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O  E Q U I L Í B R I O
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você mesmo. Descubra caminhos

Brasil deve 
ter menos 
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para 2022
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> continua até a página 11

COMPETIÇÕES SAUDÁVEIS

OS JOGOS
VOLTARAM

Viking Poker Tour, torneios de tênis e 
Cartola FC estão de volta à Associação 

Viking, cheios de novidades e para todos. 
Bora se inscrever e participar! 

PANORAMA AV TUDO O QUE AGITA A ASSOCIAÇÃO
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POKER RETORNA PRESENCIAL. TÊNIS 
MUDA REGRAS E ESTÁ MAIS COMPETI-
TIVO. CARTOLA FC QUER RECORDE DE 
INSCRITOS. LEIA E VEJA A SEGUIR >
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PURO BEM-ESTAR Carlos, do tênis. Quem já participa 
destaca o barato que é, as novas amizades e os 
benefícios para a saúde. Clique na foto e veja no Youtube

PARA AGITAR CORPO E MENTE
Associação Viking dá a largada a torneios e competições 
que vão movimentar o clube o ano todo. Poker faz 
homenagem a Paulo Nanami, um grande nome da Volvo

Nanami, ex-funcionário da 
empresa e sócio ouro da Asso-
ciação Viking, terá um troféu 
com o nome dele. “É uma ho-
menagem a um profissional e 
pai de família que foi bastante 
representativo na Volvo e na 
Associação Viking”, diz Sidclei 
Chaves, coordenador da AV.

O troféu vai considerar a soma 
de todos os pontos que os jo-
gadores do Viking Poker Tour 
fizerem nos dois torneios se-
mestrais. “O jogador que chegar 
ao fim do ano com o maior nú-
mero de pontos ganha o troféu 
Paulo Nanami”, explica Cristiano 
Schuh, que coordena o torneio >

https://bit.ly/35GIMDJ
https://bit.ly/35GIMDJ
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ESPAÇO AMPLO Torneio de poker será no moderno 
Centro de Eventos. Clique na foto e veja no Youtube como 
serão as competições, que têm ainda tênis e Cartola FC

de poker na AV. Nanami faleceu 
no ano passado.

O troféu é só uma das novida-
des do Viking Poker Tour 2022. 
Após dois anos online, a compe-
tição retorna para a Associação 
no amplo e moderno espaço do 
Centro de Eventos. 

No tênis, a novidade é o novo 
formato dos torneios. Agora são 

cinco categorias para nivelar o 
padrão de jogos dos atletas. 

Já o Cartola FC volta em abril 
com o começo do Campeonato 
Brasileiro e quer bater o recor-
de de inscritos. Ano passado, 
o primeiro organizado pela AV, 
130 participaram. 

Saiba mais sobre as compe-
tições nas próximas páginas.

Para acompanhar o calendário e inscrições 
nas competições, fique de olho no site e 
nas redes sociais da Associação Viking

FIQUE DE OLHO

>

https://bit.ly/3Kw4F7D
https://bit.ly/3Kw4F7D
https://bit.ly/2F63ZK1
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OS NOMES DO JOGO Sete dos nove participantes 
da mesa final da sexta etapa, que Andre Nassif venceu. 
Ninguém até agora conseguiu ganhar mais de uma rodada

NO RITMO DA SEXTA RODADA
André Nassif vence etapa e Viking Poker Tour chega à 
sexta rodada do torneio do primeiro semestre com seis 
vencedores diferentes. Rafael Urtado lidera o ranking

André Nassif não só venceu 
a etapa, como eliminou Rafael 
Rodrigues, campeão da rodada 
anterior. Com isso, somou 70 
pontos e subiu seis posições no 
ranking. Ocupa agora o 7º lugar 
com 184 pontos, 51 a menos 
que Rafael Urtado, o líder do 
ranking pela segunda etapa se-
guida. Tem 235 pontos. 

“Me mantive na média pra-
ticamente o torneio inteiro. 
Quando estávamos em 14 ou 15 
jogadores, peguei um blefe de 
all in de um outro jogador que 
me deixou com muitas fichas. 
E assim consegui me classifi-
car para a mesa final e controlar 
bem para chegar no heads up”, 
diz André sobre o resultado. 

https://bit.ly/3wRtsiS
https://bit.ly/3wRtsiS
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Na sequência da mesa final 
vieram Donald Scholze, que parti-
cipou da sua primeira etapa. Gus-
tavo Aires chegou em terceiro, se-
guido de Reinaldo Stettler Jr, Julio 
Cecílio, Gabriel Tacci, Walter Piza, 
Rafael Urtado e Rafael Rodrigues. 

A troca de posições no 
ranking segue intensa. No top 
10, apenas Rafael e Jair Santos, 
em terceiro com 211 pontos, 
mantiveram a posição. Gabriel 
Tacci agora é o segundo (228 
pontos), duas posições acima. 
Johan Van Deursen ganhou uma 
e está quarto (205). A quinta 
posição é de Vagner Abucarub. 
Vice-líder na rodada anterior, 
Abucarub perdeu três posições 
e tem 204 pontos. Gustavo Ai-
res subiu uma e ocupa agora a 

sexta posição com 192 pontos, 
à frente de André Nassif, o cam-
peão da rodada.  O oitavo lugar 
é de Rafael Rodrigues, que ga-
nhou duas posições e soma 163 
pontos. Na sequência, Reinaldo 
Stettler Jr escalou sete posições 
e tem 160 pontos. Keniti Ku-
rotake fecha o top 10 com 150 
pontos. Perdeu duas.

Para André, seis vencedores 
em seis rodadas mostram o ní-
vel da competição. “Temos um 
bom nível de jogadores hoje, o 
que não ocorria anos atrás. A AV 
ofereceu alguns treinamentos 
básicos que ajudaram muito no 
desenvolvimento do nosso jogo. 
E os convidados também trou-
xeram conhecimento e desa-
fios”, completa ele. 

Para chegar na grande final do torneio, para mim           
o mais importante é participar de todas as rodadas        
e sempre mirar nas mesas finais de cada etapa
ANDRÉ NASSIF, VENCEDOR DA 6A ETAPA DO VPT 2022

A próxima etapa do Viking Poker Tour será em 
1° de junho. Se você quer participar, acesse 
o site da AV para saber mais e se increver. 

A SÉTIMA RODADA

Clique aqui, acesse o ranking da sexta etapa e faça download

https://bit.ly/2F63ZK1
https://bit.ly/3DwnUeL
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TÊNIS TEM MOTIVAÇÃO EXTRA
TORNEIO DIVIDE JOGADORES EM CATEGORIAS

São cinco categorias conforme 
o nível do atleta. A categoria A é 
para jogadores de nível avança-
do e a E, para iniciantes. Entre 
elas, há mais três categorias. 
“Os jogos tendem a ser muito 
mais equilibrados, muito melho-
res de se jogar. Então isso mo-
tiva mais os participantes”, diz 
Ariano Knaut, responsável na AV 
pela organização do torneio.

O calendário prevê cinco tor-
neios durante o ano. O primei-
ro começou em fevereiro. E a 
procura foi bem grande. A AV 
bateu o recorde de inscrições 
com 40 jogadores.

O formato dos torneios tam-
bém é um diferencial. Defini-
dos os jogos, os próprios jo-
gadores agendam entre si as 
partidas de acordo com sua 
disponibilidade. “Os jogado-
res têm uma janela entre 30 e 
40 dias para fazerem todas as 
partidas”, explica Adriano. 

O torneio tem uma pequena ins-
crição, revertida em vales-com-
pras e vales-presentes. Além de 
prêmios aos vencedores, todo 
participante concorre a dois va-
les-presentes por meio de sorteio. 
Para participar, saiba mais no site 
da AV ou na nossa Agenda. >

https://bit.ly/2F63ZK1
https://bit.ly/2F63ZK1
#page=36
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>

CARTOLA FC VOLTA EM ABRIL
COMPETIÇÃO ACOMPANHA O BRASILEIRÃO

Cartola FC é um jogo eletrônico 
de futebol do site globo.com. Os 
participantes montam seus ti-
mes com jogadores das equipes 
que disputam o Campeonato 
Brasileiro da série A. Quem joga 
soma pontos com base no de-
sempenho estatístico dos joga-
dores que escalou. Assim, gols, 
assistência, falta, cartões, expul-
sões geram pontos que vão se 
somando a cada jogador escala-
do por quem participa.

“Na competição da AV, é pre-
ciso ter cadastro no Cartola 
FC. A gente abre inscrição e 
usa um cadastro nosso para ter 

controle e definir o andamento 
da disputa”, explica Cristiano 
Schuh, que organiza o torneio 
da Associação Viking.

Este será o segundo ano do 
Cartola FC promovido pela AV. 
Ano passado, a competição 
contou com 130 participantes e 
este ano a expectativa é superar 
este número. “A maioria é gente 
que curte futebol, mas tem to-
dos os públicos, como filhos de 
associados de 10, 12 anos com 
a autorização do responsável. 
É um público bem eclético”, diz 
Cristiano. Para se inscrever, fi-
que atento ao site da AV. 

https://bit.ly/2F63ZK1
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PORTAS ABERTAS O espaço moderno volta a funcionar. 
Antes da abertura, conversamos com o coordenador da AV, 
que falou da novidade. Clique na foto e veja no Youtube

A NOVIDADE É SABOROSA
Após dois anos, Associação Viking reabre o bar. Espaço 
passou por adequações por causa da pandemia e tem 
novo fornecedor e nome: agora é o Espaço Soccer

O retorno é para almoço e, 
aos sábados, terá a tradicional 
feijoada, que sempre atraiu um 
público muito bom. “Também 
temos um novo fornecedor, 
uma empresa muito bem-con-
ceituada, com vários restauran-
tes em Curitiba”, conta Sidclei 
Chaves, coordenador da AV. 

O almoço é de segunda a sex-
ta das 10h30 às 14h. O espaço 
é para funcionários e dependen-
tes. Mas os associados também 
podem levar convidados, desde 
que respeitem todos os proto-
colos de segurança. As refeições 
serão por self-service e também 
tem opção a quilo. O modelo é >

https://bit.ly/3JO73pV
https://bit.ly/3JO73pV
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O almoço self-service e também com opção a 
quilo é de segunda a sexta, das 10h30 às 14h. 
Aos sábados tem a tradicional feijoada.

A HORA DO ALMOÇO

para atender os rígidos protoco-
los de segurança. 

“Para isso, estamos fazendo 
algumas alterações no layout 
do espaço, melhorias para 
atender o nosso público sem 
risco nenhum”, conta Sidclei. 
Entre as mudanças, separações 
acrílicas nas mesas. 

Outra novidade é o novo 
nome do lugar, que agora se 
chama Espaço Soccer. “Esta-
mos muito felizes, alegres com 
esse retorno. Muitos associa-
dos sentiam falta por ser um 
espaço diferenciado, com ali-
mentação de qualidade”, finali-
za o coordenador da AV.

como se alimentar bem fora de casa
Veja 5 dicas bem legais para saborerar um self-service

1. Não se concentre no que evi-
tar, mas nas opções gostosas e 
saudáveis que pode acrescen-
tar e monte um prato colorido. 
2. Prefira alimentos com gor-
duras saudáveis, como azeite, 
abacate, nozes e sementes. 
E abuse das frutas, legumes, 
aposte nas saladas. 

3. É importante também es-
colher carnes magras, como 
peru, frango ou peixe. 
4. Não precisa excluir as fritu-
ras. Apenas não abuse. 
5. E não vá com muita fome. 
Se estiver faminto, coma um 
pequeno lanche, um pedaço 
de fruta, beba água.
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QUALIDADE DE VIDA O deck do lago, que já era uma 
novidade, agora tem estrutura para sentar com conforto e 
apreciar a natureza. Clique na foto e assista no Youtube

PARA CURTIR A NATUREZA
Deck do lago ganha ombrelones, mesas e cadeiras 
para tornar a experiência ainda mais agradável. Espaço 
funciona nos fins de semana e não precisa de reserva

A Associação Viking aprovei-
tou o tempo fechado pela pan-
demia e fez uma série de obras 
de melhoria da sua infraestrutu-
ra. Uma delas foi a construção 
de um deck no lago com cerca 
de 100 metros quadrados. O 
espaço é um convite para apre-
ciar a natureza exuberante da 

AV. Tranquilidade e paz que 
fazem muito bem à saúde, prin-
cipalmente a mental.

“Os associados têm ainda 
mais qualidade, conforto para 
aproveitar esse espaço tão gos-
toso e realmente maravilhoso. 
O pessoal vem pescar e, às ve-
zes, traz a família, algum convi- >

https://bit.ly/3h9MJ69
https://bit.ly/3h9MJ69
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dado. E eles podem ficar nesse 
espaço só curtindo a paisagem 
para descansar, relaxar”, conta 
Sidclei Chaves, coordenador da 
associação. 

Além de ser ao ar livre, a dis-
posição das mesas respeita um 
distanciamento seguro, o que 
torna o lugar sem risco à saúde 
em momentos de pandemia. O 
deck com a estrutura de om-

brelones, mesas e cadeiras fun-
ciona nos fins de semana. Para 
usar, não é preciso reserva. 

Sidclei conta que, com o re-
torno da lanchonete da AV, os 
associados vão poder fazer pedi-
dos de lanches e aperitivos por 
um aplicativo, o que vai elevar 
ainda mais o conforto e a curti-
ção do espaço. 

OS BENEFÍCIOS DO CONTATO COM A NATUREZA
Confira como viver em meio ao verde melhora a saúde

Reportagem do site Viva Bem 
aponta sete benefícios basea-
dos em pesquisas. Veja alguns 
e acesse aqui a reportagem:
1. Reduz a taxa de mortalidade. 
2. Diminui o estresse e até a 
pressão arterial. E ajuda no 
processo de cura de doenças.

3. Melhora a concentração e 
turbina a memória.
4. Além dos benefícios explí-
citos para crianças (diversão, 
socialização e entendimento 
do meio ambiente), beneficia 
uma parte bem prática da saú-
de dos pequenos: a visão.

A disposição das mesas mantém um distan-
ciamento seguro, o que torna o lugar sem risco 
para a saúde em momentos de pandemia.

ESPAÇO SEGURO

https://bit.ly/3BNcZN2
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CONVITE Os alunos participaram de um vídeo bem 
divertido sobre o retorno da Capoeira e Cidadania ao 
ginásio da associação. Clique na foto e confira no Youtube

OS SALTOS E GIROS VOLTARAM
Projeto Capoeira e Cidadania retorna ao Ginásio de 
Esportes da Associação Viking. As aulas são às terças e 
quintas, das 7h30 às 9h, e aos sábados, das 9h às 11h30

O retorno dos alunos foi no úl-
timo dia 17 de março. “Estamos 
bem felizes com a volta dessa 
atividade tão importante para a 
AV e para a comunidade que o 
projeto atende ”, afirma o coor-
denador da AV, Sidclei Chaves. 

O projeto, um entre vários de 
responsabilidade social da AV, 

oferece aulas de capoeira para 
350 alunos. No ginásio da AV, 
eles aprendem essa tradicional 
cultura afro-brasileira que mes-
cla arte marcial, esporte, cultura 
popular, dança e música. Mas o 
projeto vai muito além. Combi-
na valores éticos bem sólidos a 
esse caldo de expressões. 

https://bit.ly/36lknDG
https://bit.ly/36lknDG
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PARA TODA A FAMÍLIA Evento do Capoeira e Cidadania 
em 2019, que também tem pais como alunos. Clique na 
foto e reveja no Youtube vídeo sobre o projeto da AV

Uma das características é 
reunir famílias inteiras em volta 
da capoeira, não só como es-
pectadores, mas também como 
alunos. “Os pais vinham, assis-
tiam e acabamos desenvolvendo 
aulas adaptadas para eles. Hoje 
é normal filho, pai, avós fazerem 
capoeira”, afirma Jorge Luiz de 

Freitas, o “Piriquito”, coordena-
dor do Capoeira e Cidadania. “A 
capoeira é um resgate, contex-
tualiza a nossa história: é arte, é 
cultura, é educação. Hoje o pro-
jeto Capoeira e Cidadania é uma 
referência dentro da Associação 
Viking pelo que é, uma ferra-
menta pedagógica.” 

O uso de máscara é obrigatório para voltar 
a frequentar as aulas do projeto Capoeira e 
Cidadania no Ginásio de Esportes da AV.

Foto: arquivo

TODA SEGURANÇA

https://bit.ly/3GSTYtM
https://bit.ly/3GSTYtM
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> continua até a página 25

EQUILÍBRIO

UM ENCONTRO
COM VOCÊ

Como reagir a situações e experiências de 
vida, como entender que capacidades e limites 
são pontos-chave para o autoconhecimento e, 

com ele, uma saúde mental de qualidade

SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR
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O AUTOCONHECIMENTO PERMITE 
GERENCIAR DE UM JEITO SAUDÁVEL 
SUAS EXPERIÊNCIAS E EMOÇÕES. 
LEIA E VEJA MAIS A SEGUIR >
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A CONTRUÇÃO DO BEM-ESTAR Saúde mental come-
ça com o autoconhecimento, explica a psicóloga Caroline 
Domanski Bohatch. Clique na foto e assista no Youtube

A FORÇA DAS CONEXÕES
O vínculo, bem desgastado durante a pandemia, é vital 
para uma boa saúde mental, que é a maneira como você 
reage e gerencia as situações e experiências da sua vida

Mais da metade dos brasilei-
ros (53%) declararam piora no 
bem-estar mental na pandemia. 
Entre 30 países pesquisados 
pelo Instituto Ipsos, só quatro 
têm índices superiores ao Brasil.

Mas o que é saúde mental? É 
um tema tão amplo que a própria 
Organização Mundial de Saúde 
não tem uma definição precisa. 

“Basicamente é a forma como 
eu reajo e gerencio as situações 
da minha vida a partir das mi-
nhas experiências, do que me faz 
bem”, explica Caroline Domanski 
Bohatch, psicóloga e especialista 
em psicomotricidade, neurociên-
cia e comportamento. 

Assim, saúde mental signi-
fica um equilíbrio que produz >

https://bit.ly/3IhdIYr
https://bit.ly/3IhdIYr
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AS RUPTURAS DA PANDEMIA Perda de vínculos e o 
medo aumentaram a ansiedade e os casos de depressão, 
explica a psicóloga. Clique na foto e assista no Youtube

bem-estar. E o primeiro passo 
para o equilíbrio é o autoconhe-
cimento. O encontro com você 
mesmo é entender suas capaci-
dades, qualidades, limites, o que 
gosta e o que não gosta. “Para 
gerenciar as suas emoções, 
você precisa conhecer essas 
emoções”, afirma a especialista.  

O bem-estar mental passa por 
escolhas, por ouvir e se fazer 
ouvir, por enfrentar o medo e os 

desafios pelo diálogo. A psicó-
loga destaca também o vínculo, 
bem desgastado pela pandemia. 
O descuido da saúde mental é 
em grande parte um descuido 
com as relações. “Sozinho é 
muito difícil dar conta de muitas 
questões da vida. Precisamos 
de pessoas para viver bem. Iso-
ladamente a gente tem condi-
ções muito precárias de sobrevi-
vência”, enfatiza a psicóloga.

Pesquisa do Datafolha mostra que 56% dos 
jovens de 16 a 21 anos apontaram danos psico-
lógicos desde o início da crise do coronavírus.

MAIS ANSIOSOS

>

https://bit.ly/3qcywKx
https://bit.ly/3qcywKx
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TEMPO SAUDÁVEL Por meio do Fazendo Arte e outros 
cursos, Aldamari descobriu o artesanato, “um divisor de 
águas” na vida dela. Clique na foto e assista no Youtube

“VOCÊ PODE SE TRANSFORMAR”
ARTESANATO AMPLIA HORIZONTES DE ALDAMARI

“Foi um divisor de águas. Nas 
primeiras aulas, quando vi o pro-
duto pronto, pensei: sou capaz 
de fazer. Me deu uma felicidade 
tão grande.” Assim Aldamari An-
drade explica como o artesana-
to entrou na sua vida e mudou 
completamente a sua rotina. 

A funcionária da Volvo descobriu 
na pandemia o Fazendo Arte, 
curso de artesanato e habilida-

des manuais da AV, com o artis-
ta plástico Claudio Belmudes. 
Aldamari destaca os imensos 
ganhos para a saúde mental. 
“Você se foca em aprender e 
construir algo feito por você.” 

A paixão é tão grande que Al-
damari criou a própria marca: a 
Alquimia do Nó. “Quis um nome 
que mostrasse que você pode 
se transformar.”

https://bit.ly/3tpCr7E
https://bit.ly/3tpCr7E
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como impulsionar a saúde mental
10 atitudes para melhorar o seu cotidiano

1 CONHEÇA-SE
O autoconhecimento promove 
objetivos de vida mais definidos.

2 MANTENHA UMA ROTINA
É importante para a saúde men-
tal separar trabalho e lazer e se 
concentrar em cada um deles. 

3 DURMA MELHOR
Dormir é um processo biológi-
co essencial para a nossa saúde 
física e mental.

4 SE EXERCITE E COMA BEM
É repetitivo. Mas exercícios físi-
cos e uma boa alimentação libe-
ram hormônios extremamente 
importantes para o bem-estar 
físico e mental.

5 FAÇA COISAS PRAZEROSAS
Compreender o que você gosta 
e ter hobbies podem aprimorar e 
muito a sensação de bem-estar.

6 CONSTRUA VÍNCULOS
Não se isole. Busque pessoas 
para se divertir e dividir a vida.

7 CONTROLE O ESTRESSE
Acredite: o estresse é bom para 
o organismo ao produzir hor-
mônios positivos de ansiedade. 
Mas, como tudo, em excesso faz 
mal. Então, minimize o que você 
sabe que eleva o seu estresse.

8 NÃO FAÇA NADA
E não se culpe. O ócio, como en-
sinou o sociólogo italiano Dome-
nico De Masi, pode ser criativo, 
além de muito saudável.

9 DESCONECTE-SE
Muita rede social e app de con-
versa prejudicam o seu tempo.  

10 CONSULTE O MÉDICO
Não deixe de estar com exames 
e consultas em dia.

Fonte: Hospital Albert Einstein
>
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pSiquiatra ou psicólog0?
Saiba a diferença e quando procurar um profissional

>

PSIQUIATRA

É um médico com especiali-
zação em psiquiatria, área da 
medicina responsável pelo 
diagnóstico e tratamento dos 
transtornos mentais e de com-
portamento. Com o auxílio de 
medicamentos, atua na preven-
ção, diagnóstico, tratamento e 
reabilitação de casos como de-
pressão, transtorno bipolar e os 
transtornos de ansiedade. 

PSICÓLOGO

O psicólogo tem formação su-
perior em psicologia. É um pro-
fissional que estudou o com-
portamento humano por cinco 
anos. Geralmente, não é preciso 
encaminhamento médico para 

Fonte: Programa Volvo de Segurança no Trânsito e Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional 

buscá-lo. Por meio da psicote-
rapia, que são conversas basea-
das em técnicas comprovadas, 
promove a melhora do paciente 
ao ajudá-lo a refletir sobre seus 
comportamentos e emoções. 

QUANDO PROCURAR

Caso você queira mudar com-
portamentos ou apenas enten-
der melhor o que está causando 
disfunções na sua vida, o psicó-
logo é o mais indicado. Agora, 
se você identifica sintomas que 
incomodam e prejudicam sua 
qualidade de vida, como dificul-
dade de dormir, de sair da cama, 
de conviver socialmente, então 
procure um psiquiatra. É co-
mum que os dois profissionais 
trabalhem juntos. 
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mais SAÚDE MENTAL
Como a OMS define, entenda o preconceito e veja dados

O que é saúde mental
A OMS não crava uma definição, 
mas diz que é um bem-estar no 
qual o indivíduo desenvolve suas 
habilidades pessoais, lida com o 
estresse, trabalha de forma pro-
dutiva e está apto a contribuir 
para a comunidade em que vive.

O preconceito
A ciência tem até um termo para 
definir o preconceito contra por-
tadores de doenças mentais: a 
psicofobia. “Aquele menino tem 
tudo, por que está deprimido?” 
Agora troque a doença: “Aquele 
menino tem tudo, por que está 
com câncer?” Doença mental é 
muitas vezes relacionada a fra-
queza, algo sobre a qual a pes-
soa teria condições de atuar e 
não o faz. Isso não é verdade. 

9,3% 
da população brasileira, ou pra-
ticamente um em cada 10 brasi-
leiros, sofre de ansiedade. Se-
gundo a OMS, o Brasil é o país 
mais ansioso do mundo.

5,8%
dos brasileiros já receberam 
diagnóstico de depressão, 
de acordo com a Organiza-
ção Pan-americana da Saúde. 
Transtornos mentais respon-
dem por mais de um terço dos 
incapacitados nas Américas.

76%
das pessoas com transtornos 
mentais nos países de baixa e 
média renda não recebem trata-
mento adequado.

Fontes: OMS, Ministério da Saúde, UFMG e Hospital Albert Einstein

https://www.einstein.br/saudemental
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> continua até a página 29

VOLTA ÀS AULAS

O EXCESSO 
DE PANDEMIA

Exposição excessiva a eletrônicos 
como tablets e celulares e a falta de sol 

elevaram os casos de miopia entre 
as crianças durante o isolamento

VOAM O SEU PLANO DE SAÚDE VOLVO
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EXAMES PERMITEM DETECTAR 
CEDO A MIOPIA, IMPORTANTE PARA 
EVITAR AGRAVAMENTOS NA IDADE 
ADULTA. LEIA E VEJA A SEGUIR >
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FORA DE FOCO A oftalmologista Luciana Suguimati 
explica a miopia nas crianças, danos futuros e como 
identificar. Clique na foto e assista ao vídeo no Youtube

MAIS CEDO E MAIS RÁPIDO
Oftalmologista diz que miopia se desenvolveu de forma 
mais acelerada e em crianças mais jovens durante os 
últimos dois anos por causa do isolamento da pandemia

A miopia é uma dificuldade da 
focalização principalmente para 
longe por causa da exposição em 
excesso a objetos que ficam mui-
to próximos, como telas, celula-
res e computadores. Essa expo-
sição deforma o foco pela retina. 
“Somado à falta da exposição ao 
sol, pode desencadear o cresci-
mento e a evolução mais rápidos 

da miopia. E a gente observou 
realmente um aumento de crian-
ças se tornando míopes durante 
a pandemia”, diz a oftalmologista 
Luciana Suguimati.

A médica explica que a crian-
ça não percebe que está míope. 
“Ela dificilmente se queixa de 
dificuldade visual. Porque a per-
cepção dela é que aquela visão >

VOAM

https://bit.ly/3wdrXem
https://bit.ly/3wdrXem
https://bit.ly/3ifhuad
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É importante que as crianças se exponham 
ao sol duas horas por dia e não mantenham 
foco por muito tempo em objetos próximos. 

DICA SAUDÁVEL

OLHOS ATENTOS A oftalmologista diz como tratar 
e prevenir e lista outros danos que podem afetar a 
visão das crianças. Clique na foto e confira no Youtube

é normal. Por isso é importante 
que, na escola, os professo-
res percebam a dificuldade no 
aprendizado, na leitura, na cópia 
do quadro. Pode ser um indica-
tivo de que a criança então tem 
algum dano visual”, explica.

E a miopia nas crianças, por 
ter um tempo maior de evolução, 
pode fazer com que no futuro es-
ses pequenos se tornem adultos 
automíopes. “A automiopia pode 

ser risco para outros fatores mais 
sérios de visão como degenera-
ção da retina, catarata e glauco-
ma. Por isso a preocupação com 
essas crianças com relação à 
miopia”, afirma.

A detecção da miopia pode 
ser feita em crianças a partir dos 
três anos com exames simples e 
completos que ajudam a detec-
tar também outros casos como 
hipermetropia e astigmatismo.

VOAM

https://bit.ly/3ifhuad
https://bit.ly/3ifhuad
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> continua até a página 35

UM TEMPO NOVO

A ERA DOS
EXTREMOS

Por causa do aquecimento global e das 
mudanças climáticas, o Brasil deve ter 

um volume de chuva menor nos próximos 
anos e assim continuar mais seco

MEIO AMBIENTE UM VALOR VOLVO
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PLANEJAMENTO É ESSENCIAL PARA 
REDUZIR O IMPACTO DE SECAS E 
CHUVAS MUITO INTENSAS E CADA VEZ 
MAIS COMUNS. LEIA E VEJA A SEGUIR >

>
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TEMPOS MODERNOS O clima está cada vez mais ex-
tremo. O climatologista da UFPR Pedro Fontão diz como 
amenizar seus efeitos. Clique na foto e assista no Youtube

MUITA SECA E MUITA CHUVA
Especialistas listam saídas para diminuir as consequências 
de temporais e estiagens extremos, como a seca mais 
severa dos últimos 91 anos e que ainda afeta o Paraná

O Brasil deve continuar mais 
seco nos próximos anos, com 
chuvas 10% abaixo da média, 
aponta o mais recente relatório 
do IPCC (Painel Intergoverna-
mental de Mudança do Clima da 
ONU, na sigla em inglês) divul-
gado no fim de fevereiro. A causa 
são as mudanças climáticas pro-
vocadas pelo aquecimento glo-

bal e suas consequências: even-
tos cada vez mais extremos. Ao 
mesmo tempo, dados da ANA, 
a Agência Nacional das Águas, 
revelam que a demanda por uso 
de água no país deve aumentar 
30% até 2030. 

A combinação de menos chu-
vas com mais demanda por água 
mostra que o planejamento e >

https://bit.ly/3Nai87l
https://bit.ly/3Nai87l
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Mais de 40% da população mundial é “alta-
mente vulnerável” ao estado do clima, diz a 
ONU em seu mais recente IPCC.

UM DADO PREOCUPANTE

a integração de soluções são a 
chave para que o Brasil reduza 
os riscos do desabastecimento, 
apontam especialistas. O Para-
ná atravessa a seca mais severa 
dos últimos 91 anos, que obri-
gou a Sanepar a impor à Região 
Metropolitana de Curitiba um 
rodízio que começou em março 
de 2020 e durou 649 dias. Ain-
da assim, o estado permanece 
sob alerta de emergência hídrica. 
Sem o rodízio, o sistema teria 
entrado em colapso em outubro/
novembro de 2020. No campo, 
a Faep (Federação da Agricultu-
ra do Estado do Paraná) reporta 
perdas de produtividade na casa 

dos 75% em algumas regiões, 
caso da soja, principal cultura 
agrícola do estado. 

“O planejamento em relação às 
secas é como se fosse uma eco-
nomia doméstica: você poupa 
água em momento de abundan-
cia para poder aproveitar quando 
falta. Hoje existem modelos que 
permitem prever com antece-
dência o que vai acontecer com o 
clima”, diz Pedro Augusto Breda 
Fontão, professor de climatologia 
da UFPR. “Temos que nos an-
tecipar e resolver de forma con-
junta e integrada, com políticas 
públicas que reduzam o impacto 
desses eventos extremos.”  

13,5% 
foi a redução do PIB per ca-
pita do Brasil de 1991 e 2010 
em relação ao que teria sido 
sem as mudanças climáticas. 
No período de meio século 
entre 1961 a 2010, o PIB re-
traiu 24,5%, aponta relatório 
das Nações Unidas.

18% 
de todas as espécies estão 
em risco de extinção caso 
o planeta registre um aque-
cimento de 2oC. É um dos 
dados do mais recente Rela-
tório do IPCC da ONU. A mu-
dança climática é mais rápida 
que a adaptação humana.

>
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caminhos para resolver a crise hídrica
Soluções vão de políticas públicas à economia em casa

Gestão colaborativa
O Brasil deve se apoiar nas di-
ferentes instâncias e organiza-
ções que integram o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, diz Ângelo 
José Rodrigues Lima, secretá-
rio-executivo do Observatório 
das Águas. 

Inteligência de dados
Farto em água, o Brasil precisa 
aproveitar as diversas informa-

ções sobre as bacias hidrográ-
ficas, fazer uma análise técnica 
dos dados e, a partir deles, de-
senhar soluções que minimizem 
os efeitos das secas.

Controle e fiscalização
Ângelo Lima destaca ainda pla-
nos de contingência, integração 
da gestão das águas com a ges-
tão ambiental e o manejo e uso 
do solo na área urbana e rural. 
Também a redução de perdas 
no sistema de abastecimento 

O EXEMPLO DA CASA AO LADO Luís Fernando. Projeto 
sustentável poupa uma árvore todo mês com a economia 
de água e luz. Clique na foto e assista ao vídeo no Youtube

>

https://bit.ly/35WxuLJ
https://bit.ly/35WxuLJ
https://bit.ly/3ikFf0v
https://bit.ly/3ikFf0v
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Fontes: ONU, Um Só Planeta, BRK Ambiental e EBC 

da água. Para o climatologista 
da UFPR Pedro Augusto Breda 
Fontão, outro ponto relevante é 
reduzir o desmatamento. “A eva-
poração na Floresta Amazônica, 
por exemplo, é responsável pela 
umidade e chuvas que caem na 
região centro-sul brasileira.”

Captação e reúso
É a água que vem do banho, 
cozinha, processos de fabrica-
ção industrial e águas de infil-
tração. No Brasil, serve apenas 
para fins não potáveis. Mariana 
Nicolletti, professora na Funda-
ção Geúlio Vargas, defende o 
uso planejado com tratamento. 
O mercado para o tratamento 
de águas residuais nas indús-
trias está em franca expansão. 
Já a captação de água da chuva 
é o processo de coleta por áreas 
impermeáveis, como telhados. 
A China tem a experiência das 
cidades-esponjas, em que cons-
truções absorvem água da chu-
va de forma rápida e segura. 

Em casa
São muitas as maneiras de eco-
nomia doméstica de água. Veja 
cinco exemplos: 1) cronometre o 
banho. 15 minutos podem gas-
tar até 135 litros de água. Cinco, 
apenas 45 litros. 2) Ensaboe as 
louças de uma só vez. Antes de 
lavar, retire os restos de comida 
com guardanapo ou toalha de 
papel e passe a esponja com a 
torneira fechada. 3) Limite o uso 
da máquina de lavar. O ideal é 
usar sempre cheia e em ciclos 
completos. Acumule roupas e 
lave tudo de uma vez. 4) Prefira 
descarga com válvula de duplo 
acionamento. Usar sempre a 
mesma quantidade de água é 
desperdício. A válvula de duplo 
acionamento pode ser tanto em 
descargas de parede quanto em 
caixas acopladas. 5) Verifique e 
corrija vazamentos, que podem 
ocorrer sem que você perceba e 
causam um desperdício alto de 
água. Além de dar um susto na 
conta que chega no fim do mês.

https://bit.ly/3Jnoxta
https://bit.ly/3Jnoxta
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> continua até a página 47

 QUALIDADE DE VIDA

AGORA ESTÁ
MAIS FÁCIL

 AV inova mais uma vez: Cozinha Fácil 
este ano será no modelo híbrido. Agenda 

mistura opções online e na associação, um 
leque ainda mais amplo de possibilidades 

PROGRAME-SE UM GUIA PARA CURTIR A AV
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ESPORTE, LAZER, CULINÁRIA E
ARTESANATO SÃO ÓTIMOS PRA MANTER 
A IMUNIDADE E O BOM HUMOR EM 
DIA. VEJA A SEGUIR E PROGRAME-SE >
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IGUARIAS Fabrício e a família. Cozinha Fácil agora será na 
AV com transmissão para quem quer ficar em casa. Encon-
tros farão volta ao mundo. Clique na foto e veja no Youtube

UM MUNDO DE SABORES
Cozinha Fácil 2022 volta à AV e terá transmissão para 
quem quer fazer as aulas de casa. Encontros farão um 
giro pela culinária de vários países e seus pratos típicos

O evento, grande sucesso na 
pandemia, tem uma agenda de 
encontros até dezembro. Cada 
um vai recriar um prato típico de 
um país com culinária tradicio-
nal. “Um cardápio com os sabo-
res do mundo”, diz o chef Toni. 

“Vamos visitar vários países 
com culinária tradicional”, conta 
Cristiano Schuh, da AV.

O giro gastronômico é uma 
das novidades: a outra é o mo-
delo, que agora será híbrido. A 
associação terá uma estrutura >

Clique aqui e acesse o Facebook da Associaçao Viking

https://bit.ly/3vDnUYJ
https://bit.ly/3HW8e5f
https://bit.ly/3eB8mwa
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COMEÇO A natureza na AV é generosa desde a entrada e 
do estacionamento. A área verde da associaçao é uma das 
nossas opções de lazer pra curtir sozinho ou com a família

com bancadas no amplo Centro 
de Eventos para até seis pesso-
as cada. O grupo cozinha sob a 
batuta do chef Toni. E o evento 
vai ser transmitido ao vivo para 
quem quer acompanhar e pre-
parar os pratos de casa. “Quan-
do a gente fala de Associação 
Viking não existe desafio peque-
no”, brinca o chef de cozinha. 

O Cozinha Fácil online colocou famílias inteiras 
em volta do fogão e as aproximou ainda mais na 
pandemia. E isso vai continuar este ano.

EM EQUIPE

Clique aqui e acesse o Instagram da Associaçao Viking

O Cozinha Fácil é só uma opção 
da agenda da associação. Con-
fira nas próximas oito páginas 
16 dicas para você praticar qua-
lidade de vida na AV. E acesse 
sempre o nosso site para não 
perder nada, saber tudo o que 
rola e acompanhar a nossa pro-
gramação atualizada. >

https://bit.ly/3vnPuGW
https://bit.ly/2F63ZK1
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Um dos pontos altos da As-
sociação Viking é sua extensa 
área verde, um espaço de paz e 
tranquilidade dentro da cidade. 
É ideal para um simples pas-
seio, um piquenique em família. 
Ou apenas deitar, ler um livro e 
relaxar. A área mais densa co-
meça atrás do Centro de Even-

Um dos pontos altos da AV é 
sua extensa área verde, um es-
paço de paz e tranquilidade ide-
al para um simples passeio, um 
piquenique em família. Ou ape-
nas deitar, ler um livro e relaxar. 
Para aproveitar essa natureza 
espetacular não precisa reserva. 
Basta chegar e curtir. 

tos e se estende até onde ficam 
as churrasqueiras, com muito 
gramado, muitas árvores. O 
contato com a natureza traz vá-
rios benefícios para a sua saúde 
física e mental e para aproveitar 
essa natureza espetacular não 
precisa reserva. Basta chegar e 
curtir. Então venha.

Á R E A V E R D E

PA R Q U I N H O
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A área das churrasqueiras agora 
está bem mais diversificada. A 
Associação Viking transformou 
em espaços gourmet com ca-
pacidade para até 40 pessoas 
quatro das 16 churrasqueiras 
individuais. Os espaços têm es-
trutura moderna e completa que 
inclui balcão e armários, pia com 

O espaço oferece comodidade e 
facilidade para os associados na 
hora de fazer o seu churrasco na 
AV. No Empório, é possível locar 
pratos, talheres, travessas, facas, 
espetos, grelhas, carvão, guarda-
napo, sal, copos e palitos. E até o 
chopp gelado, sob encomenda.

torneira móvel moderna, forno e 
fogão elétrico, geladeira e free-
zer. Também uma área externa 
com mesas e cadeiras. O local, 
superarborizado, tem calçada 
que interliga as churrasqueiras, 
os espaços gourmet e o quios-
que. Reserve pelo site da AV e 
venha aproveitar. 

C H U R R A SQ U E I R A S  e  e s paços  g o u r m e t

E M P Ó R I O  D O  C H U R R A S CO

https://bit.ly/2F63ZK1
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A pesca no lago da AV já é uma 
tradição. O lugar reúne desde 
amantes da pescaria até famí-
lias inteiras pela pura diversão. 
As pescas são sempre nos fins 
de semana e é preciso agendar 
pelo site da AV. E o espaço ago-
ra tem também um lindo deck 
com cerca de 100 metros qua-

Um jogo que ganha cada vez 
mais adeptos pela versatilida-
de. A AV tem mesa e bola para 
praticar essa modalidade que 
mistura tênis de mesa, futebol e 
futevôlei. A diversão é a tônica. 
Sem reserva, basta retirar a bola 
no almoxarifado.

drados revestido em cerâmica 
e com paisagismo, ideal para 
admirar o lago e também passar 
momentos em família. O deck 
tem ombrelones, mesas e cadei-
ras para o conforto total dos as-
sociados. E o melhor: não é pre-
ciso reserva para o deck. Basta 
chegar, sentar e aproveitar. 

P E S C A R I A E  D E C K  D O  L AG O

F U T M E S A

https://bit.ly/2F63ZK1
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Está muito mais moderna e 
equipada. A AV trocou seis equi-
pamentos e adquiriu mais três, 
num total de nove aparelhos no-
vos. Com ergonomia avançada, 
dão mais segurança ao exercício, 
o rendimento é melhor, pois a 
biomecânica permite movimen-
tos mais completos. Os novos 

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. Precisa 
agendar. Já quem procura asses-
soria, entre em contato com o Vi-
king Runners, que tem também 
atendimento online.

equipamentos são o cross over 
angulado, o graviton e a gaiola 
de agachamento. A associação 
trocou o abdutor e o adutor, o 
extensor, o flexor, o leg press e 
o voador. A academia abre das 
6h às 13h e das 15h às 22h. Para 
usar, é preciso se inscrever pelo 
aplicativo exclusivo do espaço.

AC A D E M I A

P I S TA D E  AT L E T I S M O
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São duas quadras para vôlei, 
futevôlei e beach tênis e quatro 
quadras de tênis, duas delas de 
saibro e duas de clay tech. A AV 
aproveitou a pandemia e trocou 
o piso de duas das quatro qua-
dras para o saibro, uma demanda 
dos associados. Também insta-
lou uma moderna iluminação em 

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

led. A quadra de areia ganhou 
nova drenagem que acabou com 
a inundação por longos períodos 
após chuva. Com o novo siste-
ma, 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 fazer a sua reserva.

Q U A D R A s

t r e i n a m e n to  f u n c i o n a l

https://bit.ly/2F63ZK1
https://bit.ly/2F63ZK1
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Já é possível fazer reservas da 
quadra no ginásio AV para ba-
ter uma bola com os colegas. 
As reservas estão disponíveis 
de segunda a sexta, das 16h30 
às 22h30, e nos fins de sema-
na e feriados, das 10h às 16h. 
É preciso seguir os protocolos 
de saúde, com uso contínuo de 

A temporada começou em feve-
reiro com novidades em relação 
a 2021. Serão cinco torneios, 
com cinco categorias. Tudo pra 
deixar a disputa mais estimulan-
te. Para saber como se inscrever 
e conhecer o regulamento, aces-
se o site da associação.

máscara. Mas já são permitidos 
quatro convidados. E os treinos 
também voltaram. O masculino 
é segunda, das 16h15 às 18h30. 
Para mulheres, domingos, das 
9h às 11h. O treino é gratuito 
para todos os funcionários, seus 
dependentes e também os só-
cios Ouro. Saiba mais no site.  

vô l e i  n o  g i n á s i o  d a av

to r n e i o  d e  t ê n i s
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Um clássico presencial e que, na 
pandemia, a associação levou 
para a casa dos associados. E 
faz muito sucesso. Agora é hí-
brido: volta a acontecer na AV 
com transmissão por vídeo e ao 
vivo para a casa do associado 
que quer continuar a participar 
direto da sua cozinha. A agenda 

Um sucesso que reúne dezenas 
de jogadores em dois torneios 
anuais, o do primeiro e o do se-
gundo semestre. Depois de dois 
anos em ambiente virtual, em 
2022 a competição volta a ser 
presencial na AV. Fique atento ao 
nosso site para saber mais.

de encontros do Cozinha Fácil 
deste ano prevê uma viagem 
gastronômica por alguns dos 
principais países do mundo, 
todos com tradição culinária, a 
partir das ensinamentos do chef 
Toni. Fique de olho no nosso site 
e redes sociais. Praticamente 
todo mês tem uma nova edição.

co z i n h a fá c i l

v i k i n g  p o k e r  to u r
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Outro clássico presencial da 
associação que funcionou muito 
bem online. E a versão também 
continua em 2022. O artista 
plástico Cláudio Belmudes en-
sina técnicas variadas de arte-
sanato. Assim como o Cozinha 
Fácil, é ideal para integrar fa-
mílias em aulas pelo aplicativo 

Os participantes escalam equi-
pes virtuais de jogadores do 
Campeonato Brasileiro e dispu-
tam entre si pra saber quem se 
sai melhor com base no desem-
penho estatístico dos jogadores. 
Começa em abril com o Brasilei-
rão. Fique atento ao site da AV.

Zoom que também relaxam e 
fazem muito bem, principalmen-
te à sua saúde mental. Você só 
precisa se inscrever. A AV então 
envia para a sua casa tudo que 
é preciso para fazer a aula. É só 
ficar atento ao nosso site e re-
des sociais porque sempre está 
rolando um curso novo.

fa z e n d o  a rt e

c a rto l a f c
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