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F É R I A S  E CO N Ô M I C A S CO LÔ N I A D E  F É R I A S ACO N T E C E E S COT I S M O

De graça ou bem baratas, 
veja dicas de lazer e 
saúde pra se divertir 
com a família no verão. 

As inscrições para 
a edição de verão já 
estão abertas. Acesse a 
intranet a garanta a vaga.

Volvo vence por equipe a 
6ª Etapa do Circuito 
de Corridas Rústicas 
das Indústrias.

Grupo Escoteiro Ilha de 
Brownsea completa 20 
anos e tem o apoio da 
Volvo. Conheça.
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O Vikingfamília

Conheça opções de excursão da AV para 2017

RADICAL
Turista faz pêndulo no 
Adventure Park, em Lages 
(SC), viagem programada 
para 21 de abril, feriado 
de Tiradentes
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Aproveitar o período de férias é 
importante para recarregar as ba-
terias e iniciar um novo período 
de trabalho com mais disposição 
e energia. Para isso, planeje. “A 
organização prévia evita a ansie-
dade e o estresse numa época 
em que o ideal é se desligar”, ex-
plica o médico Omar Fayez Omar, 
que aconselha: 

1. Faça um planejamento finan-
ceiro. O pagamento nas férias é 
antecipado e o próximo salário 
não será completo. Avalie o quan-
to você pode gastar;

2. Decida um roteiro e que ativi-
dades serão feitas no período;

3. Distancie-se da rotina, pratique 
esportes, aproveite os momentos 
com a família e os amigos. Você 
já delegou as funções do traba-
lho a um colega que irá contatá-
-lo só numa urgência. Portanto, 
mantenha-se afastado do e-mail.

Planeje o descanso

Conheça opções 
para gastar pouco, 
ou nada, e aproveitar 
muito bem as 
férias de verão

econômicas
Férias

A
s férias de verão es-
tão aí, em tempos de 
instabilidade na eco-
nomia. Ainda assim, é 

possível aproveitar os dias mais lon-
gos e ensolarados sem viajar e a bai-
xo custo. Curitiba e região são cheias 
de opções de passeio para curtir e 
descansar com a família e amigos.

A visita ao Memorial da Seguran-
ça no Transporte, por exemplo, une 
diversão e aprendizado. O espaço 
inédito e único no Brasil apresenta, 
de forma interativa, a evolução da 
segurança nos transportes desde 
os primórdios da humanidade até 
as mais avançadas tecnologias para 
um trânsito mais seguro. Eliane Ba-
ranhucki, da área de usinagem da 
Volvo, visitou o espaço com 15 fami-
liares. “Todos adoraram. O memorial 
traz muitas informações importantes. 
Meu filho, por exemplo, se divertiu 
e aprendeu com os simuladores. O 
tombamento da cabine de um cami-
nhão e a simulação de uma batida 
são impressionantes”, afirmou. Eliane 
gostou tanto que recomendou no site 
TripAdvisor, que ajuda turistas a es-
colherem pontos interessantes para 
visita em cidades de todo o mundo. 
O Memorial funciona de quarta a sá-
bado e a entrada é gratuita. 

Curitiba é a capital dos parques 
no Brasil. Não faltam opções como 

o Barigüi, o Tanguá, o Tingui, o Bos-
que do Papa, o Parque São Lou-
renço. Além de um belo piquenique 
com a garotada, é possível passear 
de bicicleta, caminhar e até come-
çar a prática de esportes. Segundo 
o médico Omar Fayez Omar, do am-
bulatório Volvo, o período de férias é 
uma ótima oportunidade para iniciar 
uma atividade física. “Aproveitar o 
sol junto à natureza nesse período 
ajuda muito na redução do estresse. 
Os parques são opções baratas e 
acessíveis de passeio para toda a 
família e podem ser espaços para 
iniciar uma atividade como a cami-
nhada, por exemplo”, diz. A própria 
Associação Viking tem espaços de 
áreas verdes e ambientes próprios 
para o início da prática de esportes 
com orientação especializada, além 
de áreas de lazer para a garotada.   

Também há opções culturais, 
como os espaços do Solar do Ba-
rão, que além de salas para exposi-
ções de arte e fotografia, conta com 
a primeira gibiteca do país. Nela, es-
tão mais de 25 mil títulos de histórias 
em quadrinhos de todos os gêneros. 
O local também promove cursos e 
oficinas e a visita é gratuita. 

Outro ponto turístico importante 
é o Museu Oscar Niemeyer, também 
conhecido como Museu do Olho, 
um dos mais importantes e belos do 
país. Nele, acontecem exposições 
de arte nacionais e internacionais e 
também ações educativas para crian-
ças e adultos. O museu funciona de 
terça a domingo, das 10h às 18h. O 
ingresso custa R$ 12 a inteira e R$ 
6 a meia. A entrada é de graça toda 
primeira quinta-feira do mês e toda 
quarta, sempre com uma programa-
ção especial.

A feirinha do Largo da Ordem, 
sempre aos domingos, é um passeio 
tradicional dos curitibanos e também 
uma das principais atrações para os 
turistas. Além de produtos artesanais, 
é possível acompanhar apresenta-
ções musicais, provar os quitutes ven-
didos nas barracas ou ainda visitar o 
Museu Paranaense, na região do São 
Francisco. O espaço, sempre com 
mostras permanentes e temporárias, 
é de graça. Abre de terça a domingo.

Perto da capital, também há cir-
cuitos de turismo rural. Na região 
metropolitana, por exemplo, existem 
o Caminho do Vinho de São José 
dos Pinhais e o Circuito Italiano de 
Colombo. Neles, estão vinícolas, 
restaurantes rurais e cafés coloniais 
para quem quer aproveitar a gastro-
nomia da região. 
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DIVIERTA-SE E APRENDA
Eliane Baranhucki no Memorial 
da Segurança no Transporte, 
iniciativa única da Volvo no 
Brasil. “São muitas informações 
importantes”, diz sobre o espaço 

SITES QUE AJUDAM 
A ESCOLHER 
UM BOM PROGRAMA

Portal da Prefeitura
curitiba.pr.gov.br

Lazer sem custo
curitibadegraca.com

Fundação Cultural
fundaçãoculturaldecuritiba.com.br

Memorial da Segurança
memorialdaseguranca.com.br

Museu Oscar Niemeyer
museuoscarniemeyer.com.br

Museu Paranaense
museuparanaense.pr.gov.br

saiba mais



Para a garotada

Volta da academia 

Vem aí a Copa 
Viking de Sintético

Dia 14

Dia 9

fique de olho

Retorno das atividades recreativas 
na Casa Cultural com brinquedos como 
infláveis e videogames para uma diver-
são garantida. 

A academia está pronta para o re-
torno das atividades em 2017. Na mus-
culação, os equipamentos passaram 
por manutenção. Confira também as 
outras modalidades à disposição na AV. 
Aproveite para começar o ano em mo-
vimento. 

As inscrições para a Copa 
viking de Futebol Sintético são a 
partir de 23 de janeiro. O Con-
gresso Técnico será em 8 de feve-
reiro e o campeonato começa em 
15 de fevereiro, com jogos de ter-
ça a domingo na AV. Informações 
e inscrições na intranet.

programação da av  agenda janeiro 2017Associação dos 
Funcionários da Volvo
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Oriente-se Horários de espaços e atividades na Associação Viking

10h às 22h

16h às 23h

16h às 22h

16h às 23h30

14h30 às 22h30

10h às 22h

16h às 23h

16h às 22h

16h às 23h30

14h30 às 22h30

10h às 22h

16h às 23h30

16h às 23h

16h às 22h

14h30 às 22h30

10h às 2h

16h às 24h

16h às 23h30

10h às 24h

10h às 19h

16h às 1h

14h30 às 22h30

10h às 2h

10h às 19h

10h às 18h

10h às 22h

10h às 22h

10h às 18h**

**Domingos e feriados

10h às 19h

10h às 18h

Bar*
Churrasqueiras
Empório do Churrasco
Salão de festas
Quadras esportivas

* Transmissão dos Jogos do Brasileirão, Séries A e B

L O C A I S

18h30 às 19h

14h às 17h

16h
17h30 às 18h30

17h30

 16h30 e 17h45

18h30 às 19h

14 às 17h

16h
17h30 às 18h30

17h30

 16h30 e 17h45

18h30 às 19h

16h
17h30 às 18h30

13h às 18h

9h às 12h

9h às 12h

13h às 18h

A T I V I D A D E S

15h às 20h

6h15 às 12h45

12h às 13h 12h às 13h

15h às 20h

6h15 às 12h45

15h às 20h

6h15 às 12h45

12h às 13h

15h às 20h

6h15 às 12h45

15h às 20h

6h15 às 12h45

Alongamento
Atleta do Futuro
Atividades recreativas
Capoeira
Condicionamento físico
Escolinha de futebol
Ginástica (Step, Local, Jump)
Zumba
Musculação manhã
Musculação tarde
Yoga

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo

Férias de verão
Dias 23 de janeiro a 3 de fevereiro

AColônia de Férias de Verão agita mais uma vez a AV. A crian-
çada de 5 a 12 anos aproveita os dias de calor com esporte, 

recreação e oficinas de arte. A primeira semana é de 23 a 27 de 
janeiro e a segunda, de 30 de janeiro a 3 de fevereiro. Acesse a 
intranet para a inscrição. Cada criança pode participar de apenas 
uma semana. São R$ 145 por participante. Inclui alimentação (café 
da manhã, almoço e lanche da tarde), recreações e o acantonamento 
com o acompanhamento de professores em tempo integral. Quem 
participa deve trazer duas mudas de roupas, dois pares de calçados 
confortáveis, protetor solar, repelente, kit de higiene pessoal (esco-
va e pasta de dentes, sabonete, xampu e outros itens para banho), 
a carteira do VOAM e uma sacola plástica para roupas molhadas. 
Recomendamos não trazer objetos eletrônicos como celulares e ta-
blets. Apenas as crianças acompanhadas pelo responsável podem 
usar o transporte da Volvo para chegar à colônia. Pedimos aos pais 
que evitem entrar em contato com as crianças no período de expe-
diente ou horário de almoço.

ALEGRIA
As meninas se divertiram na colônia de 2016



Jogos do Sesi

Torneio de Truco

Balada Viking

Cozinha Fácil

Torneio de Poker

Dia 13

Dia 17

Dia 18

Dia 21

Dia 22

Início dos treinos para os jogos. 
Qualquer associado pode ser um dos 
representantes da Volvo na disputa. A 
seleção dos atletas ocorre nos treina-
mentos. Truco, dominó, bola 8, tênis de 
mesa e campo e xadrez têm torneios 
para definir os representantes Volvo.

Começa a 1ª etapa para o ranking 
2017. Inscrições e jogos a partir das 
18h no Soccer Bar. As melhores duplas 
do ano participam do Torneio dos Cam-
peões, que classifica para os Jogos do 
Sesi. Os vencedores de cada etapa ga-
nham um balde para gelo. 

No Salão Vip, das 19h30 até 0h30,  
para a meninada de 12 a 17 anos. Dois 
aniversariantes do mês podem come-
morar a data com 15 convidados. O 
pai ou responsável deve reservar pela 
intranet. Retire os convites com antece-
dência e apresente documento de iden-
tificação com foto na entrada. 

Em módulos e com menus comple-
tos, o curso caiu no gosto dos associa-
dos e dependentes da AV, que apren-
dem a preparar a cada edição um drink, 
um prato principal e uma sobremesa 
com a chef Cristiane Bertho. São R$ 
60 com desconto em folha. Inscrições 
pela intranet e na página da AV. 

Mais uma etapa do campeonato 
promovido pela AV movimenta o Soccer 
Bar. As partidas começam às 17h30. 
As vagas são para maiores de 18 anos 
e limitadas a 40 jogadores.

programação da av  agenda fevereiro 2017Associação dos 
Funcionários da Volvo
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para os pequenos

Os brinquedos, como inflável e cama elástica, estão à disposição da 
criançada nos fins de semana na AV. Aos sábados e domingos, das 13h 
às 18h, tem atividades de recreação. 

não esqueça

Para participar dos eventos de todas as sextas especiais e Baladas 
Viking na AV, os associados precisam apresentar o crachá e os de-
pendentes, a carteira do VOAM e um documento com foto. Para con-
vidados, é preciso retirar o ingresso com antecedência e apresentar 
documento com foto na entrada do evento.

prepare as malas para 2017

Adventure Park 21 de abril (Tiradentes)

Pesca ao Tucunaré 7 de setembro (Independência)

Foz do Iguaçu 12 de outubro (Dia da Criança)

A AV já tem uma programação de excursões para diversos pontos do 
país em 2017com pagamento facilitado pra você planejar e aproveitar os 
feriados do novo ano. Veja detalhes sobre valores e parcelamentos na in-
tranet. Confira algumas opções, escolha o destino preferido e boa viagem.

pe
sc

at
uc

un
a

Em Lages, Santa Catarina. Parque para atividades radicais junto à natureza: 
tirolesa, trekking e rapel são algumas das opções.

Já tradicional em Presidente Epitácio, no oeste de São Paulo, o pacote inclui 
o transporte rodoviário e toda a estrutura necessária para a pescaria.

A excursão inclui transporte em ônibus de dois andares, hotel e passeios 
até o Parque das Aves, às Cataratas do Iguaçu e à Hidrelétrica de Itaipu, 
além de compras na Argentina e Paraguai.
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Uma seleção dos eventos que agitam a AV Acontece Associação dos 
Funcionários da Volvo
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Na Corrida Rústica, Volvo vence na categoria por equipe

AVolvo recebeu 
a 6ª Etapa 
do Circuito 
de Corridas 

Rústicas das Indústrias em 
6 de novembro. Mais de 
700 atletas percorreram os 
10.250 metros da prova, 
que parte da Volvo e pas-
sa por trilhas no Parque do 
Passaúna. 

A manhã gelada e de 
muito vento não desanimou 
os participantes, que logo 
cedo faziam o aquecimen-
to na AV. Denis Ricardo 

Uma corrida campeã
Nunes, da área de logís-
tica, no prédio 30, era um 
deles. Começou a correr 
incentivado por colegas de 
trabalho e já treina há um 
ano. “Tenho mais disposi-
ção, qualidade de sono e, 
mesmo sem ter sobrepe-
so, emagreci 13 quilos”, 
disse. “Corro desde 2012. 
Na época, era sedentário 
e minha saúde começou a 
complicar. A corrida me deu 
qualidade de vida, bom hu-
mor e disposição. Por isso, 
insisto para que os amigos 

comecem a praticar o es-
porte. Os benefícios são 
muitos”, afirmou Walter Ra-
mos, também da área de lo-
gística, e que apoiou Denis 
para começar no esporte.

Denis participou de to-
das as Corridas das Indús-
trias em 2016 e tem como 
meta correr maratonas. Para 
isso, conta com o auxílio 
técnico da equipe da AV. 

A assessoria Volvo 
acompanhou os corredo-
res com a entrega de kits, 
guarda de pertences e com 

o café da manhã para os 
atletas da empresa. O casal 
Vera Lúcia e Rodnei Grane-
mann corre desde 2011 e  
também conta sempre com 
a ajuda da assessoria Volvo 
nas provas. “Treinamos três 
vezes por semana e temos 
a orientação para respei-
tarmos nosso limite, evitar 
lesões e, ao mesmo tempo, 
avançar nas metas. A saúde 
está em primeiro lugar e o 
resultado é mais vitalidade”, 
explica Rodnei, que traba-
lha no prédio 30.

Copa Volvo 
de Futsal Feminino
Sete equipes participaram dos 
jogos de outubro a dezembro. 
Na grande final, em 4 de de-
zembro, a campeã foi a Uni-
versidade Positivo. A equipe da 
Volvo ficou com o 4º lugar. 

Copa Viking 
de Futebol
Campeão, o Dínamo venceu o 
Paunascania por 4 a 0 na final. 
Ambos do Dínamo, Juliano da 
Cruz foi o artilheiro com oito gols 
e Roberson Andreatta, o goleiro 
menos vazado (dois gols).

Copa Volvo de Masters
O Coritiba 79 levou o título de campeão da Copa Volvo de Masters 
2016. Venceu por 4 a 2 o time da Volvo na final. O artilheiro foi 
Edson Luiz da Cruz, o Dinho, do Coritiba 79, com seis gols. Já o 
melhor goleiro foi Clodoaldo Lopes, da Volvo, com média de 1,3 
gols sofridos por jogo. Foram 20 jogos e um total de 63 gols. A 
Copa Volvo de Masters reúne atletas acima de 35 anos, muitos 
ex-jogadores profissionais que fizeram história nos principais times 
paranaenses, como Atlético-PR, Coritiba e Paraná Clube. 

PARA TODOS
A corrida reuniu profis-
sionais, casais e amigos. 
A equipe Volvo (abaixo) 
levou o título de campeã
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AV promove o seu primeiro festival de pesca 

Uum dia de sol 
e temperatura 
amena. O do-
mingo, 20 de 

novembro, estava perfeito 
para uma boa pescaria. E 
não faltaram inscritos no pri-
meiro evento do gênero reali-
zado pela AV. Foram 160 nos 
quatro horários disponíveis 
(9h, 10h30, 14h e 15h30). 

A ideia do festival de 
pesca ao lambari surgiu a 
partir do planejamento para 

Dia de pescar
desassorear e realizar a ma-
nutenção do lago da asso-
ciação, com grande quanti-
dade de peixes. Alguns dos 
participantes mostraram, já 
pelos equipamentos, que 
fazem da pescaria uma ati-
vidade de lazer. Jefferson 
Oliveira, da área de suporte 
de vendas, do prédio G, é 
um deles. “Pesco sempre 
que posso. Aliás, fui um 
dos primeiros inscritos para 
o festival. E a pescaria está 

rendendo bem”, disse.
“O dia está perfeito, até 

para quem não sabe pes-
car”, afirmou Luciane Bar-
bosa de Brito. Ela contou 
que em casa, o pescador 
mesmo é o marido, Leandro 
Gomes de Brito, que traba-
lha no prédio da administra-
ção da Volvo. E o resultado 
da pescaria já tinha destino 
certo: “São tantos peixes 
que vou preparar como 
aperitivo para o almoço.”

fa l e  co m  a g e n t e

A AV quer estar cada vez mais perto dos associados e dependentes. Por isso, 
faz um cadastramento para manter você cada vez mais informado sobre tudo que 
acontece na associação. Basta entrar no link de cadastramento na página da AV e 
preencher o nome completo, número de celular e endereço de e-mail. Participe!

Jogos do Sesi
A Volvo teve ótimo desempe-
nho no vôlei na etapa municipal 
dos Jogos do Sesi, de setem-
bro a dezembro. A equipe femi-
nina foi campeã ao vencer na 
final a Renault por 3 sets a 0. 
Já a masculina também subiu 
ao pódio, em segundo. 

1o Motoviking 
A exposição em 3 de dezembro 
reuniu motos e uma mostra de 
equipamentos para os apaixo-
nados pela aventura em duas 
rodas. A banda Globe Rockers 
tocou o melhor do rock e food 
trucks ofereciam comida e be-
bida. “O modelo que escolhi é 
ideal para viagens de passeio. 
Vou sempre com minha espo-
sa”, contou Dalton Abdalla, da 
área de compras e que trouxe 
uma Harley Davidson Ultra Gli-
de Limited, atração do evento.

foz do iguaçu
A excursão no feriado da Pro-
clamação da República (11 a 
15 de novembro) foi mais um 
sucesso. O tempo firme per-
mitiu que os 26 integrantes 
do grupo aproveitassem ainda 
mais os passeios ao ar livre. O 
passeio de catamarã no lago 
de Itaipu ao pôr do sol entu-
siasmou. Uma novidade foi o 
Museu de Cera, que reproduz 
personalidades da música, do 
cinema e da história mundial. 

ENSOLARADO
A felicidade de mãe e filha, 
um dos momentos que 
marcaram o domingo de 
sol e de confraternização



Grupo Escoteiro Ilha de Brownsea celebra duas décadas de atividades

Educação e valores 

Incentivar o trabalho voluntário, 
a interação com a comunida-
de, a formação de novas ami-
zades, a cidadania e a autono-

mia. Tudo isso faz parte do escotismo. 
A Volvo apoia esse trabalho com jo-
vens por meio do GEIB (Grupo Esco-
teiro Ilha de Brownsea). O grupo, for-
mado em março de 1996, completa 
20 anos. “As atividades desafiadoras 
e as brincadeiras desenvolvidas são 
ferramentas para a educação. Incen-
tivamos o respeito ao meio ambiente, 
as amizades e a independência”, con-
ta Celso Ricardo Breve, diretor-presi-
dente do grupo.

As reuniões do GEIB são nos fins 
de semana na sede do Centro Volvo 
Ambiental. Para participar, é preciso ter 
de 6,5 a 21 anos. As atividades são de 
acordo com a faixa etária. Até os 10 
anos, os integrantes são os Lobinhos. 
Inspirados pelas aventuras de Mowgli, 
o menino lobo, aprendem, a partir de 
jogos e brincadeiras, o respeito à natu-

FALE COM A AV Para saber mais sobre a programação da AV, ligue para 3317-8990 ou na portaria: 3405-5999.

PARTICIPE O Viking Família quer suas sugestões de reportagens para as próximas edições. 
Envie para toda@todaeditora.com.br com nome e telefone para contato.

EXPEDIENTE O Viking Família é uma publicação bimestral da Volvo do Brasil e da Associação Viking para a família dos empregados 
da Volvo . Jornalista responsável: Flávio Arantes (MTB 4715) flavio@todaeditora.com.br, 35 9236-6411 . Editora: Carolina Reis 
. Grupo Volvo América Latina. Av. Juscelino K. de Oliveira, 2.600, CIC, Curitiba, Paraná, Brasil, CEP 81260-900

reza, o compartilhamento e a liderança.
Dos 10 até os 15 anos, ganham 

o nome de Escoteiros. Acampamen-
tos e excursões passam a integrar as 
atividades. “Nessa fase, eles gostam 
de mostrar que podem fazer, que têm 
independência. Os jovens são sempre 
supervisionados por adultos e tudo é 
planejado com cuidado para garantir a 
segurança”, explica Celso.

Entre os 15 e os 18 anos, é tem-
po de aventura. Os integrantes são do 
ramo Sênior e definem quais desafios 
irão enfrentar. Fazem parte passeios a 
locais mais distantes e a inclusão de 
percursos desafiadores junto à nature-
za, como trilhas e escaladas.

Entre os 18 e os 21 anos, tornam-
-se Pioneiros. “Nesse período, o ob-
jetivo é servir, encontrar estratégias 
para fomentar o voluntariado e o de-
senvolvimento da comunidade”, diz 
o diretor-presidente. Após essa fase, 
os adultos podem continuar no grupo 
como voluntários na equipe.

Hoje, o Grupo Escoteiro Ilha de 
Brownsea conta com 80 integrantes, 
20 deles adultos. Para ingressar, é pre-
ciso ir a um dos encontros semanais 
do grupo, nos sábados à tarde. En-
quanto o novo integrante participa das 
atividades do dia, o pai ou responsável 
acompanha uma palestra sobre o fun-
cionamento do GEIB. A partir daí, é só 
formalizar a inscrição. 

Grupo Escoteiro Ilha de Brownsea – 
50PR
Atividades Todos os sábados, das 14h  
às 18 horas 
Endereço Centro Volvo Ambiental - Rua 
Eduardo Sprada, 7135 – CIC – Curitiba 
– PR 
Fone (41) 9185-3665 (Celso) ou 3268-
2326 (Evanilde). 
Na internet 
www.sites.google.com/site/geibadmin 
ou www.escoteirospr.org.br

serviço

ESCOLA DE VIDA
Integrantes do grupo Escoteiro Ilha de Brownsea: educação com brincadeiras e atividades desafiadoras 


