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TODA A INOVAÇÃO
AV atraiu mais associados e venceu desafios em 2021

A pandemia impõe contra-
tempos a todas as áreas 

de nossas vidas. São restrições 
e preocupações que uma crise 
sanitária inédita apresenta dia-
riamente. “Para a nossa área de 
entretenimento, promoção da 
saúde e clube, que reúne ativida-
des presenciais, tivemos que ter 
muita criatividade e muita ino-
vação”, diz Sidclei Chaves, coor-
denador da Associação Viking. 

Desafio proposto, desafio 

cumprido. A AV recalibrou o 
aprendizado com a pandemia 
que vem desde 2020 e encerrou 
2021 com um cardápio variado 
de ações e inovações. Os even-
tos online, que começaram logo 
após a pandemia com o Cozi-
nha Fácil online, continuaram, 
se expandiram e atraíram um 
número crescente de associados: 
foram sorteios, desafio de bike, 
corrida virtual. “Esses eventos 
estimularam o bem-estar físico 

CONECTADOS AV executou muitas inovações, engajou os associados 
e promoveu qualidade de vida em 2021. Clique na foto e veja um balanço

https://bit.ly/332ZewF
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e mental”, diz Leandro Moreira, 
técnico de lazer da AV. 

A associação também fez par-
cerias com áreas da Volvo no 
desenvolvimento de ações es-
pecíficas como os Geek Games, 
jogos para o departamento de TI 
da Volvo, e a SIPAT, a Semana 
Interna de Prevenção de Aciden-
tes. Os Geek Games duraram 
quatro meses e reuniram em seis 
equipes mais de 70 funcionários 
em jogos ambientados no uni-
verso geek e que promoveram a 
saúde, o bem-estar e a interação 
entre os participantes. Na SIPAT, 
que integrou 2100 funcionários 
e suas famílias, a AV desenvol-
veu especialmente para a semana 
corrida e caminhada, um desafio 
de bike, um Cozinha Fácil e um 

Fazendo Arte. Tudo online. “Foi 
desafiador e ao mesmo tempo 
bem estimulante para as equipes 
tanto da AV quanto de TI e da 
SIPAT”, diz Adriano Knaut, téc-
nico de lazer da AV. 

“A gente também conseguiu 
reformar muita coisa, construir 
muita coisa, como os novos es-
paços gourmet, melhoria das 
churrasqueiras, reforma do salão 
de festas, reforma do salão VIP, 
da academia com novos e mo-
dernos equipamentos. Tem mui-
ta coisa legal esperando o pes-
soal voltar a frequentar o clube”, 
diz e convida Cristiano Schuh, 
analista de lazer da AV. “Conse-
guimos ter um 2021 maravilho-
so. E 2022 não será diferente”, 
conclui Sidclei Chaves.  

Os eventos estimularam o bem-estar físico e 
mental dos associados de várias maneiras

Leandro Moreira, técnico de lazer da AV

Tem muita obra, modernização, muita coisa legal 
esperando o pessoal voltar a frequentar o clube 

Cristiano Schuh, analista de lazer da AV

Conseguimos ter um 2021 maravilhoso, com 
muita inovação. E 2022 não será diferente 

Sidclei Chaves, coordenador da AV
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OS CLÁSSICOS
AV espera retomar festas presenciais no 2o semestre

A pandemia sempre dá o 
ritmo. A variante ômicron 

chegou para mostrar que a crise 
sanitária ainda não apontou para 
o fim. Mas a vacinação avança 
e, apesar do número crescente 
de casos, as consequências para 
a grande maioria que se conta-
mina com o coronavírus hoje 
em dia são bem menos severas, 
com queda no número de inter-
nações e mortes.  

“Seguimos protocolos rígidos 

de segurança, sempre sob orien-
tação do Departamento de Saú-
de da Volvo e das autoridades 
públicas de saúde. Como os nos-
sos grandes eventos presenciais 
são todos no segundo semestre, 
se a pandemia permitir e tiver-
mos autorização, talvez seja pos-
sível que eles aconteçam”, diz 
Sidclei Chaves, coordenador da 
AV, numa referência a clássicos 
da associação como a Festa Juli-
na e o Dia da Criança. 

TEMPOS JULINOS Público na Festa Julina de 2019, a última presencial 
e que, se a pandemia permitir, vai retornar para a alegria dos associados
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O RETORNO DOS CLÁSSICOS
Três eventos que devem voltar se a pandemia permitir

Clique aqui e confira a Agenda com o que já funciona na AV

FESTA JULINA
O São João em julho 
é uma tradição que 
reúne famílias para 
uma tarde inteira de 
atrações: tem bin-
go, show, mesas de 
jogos, fogos e muita 
bebida e comida típi-
ca nas barracas.

DIA DA CRIANÇA
Infláveis, cantinho 
feliz, barracas com 
todo tipo de bebida 
e comida, show no 
Ginásio de Esportes. 
A festa é um megas-
sucesso. Em 2019 
levou 6,4 mil pesso-
as à associação.

CORRIDA VOLVO
Mais que competi-
ção, é uma confrater-
nização. Em 2019, 
último ano presen-
cial, comemorou os 
40 anos da Volvo. 
Reuniu 1.124 atletas 
na AV, 540 deles da 
Volvo, dois recordes.
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FOI INESQUECÍVEL
Colônia de Férias voltou com uma edição especial

A Associação Viking reu-
niu 35 jovens de 13 e 

14 anos em dezembro para 
dois dias memoráveis. Teve to-
boágua, caça-monstro, noite da 
pizza e do sorvete, acantona-
mento, todas as brincadeiras 
que estão no imaginário e na 
lembrança de muita gente que 
participa ou participou das co-
lônias de férias da AV.

A edição de dezembro foi 
para quem não pôde frequentar 

a colônia tradicional nos últi-
mos dois anos e que, pela idade, 
teria que se despedir do even-
to, um clássico da associação. 
“Nós atendemos normalmente 
até 12 anos. Mas essa foi para 
as crianças que não participa-
ram das últimas edições, quan-
do completariam a idade limite 
e então seria sua última colônia. 
Fizemos então uma edição es-
pecial de despedida”, diz Lean-
dro Moreira, técnico de lazer da 

CELEBRAÇÃO A Colônia de Férias especial da AV empolgou com uma 
variedade de brincadeiras e reencontros. Clique na foto e veja o vídeo

https://bit.ly/3HanwDA
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DESPEDIDA Jovens se despendem com saudade e boas lembranças 
após longo tempo nas colônias de férias. Clique na foto e confira o vídeo

AV e responsável pela coorde-
nação das colônias.  

Uma despedida cheia de 
grandes momentos. “Me diver-
ti muito, a gente riu bastan-
te, foi dormir tarde, contamos 
histórias. Foi bem legal. Gos-
tei muito, muito, muito”, faz 
questão de enfatizar Ana Julia 
Karaczok, de 14 anos. “A gen-
te tem a oportunidade de sair, 
brincar, conhecer outras pesso-
as. É muito maneira essa expe-
riência”, completa João Pedro 
Marcondes da Luz, de 13 anos. 

Grandes momentos que vão 
deixar saudade. “Consegui en-
contrar muitos amigos, fiz no-

vos também. Ficam lembranças 
muito boas”, diz João Pedro. 
“Vão ficar todos os meus ami-
gos na minha memória. Espero 
que a minha amizade com eles 
dure por muito tempo. Eu vou 
sentir muita falta de várias pes-
soas daqui e desse ambiente da 
colônia também, que faz parte 
da minha história”, conta Ana 
Julia. “Muitas famílias trazem 
as crianças desde os seus cinco 
anos e a gente vai acompanhan-
do no decorrer dos anos. Hoje 
vejo eles saindo, o tamanho que 
estão, como o tempo passou. É 
toda uma trajetória e isso é ba-
cana”, finaliza Leandro. 

https://bit.ly/32hA4dD
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TUDO PARA VOCÊ
AV renova parceria com o Clube Gazeta e o Gympass

O Clube Gazeta By Vi-
king é uma experiência 

de descontos exclusiva para os 
associados. Reúne mais de 700 
estabelecimentos de diversas ca-
tegorias em Curitiba e região. 
Os associados não pagam nada. 
Só precisam se inscrever e apro-
veitar descontos, sorteios e pro-
moções. O objetivo principal é 
fazer as pessoas aproveitarem 
restaurantes e atividades cultu-
rais, além de serviços e cursos.

O Gympass é uma plataforma 
de qualidade de vida e bem-es-
tar. São milhares de academias, 
dezenas de apps de bem-estar e 
centenas de parceiros com aulas 
online ao vivo. Você escolhe en-
tre oito planos, paga uma única 
mensalidade e acessa várias ativi-
dades. O Gympass oferece vários 
aplicativos que variam de acordo 
com o plano e que incluem nu-
trição, meditação, aulas online e 
gravadas e até coach.

CONEXÃO COM A NATUREZA O Gympass permite praticar atividade 
física sob orientação em qualquer lugar por meio de apps e aulas online
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EXPERIÊNCIAS EXCLUSIVAS

Gazeta by Viking 
É um clube de experiência. 
Reúne mais de 700 estabeleci-
mentos de diversas categorias, 
de Curitiba e região em quatro 
segmentos: estabelecimentos, 
gastronomia, lazer e outros. 
Cada segmento tem suas cate-
gorias. Estabelecimentos, por 
exemplo, oferece opções como 
academias, bares e baladas, 
beleza e educação. Em gastro-
nomia são 11 categorias como 
cafeterias, hamburguerias, piz-
zarias e supermercados. O prin-
cipal objetivo é fazer as pesso-
as aproveitarem restaurantes e 
atividades culturais e, com isso, 
curtirem a cidade. Acesse aqui.

Saiba mais sobre o Clube Gazeta by Viking e o Gympass

Gympass 
Plataforma 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 mais de 600 do Brasil e de 
outros países com aulas cole-
tivas ou com personal trainers, 
essas individuais. Tem também 
o Gympass Wellness que reúne 
mais de 40 apps parceiros para 
integrar corpo, mente e espíri-
to com a promoção de hábitos 
saudáveis. São oito planos. A 
principal vantagem é pagar uma 
única mensalidade e ter acesso 
a várias atividades. Acesse aqui.

https://bit.ly/3cvUQXE
https://bit.ly/3bG9890
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O GRANDE SALTO
Capoeira e Cidadania é um jogo de valores saudáveis

O projeto da Associação Vi-
king tem 16 anos e 350 

alunos. Retornou no fim do ano 
passado as aulas presenciais após 
quase dois anos por via remota. 
Em novembro teve o tradicional 
batismo e troca de cordas.

No ginásio da AV toda se-
mana, os alunos aprendem esse 
conjunto cultural afro-brasileiro 
que mistura arte marcial, espor-
te, cultura popular, dança e mú-
sica. Mas o Capoeira e Cidadania 

é muito mais. Combina a esse 
caldo de expressões uma longa 
história de sólidos valores. Um 
bom exemplo é a união de fa-
mílias ao redor do projeto. E não 
apenas como pais espectadores. 
Também como alunos. 

Rebeca Gama dos Santos Mo-
raes Pessoa é mãe de Rafael e 
Eduardo, ambos com 13 anos. 
“Deixei fazer porque era uma 
atividade física, mas não incen-
tivava, não apoiava”, conta ela. 

O QUE O OLHO VÊ O Capoeira e Cidadania une famílias em ambiente 
saudável e que mistura pedagogia, arte, cultura. Clique na foto e assista

https://bit.ly/3GSTYtM
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AS CONEXÕES Amizade e respeito ao próximo. Capoeira e Cidadania é 
também um jogo de sólidos valores éticos. Clique na foto e veja o vídeo

Chegou o batizado e, contra a 
vontade, a mãe foi assistir. “E 
então eu vi um ambiente mui-
to bom. Acabei me envolvendo 
e hoje sou aluna”, diz Rebeca 
com um sorriso largo. “Muitos 
pais assistiam e percebemos o 
interesse. Então montamos au-
las adaptadas para eles. Todo 
mundo pode fazer capoeira”, 
afirma Jorge Luiz de Freitas, o 
“Piriquito”, coordenador do Ca-
poeira e Cidadania. Rebeca diz 
que, quanto aos filhos, ganhou 
paz de espírito por saber que a 

energia extra deles está em algo 
produtivo. A mãe orgulhosa 
destaca ainda o ótimo desem-
penho na escola. 

“A capoeira é um resgate, 
contextualiza a nossa história: 
é arte, é cultura, é educação. 
Hoje o projeto Capoeira e Ci-
dadania é uma referência den-
tro da Associação Viking pelo 
que é, uma ferramenta peda-
gógica”, afirma “Piriquito”. “A 
Associação Viking proporciona 
um ambiente que não existe na 
rua”, completa Rebeca. 

Capoeira exporta a cultura brasileira. Conheça a história 

https://bit.ly/3H7LGP9
https://bit.ly/3GQB474
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OS FRUTOS DA AV
Árvores frutíferas se espalham pela associação

Ameixa, araçá, laranja, 
acerola, pitanga, cerejei-

ra-do-mato, gabiroba. Quem 
passeia pela Associação Viking 
encontra mais de uma centena 
de árvores frutíferas. A cada co-
lônia de férias, as crianças que 
participam plantam três novas 
árvores. No fim da última Olivi-
king, em 2019, a associação ga-
nhou o jardim da Oliviking com 
mais 20 árvores frutíferas. E em 
outubro do ano passado, em uma 

iniciativa do Projeto Pescar em 
parceria com a Casa Verde e a 
AV, alunos do programa planta-
ram mais 20 espécies. 

“Já temos mais de 100 ár-
vores plantadas na associação. 
A ideia é que daqui a 10, 15 
anos, todos possam desfrutar 
dessa nossa plantação, de nos-
so pomar”, diz Sidclei Chaves, 
coordenador da associação. 
“As árvores simbolizam vida, 
um momento bem especial.”

DIRETO DO PÉ Associação recebe novo plantio de mudas e já tem 
espalhadas mais de 100 árvores frutíferas. Clique na foto e veja o vídeo

https://bit.ly/3GJdr01
https://bit.ly/3DTzxLw
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AS NOVAS Mudas de 20 árvores frutíferas que alunos do Projeto Pescar 
plantaram na associação no ano passado, uma compensação ambiental

O plantio de 20 espécies por 
alunos do Projeto Pescar foi 
uma compensação ambiental 
pelo corte de 10 pinus, que são 
árvores exóticas, no bosque da 
Casa Verde. “Os próprios alu-
nos fizeram o convite individual 
a cada voluntário que de alguma 
maneira tocou a sua experiên-
cia no projeto”, afirma Caroline 
Lesniovski Davilla, educadora 
social do projeto. Os voluntá-
rios, que são o coração do pro-
jeto ao dedicar tempo para levar 
conhecimento aos alunos, parti-

ciparam da ação de plantio ao 
lado deles. Além do plantio das 
espécies, os alunos participaram 
de um estudo sobre o que são 
as árvores nativas e a compen-
sação ambiental.

“A compensação é necessária 
porque, quando você corta ár-
vores, retira algum serviço que a 
natureza presta para todos. Pode 
ser uma fruta, uma sombra, um 
ar mais puro, um clima mais fres-
co”, explica Thaís Krauss Ortiz, 
bióloga e educadora ambiental 
da Casa Verde.

Árvores influenciam a qualidade da saúde e o estilo de vida

https://bit.ly/3dPjkwb
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DE VOLTA, ASSOCIADOS DESTACAM 
A CONVIVÊNCIA EM FAMÍLIA FORA 

DE CASA E A NATUREZA EXUBERANTE 
COMO PONTOS ALTOS DA AV

RENOVAÇÃO E 
REENCONTRO
RENOVAÇÃO E 
REENCONTRO
DE VOLTA, ASSOCIADOS DESTACAM 

A SEGURANÇA, A NATUREZA 
EXUBERANTE E A CONVIVÊNCIA EM 

FAMÍLIA COMO PONTOS ALTOS DA AV
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LEIA E VEJA NAS PRÓXIMAS 8 PÁGINAS

COM INFRAESTRUTURA RENOVADA, 
ASSOCIAÇÃO VIKING REFORÇA AINDA 

MAIS O CONCEITO DE EXTENSÃO 
DE CASA PARA OS ASSOCIADOS 
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A FAMÍLIA VOLTOU
Reencontro com AV eleva bem-estar de associados

O coronavírus ainda está aí. 
Mas a vacinação avan-

ça e vamos nos adaptando. Dois 
anos após o início da pandemia, 
a AV reabriu praticamente todos 
os seus espaços a céu aberto. E 
os associados são cada vez mais 
frequentes. Quem retorna para 
aproveitar a imensa e diversa in-
fraestrutura de lazer e bem-estar 
encontra novidades e relata satis-
fação, alegria e segurança após um 
longo período de confinamento. 

“Voltar dá uma sensação de 
esperança”, afirma Ana Karoly-
na Fila, que reuniu a família em 
uma das churrasqueiras num sá-
bado ensolarado para comemo-
rar seu aniversário. “A associação 
é uma extensão da casa da gen-
te. Então sempre que tem algum 
evento, poder escolher aqui para 
comemorar é muito bom”, diz a 
aniversariante.  

“É uma combinação de muitas 
coisas: a estreia num dia muito 

A FALTA QUE FEZ Novo parquinho da AV. Associados falam da alegria 
que é voltar aos vários espaços da associação. Clique na foto e assista

https://bit.ly/32qx2TJ
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bonito e um mix de novidade 
e ansiedade por conta de poder 
sair e fazer algo com a família”, 
diz Vanilson Bavaresco da Silva, 
na churrasqueira ao lado.

“Esse momento de lazer com 
a família em que você relaxa e 
deixa a cabeça fresca para iniciar 
na segunda um novo ciclo é es-
sencial para a nossa qualidade de 

vida e bem-estar mental”, afirma 
Joel Cordeiro dos Santos, um 
frequentador assíduo da associa-
ção com a esposa e os filhos. 

Ana, Vanilson e Joel. O rela-
to deles é uma síntese do senti-
mento que abraça todos que já 
voltaram a frequentar a AV. A 
gente espera você. Venha e seja 
muito bem-vindo!  

ASSOCIAÇÃO ESTÁ REPLETA DE NOVIDADES

A associação aproveitou o tem-
po fechada e fez mais de uma 
dezena de obras. Tudo pelo 
bem-estar dos associados. 

A lista tem a revitalização da 
academia, uma nova sala no gi-
násio de esportes, as reformas 
e expansão das churrasqueiras, 
agora com modernos espaços 
gourmet. Ainda, um novo e mo-

AV, que nunca parou, modernizou a sua infraestrutura

derno parquinho e um campi-
nho de futebol sintético para a 
meninada, entre muitas outras 
intervenções. 

O Viking Família apresentou 
todo esse novo legado de qua-
lidade de vida na edição de 
setembro e outubro. Você não 
viu ainda? Então clique aqui e 
confira a reportagem especial.

https://bit.ly/3FgmLby
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NATUREZA AMPLA
Extensa área verde e protocolos garantem segurança

A Associação Viking é na-
turalmente um espaço seguro 
contra o coronavírus. A extensa 
área verde a céu aberto garante 
uma excelente circulação de ar e 
permite manter o distanciamen-
to social sem complicações. Mas 
além disso a AV adota protoco-
los rígidos de segurança de acor-
do com o que determina a área 
de Saúde da Volvo e as autorida-
des sanitárias públicas. 

“A pandemia não permite um 

milímetro de concessão. Segui-
mos regras muito bem definidas 
e estamos o tempo todo avalian-
do o desenvolvimento da crise 
sanitária”, diz Sidclei Chaves, 
coordenador da AV. “Por isso, 
antes de frequentar a AV, visite 
o nosso site e se informe sobre 
os protocolos e como reservar os 
nossos espaços”, completa ele. 

Quem já voltou à associação 
vê com muito bons olhos todo 
esse cuidado. “É uma retomada 

É PURO BEM-ESTAR O retorno à Associação Viking une qualidade 
de vida com segurança e muito verde. Clique na foto e assista ao vídeo

https://bit.ly/3Jae0lu
https://bit.ly/2F63ZK1
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muito boa e com segurança, por-
que tem regras”, afirma Adriano 
Rasch Zebe, que reuniu a famí-
lia para um sábado de sol em 
uma das churrasqueiras da AV. 
“É um período em que é pre-
ciso respeitar o distanciamento 
porque os riscos ainda não aca-
baram. A ideia quando a gente 
decidiu vir para cá foi reunir só 

o núcleo familiar: eu, minha es-
posa e minha filha”, conta Va-
nilson Bavaresco da Silva. 

“A gente mantém a másca-
ra, os cuidados, mas é uma fe-
licidade poder voltar. Chega de 
ficar trancado dentro de casa”, 
diz Ana Karolyna Fila. “É muito 
bom, dá para aproveitar muito”, 
completa Adriano. 

Aqui, além de ter um espaço excelente, você 
tem a oportunidade de manter o distanciamento, 
você está próximo à natureza e consegue aprovei-
tar muito bem todas as opções que a AV oferece

Vanilson Bavaresco da Silva

Para minha família foi difícil, porque a gen-
te sempre frequentou, sempre fez aqui todos os 
eventos, desde aniversário a festas de parentes, 
amigos. Voltar com segurança é muito bom 

Joel Cordeiro dos Santos

O que espero é que depois da pandemia a gente 
leve também um pouco de aprendizado com tudo 
o que aconteceu, que o principal da vida são a 
família, os amigos, as pessoas que a gente ama

Ana Karolyna Fila
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ESPECIAL AV RENOVAÇÃO E REENCONTRO

A NOVA ACADEMIA
AV reequipa espaço com novos e modernos aparelhos

A associação deu continui-
dade à série de melhorias que 
fez na academia durante todo o 
ano passado: trocou seis equi-
pamentos e adquiriu mais três, 
num total de nove aparelhos 
novos. “São bem modernos, 
com ergonomia avançada, dão 
mais segurança ao exercício, o 
rendimento também é melhor 
porque a anatomia é bem mais 
completa”, explica Adriano 
Knaut, técnico de lazer da AV.

Os novos equipamentos são 
tanto para pernas quanto para 
membros superiores e tronco. 
As novidades são o gráviton, a 
gaiola de agachamento e o cross 
over angulado, equipamento di-
nâmico usado para fazer vários 
exercícios. E a AV substituiu por 
modelos mais modernos o ex-
tensor, o flexor, o adutor, o ab-
dutor, o leg press e o voador.  

A academia agora tem duas sa-
las, uma para musculação e outra 

AS NOVIDADES Academia ganhou equipamentos modernos, com 
ergnomia avançada e que elevam segurança. Clique na foto e assista

https://bit.ly/3m7KbZ1
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para o trabalho aeróbico. Antes 
da última leva de equipamentos, 
a associação já havia equipado a 
sala de aeróbica com novos elíp-
ticos. E é tudo gratuito. “É uma 
ótima oportunidade para os as-
sociados virem e conhecerem os 
novos equipamentos e melho-
rias”, convida Adriano.  

A AV mantém os mesmos 
padrões de segurança com lim-

peza dos equipamentos e pro-
teção por álcool e elevou para 
15 o número de pessoas que 
podem estar no espaço por ho-
rário. A academia abre das 6h às 
13h e das 15h às 22h. Para usar, 
é preciso se inscrever pelo apli-
cativo. “Os horários de pico já 
estão completos, mas são mui-
tas as opções e ainda tem muita 
vaga”, afirma Adriano.  

OS NOVOS EQUIPAMENTOS

Cross over angulado
Oferece amplitude de movi-
mento para treinos da região 
peitoral. Fortalece e define a 
musculatura e auxilia no ganho 
de massa muscular magra.

Graviton
Para membros superiores e in-
feriores. Fortalece glúteo, qua-
dril, bíceps e abdômen. Ajuda 
no ganho de massa muscular. 

Gaiola de agachamento
Demanda dos alunos da aca-
demia, é própria para exercícios 
de supino, agachamento, barra 
fixa e press com barra.

Conheça os aparelhos que são novidade na academia
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OS NOVOS EQUIPAMENTOS

Abdutor
Força as pernas para fora. Toni-
fica e aumenta a resistência ao 
atingir músculos de diferentes 
áreas dos membros inferiores. 

Adutor
Força as pernas para dentro 
e ativa de forma completa os 
músculos adutores da coxa. 

Extensor 
Trabalha os músculos do qua-
dríceps (parte da frente da 
coxa) para hipertrofia da região.

Flexor
Fortalece os membros inferio-
res e colabora para o ganho de 
massa da parte de trás da coxa.

Leg press
Para membros inferiores por 
meio da flexão e a extensão das 
pernas com a pessoa sentada. 

Voador
Trabalha toda a área do peitoral, 
desde o músculo peitoral maior 
até os menores. 

Confira os aparelhos substituídos por versões modernas

ESPECIAL AV RENOVAÇÃO E REENCONTRO
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ALUNOS DESTACAM OS MUITOS BENEFÍCIOS

“Relaxa. Aqui é um momento 
que uso para descomprimir a 
tensão”, diz Felipe Stahl, que 
treina na AV desde 2011. Feli-
pe conta que busca treinar de 
segunda a sexta. “O importante 
é a constância e evitar inter-
valos grandes porque aí você 
perde seu progresso no trei-
namento”, conta. E elogia os 
novos equipamentos. “São mais 
modernos, com amplitude me-
lhor para os exercícios e com 
isso contribuem mais.” 

Felipe e Reinaldo apontam ganho de qualidade de vida

Reinaldo Nizorek diz que os 
exercícios trazem benefícios 
tanto para a parte intelectual 
quanto para o desenvolvimento 
do dia a dia. “Melhorou minhas 
funções fisiológicas e a dispo-
sição física tanto no trabalho 
quanto em casa”, conta ele. 
Reinaldo diz que voltar para a 
academia, encontrar o pesso-
al e cada um motivar o outro é 
muito legal. “Os aparelhos no-
vos agregam bastante na diver-
sidade de exercícios”, finaliza.

TUDO DE BOM Sono, ganhos fisiológicos, menos estresse, foco e 
concentração. Quem malha na AV lista benefícios. Clique na foto e veja

ESPECIAL AV RENOVAÇÃO E REENCONTRO

https://bit.ly/3pXNX8j
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SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

A SAÚDE BÁSICA
O que estar atento para crianças, mulheres e homens

A pandemia do coronavírus 
afastou uma parte significativa 
das pessoas dos consultórios mé-
dicos e dos cuidados essenciais 
com a saúde. Quase dois anos 
depois do começo da crise sani-
tária, não dá mais para esperar: é 
hora de retomar a atenção com 
a prevenção. “É sempre impor-
tante lembrar que prevenir é o 
melhor remédio. E para que isso 
ocorra a gente precisa retomar 
os cuidados básicos”, diz a médi-

ca do trabalho Helen Zancana-
ro Amatuzzi. A médica lembra 
que a receita clássica de uma boa 
saúde passa pela atividade física 
e uma dieta balanceada. Mas, 
tanto tempo depois do início da 
pandemia, é preciso destacar ou-
tros pontos importantes da pre-
venção, como o calendário de 
vacinas, consulta a médicos de 
rotina e exames essenciais. 

Começamos com as crianças. 
“Os pais precisam ter atenção 

AS MULHERES Cuidados essenciais começam na visita ao ginecologista 
e passam pelos exames preventivos. Clique na foto e confira no vídeo

https://bit.ly/32ZQgQF
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desde que a criança nasce não 
só para detectar doenças, mas 
para acompanhar o crescimen-
to, o peso, fazer as orientações 
em relação às imunizações, que 
são as vacinas, conferir o de-
senvolvimento neurológico, o 
desenvolvimento motor e tam-
bém o desenvolvimento social. 
As crianças levadas ao médico 
só quando estão doentes per-
dem todo esse acompanhamen-
to”, destaca Helen. 

As mulheres devem fazer da 
visita ao ginecologista uma roti-
na. E dois exames são essenciais: 
o Papanicolau, para detectar al-
terações nas células e evitar o 
câncer do colo do útero; e a ma-

mografia, para prevenir o câncer 
de mama. “O Papanicolau deve 
ser feito pelo menos a partir dos 
25 anos e a mamografia a partir 
dos 40 para a mulher que não 
tem história de câncer de mama 
na família”, explica a médica. 

E os homens? O primeiro de-
safio é vencer o hábito que boa 
parte deles têm de não se cui-
dar. “Eles procuram muito me-
nos médicos para consulta de 
prevenção. Isso é muito perigoso 
porque reduz a expectativa de 
vida dos homens em relação às 
mulheres”, alerta Helen. Dados 
do IBGE apontam que os ho-
mens vivem em média 7,3 anos 
a menos que as mulheres.

OS HOMENS Primeiro desafio é vencer cultura de não se cuidar e estar 
atento à prevenção, que salva vidas. Clique na imagem e confira o vídeo

https://bit.ly/31lTLQX
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SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

PÍLULAS DE SAÚDE

Crianças
As consultas ao pediatra servem para acompa-
nhar o crescimento, o peso, receber orientações 
sobre vacinas, conferir o desenvolvimento neuro-
lógico, motor e social. O(a) pediatra orientará a 
periodicidade das consultas para o acompanha-
mento em cada caso.

Mulheres
Desde a adolescência devem procurar um gine-
cologista para acompanhamento e orientações de 
rotina. Ao longo da vida, se submeter a dois exames 
preventivos: o Papanicolau e a mamografia. O pri-
meiro a partir dos 25 anos e o segundo, dos 40 se 
não tiver história desse tipo de câncer na família. 

Homens
Primeiro é preciso vencer uma cultura de não se 
cuidar, hábito que reduz muito a expectativa de 
vida em relação às mulheres (7,3 anos, segundo o 
IBGE). Além de consultas, exames de rotina e aferir 
a pressão arterial, fazer anualmente a partir dos 40 
anos dois exames de prevenção do câncer de prós-
tata: o PSA, que é um exame de sangue, e o toque. 

Idosos
A partir dos 60 anos aumenta o risco de acidentes 
domésticos e a imunidade cai. Por isso, é impor-
tante o acompanhamento regular de um médico, 
como um clínico ou um geriatra, que é o especia-
lista em atender as pessoas que já começaram o 
processo de envelhecimento.

O essencial para crianças, mulheres, homens e idosos
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A FORÇA DA IMUNIZAÇÃO

Ao nascer O bebê recebe 
BCG e hepatite B. 
Dois meses Pentavalente, VIP, 
pneumocócica 10 V e rotavírus.
Três meses Meningocócica C. 
Quatro meses A 2ª dose da 
pentavalente, da VIP, da pneu-
mocócica 10 V e da rotavírus. 
Cinco meses A 2ª dose da 
meningocócica C. 
Seis meses A 3ª dose da 
pentavalente e VIP e também 

Serão 20 doses de vacinas apenas no primeiro ano de vida

a influenza, que tem a 2ª dose 
aos sete meses. 
Nove meses Febre amarela. 
12 meses A 3ª dose da pneu-
mocócica 10 V, da meningocó-
cica C e a tríplice viral. 
A partir do primeiro ano e 
num esquema que vai até os 
19, as vacinas DTP e VOP 1ª e 
2ª doses, hepatite A, tetra viral, 
varicela, meningocócica ACWY, 
HPV e dupla adulto.

Clique e confira o esquema vacinal para todas as idades

AS CRIANÇAS A saúde dos pequenos vai desde o acompanhamento 
da altura ao desenvolvimento social. Clique na foto e confira as dicas

https://bit.ly/32WL8MS
https://bit.ly/3EP5s07
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O MAIS COMUM
Câncer de pele é o de maior incidência no Brasil

O tipo não melanoma equi-
vale a três em cada dez 

casos detectados, segundo o Inca, 
o Instituto Nacional de Câncer. 
É mais comum em pessoas aci-
ma de 40 anos. Mas com a ex-
posição cada vez mais frequente 
de jovens aos raios solares, a mé-
dia de idade está em queda.

“Pessoas de pele clara, sensí-
veis à ação dos raios solares, com 
história pessoal ou familiar deste 
câncer são as mais atingidas”, diz 

o médico dermatologista Gerson 
Dellatorre. O mais frequente e 
também o de menor mortalida-
de. Mas, se não tratado de forma 
adequada, pode deixar mutila-
ções. “O único fator de preven-
ção é a proteção solar. Lem-
brando que proteção solar não 
significa apenas o uso do prote-
tor solar, mas uma série de me-
didas como, por exemplo, evitar 
o hábito de bronzeamento”, diz 
o dermatologista.

FIQUE ATENTO O câncer de pele no começo pode ser muito sutil. Clique 
na imagem e veja em vídeo o que observar em casa e como prevenir

VOAM O SEU PLANO DE SAÚDE VOLVO

https://bit.ly/32NXtCZ
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VOAM O SEU PLANO DE SAÚDE VOLVO

OS RISCOS DE CADA UM Clique na foto e saiba quem está mais 
exposto ao câncer de pele, os tipos mais comuns e como tratar

1 colher de chá 
Rosto, cabeça e pescoço

1 colher de chá
Cada braço e antebraço

2 colheres de chá
Frente e costas do torso

2 colheres de chá
Cada coxa e perna

O USO CORRRETO DO PROTETOR SOLAR
Siga a regra das colheres de chá e proteja-se o tempo todo

https://bit.ly/3qAZ8UP


32 | O VIKING FAMÍLIA JAN FEV 2022

MEIO AMBIENTE UM VALOR VOLVO

O CLIMA URBANO
Como a sustentabilidade impacta dia a dia das cidades

A ONU propôs em 2015 a 
Agenda 2030, 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável a 
serem alcançados até 2030. En-
tre os objetivos, agir contra as 
mudanças climáticas. A COP26, 
a última conferência das Nações 
Unidas sobre mudanças climá-
ticas, determina a necessidade 
de acelerar a redução global das 
emissões de dióxido de carbono 
e fixou a meta de 45% até 2030.

O que a Agenda 2030 e a 

COP26 mostram é que a sus-
tentabilidade ambiental é mais 
que urgente, é para agora por-
que vai além de um planeta mais 
quente. A poluição do ar, por 
exemplo, causada principalmen-
te pela queima dos combustíveis 
fósseis, gera danos respiratórios 
e eleva a mortalidade por doen-
ças cardiovasculares e pulmona-
res. Drama principalmente nas 
grandes cidades. A produção de 
alimentos é cada vez mais im-

ENTENDA A Terra tem limites e sustentabilidade é transversal, diz Eloy 
Casagrande, do Escritório Verde da UFTPR. Clique na foto e assista

https://bit.ly/34livK1
https://bit.ly/3zECP4L
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SOU ECO+ Programa mobiliza funcionários por ações e atitudes susten-
táveis para além da Volvo. Clique na foto, veja o vídeo e conheça a iniciativa

pactada pela mudança no pa-
drão de chuvas. O setor agrícola 
tem dificuldades crescentes de 
prever o volume. E sem planeja-
mento, a colheita sofre perdas e 
a comida do seu supermercado, 
da sua feira, fica mais cara. 

Saúde e alimentos são apenas 
dois exemplos de como o aque-
cimento global e as mudanças 
climáticas impactam cada vez 
mais o cotidiano das cidades. 
Relatório do Painel Brasileiro de 
Mudanças Climáticas lembra 
que “as cidades concentram a 
maioria dos ativos e das ativi-
dades econômicas, fatores que 
fazem com que esses ambien-
tes estejam altamente vulnerá-

veis às mudanças climáticas”. 
O relatório lista o aumento 
de temperatura, ilhas de calor, 
inundações e escassez de água 
e alimentos como os principais 
danos às cidades provocados 
pelo desequilíbrio do clima.

“O planeta tem um limite, 
uma área biológica de menos de 
15% para retirar recursos natu-
rais, fornecer energia, alimentar 
as pessoas. Se não entendemos 
isso ainda, então nós somos insus-
tentáveis”, diz Eloy Casagrande, 
professor de sustentabilidade da 
UFTPR e coordenador do Escri-
tório Verde, iniciativa inédita e 
referência no Brasil em susten-
tabilidade e inovação. 

https://bit.ly/3EZOLiz
https://bit.ly/32UpHN0
https://bit.ly/32UpHN0
https://bit.ly/3G6ujxR
https://bit.ly/3G6ujxR
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A TERRA NÃO AGUENTA MAIS

1 O aquecimento global é pior 
e mais rápido do que se temia. 
Por volta de 2030, dez anos an-
tes do que se estimava, poderá 
alcançar o limite de +1,5 0C, 
com riscos de desastres “sem 
precedentes” para a humanida-
de, já sacudida por ondas de 
calor e inundações, informa o 
Painel Intergovernamental de 
Mudanças Climáticas da ONU.

2 O mesmo painel aponta que 
o degelo dos polos fará com 
que o nível dos oceanos con-
tinue subindo por “séculos ou 
milênios”. O mar, que já subiu 
20 cm desde 1900, ainda po-
deria aumentar mais meio metro 
até 2100 mesmo que o aqueci-
mento seja mantido a +2 0C.

Quatro dados que mostram o esgotamento do planeta

Qual a sua pegada de carbono? Acesse calculadora do G1

3 Cientistas preveem uma 
frequência cada vez maior de 
eventos extremos climáticos 
(tempestades tropicais, inun-
dações, ondas de calor, seca, 
nevascas, furacões, tornados 
e tsunamis) com graves con-
sequências para o homem e 
ecossistemas naturais, com 
risco de extinção de espécies 
de animais e de plantas.

4 A Terra entrou em déficit de 
recursos naturais em 1970. 
Desde então, a humanidade 
consume mais do que o planeta 
consegue se regenerar. Para 
manter o mesmo padrão de 
consumo atual, seria necessário 
1,75 planeta Terra, segundo a 
Global Footprint Network. 

https://glo.bo/3q9mHF7
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5 ATITUDES SUSTENTÁVEIS 

1 Cuide do seu lixo 
Separe e descarte corretamen-
te para a reciclagem.

2 Use transportes sustentáveis 
Prefira o transporte público ou 
vá de bicicleta. 

3 Economize água e energia
Reduza o tempo de banho e 
desligue da tomada. Aparelhos 
em stand-by são até 12% do 
total da conta de energia. De 
dia, aproveite a luz natural.

Práticas simples para você adotar no seu dia a dia

4 Pense antes de comprar
Você poupa recursos naturais 
e reduz a produção de lixo. E 
reutilize, que é melhor que re-
ciclar. O jeans velho pode virar 
pano para limpeza; a garrafa, 
um lindo vaso de plantas. 

5 Tenha plantas em casa
Controlam o microclima e dei-
xam a temperatura mais agradá-
vel. Com isso, você reduz o uso 
do ventilador e ar-condicionado 
no calor e gasta menos energia.

MEIO AMBIENTE UM VALOR VOLVO

COTIDIANO Emerson e o sabão biodegradável. Para ele e a sua colega 
Camile, sustentabilidade é uma prática diária. Clique na foto e veja o vídeo  

https://bit.ly/3fG1Var
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AGENDA AV PARA CURTIR O ANO TODO

Três delas agora são espa-
ços gourmet para até 40 
pessoas com churrasquei-
ra com duas grelhas, bal-
cão, pia com torneira móvel, 
forno e fogão elétrico, gela-
deira e freezer. Ainda, lumi-
nárias, mesas e uma área 
externa calçada. Abertas 

Tem grande variedade de pei-
xes e ganhou deck com mesa 
e guarda-sóis. Aos sábados, 
das 9h às 12h e das 13h30 às 
17h30. São 10 vagas por ho-
rário apenas para associados 
e dependentes. Inscreva-se 
no site da associação.

sexta das 17h às 23h e sá-
bado e domingo das 10h às 
19h. Sábado e domingo, no 
mesmo horário, funciona o 
Empório do Churrasco com 
todos os utensílios pro seu 
churrasco. Vá ao nosso site 
para reservas e acesse aqui 
o protocolo de segurança.

CHURRASQUEIRAS

PESCARIA NO LAGO

https://bit.ly/2F63ZK1
https://bit.ly/2F63ZK1
https://bit.ly/3HLhFVl


O VIKING FAMÍLIA JAN FEV 2022 | 37 

AGENDA AV PARA CURTIR O ANO TODO

Passou por ampla reforma. 
E quem já retomou os exer-
cícios conferiu as muitas 
mudanças que moderniza-
ram o espaço. Agora são 
duas salas, uma para mus-
culação e outra para exer-
cícios aeróbicos. Ambas re-
ceberam novos e modernos 

Traga a família para um conta-
to incrível com a natureza. A AV 
reformou e modernizou o par-
quinho, agora junto às churras-
queiras, ao Contêiner do Lazer 
e a um minicampo de futebol 
sintético, outra novidade.  Sem 
reserva. Basta chegar.

equipamentos, nova pintura, 
bebedouro, distanciamento 
maior entre os aparelhos e 
otimização da área para cir-
culação. Até 15 pessoas por 
horário. De segunda a sex-
ta, das 6h às 13h e das 15h 
às 22h. Para usar, precisa 
agendar pelo aplicativo.

ACADEMIA DE GINÁSTICA

ÁREA VERDE E PARQUINHO
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São duas quadras para vô-
lei, futevôlei e beach tênis 
e quatro quadras de tênis, 
duas delas de saibro, uma 
novidade, e duas de clay 
tech, todas agora com ilu-
minação em led. A quadra 
de areia ganhou nova dre-
nagem que acabou com a 

Ideal para correr ou uma cami-
nhada ao ar livre. Aberta de se-
gunda a sexta, das 6h às 20h, 
e sábado, das 8h às 17h. Pre-
cisa agendar. Já quem procura 
assessoria, entre em contato 
com o Viking Runners, que tem 
também atendimento online.

inundação por longos pe-
ríodos após chuva. Com o 
novo sistema, a quadra seca 
em 24 horas. De segunda a 
sexta, das 14h30 às 21h30, 
e sábado e domingo, das 
9h às 18h. Vá ao site da AV 
para reserva e para conferir 
o protocolo de segurança.

QUADRAS

PISTA DE ATLETISMO

AGENDA AV PARA CURTIR O ANO TODO

https://bit.ly/2F63ZK1
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Cada etapa do ranking ga-
nha o nome de um grande 
torneio de tênis. São quatro 
grupos com seis participan-
tes cada. Se classificam para 
uma segunda fase os qua-
tro primeiros de cada grupo. 
Os atletas podem acompa-
nhar tudo por um aplicativo. 

Ideal para fortalecer o sistema 
cardiorrespiratório. Presencial 
e online. Na AV às terças e quin-
tas às 16h30 e 17h30. Já pelo 
app Zoom também às terças 
e quintas às 7h, 17h e 18h30. 
Precisa se inscrever e tem uma 
pequena mensalidade.

Para integrar a competição, 
fique de olho no site da AV 
para saber quando começa. 
O ranking é exclusivo para 
funcionários e dependentes 
da associação e você não 
precisa participar de todas 
as etapas. Cada uma delas 
é independente. 

RANKING DE TÊNIS

TREINO FUNCIONAL

AGENDA AV PARA CURTIR O ANO TODO

https://bit.ly/2F63ZK1
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Um clássico que, na pan-
demia, a associação levou 
para a casa dos associados 
e que faz muito sucesso. 
Você se inscreve e a AV en-
via para a sua casa um kit 
com todos os ingredientes 
para preparar o prato. Pela 
plataforma Zoom, o Chef 

Um sucesso que reúne deze-
nas de jogadores em dois tor-
neios anuais, o do primeiro e 
o do segundo semestre. Com 
a pandemia, a disputa migrou 
para o ambiente virtual. Fique 
atento ao nosso site para sa-
ber quando começa.

Toni ensina passo a passo 
pratos variados muitas ve-
zes para toda a família, uma 
integração que veio para fi-
car. O Cozinha Fácil online 
segue em 2022. Fique de 
olho no nosso site e redes 
sociais. Praticamente todo 
mês tem uma nova edição.

COZINHA FÁCIL

VIKING POKER TOUR

AGENDA AV PARA CURTIR O ANO TODO
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Outro clássico da associa-
ção que funcionou muito 
bem online, versão que tam-
bém continua em 2022. O 
artista plástico Cláudio Bel-
mudes ensina técnicas va-
riadas de artesanato. Assim 
como o Cozinha Fácil, é ide-
al para integrar famílias em 

No Cartola FC, cada partici-
pante cria seu time virtual e 
disputa com os outros para 
saber quem se sai melhor. Já 
a Maratona Fifa é uma compe-
tição online do game de fute-
bol mais badalado do mundo. 
Saiba mais no site da AV.

aulas pelo aplicativo Zoom 
que também relaxam e fa-
zem muito bem à sua saú-
de mental. A AV envia para 
a sua casa tudo que é pre-
ciso para a aula. É só ficar 
atento ao nosso site e redes 
sociais porque sempre tem 
um curso novo.

FAZENDO ARTE

CARTOLA FC E FIFA GAME

AGENDA AV PARA CURTIR O ANO TODO
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www.volvogroup.com.br

www.associacaoviking.com.br
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