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FIQUE POR DENTRO O QUE MUDA NA AV

PODE ESPERAR
Revista será especial. Coronavírus exige esforço de todos 

Na Associação Viking não 
será diferente. “Assim como 

a Volvo, estaremos fechados a par-
tir da próxima terça, 24 de março, 
até 27 de abril. Fazemos isso em 
respeito à segurança da sua saúde 
e da sua família. Faça como a gen-
te e fique em casa. Evite a circula-
ção”, afirma Sidclei Chaves, coor-
denador da associação. Confira na 
próxima página ´mais informações 
sobre a AV.

Neste momento de viralizar a 

responsabilidade, um dos valores 
mais importantes é o conheci-
mento de qualidade. 

Com a AV fechada, O Vking Fa-
mília terá mudanças. A próxima 
edição será especial. Vamos trazer 
um guia de informações úteis para 
o lazer em casa, sobre a Covid-19 
e muitos mais para ajudar a pre-
servar e ampliar a qualidade de 
vida de toda a família. E se cui-
de. O clube, o esporte, o encontro 
com amigos pode esperar.

CONHECIMENTO A AV fecha e O Viking Família segue com muita informação
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FIQUE POR DENTRO O QUE MUDA NA AV

POR UM TEMPO

NÃO FUNCIONA

A Associação Viking permanece fechada até 27 de abril 

Dependências da AV
Quadras de Tênis e Areia
Pesca no Lago 
Pista de Atletismo 
Soccer Bar 
Musculação 
Churrasqueiras individuais e 
quiosque 
Quadras e campos de futebol 
de campo, society e sintético
Salões de Festa, VIP, Araucá-

Em cumprimento a decisão do Grupo Volvo, que definiu 
suspender a produção por quatro semanas, a AV também 
fecha de 24 de março até 27 de abril. Todas os espaços e 
atividades atividades acima estão suspensos no período. 
Os campeonatos internos, o festival esportivo 40 anos e o 
Viking Runners aguardam novos calendários. As excursões 
têm novas datas. Confira a partir da página 16. Os conta-
tos durante esse período podem ser feitos pelo “Fale com 
a AV” no nosso site www.associacaoviking.com.br/contato.

Saiba mais sobre cada item no site da Associação Viking

ria e Centro de Eventos
Yoga, Pilates e aulas de gi-
nástica
Treinos de corrida
Ranking de Poker e de Truco
Escolinha de Futsal
Treinamento Jogos do SESI
Eventos regulares como Kara-
okê, Cozinha Fácil, Arte na AV
Atividades recreativas para 
crianças nos fins de semana
Festival Esportivo 40 anos
Viking Runners

https://bit.ly/2QHKHgJ
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40 ANOS DA AV O QUE VEM POR AÍ

UM BOM PRESENTE
Nos 40 anos, em vez de festa, AV terá grandes melhorias

Em 21 de outubro, a Asso-
ciação Viking completa 40 

anos. E sobram motivos para co-
memorar. São muitas histórias, 
pessoas, mudanças e evolução que 
marcaram estas quatro décadas. O 
Viking Família contará em cada 
edição um pouco do passado, pre-
sente e futuro desse espaço que 
integra funcionários, dependentes 
e convidados em diversas ativida-
des esportivas e de lazer.

“Após conversar com a diretoria 

e o conselho consultivo, decidimos 
em vez de uma grande festa para 
marcar a data, investir em melho-
rias que irão beneficiar os associa-
dos por mais tempo”, diz o coor-
denador da AV, Sidclei Chaves.

Serão muitas novidades em in-
fraestrutura e também em ativi-
dades. A primeira delas está qua-
se concluída e é o novo espaço 
de playground para as crianças e 
que atende aos usuários das chur-
rasqueiras individuais. Além dos 

EM OBRAS As churrasqueiras. AV terá muita novidade este ano. Confira o vídeo 

http://bit.ly/2vlpqSu
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40 ANOS DA AV O QUE VEM POR AÍ

brinquedos, o espaço agora con-
ta com um campinho sintético. 
E todo o material usado é do re-
aproveitamento da substituição, 
em julho de 2019, da grama sin-
tética da quadra que fica ao lado 
do Soccer Bar.

Outra melhoria que vai atender 
a uma demanda crescente na área 
das churrasqueiras individuais é o 
Espaço Gourmet. Um local para 
até 40 pessoas, similar ao quios-
que, muito solicitado para eventos 

A AV nasceu em 1980 com a 
aprovação do primeiro estatuto 
e diretoria. É de caráter privado, 
sem fins lucrativos, formada por 
empregados das empresas mante-
nedoras da Volvo no Brasil. A Vol-
vo é sua principal mantenedora e 
os associados contribuem através 
de simbólicas parcelas mensais.

por comportar um número maior 
de pessoas. O Centro de Eventos 
está com um valor mais barato 
para locação, também para marcar 
o aniversário da AV. 

Ainda sobre bem-estar, saúde e 
do esporte, o ano comemorativo 
terá vários festivais esportivos e 
um concurso de fotos.

E vem muito mais por aí. A 
cada nova edição vamos mostrar 
as melhorias de infraestrutura e 
atividades. Fique ligado!

PEQUENA HISTÓRIA DA AV
Mais de 120 mil pessoas visitaram a associação em 2018

Hoje vigora um regimento de 
2008. Estabelece uma gestão com 
diretorias e conselhos. A adminis-
tração direta é feita por uma equi-
pe de profissionais de lazer que 
administra as atividades e ações. 
Tudo é alinhado aos padrões e 
metas do PVQV (Programa Volvo 
de Qualidade de Vida). 

CORES A AV é um espaço de muito verde e uma infraestrutura de primeira
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40 ANOS DA AV CONCURSO DE FOTOS

FOTOGRAFE A AV!
Participe do concurso pra celebrar os 40 anos da associação

O concurso vai até setembro, 
quando os vencedores se-

rão conhecidos. Acesse o regula-
mento nesta página e o cronogra-
ma na seguinte. Envie as fotos para 
toda@todaeditora.com.br

“O concurso tem dois objetivos 
principais. Primeiro, elevar ainda 
mais o engajamento dos associa-

dos com a AV. Segundo, produzir 
um registro fotográfico da associa-
ção no seu aniversário de 40 anos. 
Um registro plural e democrático 
só possível por meio de um even-
to onde todos os associados estão 
convidados a participar”, diz Sid-
clei Chaves, coordenador da AV.

O tema do concurso é “Diver-

CLIQUE O concurso vai produzir um registro fotográfico feito pelos associados

Acesse o cronograma e as informações mais importantes do concurso

http://bit.ly/2u9LLSt
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40 ANOS DA AV CONCURSO DE FOTOS

são e qualidade de vida: 40 anos 
da AV”. E o padrão das fotos é 
livre. Pode ser desde uma selfie, 
passando por eventos em família 
ou entre amigos até paisagens. O 
regulamento estabelece apenas 
que devem ser feitas em um dos 
espaços e atividades que a AV ofe-
rece. Exemplos? Praticando uma 
atividade física, se divertindo nas 
churrasqueiras ou no lago de pesca, 
no karaokê, nos torneios de truco 
e poker e outros eventos como a 
festa Julina, o Dia das Crianças, a 
Sexta Especial, os workshops etc. 

As fotos devem ser encaminha-
das para a equipe coordenadora 
do concurso, formada por um re-
presentante da AV, um da revista 
O Viking Família e três fotógra-

fos profissionais. São cinco etapas 
classificatórias e uma final. De 
abril a agosto, a equipe vai sele-
cionar a cada mês dez fotos, que 
serão publicadas em O Viking Fa-
mília para o voto dos associados. 
As quatro fotos mais votadas de 
cada mês vão para a grande final. 
Serão 20 fotos escolhidas pelo 
voto dos associados, publicadas 
na edição de agosto de O Viking 
Família para a escolha das cinco 
vencedoras pelo voto e pela equi-
pe do concurso.

Os vencedores serão conheci-
dos na edição de setembro. Em 
seguida, haverá uma exposição das 
fotos vencedoras e uma cerimônia 
de premiação.  

Vamos fotografar?

Acesse o regulamento do concurso de fotografia 40 anos da AV

COMO ENVIAR AS FOTOS
Pra toda@todaeditora.com.br 
Inclua no corpo do e-mail: 
1) Título da foto
2) Local em que foi feita na AV
3) Data de realização 
4) Uma breve descrição. Nos 
conte rapidamente um pouco 
sobre a foto: como foi feita, em 
que momento. Se tiver pes-

soas, quem está nela. Enfim, 
informações que expliquem a 
foto e nos ajude a contextuali-
zá-la para o concurso. 
Você também deve incluir:
1) Seu nome completo
2) Um telefone (opcional)
3) Sua matrícula da Volvo ou 
da Associação Viking.

http://bit.ly/2OZqh1R
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40 ANOS DA AV PROJETOS SOCIAIS

OLHOS NO FUTURO 
Projetos da Volvo e da AV atendem população vulnerável

A Fundação Solidariedade é 
um dos projetos sociais em 

parceria da Volvo com a Associa-
ção Viking. Funcionários mantêm 
o espaço, que abriga crianças e 
adolescentes em situação de ris-
co pessoal, social e de abandono. 
“Essas crianças e jovens são acolhi-
dos e recebem cuidado, carinho e 
todo acompanhamento de equipe 
multidisciplinar”, explica o diretor 
de Responsabilidade Corporativa 
e Institucional, Alexandre Parker. 

São crianças de diversas idades.
A fundação completou 30 anos 

em 2019. Em Campo Magro, há 
seis casas-lares para até 42 crian-
ças. “O trabalho todo é feito com 
foco em reintegrar a criança à sua 
família. A segunda alternativa é a 
adoção e, por último, as crianças 
seguem na fundação até a maiori-
dade”, conta a gestora da Fundação 
Solidariedade, Amanda Lovato.

A partir dos 15 anos de idade, 
os jovens podem ir para o Proje-

ATENÇÃO Crianças da Fundação Solidariedade em aula. Veja vídeo do projeto

http://bit.ly/2HYYj26
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40 ANOS DA AV PROJETOS SOCIAIS

COMO FUNCIONA
Saiba mais sobre a Fundação Solidariedade
Mãe social Cada casa-lar tem 
uma mãe social, responsável 
por, no máximo, oito crianças. 
Muitas vezes essas mães le-
vam as próprias famílias (ma-
rido, filhos) para as casas. São 
elas as responsáveis por dar o 
acolhimento às crianças como 
uma verdadeira família. Elas 
também cuidam da higiene e 
ensinam coisas básicas como 
arrumar a cama, por exemplo. 
Equipe multidisciplinar Outras 
tarefas são divididas entre uma 
equipe multidisciplinar com 
professora, pedagoga, assis-
tentes sociais, psicóloga e 
funcionários administrativos. O 
apoio é integral para as crian-
ças e também prepara as famí-
lias para receberem os peque-
nos de volta, quando possível.
Reconhecimento Todo o tra-
balho é realizado em parceria 
com órgãos municipais e es-
taduais de apoio às crianças 
e jovens, como o conselho 
tutelar, por exemplo. A Fun-

dação também conta com 
convênios, como o FIA (Fundo 
para a Infância e Adolescên-
cia), e busca contribuir para 
o fortalecimento das políticas 
públicas na área da infância. O 
trabalho da fundação foi reco-
nhecido com o Seasonal Gift 
2017 - recurso financeiro que 
o Grupo Volvo concede a pro-
jetos que fazem a diferença, 
gerando prosperidade e que 
contribuem para um mundo 
melhor.
Estrutura A Fundação Soli-
dariedade fica em um amplo 
terreno onde, além das casas-
-lares, há centro pedagógico 
e cultural, biblioteca, quadra 
poliesportiva, salão de festas 
e outras áreas de lazer. 
Números Desde que surgiu, 
600 crianças e jovens já pas-
saram pela Fundação. Destes, 
pouco mais de 50% foram 
reintegrados às famílias. 35% 
foram adotados e 15% perma-
neceram até a maioridade.

to República, um apartamento 
em Curitiba onde aprendem au-
tonomia e participam de palestras 
de profissionalização e cursos. A 
ideia, segundo Amanda, é a pro-

moção de autossustentabilidade 
financeira e emocional, ao inserir 
os jovens no mercado de trabalho. 
No projeto, eles podem ficar até 
completarem 21 anos.
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40 ANOS DA AV DEPOIMENTOS

FEITA DE GENTE
Pessoas e suas histórias que marcam os 40 anos da AV

O primeiro rosto Ele geralmente 
é a primeira pessoa que todo mun-
do vê quando chega à AV. Sem-
pre com um sorriso largo, Algacir 
Sarnoski trabalha na portaria há 
20 anos. Segundo ele, tratar todos 
com simpatia faz o dia a dia mais 
suave. Lembranças não faltam. 

Legado A história com a AV de 
Cyro Martins, diretor de Opera-
ções GTO/EBM, tem tudo a ver 
com sua trajetória profissional. 
Assim que entrou na Volvo, em 
1985, participou de um churras-
co na associação. A partir daí, pas-
sou a frequentar com toda a famí-
lia e amigos e também integrou o 

HISTÓRIAS Algacir, Claudia e Cyro falam de sua relação com a AV; veja o vídeo

Conselho Consultivo, que ajuda 
a construir a AV que existe hoje, 
“a melhor associação que tem no 
Brasil”, diz com orgulho. 

Tudo se completa Gratidão de-
fine a relação da Cláudia Santos, do 
Centro de Desenvolvimento em 
Manufatura, com a AV. Claudinha 
gosta de esportes e já representou 
a empresa em competições. Tam-
bém curte as atividades de lazer. 
Frequenta a associação há 22 anos. 
Nessa história, tudo se completa e 
o esporte e clima de companhei-
rismo da AV contribuem para a 
carreira e seu desenvolvimento 
pessoal e profissional. 

http://bit.ly/2TlqDkD
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40 ANOS DA AV FESTIVAL ESPORTIVO

NOVAS DATAS
AV vai refazer calendário para jogos do Festival Esportivo

A associação vai aguardar as 
próximas semanas para re-

definir a tabela dos jogos. Serão 
10 modalidades, sempre num sá-
bado e num domingo. “A ideia é 
manter vivo o interesse pelo es-
porte despertado pela Oliviking, 
uma grande festa ano passado. 
Vamos relembrar as competições 
e treinamentos e o espírito de 
equipe que a competição propor-
cionou”, conta Sidclei Chaves, co-
ordenador da Associação Viking.

O masculino e feminino terão 
competições de vôlei, beach ten-

nis, basquete, atletismo e natação. 
O feminino terá ainda o futsal. 
Além dessas modalidades, tem as 
mistas de xadrez, games, bets e 
master chef. 

Apesar de a Oliviking ser ins-
piração, o Festival Esportivo não 
será uma competição de países e 
não haverá um ranking de pontu-
ação das modalidades. Cada dis-
puta se encerra no fim de semana 
com medalhas. Você pode formar 
equipe e se inscrever por moda-
lidade. Para saber mais, acesse o 
site da Associação Viking.

INSPIRAÇÃO Natação é uma das provas do festival. Reveja o vídeo da Oliviking 

https://www.associacaoviking.com.br/
https://www.associacaoviking.com.br/
http://bit.ly/2qHCJdh
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ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

FÉRIAS DIVERTIDAS
Colônia de Verão reuniu 400 crianças pra muita atividade

A Colônia de Férias da AV 
teve mais uma edição de 

sucesso, com 400 crianças nas 
duas semanas de atividades plane-
jadas para cada faixa etária – 5 e 6 
anos, 7 e 8 anos, 9 e 10, 11 e 12 
anos. “Cada turma teve 50 crian-
ças cuidadas por cinco monitores. 
No total, são 30 pessoas envolvi-
das na coordenação, monitoria e 
cuidados com os materiais”, ex-
plica Leandro Moreira, técnico de 
lazer da AV.

Como destaque dessa edição, 
Leandro cita o acantonamento, 
noite em que as crianças dormem 

na associação. “Tivemos uma pro-
cura maior do que nos anos ante-
riores”, afirma.

Para Davi da Silva Viana, de 7 
anos, foi bem legal. “Se não fosse 
a colônia, eu ficava só em casa”, 
conta. Leandro ainda explica que 
tem atividades que não podem 
faltar: toboágua, piscina e Kinder 
Park. “Eles gostam demais e não 
tem como não fazer. Na primei-
ra semana o tempo não ajudou, 
mas, mesmo assim, conseguimos 
adaptar para realizar todas as ati-
vidades.” E o resultado foi um só: 
muita diversão!

REFRESCO O dia na piscina é um dos preferidos. Assista ao vídeo da colônia

http://bit.ly/2voxl1c
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Acesse um superálbum de fotos da colônia e faça o download

http://bit.ly/32ArSk6
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VIAGEM EMBARQUE COM A AV

EM SETEMBRO
Excursão para o Costão do Santinho tem nova data

A viagem será em 18, 19 e 
20 de setembro. As con-

dições permanecem as mesmas 
(roteiro e valores) e quem já fez 
inscrição tem vaga garantida. Mas, 
se por algum motivo, deseja desis-
tir da viagem, é importante entrar 
em contato com a AV para fazer o 

cancelamento. Para isso, fale com 
o Adriano Knaut (adriano.knaut@
consultant.volvo.com). Mas tenha 
certeza, o fim se semana em um 
dos resorts mais badalados do Bra-
sil continuará especial num hotel 
de alta categoria em frente a uma 
praia particular e paradisíaca.

RELAX TOTAL O resort tem praia exclusiva e muito conforto; assista ao vídeo

Quando 18, 19 e 20 de setembro
Onde Resort Costão do Santinho (Florianópolis)
Como participar Clique aqui para saber mais 

ANOTE AÍ

http://bit.ly/2QeVgI6
https://bit.ly/3dhDCwU
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VIAGEM EMBARQUE COM A AV

EM OUTUBRO
Viagem para Presidente Epitácio (SP) será no 20 semestre

A nova data é de 9 a 12 de ou-
tubro. As condições permanecem 
as mesmas (roteiro e valores) e 
quem já fez sua inscrição tem vaga 
garantida. Sevocê deseja desistir, é 
importante entrar em contato na 
AV com Sidclei Chaves (sidclei.
chaves@consultant.volvo.com).

Hoje não há mais vagas. Se no-
vas abrirem por causa da desis-
tência de associados, acreditamos 
que não vamos poder garantir os 
mesmos valores negociados com 
a operadora de viagem. Um novo 
pacote, com novas condições, será 
ofertado no futuro. 

MAIS QUE TUCUNARÉ Orla da cidade, que tem atrações pra todos; veja o vídeo

Quando De 9 a 12 de outubro
Onde Estância de Presidente Epitácio, junto ao rio Paraná, em SP
Como participar Clique aqui para saber mais 

ANOTE AÍ
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http://bit.ly/2Qlg80B
https://bit.ly/3dhDCwU
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VIAGEM EMBARQUE COM A AV

O DESTINO É FOZ
Excursão será em setembro e você tem tempo para planejar

A excursão, programada para 
de 17 a 20 de abril, será 

agora de 4 a 7 de setembro, um 
feriadão. A programação continua 
a mesma e inclui o passeio à Foz 
do Iguaçu, Paraguai e Argentina. 
As condições (roteiro e valores) 
também. E quem já fez sua inscri-

ção tem vaga garantida. Se já co-
nhece, pode ficar tentado a ir de 
novo. Se ainda não foi, é uma ex-
celente oportunidade com tempo 
de sobra para se planejar. Se deseja 
desistir, contate o Sidclei Chaves 
na AV (sidclei.chaves@consultant.
volvo.com) para cancelar. 

ADRENALINA O Macuco Safari é uma das atrações imperdíveis. Veja o vídeo

Quando De 4 a 7 de setembro
Onde Foz do Igauçu
Como participar Clique aqui para saber mais 

ANOTE AÍ

http://bit.ly/2ZbbUOj
https://bit.ly/3dhDCwU
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FOTOS COM O CELULAR
Registra tudo com smartphone? Aprimore com um curso

Enquanto você rola a tela do 
celular para acompanhar 

o que seus amigos estão fazen-
do, tem mais gente tirando foto 
à espera de novos likes. O Brasil 
ocupa o segundo lugar no ranking 
de países onde a população passa 
mais tempo no celular – são 225 
minutos por dia, de acordo com 
uma pesquisa feita pela britânica 
GlobalWebIndex. 

O mercado de fotografia vem 
acompanhando a nova forma de 
consumir imagens. “As redes so-
ciais, e-commerce e o digital in-

fluencer fazem com que a neces-
sidade de fotos bem-feitas atraia 
um nicho novo. A fotografia se 
uniu a outras áreas da arte e foi 
se reinventando. Talento é neces-
sário, mas o principal é observar 
tudo ao redor - economia, com-
portamento - para se inserir nesse 
mercado exigente, que pede cria-
tividade para congelar tudo o que 
acontece ao redor”, analisa Tânia 
Buchmann, supervisora do Núcleo 
de Fotografia do Centro Europeu.

Clique aqui para continuar a ler 
e saber mais sobre o curso.

CENTRO EUROPEU

ERA DIGITAL Cursos específicos de foto ajudam a desenvolver o olhar criativo
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https://centroeuropeu.com.br/portal/
https://glo.bo/3931iCQ
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SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

ENVELHEÇA BEM
Exercício, alimentação e relações garantem qualidade de vida

A população brasileira está 
envelhecendo e, segundo o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística), até 2060 o 
percentual de pessoas acima dos 
65 anos passará para 25,5%. Hoje 
o índice é de 9,2%. Isso represen-
ta um em cada quatro brasileiros. 
“Essa longevidade se dá por diver-
sos fatores, como a evolução tec-
nológica, da medicina e a melho-
ria da informação”, observa Kleber 
Xavier, clínico, geriatra e que tra-
balha na promoção da saúde e en-

velhecimento saudável.
“A questão não é mais se va-

mos envelhecer e sim como va-
mos envelhecer”, explica. Segun-
do ele, são diversos fatores que 
contribuem para a qualidade de 
vida na terceira idade. A primeira 
é a interação social e relação in-
terpessoal com amigos, colegas de 
trabalho e família. “A segurança e 
alegria dessas relações são muito 
importantes.”

O segundo ponto é a importân-
cia da atividade física. E quanto 

SAÚDE O geriatra Kleber Xavier. Veja perguntas e respostas para envelhecer bem

http://bit.ly/2wSru4Q
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mais cedo, melhor, principalmente 
a partir dos 40 anos. “É uma idade 
em que a força e o tônus muscular 
diminuem drasticamente”, conta.

Em terceiro está a alimentação 
equilibrada. “Nada é proibido, mas 
é preciso reduzir os açúcares, fari-
nhas, sal e gorduras. Essa medida 
auxilia na prevenção de doenças 
comuns como hipertensão, diabe-
tes e colesterol elevado.”

Xavier informa que a recomen-

dação geral é procurar um geriatra 
a partir dos 50 anos ou a partir 
dos 40 se já existe um histórico 
familiar de doenças cardiovascula-
res, derrames ou câncer. “O geria-
tra faz uma abordagem mais global 
da saúde do paciente e costuma 
suprir as múltiplas especialidades. 
Assim, apenas quando alguma de-
ficiência é constatada, o paciente 
é encaminhado a um especialista”, 
afirma.

Ainda segundo dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatísticas, em 2034 o percentual 
de pessoas com mais de 65 anos 
será de 15%. E em 2046, mais 
de 20%. Por outro lado, pessoas 
com idade entre 15 e 64 anos, 
que hoje responde por 69,4% da 
população, vai cair para 59,8% 
em 2060.

A pesquisa mostra que em 2039 
o número de idosos com mais de 
65 anos superará o de crianças de 
até 14 anos, o que acelerará a tra-

O BRASIL QUE ENVELHECE
Dados do IBGE mostram menos jovens e mais idosos

jetória de envelhecimento da po-
pulação. Hoje, a população com 
até 14 anos representa 21,3% dos 
brasileiros e cairá para 14,7% até 
2060, segundo o IBGE. O pano-
rama atual é de uma idade média 
de 32,6 anos. Essa média era de 
29,2 anos em 2010.

A expectativa de vida do brasi-
leiro, de 72,74 anos para homens 
e 79,8 anos para mulheres hoje, 
vai passar para 77,9 anos para ho-
mens e 84,23 anos para as mu-
lheres em 2060.
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Claudio Domingos dos San-
tos, aposentado da Volvo, é um 
exemplo de como avançar na 
idade com qualidade de vida, in-
dependência e autonomia. “Teve 
um momento da minha vida que 
fui convidado a fazer uma cami-
nhada e eu percebi que não con-
segui acompanhar. Foi ali que to-
mei a decisão de fazer exercício 
físico. Comecei devagar com ca-
minhada e corrida e logo senti os 
benefícios com mais disposição, 
psicologicamente mais saudável e 
com uma postura melhor.”

E ele compartilha a dica de fa-
zer uma atividade física que não 
seja um fardo e em um horário 
que não comprometa outros com-
promissos. “O importante é man-

SEM IDADE PARA COMEÇAR
Cláudio e Ademir treinam na AV e contam os benefícios

ter uma rotina para investir no 
bem-estar e no condicionamento 
do corpo. O resultado é gradativo, 
mas para sempre”, diz.

Ademir Aparecido da Silva, 
funcionário do C3, tomou a de-
cisão de investir em um melhor 
condicionamento em março des-
te ano. “Percebi que estava em 
uma rotina muito preguiçosa e 
não tinha disposição. Agora que 
comecei a treinar incentivei até 
minha esposa e filho a fazerem 
academia. Três vezes por semana 
treinamos na AV.”

“Logo vai chegar a idade em que 
o corpo precisa estar em forma para 
termos mais qualidade de vida. O 
segredo é deixar o corpo saudável 
e ter disposição”, completa. 

TUDO AZUL Para Cláudio, tudo melhorou após exercícios. Confira o vídeo

http://bit.ly/2VpMhXw
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A entidade estabelece 45 pas-
sos para quem deseja continu-
ar ativo e saudável após os 60 
anos. Confira 10 e acesse aqui a 
lista completa.

1. Cuide da pressão arterial. A 
hipertensão pode levar à insufi-
ciência renal, cardíaca e acelera 
a arteriosclerose.

2. Evite a obesidade.

3. Não fume. O cigarro se rela-
ciona com o câncer no pulmão, 
enfisema pulmonar, úlceras, im-
potência sexual e vários outros 
danos à saúde.

4. Faça exercícios aeróbicos. Ca-
minhe a passos rápidos entre 30 
minutos e 1 hora por dia. Haverá 
melhora do condicionamento 
cardiorrespiratório, entre outros 
benefícios.

5. Pratique esportes. É muito 
saudável, mas, como lazer, sem 
competir.

6. Procure eliminar as tensões e 
estresse. Organize melhor sua 
vida. Se não for possível, não 
seja apressado.

7. Controle as gorduras sanguí-
neas. Lipoproteínas, colesterol 
e triglicerídeos fora dos limites 

UMA RECEITA PARA IR LONGE
O que diz a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia

normais, predispõe à arterios-
clerose e suas consequências 
(infarto, derrames cerebrais). 
Declare “guerra” ao excesso de 
triglicerídeos e colesterol.

8. Faça ingestão adequada de 
vitaminas. Por meio da boa ali-
mentação e suplementações, 
evite exageros e “megadoses”. 
Exemplos: o excesso de vitami-
na A provoca danos ao fígado, 
dores de cabeça e borramento 
da visão; o excesso da vitamina 
D causa distúrbios musculares e 
cardíacos; doses altas de vitami-
na C podem precipitar a forma-
ção de cálculos renais.

9. Não se esqueça dos oligoele-
mentos. Cobre, zinco, manga-
nês e selênio, por exemplo, são 
vitais para o organismo. A suple-
mentação nas doses corretas é 
importante.

10. Nunca tome medicamentos 
sem orientação médica e não 
repita receita médica por conta 
própria. Lembre-se que o uso 
abusivo ou inadequado de re-
médios é uma das grandes cau-
sas de mortalidade. Tome muito 
cuidado com “remédios novos” 
e “novidades”.

http://bit.ly/2Ti7qQZ
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MEIO AMBIENTE UM VALOR VOLVO

SEM RETORNO
Água dá sinais de que não resistirá à intervenção humana

Segundo a ANA (Agência 
Nacional de Águas), o Brasil 

possui cerca de 12% da água doce 
disponível no planeta, mas a distri-
buição não é equilibrada. A região 
Norte concentra 80% do recurso e 
5% da população. Já as regiões pró-
ximas ao oceano Atlântico, 45% 
da população e menos de 3%. 

A água é um dos recursos natu-
rais que mais dá sinais de que não 
resistirá às intervenções humanas 
no meio ambiente e às mudanças 

do clima, segundo reportagem da 
Agência Brasil. “Em várias regiões 
do país, já são sentidos diferentes 
impactos, como escassez, desapa-
recimento de nascentes e rios, au-
mento da poluição da água. Os es-
pecialistas alertam que a situação 
podem se agravar se a sociedade 
não mudar sua percepção e com-
portamento”, alerta o texto.

Tudo isso indica a necessidade 
de se cuidar bem da água, tanto 
no cotidiano como nas indústrias. 

NA VOLVO Aldecir e o Power Wash, que reduziu consumo de água. Veja o vídeo 

http://bit.ly/388HGeZ
http://bit.ly/2vkVtlv
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A fábrica de Curitiba é abas-
tecida por três poços artesianos 
que fornecem água do lençol fre-
ático do Aquífero Guabirotuba. 
É a principal fonte provedora de 
água para a fábrica. Os três poços 
são outorgados pelo Instituto das 
Águas do Paraná, dois deles com 
validade até 2029 e o terceiro, 
até 2025. A fábrica também usa 
água da rede pública.

A planta ainda tem uma ETE 
(Estação de Tratamento de Efluen-
tes) para todos os resíduos líquidos 
gerados nas atividades industriais, 
além de uma ETE apenas para os 
efluentes que precisam de trata-
mento especial, como os da pin-
tura, por exemplo. Esses efluentes 
são tratados por um processo fí-
sico-químico e só então liberados 
na rede de esgoto da Sanepar.

Melhoria constante
“O cuidado com o meio am-

biente está no DNA da Volvo e 
somos desafiados o tempo todo a 
sermos mais sustentáveis. Traba-
lhamos isso de uma forma ampla, 

COMO A VOLVO FAZ
Empresa trata e investe em ações para reduzir consumo

incentivando também os funcio-
nários a expandirem ações em 
suas casas”, explica Carolina Car-
valho, da área de Meio Ambiente 
da Volvo. 

Aldecir Riske, da área de En-
genharia de Pintura da Fábrica de 
Cabines, conta que a busca pela 
melhoria é permanente. “No ano 
passado, tivemos um caso de uma 
melhoria na estação 2 de enxá-
gue do Power Wash, onde é feita 
a limpeza das peças plásticas para 
o processo de pintura”, explica. 
Na época, foi detectado pelo fun-
cionário Alexandre Rassi que o 
spray de limpeza ligava antes do 
tempo necessário para limpeza 
das peças. “Ao atrasar isso em 45 
segundos, conseguimos uma eco-
nomia de 2 mil metros cúbicos 
de água em um ano”, conta Riske. 

E para este ano a meta é chegar 
novamente a uma economia de 2 
mil metros cúbicos. “É uma meta 
desafiadora, mas estamos empe-
nhados em ajudar a área como 
um todo a alcançar esse objetivo”, 
finaliza Riske.
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MEIO AMBIENTE UM VALOR VOLVO

Foi a paixão da esposa Maria 
Nair Ramlow por plantas e flo-
res que levou o funcionário do 
Powertrain Rolf Ramlow a inves-
tir em um sistema de irrigação 
que economiza água, tempo e 
ainda reaproveita a água da chuva. 
Ele instalou uma caixa de três mil 
litros para coletar água da chuva. 
O jardim conta com um sistema 
de irrigação automático e a água 
ainda serve para lavar a calçada e 
os carros. 

“A principal economia que per-

cebi foi em tempo. Antes nós 
levávamos duas horas para regar 
todo o jardim. Hoje, em 12 mi-
nutos está feito. Em termos de 
custo, não cheguei a calcular, mas 
o jardim foi ampliado e a conta 
não aumentou. Então acredito 
que tenha sido significativo tam-
bém”, explica.

A caixa ainda recebe toda a 
água que escoa das calhas e tem 
uma boia que, caso não chova, 
permite encher até o mínimo 
com água da rede.

MUNDO VERDE Rolf e Maria têm irrigação própria. Confira o exemplo e dicas

O EXEMPLO VEM DE CASA
Funcionário e esposa investem em modelo sustentável

http://bit.ly/3cj5Tmh
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DICAS MUITO SIMPLES

CAMINHO ECO+

Conheça 4 maneiras para economizar água

SAIBA MAIS
Veja outros conteúdos sobre reciclagem de lixo

DICAS Veja playlist do Insti-
tuto Akatu sobre consumo 
consciente de água

IMPORTANTE Saiba o que é e 
conheça a Lei das Águas do 
Brasil em um vídeo educativo

A filha da funcionária do Fi-
nanceiro Franciele Borges 
gosta de aplicar em casa con-
ceitos de sustentabilidade. 
Confira as dicas da Ana Be-
atriz, de 8 anos, e faça você 
também em casa!

Todas as práticas sustentáveis 
e de melhorias da Volvo es-
tão no Caminho Eco+, usado 
também para conscientizar os 
funcionários sobre questões 
ambientais. O espaço fica na 
fábrica de cabines e todas as 

1. Feche a torneira para es-
covar os dentes e também ao 
fazer a barba
2. Lave o carro com balde
3. Reutilize a água da piscina e 
da máquina de lavar
4. Tome banhos rápidos

melhorias estão identificadas 
com um selo para melhorar a 
visibilidade. O caminho fortale-
ce a cultura ambiental porque 
pode ser visto pelos funcioná-
rios e também pelas pessoas 
que visitam a fábrica. 

http://bit.ly/2T7FosF
http://bit.ly/383zU6c


28 | O VIKING FAMÍLIA MAR 2020

A HIPERTENSÃO
Doença atinge 60% da população acima de 60 anos, mas 
pode acontecer também em crianças e precisa de controle

O número é alarmante: 388 
pessoas morrem por dia 

no Brasil por hipertensão, segun-
do dados do Ministério da Saúde. 
E muita gente tem a doença e não 
sabe. “A pressão alta costuma ser 
assintomática. Só em nível muito 
elevado tem sintoma. Por isso, as 
pessoas muitas vezes nem sabem 
que estão doentes”, afirma a car-
diologista e médica nuclear, Lara 
Carreira, coordenadora do CNC 
(Cardiologia Nuclear Curitiba), 
do VOAM.

Quando aparecem, os sintomas 
incluem dores no peito e de cabe-

ça, tonturas, zumbido no ouvido, 
fraqueza, visão embaçada e san-
gramento nasal.

E a maioria associa essa doença 
apenas a pessoas com mais idade. 
Realmente, a prevalência é maior, 
mas pode ocorrer até em crianças. 
Por isso, a partir dos três anos já é 
preciso fazer a checagem. “A aferi-
ção geralmente é feita nas consul-
tas mensais com o pediatra, que 
deve avaliar uma vez como está a 
pressão. Se estiver normal, basta 
acompanhar a cada dois anos. Se 
for alta, a cada ano”, explica a car-
diologista. Ela também completa 

TIRA-DÚVIDAS A médica Lara Carreira explica a doença e dá dicas. Veja o vídeo

http://bit.ly/396RCah
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VOAM conta com diversos hospitais e médicos credenciados 

VOAM O SEU PLANO DE SAÚDE

SAIBA MAIS

Os hospitais e profissionais vão auxiliar tanto no diagnóstico da hiper-
tensão como no tratamento e auxílio em caso de atendimento de emer-
gência. Acesse aqui o Guia Médico do plano de saúde e odontológico.

que o diagnóstico se dá após três 
medições, para garantir a exatidão 
do resultado.

A incidência da pressão alta é 
maior na raça negra, em mulhe-
res (26,4%) e em diabéticos e au-
menta com a idade. Nos homens, 
a incidência é de 27,7%.

O que é
Segundo informações do Mi-

nistério da Saúde, a hipertensão 
arterial acontece quando os valo-
res das pressões máxima e míni-
ma são iguais ou ultrapassam os 
140/90 mmHg (ou 14 por 9). A 
pressão alta faz com que o cora-
ção tenha que exercer um esforço 
maior do que o normal para fazer 
com que o sangue seja distribuído 
corretamente no corpo. A pressão 
alta é um dos principais fatores de 
risco para a ocorrência de acidente 

vascular cerebral, enfarto, aneuris-
ma arterial e insuficiência renal e 
cardíaca. 

É herdada dos pais em 90% dos 
casos, mas há vários fatores que 
influenciam nos níveis de pressão 
arterial, como os hábitos de vida 
do indivíduo. São fatores de risco 
fumo, bebidas alcoólicas, obesida-
de, elevado consumo de sal, se-
dentarismo, estresse e níveis altos 
de colesterol. 

Tratamento
A pressão alta não tem cura, 

mas tem tratamento e pode ser 
controlada. Somente o médico 
poderá determinar o melhor mé-
todo para cada paciente. A car-
diologista explica que, ao sentir os 
sintomas, é preciso aferir a pressão 
e caso esteja elevada, buscar auxí-
lio médico rapidamente. 

http://voam.com.br/guia-medico
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www.volvogroup.com.br

www.associacaoviking.com.br

www.ovikingfamilia.com.br

www.voam.com.br

SIGA A GENTE CLIQUE NOS ÍCONES
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