as idades.

Para jogar, é preciso da mesa 
especial, com curvatura, e uma 
bola de futebol. Os jogos são in-
dividuais ou em duplas e os sets 
costumam ser de 15 ou 21 pon-
tos. A regra prevê três toques 
para cada lado com o uso da 
cabeça, do ombro, da coxa, do 

BOLA NA MESA O presidente do Conselho da AV fala da novidade, faz 
um balanço do ano e diz o que esperar de 2022. Clique na foto e assista

ESPECIAL VERÃO AV UM MUNDO DE OPÇÕES

https://bit.ly/3GYPdQh
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A NOVIDADE A futmesa da AV. Para usar, é preciso entrar em contato 
com a associação e fazer a reserva. A modalidade nasceu na Hungria

peito e do pé. Não é permitido 
tocar na bola ou na mesa com as 
mãos e os braços. O objetivo é 
fazer com que o adversário não 
consiga devolver a bola. 

“A mesa pode ser usada de uma 
maneira parecida com o futevô-
lei e já existem outras modalida-

des, como o voleibol, que tam-
bém são praticados no futmesa”, 
explica Leonardo. A mesa está 
disponível no campo de grama 
sintética. Não é preciso reserva 
prévia para usar. Basta chegar na 
AV, procurar o almoxarifado es-
portivo e retirar a bola.

SAIBA COMO SURGIU

O futmesa, ou teqball, foi in-
ventado em 2014 na Hungria 
por dois entusiastas do futebol, 
Gábor Borsányi, ex-jogador 
profissional, e Viktor Huszár, 
cientista da computação. O 
esporte virou febre no Brasil e 
atrai grandes nomes do espor-
te, como jogadores de futebol. 

Futmesa virou febre no Brasil e faz bem para a saúde

A modalidade trabalha a coor-
denação motora, o equilíbrio, o 
condicionamento físico e car-
diorrespiratório e a flexibilidade. 
Como todo esporte, é ótimo 
para reduzir o estresse e a an-
siedade. Clique aqui e leia re-
portagem do Eu Atleta sobre os 
benefícios e conheça as regras. 

ESPECIAL VERÃO AV UM MUNDO DE OPÇÕES

https://bit.ly/3H4cjVF
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MAIS VERÃO COM O CLUBE GAZETA

Com a reabertura gradual dos 
segmentos de serviço e lazer, 
o Clube Gazeta by Viking tem 
muito mais opções de descon-
to. Nos cinemas, você paga 
metade. Nos restaurantes, é 
possível viajar pela gastronomia 
mundial e pagar bem menos. 
São mais de 700 estabeleci-
mentos de diversas categorias 
em Curitiba e região. O clube é 
um presente da AV aos associa-
dos e você não paga nada. Só 
aproveita os descontos, sor-
teios e promoções. 

Aproveite todas as possibilidades que o clube oferece

“O principal objetivo é fazer as 
pessoas aproveitarem restau-
rantes e atividades culturais. 
Oferecemos também serviços e 
cursos”, conta a editora de con-
teúdo do Clube Gazeta, Bruna 
Covacci. 

“Os números da pandemia sina-
lizam queda. Com isso, ampliam 
as opções de lazer e o clube 
Gazeta by Viking é com certeza 
uma ótima experiência para os 
associados”, diz Sidclei Chaves, 
coordenador da AV.

TODAS AS OPÇÕES As ofertas do clube estão na palma da sua mão. 
Clique na imagem, reveja o vídeo do lançamento e saiba como funciona

ESPECIAL VERÃO AV UM MUNDO DE OPÇÕES

https://bit.ly/3nNewux
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Acesse o hotsite do Clube Gazeta e aproveite!

POR DENTRO DO CLUBE GAZETA BY VIKING

Estabelecimentos Tem 10 
categorias: academias, bares 
e baladas, beleza, educação, 
farmácias, laboratórios, lojas, la-
vanderias, pet shops e serviços 
automotivos.
Gastronomia São 11 catego-
rias: cafeterias, hamburguerias, 
pizzarias, supermercados, lan-
ches, restaurantes, docerias, 
empórios, food trucks, padarias 
e sorveterias.

Os segmentos e as categorias de cada um deles

Lazer Reúne sete categorias: 
carnaval, passeios, teatros, ci-
nemas, shows, viagens e ou-
tros. Um exemplo dessa cate-
goria é o Escape60, para quem 
gosta de decifrar enigmas.
Outros Aqui você vai encon-
trar 11 categorias: funerárias, 
imóveis, casa de eventos, casa 
e decoração, consultorias, con-
tabilidade, coworking, saúde, 
fotos, tecnologia e táxis.

BEM LEGAL O clube tem mais de 700 estabelecimentos. Clique na 
imagem e veja a opinião de quem já usa esse presentão da AV para você

ESPECIAL VERÃO AV UM MUNDO DE OPÇÕES

https://bit.ly/3tJp6VE
https://bit.ly/3cvUQXE
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MAIS VERÃO COM O GYMPASS

O Gympass é uma plataforma 
corporativa de atividade física 
com foco na qualidade de vida 
e bem-estar. Oferece 9 mil aca-
demias, dezenas de apps de 
bem-estar e centenas de par-
ceiros com aulas online ao vivo. 
São oito planos disponíveis. 
Você paga uma única mensali-
dade e acessa várias atividades.

“É muito mais que convênios 
com academias. Tem vários 
aplicativos que variam de acor-
do com o plano, mas que in-

Aproveite ao máximo as possibilidades da plataforma

cluem nutrição, meditação, 
aulas online e gravadas e até 
coach”, explica Adriano Knaut, 
técnico de lazer da AV.

“Fiz uma aula online ao vivo de 
funcional com uma professora 
de Belo Horizonte. Muito di-
dática. Só precisei de um col-
chonete no chão da sala e um 
celular. A professora via e podia 
corrigir meus exercícios. A in-
teração é igual à de uma aula 
presencial. Foi muito legal”, diz 
Schnaider da Silva Ferreira.

FLEXÍVEL O Gympass é mais que academia. Tem vários apps e aulas 
online. Clique na imagem e reveja o vídeo que apresentou a plataforma

ESPECIAL VERÃO AV UM MUNDO DE OPÇÕES

https://bit.ly/3eyQKAy
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GYMPASS WELLNESS E AULAS AO VIVO

Gympass Wellness
Integra corpo, mente e espírito 
com a promoção de hábitos 
saudáveis. Reúne mais de 40 
apps parceiros em seis cate-
gorias: 1) treinos, 2) terapia 
online, 3) planos nutricionais, 4) 
meditação, 5) saúde financeira 
e 6) hábitos saudáveis. Entre 
as vantagens dos apps, está o 
fácil acesso e a variedade de 
opções. Tem até suporte para 
quem quer parar de fumar. 

Aulas ao vivo
São mais de 600 parceiros do 
Brasil e de outros países com 
aulas coletivas ou com personal 
trainers, essas individuais. Se a 
câmera estiver ligada, o treina-
dor acompanha cada aluno, dá 
dicas e ajuda a fazer o exercício 
da forma correta. O feedback 
ajuda na motivação e na evolu-
ção dos treinos. A ideia é que 
os participantes sintam o mes-
mo clima das academias.

Conheça duas experiências da plataforma

EM TODO LUGAR O Gympass é a maior plataforma de qualidade de vida 
do mundo e por isso tem muitas opções, inclusive academias de natação

Acesse o hotsite do Gympass e saiba mais

ESPECIAL VERÃO AV UM MUNDO DE OPÇÕES

https://bit.ly/3bG9890
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VENHA PARA A AV
Veja os horários e como aproveitar o que já reabriu

CHURRASQUEIRAS Três de-
las agora são espaços gourmet. 
Liberadas aos sábados e do-
mingos, das 10h às 19h, para 
associados da mesma família 
(funcionário/a, cônjuge e filhos) 
que convivam na mesma casa 
e parentes ascendentes (pai, 
mãe, sogro e sogra do funcio-
nário/a). Clique aqui e reserve. 

PARQUINHO Novidade para 
as crianças. Uma praticidade a 

mais, é junto às churrasqueiras, 
ao Contêiner do Lazer e a um 
minicampo de futebol. 

EMPÓRIO DO CHURRASCO 
Tem todos os utensílios pro seu 
churrasco na AV. Aos sábados 
e domingos, das 10h às 19h. 

ACADEMIA Agora tem duas 
salas, uma para musculação e 
outra para treinos aeróbicos. 
Até 15 pessoas por horário. De 

NOVIDADE O parquinho junto às churrasqueiras e ao Contêiner do Lazer 
é mais uma praticidade para os pais. Tem também campinho de futebol

ESPECIAL VERÃO AGENDA PROGRAME-SE

http://bit.ly/2ZgAQjd
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ESPECIAL VERÃO AGENDA PROGRAME-SE

segunda a sexta, das 6h às 13h 
e das 15h às 22h. Para usar, 
precisa agendar pelo aplicativo. 

QUADRAS DE TÊNIS Duas 
de clay tech e duas de saibro 
com iluminação em led. O jogo 
pode ser sem máscara desde 
que individual. Em todos os 
outros momentos, a máscara 
é obrigatória. Os associados 
podem trazer um convidado por 
partida. De segunda a sexta, 
das 14h30 às 21h30, e sába-
do e domingo, das 8h às 18h. 
Clique aqui para fazer a reserva.

QUADRAS DE AREIA Jogo de 
duplas com dois jogadores de 
cada lado e sem torcida. Asso-
ciados podem trazer dois convi-
dados por partida. Obrigatório o 
uso de máscara o tempo todo. 
De segunda a sexta, das 14h30 
às 21h30, e sábado e domingo, 
das 9h às 18h. Reserve aqui.

PISTA DE CORRIDA Ideal 
para correr ou fazer uma cami-
nhada ao ar livre. Aberta de se-
gunda a sexta, das 6h às 20h, 
e sábado, das 8h às 17h. Não 
precisa reservar. É só chegar. 

TREINO FUNCIONAL Perfeito 
para fortalecer o sistema car-
diorrespiratório, as aulas têm 
sempre uma grande variedade 
de exercícios. Presencial na 
AV às terças e quintas em dois 
horários, às 16h30 e 17h30. 
Ao ar livre, com distanciamento 
e toda a segurança.

PESCARIA O lago tem grande 
variedade de peixes e ganhou 
deck com mesa e guarda-sóis 
para relaxar e apreciar o visual. 
Aos sábados, das 9h às 12h e 
das 13h30 às 17h30. São 10 
vagas por horário apenas para 
associados e seus dependen-
tes. Inscreva-se no site da AV. 

http://bit.ly/2ZgAQjd
http://bit.ly/2ZgAQjd
http://bit.ly/2ZgAQjd
https://bit.ly/2F63ZK1
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MARATONA LEVE
Qualidade de vida foi a marca dos Geek Games 

Desde o fim de junho, os 
Geek Games agitaram os 

funcionários da área de Tecno-
logia da Informação da Volvo. A 
competição foi ambientada no 
universo dos filmes, quadrinhos, 
séries e jogos que fazem parte do 
imaginário e da história de vida 
de quem é fã de tecnologia. Nos 
jogos, os participantes foram de-
safiados em atividades online. 
Cada etapa teve como tema 
uma década a partir de 1970.

Os Geek Games terminaram 
com uma competição acirrada 
entre as equipes DeLorean, IT 
From Home, Not Fast Just Fu-
rious, Menu DOS, The Gonnies 
e Yoshi Riders. Os organizadores 
comemoram a participação ativa 
e o envolvimento dos times. “Por 
mais que as atividades fossem 
online, elas geraram momentos 
de lazer, descontração e relaxa-
mento para as pessoas. Isso trou-
xe alívio do estresse. Para a saú-

JOGO DO BEM-ESTAR Relax e diversão dos Geek Games fortaleceram 
a saúde mental de quem participou. Clique na foto e assista ao vídeo

https://bit.ly/3FwV1Po
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de mental, esses momentos de 
diversão foram fundamentais”, 
analisa Adriano Knaut, da AV. 
Além disso, os Geek Games 
foram repletos de momentos 
engraçados e descontraídos, se-
gundo Osmar Calixto, analista 
de negócios e um dos organi-
zadores dos jogos. “A partir do 
ponto que você gera lembranças 
positivas da disputa, eu acredito 
que foi um objetivo cumprido. 
A gente conseguiu trazer um 
pouco mais de descontração e 
leveza para dentro da casa das 
pessoas”, comenta.

Nos quatro meses de provas, 90 
pessoas da área de TI participa-

ram. Muitas vezes, as atividades 
acabaram envolvendo também 
os familiares dos integrantes dos 
times. Entre as provas preferidas 
pelos participantes, estão a Toy 
Art, em que eram apresentados 
colecionáveis pelos competido-
res; a caça ao tesouro, em que os 
times precisavam encontrar em 
casa um objeto escolhido pela 
organização; a prova de passos, 
em que os participantes foram 
desafiados a cumprir 960 mil 
passos por mês e registrar o fei-
to num aplicativo; e os jogos de 
tabuleiro, que desafiaram a me-
mória e os conhecimentos das 
equipes sobre o mundo geek. 

A BOA IDEIA Jogos uniram TI da Volvo e a AV numa maratona de volta 
ao passado e resgate de lembranças. Clique na foto e assista ao vídeo

https://bit.ly/3nEnFs5
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SUCESSO PEDE REPETECO

A primeira versão foi ambien-
tada nos anos 1980, com 
personagens como He-Man, 
MacGyver e Indiana Jones. Já a 
segunda, nos anos 2000, com 
as séries de filmes de Harry 
Potter, a dos Vingadores, a trilo-
gia Senhor dos Anéis e as ani-
mações Shrek e Monstros SA.

A dinâmica dos jogos é simples: 
a equipe retira uma carta e, se 
responder à pergunta, avan-
ça uma ou várias casas. Caso 
erre, para ou volta no tabuleiro. 

Jogos de tabuleiro tiveram “bis” a pedido das equipes

A competição reservou armadi-
lhas. “A casa dos Cavaleiros do 
Zodíaco, no jogo dos anos 80, 
fez com que a equipe que se 
aproximava da linha de chegada 
retornasse quase ao começo do 
tabuleiro”, diz Osmar Calixto, um 
dos organizadores. 

Após o feedback dos grupos, 
na nova edição, as penas foram 
bem menos rígidas. As devolu-
tivas eram feitas para os organi-
zadores por meio de um canal 
próprio dos Geek Games.

AVANCE UMA CASA Miniatura de Harry Porter, que ao lado de persona-
gens como He-Man, Shrek e Monstros SA ambientaram jogos de tabuleiro
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A HISTÓRIA DOS JOGOS

 “Havia a oportunidade de trazer 
um momento similar àquele de 
descontração do café, quando 
as pessoas se encontravam pra 
falar de outros assuntos”, diz 
Osmar Calixto, da organização.

A proposta foi criar jogos ade-
quados ao modelo virtual, com 
atividades lúdicas e integrar 
exercício físico. “A gente estava 
há muito tempo em casa. Que-
ríamos algo que desse suporte 
ao bem-estar. Um exemplo foi a 
prova dos passos e a ginástica 

Formato foi uma parceria da área de TI com a AV

laboral, para promover o alonga-
mento”, conta Osmar. 

Segundo Adriano Knaut, da AV, 
o processo de desenvolvimento 
dos jogos foi um exercício de 
criatividade. “E bem divertido 
fazer. Acabamos relembrando 
o passado, os desenhos, os 
filmes que a gente assistia na in-
fância e adolescência. E foi gra-
tificante trabalhar com o pessoal 
da TI. Formamos um verdadeiro 
time, com reuniões semanais 
para definir o melhor formato.” 
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VOLTA À QUADRA
Associação retoma os treinos presenciais de vôlei 

Com a melhora no cená-
rio da pandemia do novo 

coronavírus, algumas práticas 
esportivas presenciais já reco-
meçaram na Associação Viking. 
A primeira atividade coletiva a 
voltar à quadra foi o vôlei. Os 
treinos e jogos acontecem nas 
segundas, sextas e sábados e se-
guem todos os protocolos sani-
tários. “Os cuidados são a ma-
nutenção da distância, o uso de 
máscara de proteção, de álcool 

em gel para higienizar as mãos. 
O ideal é evitar cumprimentos 
entre os atletas, mas se eles ocor-
rerem, deve ser feita a higiene 
das mãos. Também é utilizado 
álcool para a limpeza da bola o 
tempo todo”, explica Cristiano 
Schuh, analista de lazer da AV.

Daniel dos Santos Junior, que 
é técnico de processos no pré-
dio 220, é atleta de voleibol na 
AV desde 2015. Antes da pan-
demia, treinava toda segunda e 

CONVITE Os treinos de vôlei na AV ficaram quase dois anos parados. 
Clique na foto e confira como está sendo o retorno e como participar

https://bit.ly/3bWbdgz
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SEGURANÇA Os treinos de vôlei seguem um protocolo rígido pra evitar 
a contaminação por coronavírus, com máscara e higienização da bola

participava dos jogos nos fins de 
semana. Daniel integrou a equi-
pe da Associação Viking vence-
dora da etapa estadual nos Jogos 
do SESI. O atleta sentiu muita 
falta da atividade física. “Num 
momento em que a gente não 
pôde se reunir, não foi fácil. Aqui 
é um momento de descontração 
em que você descarrega alguma 
tensão, alivia o estresse. O pes-
soal é todo muito legal, a amiza-
de flui, inclusive é uma oportu-
nidade de conhecer pessoas de 
outras áreas”, afirma.

“O pessoal estava há quase 
dois anos sem praticar. Essa re-
tomada está bem interessante e 
a turma está gostando bastante”, 
conta Cristiano Schuh. 

Após uma longa pausa, Daniel 
já está focado nas futuras com-
petições: “A ideia é que a gente 
possa voltar ao treino normal e a 
competir representando a Volvo 
no esporte”, diz.

Quem tem interesse em trei-
nar vôlei na AV pode entrar em 
contato com a associação para se 
inscrever e começar a jogar. 

É um momento de descontração, em que 
você descarrega a tensão, alivia o estresse

Daniel dos Santos Junior, jogador de vôlei
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TODO O CUIDADO
Curso de Primeiros Socorros atualiza equipe da AV

O cuidado da Associação 
Viking com seus asso-

ciados vai além das melhorias 
e manutenção da estrutura do 
espaço e da promoção de ativi-
dades de lazer e saúde. Também 
há investimento em prevenção 
de acidentes e no preparo dos 
profissionais para agir em situa-
ções de emergência.

O curso de Primeiros Socor-
ros acontece na associação com 
periodicidade que varia de um a 

dois anos. Atualiza os conheci-
mentos sobre prevenção e ensi-
na o que deve ser feito quando 
a vida de uma pessoa que fre-
quenta a AV  está em risco. No 
fim de novembro, 30 profissio-
nais passaram pelos dois dias de 
curso, num total de 8 horas de 
aprimoramento. 

“Todos têm que estar prepara-
dos para qualquer emergência”, 
afirma Sidclei Chaves, coordena-
dor da Associação Viking. 

CAPACITADOS O curso de primeiros socorros atualizou a equipe da 
Associação Viking para emergências. Clique na foto e confira o vídeo  

ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

https://bit.ly/3wAeyLv
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DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO

O desfribilador, connhecido 
também como DEA, ajuda a 
identificar de arritmias cardía-
cas a uma parada cardiorres-
piratória. Durante o curso de 
Primeiros Socorros, os parti-
cipantes aprenderam a operar 
o desfibrilador em situações 
simuladas. 

O aparelho faz uma leitura dos 
batimentos do coração por 
meio de adesivos colocados 
em pontos específicos do tórax 
do paciente. Com a aplicação 

Associação Viking adquire equipamento portátil

de uma corrente elétrica, o 
DEA ajuda o coração a reto-
mar o ritmo normal. Ele pode 
ser determinante para salvar a 
vida de uma pessoa enquanto 
é acionado um serviço médico 
especializado. 

“Nós preferimos ter o equipa-
mento e não usar, do que não 
ter e precisar dele. Teremos 
o desfibrilador sempre à mão 
para que seja utilizado em 
caso de emergência”, finaliza 
Sidclei Chaves.

SALVA-VIDAS O treinamento para uso do desfibrilador automático que 
a associação adquiriu. Aparelho ajuda coração a retomar o ritmo normal 
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Clique aqui e acesse o ranking final do 1º semestre

OS ASES DO JOGO
Viking Poker Tour é maratona a favor da saúde mental

O torneio de poker da Asso-
ciação Viking dura quatro 

meses e desafia os jogadores a um 
exercício que combina ao mesmo 
tempo foco, contas matemáticas, 
análise psicológica e adaptação 
às tendências dos adversários. “O 
exercício que o jogo exige do cé-
rebro faz muito bem para a saú-
de mental em um tempo em que 

esse é um dos temas mais discu-
tidos por causa da pandemia”, diz 
Cristiano Schuh, responsável na 
AV pela coordenação do torneio 
e um dos jogadores.  

Segundo Stephen Simpson, 
coach de vários jogadores do 
World Poker Tours, o poker aju-
da a criar novas vias neurológicas 
no cérebro. Essas vias são forta-

https://bit.ly/3yKw93v
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Clique aqui e acesse o ranking final do 2º semestre

lecidas e reforçadas e garantem a 
formação de uma camada prote-
tora conhecida como mielina. A 
mielina permite às células trans-
mitirem informações de forma 
mais rápida e a lidar com pro-
cessos cerebrais mais complexos. 
Também é essencial para um sis-
tema nervoso central saudável.

Jogadores de poker também 
controlam melhor o estado emo-
cional e se adaptam bem ao es-
tresse. E menos estresse assegura 
um cotidiano mais saudável. 

O Viking Poker Tour tem duas 
competicões distintas no ano, a do 
primeiro e a do segundo semestre. 
Ao fim do torneio regular, há ain-
da uma repescagem e um torneio 

final. Com a pandemia, o evento, 
mais um clássico da AV, também 
se tornou remoto. E nem por isso 
perdeu a atratividade. 

No torneio do primeiro se-
mestre, 47 jogadores participa-
ram pelo menos de uma das dez 
etapas, disputadas a cada 15 dias.  
Já o torneio do segundo semes-
tre contou com 45 jogadores. 
Joarez Baida venceu o torneio 
do segundo semestre e Marcio 
Germano, o do primeiro. “São 
muitos jogadores de alto nível. 
O poker é uma forma de você 
desenvolver habilidades como 
paciência, concentração, foco. 
Fiquei muito feliz com o resulta-
do”, diz Marcio Germano.  

Torneio final fecha ano online do ranking de poker

A competição reuniu os 13 
melhores colocados do ranking 
do 2º semestre mais os cinco 
primeiros do torneio de repesca-
gem, uma disputa entre os clas-
sificados da 14ª à 31ª posições 
do ranking. Joarez Baida, cam-
peão do ranking do 2º semestre, 
venceu também o torneio final, 
seguido de perto por Anderson 

Alves, vice-campeão do ranking. 
Na sequência de Joarez e An-
derson, a mesa final teve Fabio 
Caldeira, Ari dos Santos, Mar-
cio Germano, Silvio Smicelato, 
Cristiano Schuh, Walter Piza e 
André Nassif. Muito disputado, 
o torneio durou mais de 5 horas. 
Os sete primeiros receberam va-
les-presentes como premiação.

https://bit.ly/3qtUYjk
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LEGADO DIGITAL
Uma retrospectiva de mais um hit da Associação Viking

Associados participaram 
de uma experiência pra 

lá de criativa em 28 de outubro. 
Inspirados na obra Noite Estre-
lada, de Van Gogh, recriaram o 
quadro com dicas e orientações 
de um artista plástico. A AV en-
tregou na casa dos participantes 
um kit com tela, pincéis, tinta. 
Para acompanhar, quem se ins-
creveu escolheu uma garrafa de 
vinho ou de suco de uva. 

Uma Noite Estrelada, nome 

do evento, coroa um movimento 
que começou em maio de 2020, 
no auge da pandemia: os even-
tos online. “A associação fechou, 
mas a relação de bem-estar e 
qualidade de vida com os asso-
ciados tinha de continuar. Então 
pensamos em levar os eventos 
para a casa deles. O primeiro foi 
o Cozinha Fácil. Reunimos al-
guns poucos associados em maio 
do ano passado e o chef Toni en-
sinou a Paella Al Mare. Um dos 

AS QUATRO DÉCADAS A corrida virtual que comemorou os 40 anos da 
AV reuniu atletas entusiasmados. Clique na foto e reveja o vídeo da prova

https://bit.ly/2WmEw4c
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OS BASTIDORES Eventos online foram um desafio para a AV e seus 
parceiros. Clique na foto e confira o vídeo sobre como a ideia nasceu 

grandes baratos desse tipo de 
evento é reunir a família. E por 
isso eles vieram para ficar”, diz 
Sidclei Chaves, coordenador da 
associação. 

De lá pra cá, o número de even-
tos e de participantes só cresceu. A 
recriação do quadro de Van Gogh 
foi um de mais de uma dezena de 
eventos que a AV promoveu em 
pouco mais de um ano. 

Na sequência do Cozinha Fá-
cil, ainda em 2020, a associação 
preparou duas séries de exercí-
cios em vídeo para os associa-
dos fazerem em casa. Também 
promoveu quatro workshops de 
vinhos e lançou o FIFA Game, 

torneio de videogame do mais 
popular jogo online do mundo. 
Ainda em 2020 teve o Viking 
Runners digital, o Viking Poker 
Tour e a corrida virtual dos 40 
anos da AV. 

Este ano chegou e as ativida-
des online se expandiram com 
o Fazendo Arte, o Cartola FC, 
o treinamento funcional e até 
um Cozinha Fácil pet, para cães. 
Em parceria com outras áreas 
da Volvo, também criou eventos 
online como os Geek Games e 
uma série de atividades para a 
SIPAT 2021. Confira nas próxi-
mas páginas uma rápida retros-
pectiva desse novo legado da AV.

https://bit.ly/2QFNERZ
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ECONTROS PARA TODA A FAMÍLIA
Eventos online não param. Veja o que já aconteceu

VINHO E TINTA 
Uma experiência de pintura onli-
ne com interação e criatividade. 
A primeira edição homenageou 
Van Gogh. Quem participou re-
produziu a obra Noite Estrelada. 
O kit incluiu tela, pincéis, tinta, 
vinho ou suco de uva.

SIPAT 2021
A AV participou da Semana In-
terna de Prevenção de Aciden-
tes com desafios e atividades. 
Promoveu corrida virtual, desafio 
de bike, Cozinha Fácil funcional 
e um Fazendo Arte especial.

GEEK GAMES
Para integrar o pessoal de TI da 
Volvo, a associação organizou 
os Geek Games, uma competi-

ção entre funcionários da área 
ambientada no universo geek.

COZINHA FÁCIL
O primeiro evento online. Co-
meçou em maio de 2020 e de 
lá pra cá a AV, em parceria com 
o chef Toni, promoveu mais de 
uma dezena de encontros. 

FAZENDO ARTE
Outro clássico presencial da AV 
que voltou na versão online. O 
artista Cláudio Belmudes ensina 
técnicas variadas de artesanato. 

PETCHEF PARA CÃES
Trouxe dicas e receitas de ali-
mentos saudáveis e funcionais 
para os bichinhos. A AV já pensa 
em uma nova edição para gatos.

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

CORRIDA 40 ANOS DA AV
Mais de 180 associados partici-
param da edição virtual da tradi-
cional Corrida Volvo, em 29 de 
novembro do ano passado. No 
kit do participante, camiseta his-
tórica, numeral e medalha.

VIKING RUNNERS DIGITAL
Ainda no ano passado, a AV lan-
çou a 1ª Corrida Virtual do Viking 
Runners. Os atletas  escolheram 
entre três opções de desafio.

TORNEIO DE GAMES FIFA
As competições online do video-
game de futebol mais badalado 
do mundo começaram ano pas-
sado e continuam este ano. 

VIKING POKER TOUR
O torneio de poker presencial é 
uma tradição na AV e a associa-
ção levou para o ambiente digi-
tal. Já está na terceira edição. 

CARTOLA FC
Cada participante cria seu time 
virtual e disputa com outros par-
ticipantes para saber quem se 
sai melhor na escalação. 

TREINO FUNCIONAL
Presencial e online. Na AV às 
terças e quintas às 16h30 ou 
17h30. Já pelo aplicativo Zoom 
tem aulas de condicionamento 
físico também às terças e quin-
tas às 7h, 17h e 18h30. 

SÉRIE DE EXERCÍCIOS
A Associação Viking produziu 
ano passado duas séries com 
17 e a segunda, com 25 aulas.
 
WORKSHOPS DE VINHOS
No segundo semestre de 2020 
o sommelier André Porto ensi-
nou a harmonização ideal para 
os vinhos chilenos, argentinos e 
portugueses.

Envolvi a família e o prato ficou sensacional
Leandro Brito, sobre o primeiro Cozinha Fácil

A associação tem protagonismo, iniciativa
Rubens Cieslak, sobre o Viking Runners digital

A corrida foi em alto astral. Muito bacana! 
Rafael Souza, sobre a Corrida 40 anos da AV

https://bit.ly/2WmEw4c
https://bit.ly/2ZUN4Bo
https://bit.ly/2S3PTPh
https://bit.ly/3eJGGEw


40 | O VIKING FAMÍLIA NOV DEZ 2021

JORNADA DA COVID
Sequelas da infecção podem persistir por meses 

De acordo com o Ministério 
da Saúde, no início de no-

vembro, mais de 21 milhões de 
brasileiros estavam recuperados 
da Covid-19. Mas isso não signi-
fica que estão totalmente livres 
das consequências da doença.

Após superar a fase aguda, 
parte dos pacientes pode apre-
sentar uma série de sintomas 
que afetam a qualidade de vida 
e o retorno ao trabalho. “É uma 
doença recente, mas alguns estu-

dos falam que em torno de 10% 
dos pacientes vão persistir com 
os sintomas”, explica a pneu-
mologista do VOAM, Adriana 
Purcote. Segundo a médica, os 
pacientes mais graves têm uma 
tendência maior a evoluir para 
a Covid longa e mesmo aque-
les com um quadro leve podem 
apresentar sintomas. “Pode per-
durar por seis meses, um ano ou 
mais. Não temos segurança para 
responder quanto tempo”, diz.

DEPOIS DA DOENÇA A pneumologista Adriana Purcote fala dos sinto-
mas, fases, evolução e acompanhamento pós-Covid. Clique na foto e veja 

VOAM O SEU PLANO DE SAÚDE VOLVO

https://bit.ly/3bFvmY7
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Os sintomas mais relatados 
pelos pacientes no pós-Covid 
são falta de ar ou dispineia, fadi-
ga crônica, mudanças no olfato e 
no paladar, mas também altera-
ções na memória, dificuldade de 
concentração e insônia. “Os ca-
sos leves acabam evoluindo para 
fadiga. Alguns pacientes que já 
tenham uma certa predisposição 
para a asma podem desencade-
ar crises num processo mais tar-
dio. Já nos pacientes mais graves 
pode ocorrer fibrose pulmonar, 
em que há espessamento dos te-
cidos”, diz a pneumologista. 

Em alguns casos, a recuperação 
pós-Covid é delicada e exige cui-

dados individualizados, mas para 
a grande maioria dos pacientes, a 
vida normal é retomada ao lon-
go do tempo, com alívio no qua-
dro. Mesmo assim, é importante 
estar atento aos sintomas e bus-
car orientação médica, caso eles 
se mantenham. O VOAM pos-
sui um quadro clínico prepara-
do para atender aos beneficiários 
que passaram pela doença.

A pneumologista ressalta ain-
da a importância da vacinação no 
controle da pandemia e recomen-
da que todos os cuidados sejam 
mantidos: uso de álcool em gel e 
lavagem de mãos, distanciamento 
social e o uso de máscaras. 

PASSO A PASSO A médica explica os cuidados e como retomar ativida-
des pós-Covid em casos leves e graves da doença. Clique na foto e veja

https://bit.ly/3CLOKhZ
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O LIXO TÓXICO
Saiba os riscos e como descartar corretamente 

Você sabe o que fazer com 
aquele resto de tinta que 

sobrou da pintura de um cômo-
do, com a lâmpada queimada 
que foi trocada na sala, ou ain-
da com a pilha fraca retirada de 
um brinquedo do seu filho? Pois 
estes tipos de materiais exigem 
cuidados especiais no descarte. 
São altamente poluentes e po-
dem trazer danos à saúde e ao 
meio ambiente. “O descarte in-
correto vai contaminar o solo, a 

água e afetar a saúde humana e 
animal.  É fundamental que tudo 
o que é tóxico seja destinado 
adequadamente”, afirma Eliane 
Chiuratto, engenheira química 
e gerente de limpeza do Depar-
tamento de Limpeza Pública da 
Prefeitura de Curitiba.

Desde 1998, a Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente man-
tém um serviço gratuito de re-
colhimento de materiais tóxicos 
nos arredores dos terminais de 

DO JEITO CERTO A prefeitura de Curitiba tem um serviço exclusivo para 
a coleta de lixo tóxico domiciliar. Clique na foto e saiba como funciona
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https://bit.ly/2YrbAg0
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NÚMEROS A Prefeitura recolhe cerca de 35 toneladas de lixo tóxico 
domiciliar por ano. Em média, 80 pessoas procuram o serviço todo dia

CRONOGRAMA DA COLETA DE LIXO TÓXICO EM CURITIBA
Para saber qual a data e o ponto de coleta do lixo tóxico mais 
perto de você, basta entrar na página coletalixo.curitiba.pr.gov.br. 
Ou então ligue e se informe pelo número 156.

ônibus da capital uma vez ao 
mês. Um caminhão fica estacio-
nado das 7h30 às 15h para rece-
ber os produtos. 

O caminhão recebe materiais 
como tintas, solventes, tonners 
de impressão, embalagens de 
inseticidas, cola, pilhas, baterias, 
lâmpadas fluorescentes, equi-
pamentos eletrônicos portáteis, 
remédios vencidos e óleos de 
origem vegetal e animal. Como 
o programa é para coleta domi-
ciliar, o volume é de até 10 qui-

los de produtos por pessoa. O 
número de lâmpadas entregues, 
limitado a 10 unidades. O óleo 
usado deve estar acondicionado 
em garrafas PET de 2 litros. 

 “O lixo eletrônico é separado 
e vai para associações de catado-
res de materiais recicláveis cre-
denciadas. O óleo de cozinha, da 
mesma forma. E os demais, que 
não têm nenhum aproveitamen-
to, vão para um aterro industrial 
para receber o tratamento ade-
quado”, explica a engenheira.
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https://coletalixo.curitiba.pr.gov.br/
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BONS EXEMPLOS
KELLYN E CLAUDINEI E A CONSCIÊNCIA VERDE

Desde a infância, Kellyn Teixeira 
Vaz, técnica da qualidade da Vol-
vo, valoriza a separação dos re-
síduos. Tudo começou com uma 
visita, ainda criança, à Unidade 
de Valorização de Recicláveis de 
Curitiba. “A consciência de reci-
clar nasceu ali”, conta. Na Volvo, 
é responsável no VPS (Volvo 
Production System) pelo pilar de 
Meio Ambiente em Powertrain: 
“Temos metas globais de sus-
tentabilidade, principalmente na 
redução de resíduos. Uma atitu-
de importante para a empresa e 
para toda a sociedade”.  

Na casa de Claudinei José Sil-
veira, controlador de materiais, 
a separação é criteriosa, com 
áreas e recipientes para o lixo 
seco e orgânico. A família tam-
bém está atenta ao lixo tóxico. 
Ele trabalha na Volvo há 10 
anos e foi lá que aprimorou a 
forma de destinar os resíduos. 
“Eu já tinha o hábito de separar 
o lixo, mas a cultura da Volvo 
me levou a estar mais atento.” 
Para ele, pequenas ações têm 
reflexos enormes: “Se cada um 
fizer a sua parte, nós teremos 
um mundo mais sustentável”.

O VALOR DO LIXO  Kellyn e seu colega da Volvo Claudinei falam da 
necessidade e importância da separação do lixo. Clique na foto e assista

https://bit.ly/2ZUFZUb
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A GERAÇÃO DE LIXO

Lançado pela Abrelpe, a Asso-
ciação Brasileira das Empresas 
de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais, mostra que entre 
2010 e 2019, a geração de re-
síduos sólidos urbanos no país 
cresceu de 67 milhões para 79 
milhões de toneladas por ano. 

Em uma década, a geração per 
capita também aumentou: de 
348 kg/ano para 379 kg/ano.

O que diz o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 

A quantidade de resíduos co-
letados cresceu em todas as 
regiões do país e, em dez anos, 
passou de 59 para 72,7 mi-
lhões de toneladas. No mesmo 
período, a cobertura da coleta 
cresceu de 88% para 92%.

Em 2010, 3.152 municípios ti-
nham alguma iniciativa de coleta 
seletiva. Na década seguinte, o 
número aumentou para 4.070. 

A separação do lixo é muito importante para 
nós, para as próximas gerações, para a natureza 
e para a promoção de uma economia circular

Kellyn Teixeira Vaz, técnica da qualidade

Remédios vencidos podem contaminar a água 
e o solo e até serem usados por outras pessoas 
de uma forma que não é a correta

Claudinei Silveira, controlador de materiais
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