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> continua até a página 19

UM GRANDE VIVA!

É VERÃO
NO OUTONO
A qualidade de vida na associação 

está liberada sem restrições. Um retorno 
muito aguardado e que enche o clube de 

associados com suas famílias e convidados

PANORAMA AV TUDO O QUE AGITA A ASSOCIAÇÃO
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FIM DE TARDE NA AV, QUE 
REABRIU A PLENO VAPOR. 
LEIA E VEJA MAIS NAS 
PRÓXIMAS 10 PÁGINAS >
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CASA CHEIA O novo Espaço Soccer lotado num sábado. 
AV reabre todos os espaços e associados falam do retorno. 
Clique na imagem, veja o vídeo no Youtube e saiba mais

TODOS DE VOLTA À ASSOCIAÇÃO
A AV intensifica programação após liberação completa 
das suas atividades, que já retornaram em ritmo similar 
ao de antes da pandemia. Associados lotam os espaços

“Quando eu olhei de novo 
para isso tudo, pensei: gente, 
isso é maravilhoso, olha que pa-
raíso.” Bruna Karam retornou à 
AV para o primeiro Cozinha Fácil 
presencial após a pandemia. A 
percepção dela ao pisar de novo 
na associação resume um pouco 
o sentimento que tomou conta 
dos associados após a liberação 

completa e sem restrições dos 
espaços da AV. “A associação 
faz parte da qualidade de vida 
do funcionário Volvo. Então esse 
retorno é muito importante”, 
afirma Ketlin Elizabeth Garcia, 
jogadora do Viking Poker Tour. 
“A gente estava com muita sau-
dade”, completa José Fernando, 
de volta ao campo de futebol. >

https://bit.ly/3Fq9OfZ
https://bit.ly/3Fq9OfZ
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A euforia dos associados é a 
mesma da equipe da AV. “Sa-
bemos que ainda precisamos 
nos cuidar, mas estamos ex-
tremamente felizes com esse 
reencontro”, diz Sidclei Chaves, 
coordenador da associação. 
Felicidade que se traduz numa 
programação intensa. Quem 
acompanha o site e as redes 
sociais da AV percebeu: desde 
o retorno do clube a pleno va-
por, em 12 de abril, a associação 
anunciou mais de uma dezena 
de atividades e novos espaços. 
Entre eles, o retorno da escoli-
nha de futsal, o 11º Viking Col-
lectors, o novo Espaço Soccer 
para almoço de segunda a sába-

do e o Contêiner Viking, que vai 
dar suporte a quem frequenta 
as churrasqueiras. Ainda, pas-
seios, excursões e o retorno 
presencial da comemoração do 
Dia das Mães.

E vem muito mais por aí. “Até 
o fim do ano, estamos com di-
versas atividades programadas 
e que terão a presença muito 
efetiva dos associados”, conta 
Leandro Moreira, técnico de 
lazer da associação. 

No cardápio, clássicos como 
Festa Julina, Dia das Crianças 
e uma nova Oliviking para ce-
lebrar esse reencontro. Confira 
um pouco como está sendo esse 
retorno nas próximas páginas. 

Para saber o que vem por aí na associação, 
acompanhe nosso site e redes sociais. A pro-
gramação para o 2º semestre será intensa.

NÃO PERCA NADA

>

A gente tem uma estrutura muito boa, com segurança, confor-
to não só para praticar atividade física, mas pra toda a família.

AUGUSTO KOGA, ASSOCIADO DA AV

A AV é um espaço completo, família e onde não falta nada
LEANDRO LUIZ GRENDEL, ASSOCIADO DA AV

É muito bom voltar à AV. A gente estava com muita saudade
JOSÉ FERNANDOL, ASSOCIADO DA AV
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UMA VOLTA NO TEMPO O Viking Collectors retornou à 
Associação Viking com casa cheia de carros, famílias e muito 
rock. Clique na foto e saiba mais no vídeo no Youtube

CARROS, FAMÍLIAS E ROCK
Viking Collectors está de volta à AV. A 11ª edição de mais 
um clássico da associação reuniu as famílias e muitos 
carros clássicos e antigos. Tudo animado por rock’n’roll 

Foi uma volta dupla no tem-
po. O primeiro retorno foi de 
veículos clássicos e antigos. O 
estacionamento da Associação 
Viking recebeu dezenas de Ma-
verick, Kombi, Fusca, Mercedes, 
Gol, Ford T. E uma novidade: 
modelos Volvo. “Foram mais de 
dez inscritos. Apesar de não se-
rem modelos antigos, são bem 

raros, um diferencial bem legal”, 
diz Adriano Knaut, da associa-
ção e coordenador do evento.

O segundo retorno foi uma 
espécie de volta ao futuro. 
Após mais de dois anos sem a 
realização do Viking Collectors 
por causa da pandemia, o even-
to, que é um dos clássicos da 
AV, voltou com força. Centenas >

https://bit.ly/3FptnVO
https://bit.ly/3FptnVO
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de famílias, colegas, amigos se 
reuniram no estacionamento 
da associação para apreciar os 
modelos e curtir uma tarde de 
sábado que, apesar de nublada, 
foi de espírito ensolarado. “É 
um ambiente muito saudável, 
muito descontraído em que os 
carros são apenas uma justifi-
cativa para as pessoas confra-
ternizarem”, afirma Julio Lodet-
ti, associado da AV e um dos 
idealizadores do evento. 

“Começou como uma inicia-
tiva espontânea entre alguns 
poucos amigos que reuniam 
seus modelos aqui no estacio-
namento. A AV adotou, fomen-
tou a ideia e já estamos na 11ª 

edição”, recorda ele. 
Apaixonados por carros 

como Lucas Gusi, também um 
associado da AV. “Começou 
criança com meu pai, assis-
tindo corridas de Fórmula 1”, 
lembra Lucas, que levou para 
a associação um Maverick ver-
melho ano 1974. “Já reformei 
lataria, refiz as partes mecâ-
nica e elétrica. Faz tempo que 
a gente está nesse relaciona-
mento”, brinca ele. 

Outro retorno foi da banda 
Globerockers, atração de várias 
outras edições. Formada por 
funcionários da Volvo, tocou 
muito rock’n’roll a tarde toda 
para uma plateia animada.

O Viking Collectors tem duas edições por 
ano. Então, prepare-se porque esse clássico 
da AV retorna no segundo semestre.

CARROS EM DOSE DUPLA

>

É um ambiente muito saudável, descontraído. Os carros são 
apenas uma justificativa para as pessoas confraternizarem

JULIO LODETTI, ASSOCIADO DA AV

https://bit.ly/3FptnVO


10 | O VIKING FAMÍLIA MAI JUN 2022 PANORAMA AV

TUDO AZUL A Escolinha de Futsal da Associação Viking 
constrói amizades e espírito coletivo por meio do esporte. 
Clique na imagem, veja o vídeo no Youtube e saiba mais

ALÉM DAS QUATRO LINHAS
De volta, Escolinha de Futsal da associação preenche as 
vagas em apenas dois dias. Crianças aprendem a jogar 
bola, o convívio entre amigos e o espírito coletivo

Os pais e as crianças estavam 
animados com o retorno. “O 
Vinícius participa da escolinha 
desde os oito anos. Ele estava 
bem ansioso”, conta Alexandre 
Dallacurt, que acompanhou o 
primeiro dia de aula do filho no 
ginásio da AV. “A gente tem fi-
cado muito online por causa 
da pandemia. Então, fazer uma 

atividade física tira a gente do 
computador, do videogame para 
se exercitar, ter saúde”, diz o 
filho dele, Vinícius Dallacurt.

Marlon Monteiro, pai do 
Caio, conta que o filho se pre-
parou com muita antecedên-
cia. “Ele estava com muita ex-
pectativa de rever os colegas. 
Passou a semana inteira pre- >

https://bit.ly/3kJTu06
https://bit.ly/3kJTu06
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parando o material para estar 
hoje aqui”, conta ele. “Agora 
vou me acostumar de novo a 
acordar cedo para treinar e fi-
car melhor”, afirma Caio. 

Adriano Knaut, técnico de 
lazer da AV e que coordena a 
escolinha, explica que o objetivo 
não é formar jogadores. “Que-
remos despertar nas crianças o 
espírito de coletividade, o gosto 
pelo esporte, o relacionamento 
interpessoal e todas as quali-
dades e virtudes que o esporte 
proporciona”, diz.  

Alexandre, pai de Vinícius, 
concorda. “Sempre pratiquei 
esporte, incentivo meus filhos 
a também praticar. O mais 
importante é o trabalho em 
equipe, a coletividade, além do 

benefício da própria atividade 
física, muito importante para o 
crescimento”, explica. 

Marlon, pai do Caio, lembra 
ainda da importância do retor-
no pós-pandemia. “Eles passa-
ram muito tempo conectados 
em redes sociais, internet, que 
rouba a atenção deles. A impor-
tância de retomar a atividade é 
ter o contato físico com os co-
legas”, afirma. 

A escolinha de futsal da AV 
tem aulas sempre aos sábados 
de manhã em três turmas: das 
9h às 10h (10 a 13 anos), das 
10h às 11h (8 a 9 anos) e das 
11h às 12h (5 a 7 anos). São 25 
vagas por turma. Adriano diz 
que as vagas foram preenchidas 
em apenas dois dias. 

“Queremos despertar nas crianças o espírito 
de coletividade e todas as qualidades que o 
esporte proporciona”, diz Adriano Knaut, da AV.

OS VALORES DA ESCOLINHA

>

O mais importante do esporte é o trabalho em equipe, a 
coletividade, além do benefício da própria atividade física, 
muito importante para o crescimento saudável deles

ALEXANDRE DALLACURT, PAI DE VINÍCIUS

Agora vou acordar cedo para treinar e ficar melhor
CAIO, FILHO DE MARLON MONTEIRO

https://bit.ly/3kJTu06
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A ÚLTIMA ETAPA Os jogadores que disputaram a mesa 
final da rodada 10 do torneio. Rafael Urtado venceu e 
levou o título do primeiro semestre do Viking Poker Tour

UMA DISPUTA PONTO A PONTO
Rafael Urtado vence a última etapa e leva o título do 
Viking Poker Tour do 1º semestre por diferença mínima 
para o vice Gabriel Tacci, líder das três rodadas anteriores

A maratona chegou ao fim de 
uma forma surpreendente. Ga-
briel, 32 pontos à frente de Ra-
fael após a rodada anterior, viu 
seu colega de torneio vencer a 
última etapa e somar 60 pon-
tos. Gabriel terminou apenas 
no 14º lugar, que lhe renderam 
26 pontos, 34 a menos que 
Rafael, que assim somou dois 

a mais que o então líder no 
ranking geral e venceu o tor-
neio com 356 pontos, contra 
354 do vice-campeão. Rafael 
saiu da 4ª posição na etapa 9 
para triunfar no Viking Poker 
Tour do primeiro semestre. Em 
terceiro chegou Vagner Abu-
carub com 353 pontos, um a 
menos que o vice e três pontos >

https://bit.ly/3wRtsiS
https://bit.ly/3wRtsiS
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atrás do campeão. Literalmen-
te uma disputa ponto a ponto.

“A etapa estava bem concor-
rida. No começo tive um pouco 
mais de cautela para não sair 
cedo. Depois, na mesa final, me 
arrisquei mais, já que só a vitória 
da etapa me garantia a vitória do 
ranking”, diz Rafael. “Foi bem di-
fícil ganhar o ranking porque os 
jogadores estão se aprimorando 
a cada torneio”, completa ele.

Agora, os jogadores disputam 
o torneio de encerramento. Es-
tão automaticamente classifica-
dos os 13 primeiros colocados 
do ranking. Já os 18 colocados 
entre a 14ª e a 31ª posição en-
caram uma repescagem. Os cin-
co primeiros se classificam para 
o torneio final, que será disputa-
do então com 18 jogadores. 

Surpresa também entre os 
classificados. Dos 13 nomes que 
vão direto para a final, três ga-
rantiram lugar na última etapa: 
Cristiano Schuh ganhou quatro 
posições e terminou em 10º. 
Sidclei Chaves escalou seis para 
encerrar o torneio em 11º. E Sér-

gio Cruz ganhou cinco e fechou o 
grupo dos classificados em 13º. 

Cristiano, Sidclei e Sérgio 
tomaram as posições de Car-
los Kusma, Rafael Rodrigues e 
Eder Rosa, garantidos entre os 
classificados até a etapa 9. Os 
três disputam a repescagem. 
Carlos perdeu duas posições 
e fechou o ranking na 14ª po-
sição. Rafael caiu cinco e en-
cerrou a competição em 15º. 
E Eder perdeu três posições e 
terminou o torneio em 16º. 

O campeão Rafael Urtado 
venceu a mesa final da rodada. 
Na sequência, vieram Walter 
Piza, Cristiano Schuh, Sidclei 
Chaves, Ayrton Rodrigues, 
Sérgio Cruz, Wagner Arjona, 
Marcílio Cardoso e Anderson 
Costa. Johan Van Deursen le-
vou os 10 pontos extras por 
eliminar Márcio Germano, 
campeão da etapa anterior. 

A vitória de Rafael na rodada 
confirmou um padrão desde o 
início do torneio: nenhum joga-
dor consegui vencer mais de uma 
etapa do VPT do 1º semestre.

O Viking Poker Tour terá agora o ranking
do segundo semestre. Fique atento ao 
site da AV para participar da competição.

VEM MAIS POR AÍ

Clique aqui, acesse o ranking final do torneio e faça download

>

https://bit.ly/2F63ZK1
https://bit.ly/3DwnUeL
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AMIGOS EM VOLTA DA MESA Jogadores celebram 
o retorno o torneio de poker à AV e falam dos benefícios 
à saúde. Clique na foto e confira o vídeo no Youtube

UM AMBIENTE CONFORTÁVEL
Retorno presencial do Viking Poker Tour reúne amigos 
e colegas após dois anos de jogo online. Jogadores 
destacam valor da experiência e os benefícios do poker

As etapas dos torneios de 
poker da Associação Viking são 
sempre a partir das sete da noi-
te. Mas bem antes o Centro de 
Eventos da AV começa a lotar. 
Após dois anos de competições 
online, os jogadores estão ávidos 
para rever os amigos e colegas. 
“É bom reencontrar os amigos, 
o ambiente é muito tranquilo. 

Eu fico muito confortável aqui e 
bem feliz de participar dos tor-
neios”, diz Ketlin Garcia. 

O coordenador da AV, Sidclei 
Chaves, resume o Viking Poker 
Tour como um encontro de ami-
gos. “O pessoal vem antes de 
tudo para se divertir”, conta ele, 
também um dos jogadores do 
torneio. “É uma experiência bem >

https://bit.ly/3EF85mG
https://bit.ly/3EF85mG
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agradável. É sempre muito bom 
participar de qualquer evento 
aqui na Associação Viking”, diz 
Walter Bunkovski Goulart. 

O Viking Poker Tour é uma ver-
dadeira maratona. São dois tor-
neios anuais, um por semestre, 
e cada um tem dez etapas além 
de uma semifinal e final. Este 

ano o torneio tem um prêmio 
especial, o troféu Paulo Nanami. 
Vence quem somar mais pontos 
nos dois torneios. Nanami, ex-
-funcionário da Volvo, sócio-ouro 
da AV e jogador do torneio, fa-
leceu ano passado. “Este ano a 
competição tem esse elemento 
especial”, diz Sidclei. 

O Viking Poker Tour é para todos os associa-
dos e também convidados. Fique de olho no 
site da AV para saber das inscrições.

VENHA PARTICIPAR

é Bom para a cabeça
Poker é reconhecido oficialmente como “esporte da mente”
Em 2010 a International Mind 
Sports Association (Associação 
Internacional de Esportes da 
Mente, em português) elencou 
o poker ao lado de esportes 
como o xadrez, a dama e o brid- 
ge, por exemplo. 

Mas o que o poker tem que faz 
tão bem para a cabeça dos seus 
jogadores? O site Fãs da Psi-
canálise lembra que jogos de 

carta são ótimas atividades para 
o desenvolvimento de diversos 
aspectos do cérebro. 

Já o poker tem alguns benefí-
cios extras. O site lista a capa-
cidade de potencializar o poder 
de observação, de desenvolver 
a paciência, de lidar com situ-
ações de perda, desenvolver o 
hábito de gerenciar seus recur-
sos e manter o cérebro ativo. 

>

https://bit.ly/3EF85mG
https://bit.ly/2F63ZK1
https://bit.ly/3rMOrzM
https://bit.ly/3rMOrzM
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ALEGRIA, ALEGRIA As amigas Bruna e Débora no retor-
no do Cozinha Fácil à AV. “O mundo está voltando”, come-
mora Bruna. Clique na foto e confira o vídeo no Youtube

A NOITE DE MUITOS SABORES
Cozinha Fácil no formato híbrido consolida sucesso de 
modelo online que começou na pandemia. Associados 
retornam à AV para cozinhar e celebrar reencontros

Débora Venturi começava uma 
entrevista para O Viking Família 
quando sua amiga Bruna Ka-
ram chegou. “Ah, que bom que 
você veio.” As duas se abraça-
ram para celebrar o reencontro 
após o isolamento imposto pela 
pandemia. O retorno do Cozi-
nha Fácil à Associação Viking foi 
um momento para comemorar. 

“Minha primeira reação foi me 
inscrever para participar online. 
E a Débora disse: ‘que online. 
Vamos aproveitar. O mundo está 
voltando. Vamos fazer presen-
cial’”, contou Bruna Karam ao 
lado da amiga. “Você tem que 
se acostumar que a gente já 
pode aproveitar esse momento 
pós-pandemia.” >

https://bit.ly/37rkH4w
https://bit.ly/37rkH4w


O VIKING FAMÍLIA MAI JUN 2022 | 17 PANORAMA AV

O Cozinha Fácil, um clássico 
da AV, agora é no formato híbri-
do. Quem quer continuar a fazer 
as aulas de gastronomia com o 
chef Toni de casa acompanha 
pelo computador. E quem quer 
estar na AV curte as aulas no 
moderno e espaçoso Centro de 
Eventos com distanciamento e 
uma superestrutura. “A nossa 
grande preocupação foi garan-
tir que o associado se sentisse 
no mesmo ambiente. Não uma 
transmissão, mas a interação 
que construímos nos últimos 
dois anos no modelo online”, 
disse o chef Toni. 

A equipe do chef e da Asso-
ciação Viking montaram uma 
estrutura com bancadas no 
Centro de Eventos para até seis 
pessoas cada. O chef Toni coor-
dena por duas câmeras e dois 
computadores a transmissão 
para os associados que estão 
em casa. Dois chefs auxiliares 
assessoram a turma que faz as 
aulas na AV. 

“Somos um clube de encontro 
em que as pessoas vêm para cá 
para se abraçar, confraternizar. 
Então, nada como os eventos 
presenciais”, conclui Sidclei 
Chaves, coordenador da AV. 

O Cozinha Fácil vai visitar durante o ano a 
culinária de vários países. Fique atento ao 
site da AV para se inscrever para os próximos.

UM GIRO PELO MUNDO

Minha primeira reação foi me inscrever para participar online. 
E a Débora disse: ‘que online. Vamos aproveitar. O mundo 
está voltando. Vamos fazer presencial’. Você tem que se acos-
tumar que já pode aproveitar esse momento pós-pandemia

BRUNA KARAM, ASSOCIADA DA AV

A AV colaborou muito para a saúde mental dos associados na 
pandemia com várias inovações. Mas somos um clube de 
encontro, em que as pessoas vêm pra se abraçar, pra confra-
ternizar. Então, nada como o retorno dos eventos presenciais

SIDCLEI CHAVES, COORDENADOR DA AV

https://bit.ly/37rkH4w
https://bit.ly/2F63ZK1


18 | O VIKING FAMÍLIA MAI JUN 2022

O PODER DO CONHECIMENTO Alunos da rede de 
ensino de Curitiba se encantam com visita à mata na AV. 
Clique na imagem, veja o vídeo no Youtube e saiba mais

MERGULHO NA NATUREZA
Casa Verde abre a floresta junto à AV para crianças do 
Programa Linhas do Conhecimento, da Prefeitura de 
Curitiba, experiência que eles levam para toda a vida   

O programa quer despertar 
nas crianças a consciência ur-
bana e a importância da susten-
tabilidade por meio do contato 
direto com os espaços da cida-
de. Uma das parcerias é com a 
Casa Verde, que abre para visita 
guiada dos alunos na floresta 
junto à Associação Viking. 

“A proposta é contribuir com o 

trabalho em sala de aula ao des-
pertar a curiosidade dos alunos 
e sensibilizar para as questões 
da natureza. Eles ficam muito 
animados de estarem na flores-
ta, caminhando. Fazem muitas 
perguntas”, afirma Thaís Krauss 
Ortiz, bióloga e educadora am-
biental da Casa Verde. 

“O programa desperta nas >

https://bit.ly/3kUVIcZ
https://bit.ly/3kUVIcZ
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crianças o sentimento de per-
tença, de que também fazem 
parte e precisam colaborar para 
a preservação dos espaços da 
cidade. Trabalhamos três pilares: 
conhecer, amar e cuidar. Porque, 
quando você conhece o local, 
você passa a amá-lo. E, quando 
ama, você cuida”, explica a pro-
fessora Ely Fabiane de Santana. 

“O que eles vivenciam aqui 
marca e eles levam para a vida, 
como a separação dos resíduos 
que a gente trabalha durante a 
visita, a importância de cuidar da 

natureza”, conta Thaís. 
Após a visita, Julia Fernanda 

Rocha, de 8 anos, descobriu que 
as araucárias, árvores-símbolo 
do Paraná, têm gênero. “Eu não 
sabia que tinha macho e fêmea, 
mas agora aprendi. Foi muito le-
gal. Gostei de ver as árvores, os 
passarinhos”, contou ela. 

O seu colega de escola Gus-
tavo Pelanda, de 9 anos, estava 
encantado com uma cigarra. 
“Eu não tenho palavras. Foi le-
gal demais. Conhecimento é 
poder”, concluiu ele.    

A visita à floresta é para toda a comunidade: 
escolas, grupos, famílias, empresas. Entre em 
contato por e-mail ou pelo fone 3285 7035.

PARA CONHECER A FLORESTA

Trabalhamos três pilares: conhecer, amar e cuidar. Quando 
você conhece, você ama. E, quando ama, você cuida

ELY DE SANTANA, PROFESSORA DO LINHAS DO CONHECIMENTO

Eles levam para a vida o que vivenciam aqui, como a separa-
ção dos resíduos e a importância de cuidar da natureza

THAÍS KRAUSS ORTIZ, EDUCADORA AMBIENTAL DA CASA VERDE

Foi muito legal. Gostei de ver as árvores, os passarinhos
JULIA FERNANDA ROCHA, ALUNA DE 8 ANOS

Eu não tenho palavras. Foi demais. Conhecimento é poder
GUSTAVO PELANDA, ALUNO DE 9 ANOS

mailto:casaverde%40fundacaosolidariedade.org?subject=
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TODOS POR UM

TODA A FORÇA
DO ESPORTE

Oliviking 2022 vai reunir as famílias numa 
grande festa de confraternização e reencontro. 
Abertura será em 2 de julho e competições 

vão durar cinco meses, até novembro

OLIVIKING ESPORTE E REENCONTRO
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REPORTAGEM ESPECIAL MOSTRA O QUE VEM 
POR AÍ NA OLIVIKING, REÚNE DEPOIMENTOS 
E LEVA VOCÊ DE VOLTA À ÚLTIMA EDIÇÃO DA 
OLIMPÍADA. LEIA E VEJA A SEGUIR >
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AS LIÇÕES DA OLIVIKING Jorge Marquesini prepara-se 
para correr na Oliviking 2019. Ele conecta o evento a valo-
res humanos. Clique na imagem e veja o vídeo no Youtube

MARATONA DE CONEXÕES
Oliviking 2022 vem aí para reaproximar os associados e 
suas famílias por meio do esporte e da qualidade de vida. 
Abertura será em julho e competições vão até novembro

“A Oliviking é um momento 
extremamente importante em 
que a gente tem uma entrega 
como ser humano muito legal”, 
diz Jorge Marquesini, vice-pre-
sidente sênior de Manufatura 
da Volvo no Brasil e na Euro-
pa. “É um congraçamento, um 
momento de se reunir com 
os amigos, com as famílias e 

praticar o esporte que a gente 
gosta”, completa ele.

“A Oliviking contribui para que 
as pessoas gerem conexões. 
Elas se encontram, participam 
de treinos, geram interações 
fora do trabalho. E essas intera-
ções contribuem bastante para 
o ambiente de trabalho. Criam 
um ambiente mais leve, uma co- >

OLIVIKING

https://bit.ly/3G6HXSs
https://bit.ly/3G6HXSs
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INTERAÇÃO PELO ESPORTE Ricardo Nanami salta na 
Oliviking passada. O diretor de RH fala da força das cone-
xões que o evento gera. Clique na foto e veja no Youtube

laboração maior”, afirma Ricardo 
Nanami, diretor de RH da Volvo.  

Marquesini conecta o esporte 
com a carreira profissional, am-
bos movidos por desafios. “Na 
medida em que a gente associa, 
compara e procura levar para o 
profissional o que você aprende 
no esporte e vice-versa, isso tem 
um ganho muito grande”, diz. 

Conexões, reencontro, congra-

çamento. O espírito da Oliviking 
2022 está aí, numa grande festa 
de confraternização por meio do 
esporte e de qualidade de vida. 

E prepare-se, porque a nova 
edição da olimpíada será uma 
maratona. A festa de abertura 
está marcada para 2 de julho e 
as competições vão até 26 de 
novembro, com previsão de pro-
vas todos os fins de semana.

“O desafio é a diversidade de áreas. Vamos 
trabalhar a conquista em conjunto, e não ape-
nas a competição”, diz Ricardo Nanami. 

PARA ALÉM DA COMPETIÇÃO

OLIVIKING

>

https://bit.ly/3yqhptM
https://bit.ly/3yqhptM
https://bit.ly/3G6HXSs
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TODOS JUNTOS NOVAMENTE
Oliviking 2022 acontece após o período mais crítico da 
pandemia do coronavírus. Olimpíada quer ir além das 
competições. Será uma grande festa de reencontro

“Estamos saindo de um mo-
mento de afastamento por 
causa da pandemia e preci-
samos nos reencontrar, estar 
juntos novamente, recuperar 
esse tempo perdido longe das 
pessoas. O esporte e o lazer 
agregam e a Oliviking será 
um momento para que os as-
sociados e suas famílias se 

reencontrem de uma maneira 
divertida e saudável”, afirma 
o coordenador da Associação 
Viking, Sidclei Chaves.

“Este ano tem um sabor di-
ferente, do reencontro. A gen-
te está reencontrando muitas 
pessoas que há dois anos não 
via dentro da organização. 
E isso é muito especial”, diz >

O QUE VEM AÍ O coordenador da AV, Sidclei Chaves, fala 
sobre os propósitos e a sobre dinâmica da Oliviking 2022. 
Clique na imagem e saiba mais no vídeo no Youtube

https://bit.ly/3yOOpMa
https://bit.ly/3vhwwUd
https://bit.ly/3vhwwUd
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TUDO A VER Sofia Conti assiste vídeo da Oliviking 2019. 
Ela recorda sua participação e destaca o jogo lúdico da 
competição. Clique na foto e veja o vídeo no Youtube

Sofia Conti, do Recursos Hu-
manos. Para ela, outro grande 
valor da Oliviking é a oportu-
nidade de interagir com outras 
áreas do grupo Volvo num mo-
vimento lúdico. “E isso é um 
grande ganho para as relações 
de trabalho”, afirma ela.

Sidclei diz que o objetivo 
maior dos fins de semana da 
Oliviking é ir além das compe-

tições. “Queremos reaproximar 
as pessoas por meio dos valo-
res nobres do esporte”, conta o 
coordenador da AV. 

Então prepare-se. Dia 2 de 
julho é a grande festa de aber-
tura no Ginásio de Esportes da 
associação. E, a partir do fim 
de semana seguinte, começam 
as competições. São 19 as mo-
dalidades previstas. 

A AV prepara uma grande cerimônia de aber-
tura. “Será grandiosa, alegre, divertida, mas é 
surpresa. Só na hora para saber” diz Sidclei. 

A GRANDE SURPRESA

https://bit.ly/3yOOpMa
https://bit.ly/3yOOpMa
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UMA OLIVIKING PARA SEMPRE Leandro Lara e o filho 
Ian na olimpíada de 2019. Clique na foto e veja no Youtu-
be a inspiradora história dele com a competição da Volvo

OLIVIKING

VOCÊ NÃO VAI ESQUECER
Colegas que participaram da última edição da Oliviking 
falam do legado que fica. Também, da força do esporte 
pra criar vínculos e das interações que superam a disputa

A Oliviking de 2019 será sem-
pre inesquecível para Leandro 
Serra de Lara (Powertrain). Ele 
subiu ao pódio na competição de 
natação e levou com ele o filho, 
com um ano na época. “Foi sem 
dúvida a parte mais emocionante 
da competição”, recorda ele. 

“Está todo mundo sedento de 
socialização. Aqui é a nossa fa-

mília. A gente espera muito pela 
Oliviking. É o momento em que 
a gente revê os amigos, faz ami-
gos novos. Está todo mundo en-
gajado”, diz Camila Sovierzoski, 
do Financeiro/Exportação.

Ricardo Zablonski (Real Sta-
te) nunca havia praticado salto 
em distância. “Me explicaram a 
técnica na hora e para a minha >

https://bit.ly/395MZSB
https://bit.ly/395MZSB
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SEDE DE REENCONTRO Camila Sovierzoski confere 
vídeo da última Oliviking. Para ela, é um evento cheio de 
valores nobres. Clique na foto e confira o vídeo no Youtube

OLIVIKING

surpresa eu consegui saltar. Foi 
bem emocionante”, lembra ele.

Leandro, Camila e Ricardo são 
apenas três das centenas de 
histórias de quem teve a opor-
tunidade de participar da últi-
ma Oliviking. “A prova foi num 
domingo com muito sol, um dia 
maravilhoso na associação. Pas-
samos com a família, com os 

amigos. Foi incrível”, afirma Ri-
cardo. “Você vai lembrar o resto 
da sua vida”, garante Leandro. 

Outro destaque da Oliviking 
é a mistura. “Há uma confrater-
nização muito grande de todas 
as áreas. Os atletas são mis-
turados”, conta Ricardo. Nas 
próximas duas páginas, volte à 
Oliviking 2019. 

Ricardo Zablonski vê vídeo da Oliviking 2019. 
Ele destaca a união de departamentos pelo 
esporte. Clique na foto e veja no Youtube

A MISTURA

>

https://bit.ly/3NvPxZ9
https://bit.ly/3NvPxZ9
https://bit.ly/395eYSs
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A VITÓRIA COLETIVA Integrantes da equipe da Alemanha come-
moram no Centro de Eventos a vitória na Oliviking 2019 durante a 
festa de encerramento. A última edição contou com 1,3 mil atletas 

OLIVIKING

DE VOLTA À OLIVIKING DE 2019
ÚLTIMA EDIÇÃO TEM NÚMEROS IMPRESSIONANTES

A Oliviking começou em 8 de 
junho com uma grande festa de 
abertura no Ginásio de Esportes 
da AV para 2.500 pessoas. O 
encerramento foi cinco meses 
depois, em 2 de novembro, num 
total de cinco meses de com-
petições com 19 equipes, 1300 
atletas e 30 provas em 19 mo-
dalidades. Ao todo, a Oliviking 
2019 distribuiu 858 medalhas.

A Alemanha venceu, o México 
ficou em segundo e a Romênia, 

em terceiro. Mas a vitória foi de 
todos. Uma grande onda tomou 
os funcionários, suas famílias e a 
torcida. A cerimônia de encerra-
mento foi num Centro de Even-
tos lotado de um grande espírito 
de união e emoção de sobra.

“Fizemos em 2019 a maior Oli-
viking de todas. E agora em 
2022 queremos superar a últi-
ma edição em tamanho e emo-
ção”, diz Sidclei Chaves, coorde-
nador da AV. >
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UMA PLAYLIST PARA RECORDAR
Veja cinco vídeos da Oliviking 2019 para matar a saudade

A FESTA DE ABERTURA
Torcida, companheirismo, criatividade, espírito de equipe resumem o 
clima da abertura da Oliviking 2019, em 8 de junho. O evento marcou 
os 40 anos da Volvo no Brasil e contou com 19 equipes, mais de 1,3 
mil atletas e público de 2,5 mil pessoas. Clique aqui e assista 

A NATAÇÃO
A competição no Clube Três Marias viu mais uma grande confrater-
nização do esporte. Com muito apoio da torcida, centenas de atletas 
amadores competiram em quatro provas: os 50 metros livre, peito, 
borboleta e o revezamento 4x50 metros. Clique aqui e veja

O SABOR DE SURPRESA
A terceira e última prova surpresa da Oliviking foi um Master Chef. A 
competição, que teve semifinal e final, realmente surpreendeu as equi-
pes, mas não faltou vontade de cozinhar. O pódio teve Portugal, Sué-
cia e Timor Leste. Clique aqui e confira o vídeo

A ÚLTIMA PROVA 
A Associação Viking recebeu um número recorde de atletas para a 
Corrida Rústica e última prova da Oliviking de 2019. No dia 20 de 
outubro, a prova reuniu 1.124 atletas na AV, 540 deles da Volvo, dois 
recordes. Clique aqui e assista ao vídeo no Youtube

A CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO
A Alemanha venceu, o México ficou em segundo e a Romênia em ter-
ceiro, mas todos foram campeões da maior Oliviking da história. Veja 
a cerimônia de premiação na Associação Viking, uma grande festa do 
esporte e da integração. Clique aqui e confira o vídeo

OLIVIKING

https://youtu.be/cGSIgtkJSYw
https://youtu.be/6U9NE--Uvpc
https://youtu.be/RugSsXOl_xI
https://youtu.be/rWMNg4B699U
https://youtu.be/qPtREkHzFCo
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O EXCESSO DE TELA

CONTROLE
O SEU TEMPO

O uso da internet e das redes sociais 
aumentou com a pandemia. O universo digital 

tem muitos benefícios, mas também traz 
riscos se você não consegue se desconectar

SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR
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A PSICÓLOGA MARINA ABAGGE 
DÁ DICAS PARA O USO RACIONAL 
E COMO AGIR COM OS FILHOS. 
LEIA E VEJA MAIS A SEGUIR >
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O TEMPO TODO  A psicóloga Marina Abagge elenca os 
riscos físicos e emocionais do uso em excesso das telas e 
das mídias sociais. Clique na imagem e veja no Youtube

A EPIDEMIA DAS TELAS
Estamos cada vez mais conectados. Isso é ruim? Como 
quase tudo na nossa vida, o bom senso é a chave para 
o uso racional dos meios digitais e das redes sociais

O mundo digital se impôs com 
ainda mais força durante a pan-
demia. Isolados em casa e com 
temor do coronavírus, muitos se 
refugiaram ainda mais no univer-
so da internet e principalmente 
das redes sociais. Pesquisa da 
empresa de dados Kantar em 
30 países revela que a navega-
ção na web aumentou 70% e o 

engajamento nas redes sociais, 
63% se comparados aos núme-
ros anteriores à Covid-19. 

Outra pesquisa, da We Are 
Social, agência global especiali-
zada em mídia social, indica que 
os brasileiros passam em média 
3 horas e 42 minutos por dia co-
nectados às redes sociais. Fica-
mos atrás apenas das Filipinas >

https://bit.ly/3w2ShHJ
https://bit.ly/3w2ShHJ
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O EQUILÍBRIO A psicóloga explica como deve ser para 
crianças, para profissionais e dá dicas de uso racional. 
Clique na imagem, veja o vídeo no Youtube e saiba mais

(4h15) e da Colômbia (3h45). 
Isso é ruim? Não necessa-

riamente. Como quase tudo, o 
bom senso é a chave para o uso 
racional também dos meios di-
gitais. A ONG Internet Matters, 
que se propõe a ajudar os pais 
a navegar e orientar os filhos no 
cenário digital, lista vários bene-
fícios para crianças e adolescen-
tes, como o aprendizado cola-

borativo e o desenvolvimento de 
habilidades de comunicação. 

No universo adulto, o home 
office, que se popularizou com 
a pandemia, libera tempo e per-
mite jornadas mais flexíveis, por 
exemplo. Aplicativos de conver-
sa aproximam familiares e ami-
gos muitas vezes separados por 
continentes. E isso ficou mais 
evidente com a pandemia.

Celulares sem conexão ressurgem no mundo hi-
perconectado. Clique aqui e leia reportagem da 
BBC sobre essa tendência e os seus benefícios. 

“TELEFONES BURROS”

>

https://bit.ly/3kWp2QC
https://bit.ly/3kWp2QC
https://bit.ly/3ss07Zm
https://bbc.in/3l5Gr9i
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OS FILHOS NA INTERNET e nas redes sociais
Como trabalhar o uso por crianças e adolescentes

>

Os filhos se espelham nos pais. 
Assim, crianças e adolescentes 
com pais que ficam muitas ho-
ras na internet tendem a perder 
a noção do tempo que passam 
no celular ou computador. 

Os filhos podem e devem usar a 
internet. Proibir não educa e não 
previne. O importante é permitir 
o acesso com regras e limites 
negociados, para não privar os 
filhos de uma importante tecno-
logia de comunicação, estudo, 
diversão e pesquisa. 

Crianças muito novas não de-
vem ter acesso livre ao conteú-
do da internet, o que exige um 
monitoramento mais próximo. 
Para os mais velhos, a privacida-
de deve ser respeitada. 

Estabeleça, sempre pela negocia-
ção, um limite de uso do compu-
tador ou do celular. Deixe o com-
putador em um lugar que todos 
da família têm acesso e negocie 
limites para o uso do celular no 
quarto quando o filho, principal-
mente os jovens, estiver sozinho.

Incentive atividades reais como 
a prática esportiva e hobbies. 

Para identificar se os filhos abu-
sam do uso da internet, observe 
mudanças de comportamento, 
principalmente a dificuldade para 
outras atividades como o desem-
penho escolar e o contato social.

Existem vários apps que ajudam 
os pais a controlar o uso da inter-
net pelos filhos. Faça uso deles. 

https://bit.ly/3l1vFRG
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uso que você faz das redes so-
ciais em uma recompensa.

5. Apague aplicativos 
Se você não usa, jogue fora. É 
provável que você tenha apps 
instalados que nem sequer olha 
ou olha muito pouco. Desinstale. 
Faça o mesmo com perfis que 
você segue e que nem presta 
muita atenção, mas estão com 
frequência no seu feed.

SAIBA MAIS 
O documentário “O Dilema das 
Redes” reúne ex-funcionários e 
executivos de empresas como 
Google, Facebook e Twitter 
para falar sobre os riscos das 
redes sociais. Mostra também 
os bastidores das grandes em-
presas de tecnologia.

DOMINE O SEU TEMPO
5 dicas para o uso racional das redes sociais 

1. Desative as notificações
Sem notificações, a experiência 
pode ser mais gratificante: você 
vai achar novidades quando aces-
sar e controlar melhor seu tempo.

2. Estabeleça limites
Defina um tempo diário ou se-
manal para estar nas redes so-
ciais e invista na disciplina. 

3. Tenha um hobby
Uma ocupação concreta ajuda a 
manter a atenção e uma satisfa-
ção mais saudável para o cére-
bro, um contraponto que ajuda a 
se expor menos às redes sociais. 

4. Transforme em pequeno luxo
Da mesma forma que nos pre-
miamos com uma experiência 
prazerosa, tente transformar o 

https://bit.ly/3N7xZCB
https://bit.ly/3N7xZCB
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OXIGÊNIO

APRENDA A
RESPIRAR

A respiração correta estabelece um 
equilíbrio em todas as funções do nosso 
corpo. Ajuda a oxigenar melhor o cérebro 

e traz benefícios como um bom sono

VOAM O SEU PLANO DE SAÚDE VOLVO
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LEIA E VEJA A SEGUIR ERROS E OS 
BENEFÍCIOS DA RESPIRAÇÃO CORRETA. 
TAMBÉM EXERCÍCIOS PARA CONTRO-
LAR O AR E VENCER A ANSIEDADE >
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UM BUSCA DO AR A fonoaudióloga Karen Ribas explica 
os erros ao respirar e os benefícios de uma respiração 
correta. Clique na foto e saiba mais no vídeo no Youtube

O FÔLEGO PARA RESPIRAR
A respiração é o combustível para a voz e melhora a 
sua comunicação. Saber o jeito certo de absorver e 
expelir o ar garante uma série de ganhos para a saúde

A fonoaudióloga da Volvo, 
Karen Simone Schuhli Ribas, 
explica que a respiração corre-
ta é a que puxa o ar pelo nariz, 
onde é aquecido, umidificado 
e filtrado, e elimina pela boca. 
“Quando uso a parte mais abaixo 
do pulmão, vou ter uma respira-
ção mais prolongada. Tenho um 
maior volume de ar que entra 

nos meus pulmões tanto para 
inspirar quanto para expulsar 
esse ar”, explica ela. 

A profissional diz que a respi-
ração curta, que utiliza músculos 
superiores próximos ao pesco-
ço, pode trazer uma série de 
danos, como a tensão em parte 
da musculatura que não deveria 
participar do processo respirató- >

https://bit.ly/3liCluV
https://bit.ly/3liCluV


O VIKING FAMÍLIA MAI JUN 2022 | 39 VOAM

O fonoaudiólogo trabalha a fisiologia e ensina 
como respirar de forma correta. O VOAM 
oferece o profissional para adultos e crianças.

TEM NO VOAM

EXERCÍCIOS PARA RESPIRAR  A fonoaudióloga Ana 
Lúcia Silveira ensina técnicas para controlar o ar e a 
ansiedade. Clique na foto e confira as dicas no Youtube

rio, além de fadiga, pigarro, boca 
seca. Também ajuda a elevar a 
tensão e ansiedade. 

“A respiração completa, cor-
reta, faz acomodações e me-
lhora a oxigenação total do 
corpo, do cérebro. E com isso 
traz benefícios para a sua saú-
de como um todo. Melhora a 
fala, a mastigação, o sono, por 

exemplo”, afirma Karen.  
“O benefício de uma respi-

ração boa é uma saúde boa”, 
completa a colega de trabalho 
da Karen, a fonoaudióloga Ana 
Lúcia Silveira. Ana explica que há 
vários exercícios para trabalhar 
melhor a respiração e também 
vencer a ansiedade. Você confere 
no vídeo abaixo. 

https://bit.ly/3kQ69Pe
https://bit.ly/3kQ69Pe
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> continua até a página 45

CAMINHOS VERDES

O FUTURO
DO PLANETA

Comemorado em 5 de junho, Dia Mundial 
do Meio Ambiente completa meio século. 
50 anos depois, a Terra se equilibra entre 

riscos ambientais e conscientização em alta

MEIO AMBIENTE UM VALOR VOLVO
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VEJA A SEGUIR ALTERNATIVAS PARA 
UM PLANETA SUSTENTÁVEL E ALGUMAS 
SOLUÇÕES ADOTADAS POR CURITIBA, 
CIDADE PIONEIRA NA ÁREA AMBIENTAL >

Fo
to

: R
ic

ar
d

o 
M

ar
aj

ó/
S

M
C

S



42 | O VIKING FAMÍLIA MAI JUN 2022 MEIO AMBIENTE

ENCONTRO DE GERAÇÕES Separados por décadas, 
Marcelo e Heloísa concordam com a urgência ambiental. 
Na foto, o Parque Barigui. Clique nela e veja no Youtube

TODOS PELO MEIO AMBIENTE
Estamos mais conscientes e praticantes de uma cultura 
sustentável, a iniciativa privada está na liderança de 
iniciativas verdes inovadoras e os governos, mais atentos

As Nações Unidas promove-
ram em Estocolmo, capital da 
Suécia, a sua primeira conferên-
cia sobre meio ambiente a partir 
de 5 de junho. E desde então a 
data é o Dia Mundial do Meio 
Ambiente. A conferência inicial 
foi em 1972. Portanto, há exatos 
50 anos, ou meio século. 

E o que aconteceu de lá pra cá? 

Há vários aspectos positivos. 
Nós, cidadãos e habitantes do 
planeta, estamos cada vez mais 
conscientes a praticantes de 
uma cultura sustentável, princi-
palmente os mais jovens. Pes-
quisa da Market Analysis sobre 
crenças e comportamentos 
de crianças em oito países da 
América Latina, inclusive Bra- >
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https://bit.ly/3wbl9O8
https://bit.ly/3wbl9O8


O VIKING FAMÍLIA MAI JUN 2022 | 43 MEIO AMBIENTE

sil, mostra que sete em cada 
dez se interessam em defen-
der o meio ambiente. E quanto 
mais próximas da adolescência, 
maior a preocupação.

A iniciativa privada assume 
cada vez mais um papel de li-
derança ao fornecer soluções 
ambientais inovadoras. Entre as 
principais práticas de sustenta-
bilidade empresarial, estão sis-
temas próprios de tratamento e 
reaproveitamento da água, uso 

inteligente de energia, inclusão 
social e projetos educacionais 
de preservação ambiental. 

Os governos também estão 
mais atentos. As conferências 
anuais do clima são a ponta de 
lança dessa urgência ambiental 
pública. Assim, meio século após 
o primeiro Dia Mundial do Meio 
Ambiente, é possível dizer que o 
futuro do planeta, ainda que mui-
to ameaçado, trilha caminhos 
razoavelmente otimistas.  

Clique aqui e acesse a biblioteca de educação 
ambiental da WWF, uma das principais organi-
zações globais de conservação da natureza. 

SAIBA MAIS

TONS DE VERDE Imagem aérea do Jardim Botânico, um dos 
43 parques e bosques de Curitiba. Governos estão cada vez mais 
atentos sobre a urgência da questão ambiental e da sustentabilidade

>

https://bit.ly/3wbl9O8
https://bit.ly/3L8jkG1
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como GARANTIR O FUTURO DO PLANETA
Medidas para assegurar a sustentabilidade da Terra

>

1. SAÚDE
Um artigo de janeiro de 2021 da 
ONG The Nature Conservancy 
elenca medidas para o futuro do 
planeta pós-pandemia. A pri-
meira delas é evitar uma nova. 
A Covid-19 surgiu do contato 
disruptivo entre os humanos e a 
vida selvagem. Assim, garantir 
a preservação dos habitats dos 
animais é essencial. A estimati-
va é que a vida silvestre é por-
tadora de mais de 850 mil vírus 
que podem ser transmitidos aos 
seres humanos. 

2. TECNOLOGIA
A coesão entre a tecnologia e a 
natureza é essencial. A geração 
em escala de energias renová-
veis como eólica, solar, biomas-
sa e hídrica produzidas sem a 
degradação de habitats naturais 
vai ser vital para reduzir o uso de 
combustíveis fósseis, principais 
vilões das emissões globais de 
gases de efeito estufa.

3. ALIMENTOS
As escolhas alimentares são 
complexas e as cadeias de valor 
de alimentos ainda mais. Porém, 
tanto os consumidores quanto 
os líderes do setor concordam 
sobre a necessidade de um 
avanço mais rápido na direção 
de um sistema alimentar favorá-
vel à natureza. A pandemia in-
tensificou a percepção do setor 
sobre a necessidade de modelos 
cada vez mais sustentáveis.

4. FINANÇAS
Mais de US$ 44 trilhões da 
economia global dependem 
da natureza. Significa que não 
podemos reconstruir econo-
mias saudáveis sem investir 
substancialmente no planeta. 
Precisamos de mais US$ 700 
bilhões por ano para financiar 
a proteção e a restauração da 
natureza global. E a pandemia 
acelerou a tendência de inves-
timentos sustentáveis.

https://bit.ly/3LevahC
https://bit.ly/3wkUa1e
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O QUE A PREFEITURA FAZ

COMO GARANTIR O FUTURO Das cidades
Conheça programas sustentáveis da prefeitura de Curitiba

LIXO QUE NÃO É LIXO
O programa nasceu em 1989. 
Apenas 21 anos depois, em 
2010, o governo federal lançou 
a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. Hoje, 100% da cidade 
tem coleta seletiva de lixo. 

FAMÍLIA FOLHAS
Por meio de um processo lúdi-
co que usa personagens, surgiu 
nos anos 90 para incentivar a 
reciclagem e retornou agora 
para reforçar importância da 
sustentabilidade no século 21.

BOSQUE ESCOLA
A prefeitura usa bosques para 
ensinar na prática educação e 
sensibilização ambiental aos 
alunos que possuem esse tipo 
de unidade perto das escolas.

PIRÂMIDE SOLAR
No aterro do Caximba, é con-
siderado inovador desde a sua 
concepção. Será o primeiro 
na América Latina que prevê a 
construção de uma usina solar 
fotovoltaica sobre um aterro sa-
nitário desativado. 

TODOS POR CURITIBA Separação de lixo reciclável. A 
gerente de Educação Ambiental da prefeitura diz como a 
cidade trabalha a sustentabilidade. Clique na foto e veja
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> continua até a página 59

 QUALIDADE DE VIDA

UM MUNDO
DE OPÇÕES

A Colônia de Férias está de volta com 
brincadeiras de outros tempos. O Clube 
Gazeta by Viking agora tem o Zet, portal 
de ingressos. E as excursões retornaram

PROGRAME-SE UM GUIA PARA CURTIR A AV
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COLÔNIA DE FÉRIAS DE 2019. AS 
POSSIBILIDADES PARA PRATICAR QUA-
LIDADE DE VIDA NA AV SÃO VARIADAS. 
CONFIRA A SEGUIR E PROGRAME-SE >
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DIVERSÃO ANALÓGICA Na era digital, a Colônia de 
Férias da Associação Viking resgata antigas brincadeiras. 
Clique na imagem, veja o vídeo no Youtube e saiba mais

BRINCANDO COM O PASSADO
Colônia de Férias retorna à Associação Viking com 
brincadeiras de outros tempos, desvinculadas da era 
digital, e a proposta de promover a autonomia das crianças 

A colônia é um momento em 
que os pais trabalham a auto-
nomia das crianças e a vivência 
com atividades diferentes daque-
las que elas estão acostumadas 
dentro de casa. Principalmente 
nesses dois anos de pandemia 
em que elas ficaram isoladas, 
sem contato com os amigos.

“A proposta é tirar as crian-

ças das atividades digitais. E 
não é só pandemia. As crian-
ças e adolescentes estão hoje 
muito focados em celulares, 
tablets, computadores. A colô-
nia propõe atividades desvin-
culadas desses meios”, diz Le-
andro Moreira, que coordena a 
colônia na AV. “São atividades 
do passado, que os próprios >

https://bit.ly/3vL0YF7
https://bit.ly/3vL0YF7
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pais brincavam e que as crian-
ças de hoje quase não têm 
contato, como brincar na rua, 
brincar no parque”, conta ele.

Um clássico da AV que existe 
há mais de 20 anos, a colônia 
de inverno terá oficinas, visita 
ao Memorial da Segurança no 

Transporte, caça-monstro, ci-
nema e várias atividades com 
os monitores. “A gente tem um 
amplo espaço na Associação 
Viking e a proposta é trabalhar 
a autonomia das crianças. E, 
claro, a diversão é nosso foco”, 
completa Leandro. 

A Colônia de Férias de inverno terá passeios 
externos, muitas oficinas na Associação Viking 
e brincadeiras clássicas, como o caça-monstro.

A DIVERSÃO É GARANTIDA

FIQUE atento para as inscrições 
Vagas para a colônia se esgotam rapidamente
A colônia de inverno será de 11 a 15 de julho para crianças de 5 a 
12 anos. São 200 vagas, 50 por faixa etária, e preenchidas mui-
to rapidamente. As inscrições começam em junho. Fique atento 
ao site da AV para não perder a oportunidade. “Será uma colônia 
com todas as atividades clássicas e sem restrições sanitárias. É 
um retorno muito esperado pelos pais e pelas crianças e estamos 
bem felizes”, afirma Leandro Moreira, coordenador da colônia. 

https://bit.ly/2F63ZK1
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A MAGIA DO CINEMA O Clube Gazeta by Viking agora 
tem o Zet, portal de descontos para a telona e shows. 
Clique na imagem, veja o vídeo no Youtube e saiba mais

VIVA A EXPERIÊNCIA DO ZET
Novo serviço do Clube Gazeta By Viking, exclusivo dos 
associados AV, oferece a compra de ingressos para shows, 
cinema e teatro com descontos e combos especiais 

Com apenas alguns cliques 
no site ou aplicativo do Clube 
Gazeta by Viking, você compra 
vouchers para assistir filmes 
no Cinemark, Imax Palladium, 
Cinépolis e Cinesystem. Na bi-
lheteria do cinema, basta apre-
sentar o código do voucher e 
escolher seu filme e assento. 

No Cinemark, o combo in-

gresso 2D com pipoca peque-
na e refrigerante de 500 ml sai 
de R$ 53 por R$ 38 para as-
sociados. No Imax Palladium, 
um ingresso 2D ou 3D, uma pi-
poca e refrigerante pequenos, 
de R$ 73 por apenas R$ 44. 
Esses valores eram válidos no 
último dia 15 de maio.

O mesmo vale para shows >

https://bit.ly/3xWUuFQ
https://bit.ly/3xWUuFQ
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em espaços como Viva Pe-
dreira e Teatro EBANX Regina 
Vogue. Em ambos, associados 
que participam do Clube Gaze-
ta by Viking têm desconto de 
50% no ingresso.  

“O Clube Gazeta é uma plata-
forma fantástica de descontos. 
E dentro do clube agora tem o 
Zet com uma grande e varia-
da oferta de ingressos. Só tem 
acesso aos descontos quem tem 

o Clube Gazeta. E a AV dispo-
nibiliza de graça para todos os 
nossos associados o clube, que 
não é só desconto em ingresso. 
O Clube Gazeta é um espaço 
de descontos e benefícios com 
mais de 700 estabelecimentos”, 
conta Sidclei Chaves, coorde-
nador da AV. “Os convênios de 
desconto que a AV oferecia an-
tes estão todos centralizados no 
Clube Gazeta agora”, explica ele. 

O Clube Gazeta by Viking está disponível para 
os associados desde 2020. Se você ainda 
não conhece, acesse o hotsite e saiba mais. 

CLIQUE E CONHEÇA

o que tem o clube gazeta BY VIKING
São mais de 700 estabalecimentos com desconto
O clube conecta você com ofer-
tas de descontos de mais de 
700 estabelecimentos comer-
ciais da grande Curitiba e lito-
ral. São restaurantes, livrarias, 
escolas de inglês, universida-
des, pet shops, salões de bele-
za, farmácias e serviços auto-
motivos, por exemplo.

E agora também tem o Zet, o 
novo portal de ingressos do 
Clube Gazeta. No Zet você 
compra seu ingresso para 
shows, teatro e cinema direta-
mente com desconto e combos 
especiais. O Clube Gazeta by 
Viking é exclusivo para associa-
dos da AV. Aproveite!

https://bit.ly/3cvUQXE
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SHOW DAS ÁGUAS As Cataratas do Iguaçu são uma das atrações 
mais badaladas do mundo. E a Associação Viking já tem excursão 
programada para Foz do Iguaçu no feriado da Independência

VAMOS VOLTAR A VIAJAR
As excursões da Associação Viking  etornaram com 
roteiros clássicos como Foz do Iguaçu e as Serras 
Gaúchas. O Nordeste também já está previsto na agenda

Quem acompanha o site da 
associação viu as excursões vol-
tarem com a excursão para as 
Serras Gaúchas, de 16 a 19 de 
junho. Na programação, Grama-
do, Canela e Bento Gonçalves. 
As cidades oferecem uma com-
binação imbatível de atividades, 
hospitalidade e infraestrutura de 
primeira. Somado ao charme do 

inverno, a região encanta ainda 
mais e é um destino indicado 
para toda a família.  

Os passeios da excursão in-
cluem city tour por Gramado e 
Canela, o Minimundo, o Museu 
de Cera, o Mundo de Chocola-
te, um parque temático, Mundo 
a Vapor, passeio de trem pela 
Maria Fumaça e tour gastronô- >
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OS ENCANTOS DO INVERNO Gramado tem frio e um charme 
todo europeu. Junho tem excursão para as Serras Gaúchas, com 
programação também nas cidades de Canela e Bento Gonçalves

mico com fondue, cantina ita-
liana, churrascaria e o clássico 
café colonial. Você pode saber 
mais clicando aqui.

E o segundo semestre pro-
mete. A AV já está programan-
do uma excursão para Foz do 
Iguaçu, umas das preferidas 
dos associados. Será de 12 a 
15 de novembro, no feriado da 
Independência. A viagem inclui 
hospedagem, três jantares, dois 
almoços e passeios imperdíveis 
pelas cataratas, Itaipu, Parque 
das Aves, Marco das Três Fron-
teiras, Museu de Cera e Tempo 
Budista. Além, é claro, de com-
pras no Paraguai. 

Outra excursão que deve apa-
recer logo no nosso site é para o 
Nordeste. A equipe da AV está 
pesquisando destinos em uma 
das regiões mais procuradas 
não só por turistas brasileiros, 
mas também estrangeiros. 

“Após o retorno das atividades 
da Associação Viking sem restri-
ções, agora estamos retomando 
também as nossas excursões, 
um outro clássico da programa-
ção do clube e mais um passo 
para a normalização de toda 
nossa agenda como era antes 
da pandemia”, afirma Adriano 
Knaut, técnico de lazer da asso-
ciação. Então, aproveite!

A viagem para Foz do Iguaçu será de 12 a 15 
de novembro, no feriado da Independência. 
Fique atento ao nosso site para não perder.

ROTEIRO IMPERDÍVEL

https://bit.ly/3Pnvv59
https://bit.ly/2F63ZK1
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Você já pode reservar os sa-
lões de festa, VIP e Araucária. 
A única restrição é a capaci-
dade de ocupação em 50% 
para os salões de festa e VIP. 
O Araucária pode ser ocupado 
integralmente. O Salão de Fes-
ta, o mais reservado de todos, 
ganhou uma ampla reforma em 

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 relaxar. Para aproveitar essa 
natureza espetacular não preci-
sa reserva. Basta chegar e curtir. 

2021. A cozinha foi revitalizada 
do piso ao teto. A AV substituiu 
o sistema de ar-condicionado 
por quatro splits mais moder-
nos e econômicos com controle 
de temperatura. Já o Salão VIP 
ganhou novos tampões das me-
sas, pintura e uma churrasquei-
ra toda renovada. Reserve aqui

s a lõ e s  d e  f e sta

á r e a v e r d e

http://bit.ly/2ZgAQjd
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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 

A AV reformou e modernizou o 
parquinho, uma novidade cheia 
de opções para os pequenos se 
divertirem. E com uma pratici-
dade a mais: agora o espaço é 
junto às churrasqueiras, ao Con-
têiner do Lazer e a um minicam-
po de futebol sintético. 

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. Clique aqui para reservar e 
aproveitar e espaço fantástico. 

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

pa r q u i n h o

mailto:http://bit.ly/2ZgAQjd?subject=
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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 

Você pode reservar o campo 
de terça a quinta das 14h30 às 
21h30. Sexta até as 22h30 e sá-
bados, domingos e feriados, das 
10h às 17h. Já a pista, ideal para 
correr ou caminhar, de segunda a 
sexta, das 6h às 20h, e sábado, 
das 8h às 17h. Agende aqui

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

f u t e b o l e  p i sta d e  at l e t i s m o

http://bit.ly/2ZgAQjd
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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. Sem reserva, basta 
retirar a bola no almoxarifado e 
se divertir com os amigos.

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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Uma das primeiras obras da 
Associação Viking é palco de 
eventos esportivos e corporati-
vos. Tem a quadra principal, as 
arquibancadas e também ves-
tiários masculino e feminino. 
Você pode reservar para futsal, 
basquete e vôlei. O palco, uti-
lizado para grandes eventos, é 

São duas para vôlei, futevôlei 
e beach tênis, a poliesportiva e 
quatro de tênis (duas de saibro e 
duas de clay tech), com ilumina-
ção em led. De segunda a sexta, 
das 14h30 às 21h30, e sábado e 
domingo, das 9h às 18h. Clique 
aqui para fazer a sua reserva.

readaptado para atender duran-
te toda a semana as aulas de 
ginástica e do Projeto Capoeira 
e Cidadania. Disponível terça a 
quinta das 14h30 às 21h30 e 
sexta das 14h30 até as 22h30. 
Já nos sábados, domingos e 
feriados, das 10h às 17h. Para 
usar, clique aqui e reserve. 

g i n á s i o  d e  e s p o rt e s

q u a d r a s

http://bit.ly/2ZgAQjd
http://bit.ly/2ZgAQjd
http://bit.ly/2ZgAQjd
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Para treinamento funcional, você 
não precisa ser adepto de ativi-
dade física. Apenas apresentar 
atestado médico. O treino agre-
ga várias habilidades em um 
único exercício. Entre os bene-
fícios, o fortalecimento muscu-
lar é o que conquista cada vez 
mais adeptos. São duas turmas: 

Quer participar da equipe da Vol-
vo e da AV que disputa competi-
ções? Então venha treinar com a 
gente. O treino para os homens é 
às segundas às 19h. O feminino, 
domingos às 9h. Clique aqui e 
entre em contato por e-mail com 
a gente para saber mais. 

terças e quintas, às 16h30 e 
17h30. Já os treinos de corrida 
presenciais, às segundas e quar-
tas, às 17h30. Quem não quiser 
participar dos treinos presen-
ciais pode correr quando e onde 
quiser e contratar o acompanha-
mento do Viking Runners. Aces-
se o site da AV para saber mais

t r e i n os  f u n c i o n a l e  d e  co r r i d a

t r e i n os  d e  vô l e i

mailto:cristiano.schuh%40consultant.volvo.com?subject=
https://bit.ly/2F63ZK1
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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

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

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.

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

to r n e i o s  d e  t ê n i s

https://bit.ly/2F63ZK1
https://bit.ly/2F63ZK1
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volvogroup.com.br
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