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Relatório 
AV 2015 

H
á cinco anos, a Associação 
Viking iniciou uma série anual de 
retrospectiva de suas atividades. 
Mais uma vez, temos a satisfação de 
colocar em suas mãos, o Relatório de 

Atividades da AV, que tem como objetivo retratar os 
fatos que marcaram o ano de 2015, ano histórico 
em que foram celebrados os 35 anos de fundação 
da AV.
Nas próximas páginas você encontrará os principais 
fatos ocorridos na Associação ao longo desse 
período. Após uma grande fase de ampliações em 
sua estrutura interna, concentrada nos anos de 
2013 e 2014, o ano de 2015 foi marcado pela 
consolidação das conquistas adquiridas. 
2015 também coincidiu com um momento de 
economia restritiva, que trouxe sérios impactos 
para toda a organização do Grupo Volvo na 
América Latina e, por consequência, também na 
AV. No total, a participação dos associados na AV 

teve uma queda de 19,93%, comparada com 
igual período em 2014. A queda é avaliada 
sob dois aspectos: a série de demissões 
ocorridas na Volvo causou impacto no número 
real de associados e os que permaneceram no 
quadro associativo restringiram suas atividades 
esportivas e de lazer.
Mas, mesmo com restrições orçamentárias, 
2015 manteve a tradição dos maiores eventos, 
da alegria na conquista de medalhas no SESI, 
do bate-bola com os amigos nos campos 
internos, dos campeonatos realizados, dos 
treinos na musculação e na preparação para 
a série de corridas em que a equipe da AV, 
mostrou garra e esportividade. Mais uma vez, a 
Associação Viking, orientada pelos princípios 
do programa Volvo de Qualidade de Vida, se 
orgulha de ter feito parte da vida de centenas 
de associados. Por tudo isso, a AV continua 
sendo considerada um dos melhores  espaços 
associativos de Curitiba e região, comparável 
aos melhores clubes privados de lazer.
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Visão
A AV deve ser um meio para promover 
a qualidade de vida de seus associados 
através da oferta de espaços de integração 
e lazer que oportunizem o desenvolvimento 
de atividades esportivas, sociais e culturais, 
respeitando os princípios do The Volvo Way 
(energia, paixão e respeito pelas pessoas) e 
os valores da Volvo (qualidade, segurança e 
respeito ao meio ambiente).

Estratégia
Através de suas atividades criar 
um ambiente de motivação e 
comprometimento dos associados: 
funcionários, familiares e vitalícios.
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AV em
Números

N
úmero de corridas. Número de gols. Número de 
participantes em uma festa. O que existe nesta 
contabilidade da AV? Ora, muito mais que números. 
Gargalhadas entre amigos, a satisfação de ganhar 
um troféu, aquela paisagem que vai ficar para sempre 

na memória da viagem realizada com o grupo da AV. Isso é 
imensurável. 

Mas é claro que, a cada ano, queremos usar métricas para avaliar 
se estamos indo pelo caminho certo. É por isso que a AV faz 
pesquisa, contabiliza os acessos ao site e registra o número de 
associados e convidados que vêm ao clube. Os números nos 
ajudam a verificar tendências e avaliar as ações sob a ótica de 
nossos associados. Depois de tantos resultados apurados, uma 
única certeza: em matéria da qualidade de vida, nossa soma é 
sempre positiva. Confira os números da AV em 2015 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 | AV EM NÚMEROS            05

Números 
globais

Crescimento  de 

15,14 % no 
número de acessos à 

homepage 

10.250 metros 
é a extensão da 

Corrida Rústica da 
Volvo, que acontece 
sempre em outubro

1.081 atletas 
participaram das 

corridas por meio da 
assessoria da AV

16 finalistas 
competiram na disputa 

do Campeonato 
de PES, o primeiro 

campeonato de 
videogames realizado 

na AV.

113.998 
pessoas 

frequentaram as 
atividades do Clube 

em 2015

3.000 pessoas 
participaram da Festa 

da Criança

35 anos de 
fundação foram 

completados pela AV 
em 2015

80 pessoas 
participaram da viagem 

que a AV promoveu para 
Fortaleza no feriado da 

Independência

2.500 kits 
julinos foram 

colocados à venda na 
Festa Julina da AV

4.000 
espectadores 

participaram da torcida 
da Copa Volvo de 

Masters, ao longo de 
todo o torneio.
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Associados

(1) No total, a participação dos associados na AV teve uma queda histórica de 19,93%, 
comparada a igual período em 2014. A queda é avaliada sob dois aspectos: a série de 
demissões ocorridas na Volvo causou impacto no número real de associados e os que 
permaneceram no quadro associativo restringiram suas atividades esportivas e de lazer. 

(2) Um grande evento realizado em 2015 foi a Copa Master de Futebol, que trouxe 
os veteranos atletas profissionais dos principais times locais – Atlético Paranaense, 
Coritiba e Paraná Clube – para partidas amistosas na AV, que contaram com a presença 
de associados  e convidados. Isso resultou em um movimento grande de convidados 
para a AV.

FREQUÊNCIA

45.885  

57.308 

44.216 

Convidados

68.113  

58.004

52.699

Total

2015

2014

2013

1,15%
foi o decréscimo na fre-
quência total (associa-
dos + convidados) na 
AV de 2014 a 2015.

14,84% 
foi o crescimento 
na frequência de 

convidados na AV de 
2014 a 2015. (2)

19,93% 
foi a diminuição na 

frequência de associados 
(funcionários + 

dependentes) de 2014 a 
2015. (1)

Indicadores de satisfação do cliente
Ao longo do ano, a Associação Viking promove uma série de pesquisas com seus associados para 
avaliar o grau de satisfação em eventos sociais, esportivos e culturais. O resultado da compilação 
dos dados levantados pelas pesquisas garante à AV o direcionamento de suas ações e também é 
um termômetro que indica a satisfação dos associados em relação aos eventos e serviços ofereci-
dos. Confira aqui como ficaram os índices de satisfação em 2015.

Atividades 
Sociais

Atividades 
Culturais

Atividades 
Esportivas

Objetivo de 
satisfação 85%

93%

85%

87%

85%

91%Meta atingida

Alguns dos itens avaliados que 
compõem o índice:

• Colônia de Férias
• Festa da Criança
• Festa Junina
• Balada Viking
• Dia dos Pais
• Dia das Mães

• Casa Cultural (oficinas 
para crianças)

• Atividades femininas 
(cursos, eventos)

• Cozinha Fácil

• Torneios (truco, vôlei)
• Campeonatos (futebol)
• Jogos do SESI
• Academia de ginástica
• Corridas rústicas
• Condicionamento físico

(1) (2)
113.998  

115.312

96.915
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Espaços sociais

Individuais

Quiosque *

Salão de Festas

Salão VIP

Salão Araucária

Churrasqueira B
2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

229 reservas

191 reservas

1.511 reservas

1.723 reservas

15 reservas

222 reservas

288 reservas

299 reservas

288 reservas

290 reservas

285 reservas

299 reservas

RESERVAS

Eventos/reuniões VdB

189

150

196

142

176

Salão de Festas Salão VIP Salão Araucária

2014       2015 2014       2015 2014       2015

(*) O Quiosque foi inaugurado no 
mês de dezembro/2014.

152
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35 anos
Uma história de muitas décadas
2015 foi histórico para a AV. Foi o ano para se comemorar 35 anos de 
fundação. São mais de três décadas destinadas ao esporte, ao lazer e 
à promoção da qualidade de vida.

Resgate histórico
Para lembrar a comemoração dos 35 anos de fundação, a AV realizou nos dias 21 e 22 de 
outubro uma exposição no Espaço Cultural.  Painéis fizeram um resgate histórico das três 
décadas e meia de atividades da associação, que se transformou em referência nacional entre 
associações de funcionários, comparada aos melhores clubes privados da região de Curitiba. 
Confira como foi a exposição e o conteúdo divulgado!



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 | 35 ANOS            09

A história da Associação Viking teve início 
em 21 de outubro de 1980, ano em que a 
Volvo começava a produzir seus primeiros 
caminhões no Brasil, e os ônibus da marca 
já ganhavam as ruas do país. Idealizada 
para servir como um espaço de lazer para 
funcionários e dependentes, a AV surgiu 
em razão da vontade de um grupo de fun-
cionários e do apoio da direção da com-
panhia daquela época.

O campo de futebol e a sede administrativa 
foram inaugurados oficialmente em 1981.  
Essa data marcada com a realização da 
primeira Festa Junina da história da Volvo e 
da própria AV. Depois disso, a Associação 
Viking foi aumentando sua estrutura e suas 
atividades, empenhada em acompanhar as 
necessidades e as expectativas de seus 
associados, tarefa que a transformou em 
referência nacional entre associações de 
funcionários, e hoje, pode ser comparada 
aos melhores clubes privados da região de 
Curitiba.
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1980
Década

• 21 de outubro de 1980 – Aprovação do 
Estatuto da Associação Viking

• AV ganha o primeiro Campo de Futebol

• Ginásio de Esportes é inaugurado

• 1ª Festa de Natal dos Funcionários

• 1º Torneio de Futebol da Associação 
Viking

• Criada a Escolinha de Futebol

• Inicia a Colônia de Férias

• Construção do Salão de Festas

• Inaugurada a Academia Viking

• Reinauguração da Casa Cultural

• 1º Grande Bingo é realizado

• É criado o VOAM

• Construção da sede administrativa, com 
307 m2

• Criada a Vikingprev – Plano de Previdência 
Privada

• Criação do viveiro conservacionista

1990
Década
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• 1ª Oliviking é realizada

• Em 2003 criação do site da AV

• Reservas de quadras, churrasqueiras e 
salões passam a ser realizadas de forma 
eletrônica 

• Projeto Capoeira e Cidadania

• É inaugurado o Salão Araucária

• Realizadas a 2ª Oliviking (2005) e a 3ª 
Oliviking (2008)

• Novo Salão de Festas é inaugurado

• É criado um novo Campo de Futebol 
Suíço

• 1º Festival de Capoeira e Danças 
Étnicas

• 2º e 3º Festival de Capoeira são 
realizados

• Novos equipamentos na Musculação

• AV cria o Núcleo Viking de Basquete

• Atletas do Futuro

• Cresce o número de participantes das 
corridas da AV

• Soccer Bar é inaugurado

• Ampliação das Churrasqueiras 
Individuais

• Criada a Pista de Atletismo

• Campo de Futebol da AV ganha nova 
estrutura

2000
Década

2010
1/2 Década
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A ALEGRIA DA CRIANÇADA
Entra ano, sai ano, as Colônias de Férias da AV são 
um dos pontos altos do calendário de atividades da 
Associação. Em 2015 não foi diferente. Mais uma vez, 
a Colônia de Férias fez parte da história de centenas 
de crianças de 5 a 12 anos. Confira os melhores 
momentos. 

Colônia 
de Férias
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Há 35 anos
A primeira Colônia de Férias da 
AV aconteceu em janeiro de 1987 
e já reuniu dezenas de crianças. 
Mas foi a partir dos anos 90 que 
o evento foi sendo cada vez mais 
prestigiado e reuniu mais de 500 
crianças, somando as duas edições 
do ano – Verão e Inverno. Desde 
aquela época, a regra de ouro era a 
diversão para toda a galerinha.

Um inverno movimentado
Já a Colônia de Férias de Inverno aconteceu de 13 a 17 
de julho, com a presença de 160 crianças. Diversão não 
faltou como o passeio ao Kinder Park para a turminha 
de 5 a 8 anos e a sessão do filme Jurassic World para 
o pessoal de 9 a 6. Mas a garotada mostrou talento na 
oficina inédita de culinária. As turmas de 5 e 6 e de 7 e 
8 anos aprenderam a fazer o brigadeiro perfeito. Para as 
crianças maiores, entre 9 e 12 anos, a aula foi de cupcake. 
Além de acompanhar o preparo da receita dos bolinhos, 
elas os enfeitaram com muitos confeitos.  Já a tradição da 
noite da pizza, durante o acantonamento, para as crianças 
maiores também teve novidades: uma super-cascata de 
chocolate.

No calor do verão
Brincadeiras, jogos, arte e muita diversão. Tudo isso fez 
parte da Colônia de Férias de Verão da AV, que aconteceu 
de 26 a 31 de janeiro e de 2 a 6 de fevereiro. O sol trouxe o 
ar da graça e deu ainda mais ânimo a um dos pontos altos 
da Colônia nessa época do ano: o toboágua. A atividade, 
com duração de uma hora e meia, foi suficiente para a 
meninada percorrer mais de 30 metros de lona várias vezes 
e de todo jeito: de ponta-cabeça, de barriga, de costas. 
A segunda atividade mais esperada foi o acantonamento, 
também sucesso de público.  No total, a Colônia de Férias 
de Verão 2015 recebeu 400 crianças, entre 5 e 12 anos. 
Além de atividades ao ar livre, oficinas artísticas, gincanas e 
passeios tornaram esta edição inesquecível para a galerinha.
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E viva São João!
Com a presença de 3,8 mil pessoas no evento, a Festa Julina da AV, realizada 
no dia 25 de julho, foi mais uma vez um grande sucesso! O movimento nas 
barracas de comidas típicas foi intenso o tempo todo. A quadrilha do Sesc 
Terceira Idade, da Água Verde, abriu os festejos. Na tenda em frente ao 
ginásio, o músico Jorge Henry animou a festa com sertanejo de raiz e também 
universitário. O bingo distribuiu dez prêmios, entre eles uma bicicleta de 18 
marchas.
E a festa rolou solta. Compadres e comadres puderam se divertir pra valer. O 
sol brilhou durante toda a tarde e a garotada gastou as energias nos infláveis 
espalhados pela AV. Outros preferiram disputar bola ao cesto, pebolim e 
sinuca, num espaço para todas as idades no Salão Vip. Os pequeninos tiveram 
atividades artísticas e pintura no Cantinho Viking Feliz e muitas brincadeiras 
no ginásio de esportes. Entre as atrações especiais da festa, aconteceu a 
apresentação de 60 crianças e adolescentes do projeto Capoeira e Cidadania.

Festas e eventos
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Festas e eventos

Os números
2.500 kits juninos foram colocados à venda 
para atender os associados previamente na 
compra de guloseimas.

800 ingressos para convidados foram 
disponibilizados. Cada associado poderia 
adquirir dois ingressos. A entrada era gratuita 
para associados e dependentes e crianças até 
12 anos.

14h às 20h foi o período de duração 
da festa que deixou saudades para o próximo 
ano!

Há 35 anos
Em 1981 a AV realizou sua primeira 
Festa Junina, que serviu para 
inaugurar oficialmente a sede social 
da AV. O espaço era ainda meio 
improvisado, mas o que não faltou 
foi a animação dos associados que 
viram o sonho de contar com um 
espaço especial para curtir com a 
família realizado. Barraquinhas de 
jogos, comida típica e a felicidade 
estiveram presentes desde o 
primeiro evento!
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A turma do Frozen invade 
a Festa da Criança
Atração do Walt Disney consagrada em todo o mundo, na Festa 
da Criança de 2015, a turma da peça musical Frozen, invadiu 
a AV, no dia 17 de outubro. Crianças e adultos ocuparam 
totalmente a tenda em frente ao ginásio de esportes. A perfeita 
caracterização dos atores encantou crianças e adultos, que 
fizeram fila para a sessão de fotos com os personagens após o 
espetáculo. O grupo Capoeira e Cidadania também apresentou 
uma amostra do III Festival de Danças Étnicas e arrancou 
aplausos. A festa teve ainda muitas brincadeiras, infláveis 
gigantes espalhados pela AV, videogames no Salão Vip, Espaço 
Baby no Salão de Festas, quitutes saborosos nas barraquinhas 
e em food trucks. O bingo distribuiu prêmios como tablet, TV 
de Led, bicicleta, XBox e muitos outros. Mais de 3 mil pessoas 
compareceram ao evento.

Na AV sempre é tempo de alegria
A história das duas irmãs, Elza e Anna, 
Kristoff, Hans e o boneco de neve Olaf, trouxe 
encantamento para o evento que iniciou às 14h e 
seguiu até às 20h. 
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“Parar, Olhar e Acenar”
A Festa da Criança trouxe também um momento 
para a segurança no trânsito. O Programa Volvo 
de Segurança no Trânsito (PVST) e o Programa 
de Voluntariado da Volvo promoveram uma ação 
especial durante a festa. O Projeto “Parar, Olhar 
e Acenar”, programa educativo que alerta e 
ensina às crianças a importância de observar, 
ver e ser visto no trânsito, com o objetivo de 
evitar acidentes, foi destaque no evento. Um 
caminhão Volvo atraiu os olhares da garotada 
e dos pais. As crianças foram convidadas a 
entrar na cabine do caminhão e a aprender 
sobre os chamados pontos cegos, aqueles em 
que os motoristas têm dificuldades de visualizar 
os pedestres. A orientação para a garotada foi 
feita por funcionários Volvo que participaram 
do projeto voluntariamente. Mais de 70 se 
inscreveram para atuar como instrutores. 
Depois de passar pelo caminhão, as crianças 
receberam um livreto com material explicativo. 

Há 35 anos
A primeira Festa da Criança 
na AV foi realizada em 1982. 
Foi a segunda grande festa 
realizada pela associação 
e já foi um grande sucesso. 
As atrações eram modestas, 
mas muito apropriadas para 
a época. O que não mudou 
desde então foi a animação 
das crianças. Podem passar 
décadas, criança é sempre 
sinônimo de alegria.
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Dia das Mães 
em 2015
O dia 10 de maio foi marcado por um 
evento especial para as mães. A começar 
pelo almoço, que foi saboreado por mais 
de 300 pessoas. O cardápio caprichado 
foi servido no Salão de Festas e atraiu 
muitas famílias que prestaram homenagem 
às mães. Para deixar o dia ainda mais 
especial, a Casa Cultural foi transformada 
em um verdadeiro salão de beleza para 
presentear as mães. Além dos serviços 
de manicure, massagem e dicas de 
maquiagem e cuidados com a pele, quem 
passou por ali, pôde renovar o visual com 
corte de cabelo e escova. A atividade 
teve início às 10h e seguiu até às 18h, 
deixando as mães belas e felizes!

Dia Internacional 
da Mulher
O Dia Internacional da Mulher, em 8 de 
março, foi comemorado em pleno domingo 
por associadas e convidadas. No Salão 
de Festas, muitos serviços estiveram 
disponíveis para as mulheres, das 11h 
às 18h. Manicure, dicas de maquiagem, 
cuidados com a pele e massagem 
especiais foram os mimos proporcionados 
às mulheres em seu dia. As atividades 
foram gratuitas e delas puderam participar 
associadas e convidadas a partir dos 16 
anos. Para a garotada, no mesmo horário, 
a Rua do Lazer funcionou com atividades 
especiais. 
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Homenagem aos pais
No Dia dos Pais, comemorado em 09 de agosto, a AV prepa-
rou um domingo especial dedicado aos pais. Além ter sido 
oferecido um almoço especial, como já é tradição de muitos 
anos na AV, o Dia dos Pais de 2015 ficou gravado na memória 
dos participantes, pelas atividades de lazer programadas para 
reunir pais e filhos.

Atividades 
para os pais e 
familiares:

Além do almoço a AV preparou
diversas atividades para os pais e 
toda a família.

• Quick massagem, para os pais.

• Bingo para os pais e familiares. 
E os pais ganharam uma cartela 
para participar.

• Rua do lazer, com brinquedos 
infláveis, cama elástica e Xbox 
360 para a garotada se divertir à 
vontade.

Almoço muito especial
Para começar bem o fim de semana, o Soccer 
Bar aprimorou, em 2015, suas atrações para 
os associados. Na sexta-feira, os almoços 
servidos passaram a ter sabor especial. 
A cada semana, o cardápio traz atrações 
diferenciadas como feijoada, comida mineira 
e festival de massas. As mudanças trouxeram 
mais público para o almoço no Soccer 
Bar e uma nova opção para quem estava 
procurando alternativas saborosas.
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Jogos do SESI
Mais uma vez, a Volvo faz história 
nos jogos e na conquista de  
medalhas, troféus, alegrias, 
superação!

Em 2015 os Jogos do SESI contaram 
com a participação de 891 indústrias 
e 15.936 trabalhadores em todo o 
Estado do Paraná. Os Jogos do SESI 
são realizados como forma de oferecer 
a prática de atividade física para os 
trabalhadores, de olho na qualidade de 
vida. As ações têm início com amistosos 
e torneios internos nas empresas durante 
o ano todo, para, em seguida, realizar as 
fases nos Municípios e no Estado.  

As etapas regionais preparam 
os melhores atletas para a eta-
pa estadual que acontece no 
segundo semestre. Em 2015, 
a Volvo contou novamente 
com a participação de mais 
de 130 atletas na competição. 
Os jogos aconteceram em 
Curitiba, e a Volvo foi palco 
de muitas das vitórias do time 
interno.

Fase Regional
quando tudo 
começa
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Vitória na etapa 
estadual
Toledo, no oeste do Paraná, sediou nos 
dias 1º e 2 de novembro a Etapa Estadual 
dos Jogos do Sesi, que reuniu os melhores 
colocados das cinco fases regionais 
do Paraná. A equipe Volvo competiu 
em 8 modalidades e foi campeã no 
Truco e Futsal Masculino. Os atletas 
conquistaram o vice-campeonato no Vôlei 
feminino, no Tênis - categoria B, e no 
revezamento 4 X 100 metros no atletismo 
masculino, além de obter o terceiro lugar 
nos 100, 200, 800 e 3.000 metros. No 
atletismo feminino, a Volvo chegou em 
terceiro nos 1.500 metros, mesma posição 
da equipe de Futsal feminino. Já a natação 
masculina venceu os 50 metros borboleta, 
os 200m livre e foi terceira nos 50 metros 
livre acima de 16 anos.

Em 2015 a Volvo participou    
de 17 modalidades

• Atletismo
• Basquetebol
• Bola 8
• Dominó
• Futebol
• Futebol Sete Livre
• Futebol Sete Master
• Futsal Masculino e Feminino
• Natação Masculino e Feminino
• Tênis de Mesa Masculino
• Tênis de Campo
• Truco
• Vôlei de Praia Feminino e Masculino
• Voleibol Masculino e Feminino
• Xadrez

Como os 
atletas são 
escolhidos
Os treinamentos são abertos a 
todos e divulgados nos canais 
internos. A partir das seletivas, 
começa a formação das 
equipes que irão representar 
a Volvo nos Jogos do Sesi. Já 
os atletas de truco, dominó, 
bola 8, tênis de mesa, tênis 
de campo e xadrez são 
escolhidos durante os torneios 
realizados no decorrer do ano.
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Conheça os campeões

CORRIDA CATEGORIA ATLETA CLASSIFICAçÃO

100m 16+ CHRISTOTHER P. DA FONSECA 6º

200m 16+ CHRISTOTHER P. DA FONSECA 5º

800m 16+ JOÃO LUCAS TYMINSKI 3º

3000m 16+ JOÃO LUCAS TYMINSKI 3º

400m 30+ DANIELE TERUME MIYAZAKI 4º

1500m 30+ DANIELE TERUME MIYAZAKI 3º

100m 30+
SILMA GOMES DE SOUZA 3º

GEOVAN G. DE ALMEIDA 6º

200m 30+
MARCOS D. L. DE SOUZA 3º

VALDECY S. DE FIGUEREIDO 6º

800m 30+ VALDECY S. DE FIGUEIREDO 3º

Revezamento 4 x 100 30+

CRISTOPHER P. DA FONSECA

JOÃO LUCAS TIMINSKI

VALDECY S. DE FIGUEIREDO 

MARCOS DIEGO L. DE SOUZA

2º

Fustal Feminino
• 3º lugar na fase municipal

• 3º lugar na fase estadual - Toledo

Fustal Masculino
• 2º lugar na fase municipal

• Campeão fase estadual - Toledo

Futebol Sete Master
• 4º lugar na fase municipal

Futebol Sete Livre
• 5º lugar na fase municipal

Vôlei feminino
• 1º lugar na fase municipal

• 2º lugar na fase estadual - Toledo

Vôlei masculino
• 3º lugar na fase municipal

• 5º lugar na fase estadual - Toledo

Atletismo | Masculino e Feminino
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CORRIDA CATEGORIA ATLETA CLASSIFICAçÃO
50 metros Livre 16+ GABRIEL FIGUEIRA LIRA 3º

50 metros Livre 30+ RODOLFO CESAR RODRIGUES 8º

50 metros Peito 30+ RODOLFO CESAR RODRIGUES 5º

50 metros Borboleta 16+ GABRIEL FIGUEIRA LIRA 1º

200 metros Livre 16+ GABRIEL FIGUEIRA LIRA 1º

200 metros Livre 30+ RODOLFO CESAR RODRIGUES 7º

Meeting de Natação - Toledo | Masculino

Tênis - Toledo
• 2º lugar - Frederico Xavier

Truco - Toledo
• 1º lugar - Evandro Trindade  e José  Baranoski 
• 3º lugar – Carlos Alberto Regis da Silva e Diego Maceno Silva

Há 35 anos
Há mais de 30 anos a Volvo 
participa dos Jogos do SESI. 
Nas primeiras competições, o 
Futebol era o esporte que mais 
garantia medalhas. Com o passar 
do tempo, outros esportes foram 
se somando à galeria de títulos 
Volvo. Hoje as equipes Volvo são 
respeitadas pelos adversários, 
consideradas um “time a ser 
batido”.



24          RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 | CORRIDAS RÚSTICAS

Corridas 
Rústicas
Pernas pra que te quero!
Cada vez é maior o número de 
adeptos das corridas rústicas. Foi 
assim em 2015 na AV. Mais uma vez, 
a Associação contou com uma intensa 
participação de associados nas corridas 
em que prestou assessoria. No ano 
foram 15 provas, sendo que duas delas 
tiveram destaque: a Meia Maratona do 
Rio de Janeiro e a tradicional Corrida 
Volvo. Em 2015 a AV prestou assessoria 
a 1.078 participantes. Confira como 
foram as provas!
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Corrida Rústica Volvo
Cerca de mil pessoas participaram, no dia 25 de outubro, da Corrida 
Rústica Volvo, uma das mais aguardadas do Circuito das Indústrias. A  
5ª Etapa do Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias aconteceu 
em um clima diferente para essa época do ano - temperatura baixa 
e vento -, mas nem isso intimidou os atletas nos 10.250 metros do 
percurso. A assessoria Volvo acompanhou os corredores, auxiliou na 
entrega de kits, na guarda de pertences e ofereceu um café da manhã 
saudável aos atletas que competiam pela empresa. No final do percurso, 
havia muita gente feliz com o resultado de sua própria superação. No 
SESI, a Volvo conquistou ainda alguns pontinhos extras com a prova: 
foi campeã por equipe, e Marco Antônio Stocco conquistou o segundo 
lugar na categoria Industriário Masculino.
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PROVA PARTICIPANTES PERCURSO DATA
CIRCUITO DE CORRIDAS DAS INDÚSTRIAS – 

ETAPA SESI 64 ETAPA SESI 10 KM 08-mar

UP CORRIDA NOTURNA UNIMED 26 5 E 10 KM 14-mar

CIRCUITO DE CORRIDAS DAS INDÚSTRIAS – 
ETAPA COPEL 78 ETAPA COPEL 9,9 KM 12-abr

CORRIDA TRACK & FIELD – ETAPA SHOPPING 
MULLER 52 5 E 10 KM 26-abr

MEIA MARATONA ECOLÓGICA DE CURITIBA 43 21, 10 E 5 KM 17-mai

STADIUM MARATHON 26 11 E 5 KM 28-jun

CIRCUITO DE CORRIDAS DAS INDÚSTRIAS – 
ETAPA NOVOZYMES 44 10 KM 19-jul

CORRIDA VOLVO – CORRER E CAMINHAR 310 CAMINHADA, E CORRIDA 
DE 5 E 10 KM 26-jul

MEIA MARATONA DE CURITIBA 20 21,10 E 5 KM 16-ago

MEIA MARATONA INTERNACIONAL DO RIO 
DE JANEIRO 17 21 E 5 KM 29 e 30 – ago

CIRCUITO DE CORRIDAS DAS INDÚSTRIAS - 
ETAPA BOSCH 80 6 E 13 KM 27-set

CIRCUITO DE CORRIDAS DAS INDÚSTRIAS - 
ETAPA VOLVO 190 10 KM 25-out

HALLOWEEN NIGHT RUN 16 6 E 9 KM 30-out

MARATONA DE CURITIBA 20 42,10 E 5 KM 15-nov

CIRCUITO DE CORRIDAS DAS INDÚSTRIAS - 
ETAPA RENAULT 92 5 E 10 KM 22-nov

TOTAL 1.078 PARTICIPANTES

As corridas de 2015

Há 35 anos
Muito antes de fazer parte do Circuito 
das Indústrias, a prova de Corridas da 
Volvo já constava das atividades esportivas 
promovidas pela AV. Foi nos anos 90, 
entretanto, que a iniciativa ganhou mais 
fôlego. Mas com a onda fitness que invadiu 
o dia a dia dos brasileiros desde a primeira 
década de 2000, as corridas conquistaram 
um público ainda maior. Em 2010 a 
AV criou uma assessoria especializada, 
conduzida pelos seus técnicos de lazer, 
para atender aos associados nas principais 
corridas promovidas em Curitiba e região.
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Meia maratona do Rio
A Meia Maratona do Rio de Janeiro aconteceu 
em agosto, e a AV foi até a Cidade Maravilhosa 
prestar assessoria aos atletas paranaense. A viagem 
aconteceu no fim de semana dos dias 29 e 30 de 
agosto. No pacote estavam incluídos a passagem 
aérea de ida e volta, o traslado, a hospedagem em 
quarto duplo ou triplo com café da manhã, inscrição 
para a corrida e o almoço do domingo. A prova, de 
21 km, foi da Praia do Pepê, na Barra, até o Aterro 
do Flamengo, em uma paisagem de tirar o fôlego. 
Para essa prova, a AV reuniu 17 atletas da Volvo, que 
percorreram os 21 quilômetros da meia maratona. Na 
bagagem a sensação de um final de semana prá lá de 
excepcional!
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Torneios
A AV ficou movimentada em 2015. Futebol, truco, 
tênis, vôlei.... não faltaram competidores, espírito 
esportivo e muita qualidade de vida. O ano contou 
até com algumas atrações diferentes: torneios de 
videogame e poker. Era a AV inovando mais uma 
vez! Confira como foi o ano esportivo na AV.

O prêmio dos campeões
Tanto na primeira quanto na segun-
da divisão, além das medalhas, as 
equipes campeãs receberam como 
prêmio um vale para consumo no 
Soccer Bar de R$ 300 e as segun-
das colocadas: R$ 150.

A Copa Viking de Futebol Sintético 
movimentou os fãs na AV. O Torneio de 
Sintético 2014 foi retomado na primeira 
semana de fevereiro de 2015, para as fases 
finais. Muita bola rolou em campo, com belos 
passes e boas jogadas. As finais foram nos dias 
25 e 30 de abril. Na primeira divisão, a equipe 
campeã foi a Locomotiva F.C., com placar de 5 
a 2 sobre o P.S.VM. Em terceiro ficou o Inter de 
Milão. Os artilheiros, com oito gols marcados, 
foram Diogo Santos e Lucas Poletto, da equipe 
Inter de Milão. Já o título de melhor goleiro ficou 
com Reginaldo Pontes, da Locomotiva F.C que 
sofreu apenas oito gols em oito jogos.

Na segunda divisão, o time Amigo do Prédio 10 
venceu a competição, seguido pelo O$tentação 
F.A. e pelo Real Bus. O artilheiro foi André 
Goinski, da equipe Real Bus, com nove gols. 
Já o melhor goleiro, Clevenil Freitas, também 
da Real Bus, com 10 gols sofridos em seis 
partidas. 

Copa Viking de 
Futebol Sintético

Locomotiva F.C. - Equipe campeã
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Copa Volvo de Masters 
A Copa Volvo de Masters foi um dos grandes 
eventos da AV em 2015 e marcou a história dos 
35 anos da associação. Durante a realização da 
Copa a torcida acumulada, que acompanhou 
a disputa, chegou a 4 mil pessoas. Em campo 
estavam a equipe de Master da Volvo e times 
formados por atletas renomados que fizeram 
história nos clubes Atlético Paranaense, Coritiba 
e Paraná Clube, todos acima dos 35 anos. Seis 
times disputaram o título. As noites de terças, 
quartas e sextas-feiras foram de agitação da 
torcida e de belas jogadas dos craques. O 
campeonato foi um grande sucesso entre os 
atletas e o público que prestigiou o evento. Entre 
os craques em campo, nomes como Paulo Rink, 
Alex e Perdigão.
A grande final da Copa Volvo de Futebol Masters 
aconteceu no dia 04 de dezembro. A equipe 
Volvo sagrou-se campeã com um resultado de 
2X1 sobre a equipe do Paraná Clube. O melhor 
goleiro também vestia a camisa da casa: foi 
Clodoaldo Lopes, da equipe Volvo. Já a artilharia 
ficou para Nika, do time Coritiba 79, com 11 gols. 
O evento foi tão bem-sucedido que a AV estuda a 
realização de uma segunda rodada em 2016.

Volvo - Equipe campeã

Os números da Copa

4.000 espectadores participaram da 
torcida.

35 anos ou mais, era a idade média dos 
jogadores que participaram da Copa

6 equipes participaram da competição.

Equipes participantes:
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Há 35 anos
O I Torneio de Futebol da 
Associação Viking aconteceu 
em 1980, antes mesmo da 
inauguração do campo de 
futebol, que aconteceria apenas 
um ano mais tarde.  Já o segundo 
torneio esportivo da AV foi um 
Campeonato Interno de 
Xadrez, promovido em 1981. 

Bola rolou no futsal
A Copa Viking de Futsal foi outra atração do ano.  Foram duas categorias: 1ª Divisão, 2ª Divisão 
que reuniram 12 equipes. Os jogos aconteceram em dois dias corridos, com belas jogadas 
que entraram para a história do ano. A 1ª Divisão da Copa contou com a participação de cinco 
equipes e o jogo aconteceu no dia 26 de setembro. Com uma final bem disputada, a equipe 
Paunascania venceu o Inter de Milão por 4X2.  Já a 2ª Divisão teve oito equipes disputando a 
rodada, que ocorreu no dia 1º de novembro. No final, uma partida apertada: 4X3 para a equipe 
Caixa D’água que venceu a Real Motor. 

Já a disputa do Campeonato Quarentinha de Futsal contou apenas com duas equipes inscritas: 
Ex-profissionais  e Real Matismo, que se enfrentaram em dois jogos, um deles no dia 26 de 
setembro e o outro no dia 1º de novembro. A equipe Ex-Profissionais venceu os dois jogos com 
placares de 11 X 01 e 06 X 04.
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É Truco e vale dois!
Como se um Torneio de Truco já não 
fosse bom, em 2015 a AV promoveu a 
competição em duas etapas. De fevereiro 
a maio, foram realizadas duas disputas 
de Truco: uma para o 1º turno e outra 
para o 2º turno, o chamado Truco da 
Madrugada que promovia torneios a partir 
das 2h30 da manhã. Com o encerramento 
da produção do 2º turno, a disputa foi 
unificada. O ranking foi zerado, e uma nova 
rodada foi inaugurada, chamada de Torneio 
dos Campeões. Confira quem foram os 
vencedores nos torneios de 2015!

Torneio 1º Turno
Campeões – Sérgio Wambier e 
Genésio Silva
  
Torneio 2º  Turno
Campeão – José Baranoski

Torneio dos Campeões
Campeões – Celso Machado e 
Cleberson Federezzi (Mãozão)
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Torneio Interno de Tênis de Campo
Categoria Avançado
1º colocado - Bruno Borghetti 
2º colocado - Cesar Costa
 
Categoria Iniciante
1º colocado - Fabio Stawinski
2º colocado - Thais  Schmelzer

Ranking anual de tênis
1º colocado - José Carlos Oliveira
2º colocado - Adalberto Arima
3º colocado - Marcio Falci
4º colocado - Frederico Xavier
5º colocado - Felipe Stahl

Quadras movimentadas 
no tênis
Para quem gosta de tênis, a AV ofereceu 
boas oportunidades para treinar e testar 
suas habilidades. Nos torneios individuais, 
que acontecem ao longo do ano, mais de 25 
atletas se revezaram nas quadras disputando 
o Ranking 2015.  As partidas foram bem 
animadas, e 5 atletas foram premiados com 
medalhas por suas pontuações no ranking 
anual.

Já no dia 07 de novembro um evento exclusi-
vo permitiu que jogadores de nível avançado 
e mesmo iniciantes testassem suas habili-
dades com  a raquete. O Torneio Interno 
de Tênis de Campo atraiu vários atletas. 
Confira como foram os resultados em 2015.
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Campeonato de         

PES 2015
Em 2015 houve até um campeonato de 
videogames. A disputa de XBOX 360 foi aberta 
a funcionários, aprendizes e estagiários da Volvo. 
E olha que muita gente se sentiu motivada a 
participar. As partidas tinham dois tempos de 
10 min., e os jogos aconteceram às quartas e 
quintas em três horários: 16h30, 17h e 17h30, e 
aos sábados a partir das 10h30. O campeonato 
aconteceu entre julho e setembro e atraiu 35 
participantes. A grande final, disputada no dia 
19 de setembro, contou com a empolgada 
participação de 16 finalistas que disputaram o 
grande prêmio da competição: um Xbox 360 
novinho em folha. O campeão foi Rodrigo Ribeiro, 
e em segundo lugar, ficou André Lafittes, que 
recebeu uma camisa oficial do time preferido e em 
terceiro, Hallyson Bonfim. Como prêmio um jogo 
oficial do PES 2015.
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Academia
Suor e saúde foram ingredientes na 
vida de centenas de associados e 
dependentes durante 2015. Com 
técnicos de lazer disponíveis para 
os treinos e uma disposição de 
seguir em frente, os associados 
fizeram bonito ao longo do 
ano. Confira as atividades que 
bombaram na AV.

Musculação 

A Sala de Musculação é um dos espaços 
mais concorridos na AV. Em 2015 não foi 
diferente. Mantendo um registro histórico 
de 500 participantes ao longo do ano, os 
treinos bombaram. A atividade é gratuita 
para todos os participantes. Além disso, 
quem quiser acompanhar o treino e avaliar 
seu desempenho de tempos em tempos, 
pode fazer uma avaliação física com os 
técnicos de lazer da AV. Para ter acesso ao 
serviço, os associados fazem uma pequena 
contribuição de R$ 15,00 e precisam 
agendar a avaliação com antecedência, 
via intranet.  Em 2015, a média mensal de 
atendimentos foi de 35 pessoas.
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Sala de Ginástica
A Sala de Ginástica é o espaço para atividades que 
movem o corpo e alegram a alma. Todas as semanas 
há aulas de Alongamento e Body Bump, que são 
gratuitas e seguem um calendário preestabelecido.  
Em 2015 a participação média de alunos durante as 
aulas, chegou a 15 participantes.

No ritmo da Zumba
2015 foi o ano da Zumba nas escolas 
de dança. A AV também entrou no ritmo 
e ofereceu aulas gratuitas para seus 
associados. As aulas aconteceram às 
segundas, quartas e sextas, das 17h30 
às 18h30 na Sala de Ginástica.
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Para ficar zen
2015 foi mais um ano em que praticar 
Yoga durante o horário do almoço, foi 
uma opção na AV. Os alunos tiveram 
aulas às segundas, quartas e sextas, 
das 12h às 13h. A Yoga promove 
um trabalho de estrutura por meio 
de concentração, técnicas corporais, 
exercícios de respiração, métodos de 
relaxamento e muita meditação. Quem 
a pratica regularmente comprova os 
seus benefícios. No mundo existem 
mais de 100 tipos diferentes dessa 
prática. Na AV o método utilizado é o 
De Rose empresarial. 
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Há 35 anos
Em 1989, com a inauguração do ginásio 
de esportes, nascia um espaço adequado 
para a prática esportiva na AV que estava 
alheio às intempéries. Logo abaixo das 
escadas foram criadas algumas salas 
que foram ocupadas pela Sala de 
Musculação e pela Sala de Ginástica. 
Com equipamentos considerados 
modernos para a época, a Sala de 
Musculação foi um sucesso desde sua 
inauguração. Com  o passar do tempo 
as condições oferecidas aos associados 
foram melhorando ano a ano.

Condicionamento 
físico
Em 2015 também o 
condicionamento físico foi 
bastante procurado na AV. 
Com aulas regulares às terças 
e quintas, em três horários  - 
15h15, 16h30 e  17h45 – as 
aulas foram bem frequentadas. 
O treino é comparável às 
práticas oferecidas por personal 
training e preparadores 
físicos de academias 
particulares. Quem apostou 
na prática esportiva viu seu 
condicionamento físico melhorar 
consideravelmente. 
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Excursões 
e passeios

Vários destinos 
marcaram o ano
Muitos destinos marcaram a 
programação de excursões e 
passeios ecológicos promovidos 
pela AV em 2015. Neste ano, 
além dos tradicionais passeios 
de pescaria, parques temáticos 
e passeios ecológicos, duas 
atividades internacionais marcaram 
os momentos de lazer na AV: 
uma viagem a Buenos Aires, na 
Argentina, e a visita ao evento da 
Volvo Ocean Race, a maior regata 
de volta ao mundo da atualidade, 
que teve sua parada em Itajaí -SC.
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Mi Buenos Aires querido
A primeira viagem internacional a Buenos 
Aires promovida pela AV, contou com 
total adesão dos associados! Tanto é que 
as vagas foram esgotadas rapidamente. 
O passeio, de seis dias e cinco noites, 
aconteceu no feriado de Carnaval e reuniu 
36 pessoas que trocaram o samba pelo 
tango. A viagem levou os visitantes para 
vários pontos turísticos da cidade como o 
Obelisco, a Casa Rosada e o túmulo de Evita 
Perón. Um belo show de tango também fez 
parte da programação da excursão. Quem 
foi trouxe na memória belos momentos 
de vivência e convivência marcados pela 
animação durante toda a estada no país 
vizinho.

O show das águas
Um dos passeios mais procurados 
pelos associados da AV, o Parque 
Aquático de Cascaneia, em Gaspar, 
Santa Catarina, foi roteiro para duas 
excursões da AV em 2015. O Parque 
Aquático Cascaneia é considerado 
um dos melhores parques aquáticos 
de Santa Catarina, com a grande 
vantagem de ficar à cerca de 230 
km de Curitiba. Isso permite uma 
viagem de ida e volta, no mesmo dia. 
O primeiro passeio aconteceu no dia 
14 de março.  A segunda rodada ficou 
para o dia 07 de novembro. Quem foi 
adorou! O passeio incluiu transporte, 
lanche no ônibus, entradas e almoço 
no restaurante do parque.
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Teve peixe, história e 
pescadores felizes!
Trinta e seis pescadores participaram da 
excursão a Presidente Epitácio, no oeste de São 
Paulo, para a pesca do tucunaré. A excursão saiu 
de Curitiba no dia 4 de setembro e retornou no 
dia 8, aproveitando o feriadão da Independência. 
Além da comodidade da pensão completa na 
pousada Mãe D´água, os integrantes tiveram 
à disposição toda a estrutura para a pesca. 
Presidente Epitácio é considerado um dos 
melhores locais para pesca esportiva no Brasil.

Beto Carrero World
O mundo mágico do Beto Carrero World fez 
a alegria de crianças e adultos novamente em 
2015.  O parque foi inaugurado em dezembro 
de 1991 e é considerado o maior parque 
multitemático da América Latina. Grandes 
apresentações, brinquedos – entre eles 
uma grande montanha russa - malabaristas, 
apresentações radicais, piratas, cavaleiros, 
personagens de filmes de animação de sucesso 
como Madagaskar, Shrek e Kung Fu Panda, e um 
zoológico com centenas de animais, são apenas 
algumas das atrações disponibilizadas ao público. 
A primeira excursão aconteceu no dia 11 de 
abril. O pacote incluiu a entrada para o parque, 
o transporte de ida e volta e o lanche servido no 
ônibus. Em setembro, mais uma vez o destino 
foi a alegria. A viagem aconteceu no dia 19.  
Dessa vez, 48 pessoas lotaram um ônibus para 
aproveitar o parque temático em um dia repleto de 
diversão.
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Feriado da Independência em Fortaleza 
O feriado da Independência teve gostinho de verão para vários associados. Nada menos do que 80 pessoas 
participaram da viagem que a AV promoveu para Fortaleza entre os dias 5 e 8 de setembro. O grupo foi 
tão grande que precisou ser dividido. E cada um foi acompanhado por um técnico de lazer da AV e de um 
guia de turismo. Os participantes aproveitaram o tempo ensolarado e os vários passeios. Na programação, 
passeios ao Beach Park e à praia do Cumbuco. Teve ainda visita à feirinha de artesanato e a muitos outros 
encantos da capital cearense. O Hotel Vila Mayor foi uma atração à parte na excursão. A poucos metros da 
praia e com uma excelente infraestrutura, trouxe conforto à estada regada a muito sol e água de coco.

Bike Aventura
Em 2015, os ciclistas tiveram uma 
programação especialmente dedicada 
aos apaixonados pelo esporte em duas 
rodas. No dia 1º de agosto, 28 pessoas 
partiram da AV com destino ao Rio do 
Julio Schroeder, na região da Serra Dona 
Francisca, em Santa Catarina. Duas vans 
fizeram o transporte de ciclistas e suas 
bicicletas. Na trilha de estrada de chão, 
a aventura e as belas paisagens fizeram 
parte do roteiro.
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Parada Brasil – excursão da AV na 
Volvo Ocean Race
Em 2015, Itajaí ,em Santa Catarina, foi o porto de parada de mais 
uma edição da Volvo Ocean Race, a maior regata de volta ao 
mundo da atualidade. A parada Brasil da regata agitou a cidade 
do litoral catarinense, e os associados da AV foram ver de perto 
toda a movimentação envolvida no evento.  Uma excursão partiu 
de Curitiba, em 11 de abril, exclusivamente para acompanhar a 
regata. Além da visita guiada pelas cidades de Itajaí e Camboriú, 
do almoço e do jantar em restaurante da cidade-sede, os 
participantes visitaram a Vila da Regata para conhecer de perto 
os barcos, atletas e toda a estrutura do grande evento. 
A Volvo Ocean Race estava em sua 12ª edição. São nove 
meses de competição percorrendo 38.739 milhas náuticas, o 
equivalente a 71.745 km, por cinco continentes e 11 países. 
Nesse período, os navegadores enfrentaram vários dias longe da 
terra firme, ondas gigantes e temperaturas extremas. A parada 
em Itajaí é significativa pois é  o ponto de chegada após o trecho 
mais difícil da prova, a passagem pelo Cabo Horn, no extremo sul 
do planeta, que é considerado o mar mais radical do mundo. A 
pesquisa de satisfação da AV, realizada após a excursão, recebeu 
nota 9,13 no passeio.
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Há 35 anos 
As excursões na AV sempre foram uma 
atração à parte na programação dos 
associados. Passeios a cavalo, hotéis-
fazenda, visita a grutas, participações em 
competições como Fórmula 1, visitas ao 
litoral. A AV sempre promoveu passeios 
que pudessem adequar o lazer e a cultura à 
programação dos associados. Nos primeiros 
anos da AV esse foi sempre um grande 
diferencial, pois nas agências de viagem não 
eram muito comuns. E mesmo com o passar 
dos anos, tais atividades sempre foram muito 
procuradas pela assessoria prestada pela AV, 
sempre disponibilizando um técnico de lazer 
para acompanhar os passeios.
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Happy 
Hour
Hora da alegria
O Soccer Bar foi o local escolhido, em 2015, pelos associados 
para as horas de lazer e descontração.

Chega o final do expediente e a agenda é marcada pelo Happy Hour. Na AV 
o Happy Hour tem hora e lugar: o Soccer Bar às 18h30. Para agitar ainda 
mais os finais de tarde das sextas-feiras, a AV ofereceu aos associados uma 
programação especial com música ao vivo. Teve rock, música sertaneja, 
baladas românticas, sertanejo universitário e até aquele forró ajeitado. O 
Happy Hour no Bar aconteceu de fevereiro a dezembro, sempre com uma 
agenda previamente divulgada. Desde que a programação foi estabelecida, 
o fluxo de frequentadores aumentou. O público passou a ser formado não 
só por funcionários mas também por familiares. Quem foi curtiu pra valer!

Há 35 anos
O antigo Bar da AV, que por anos foi chamado 
carinhosamente de ‘Bar do Telê”, em função da 
semelhança física do senhor que atendia ao bar 
com o técnico da Seleção de Futebol do Brasil 
– Telê Santana –  nos anos 80, foi palco de 
muitas atrações ao longo das últimas décadas. 
O Happy Hour sempre correu solto no Bar da 
AV, que depois foi chamado de Viking´s Bar. 
Além de música, os associados se encontravam 
no bar para aquele bate-papo no final da tarde, 
o jogo de sinuca, ou apenas para curtir o belo 
pôr do Sol que se via da sacada do antigo bar, 
demolido em 2013 .
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Balada 
Viking

Os jovens associados curtiram alto 
agitos em 2015 em uma balada es-
pecialmente programada para eles!

Se encontrar os amigos já é bom, imagine 
ter um DJ especialmente contratado 
para esse encontro.  A Balada Viking 
é destinada para a garotada de 12 a 17 
anos. Começa às 19h30 e segue até às 
00h30. Bom para a garotada e também 
para os pais, pela segurança dos filhos e 
seus amigos, que contam com um espaço 
especial e a certeza de que não haverá 
venda de bebidas alcóolicas. 

Em 2015 algumas baladas tiveram 
programação especial. Em agosto, por 
exemplo, foi a vez da balada Black&White, 
a festa do branco e preto. Além das 
atrações tradicionais, quem veio curtiu 
um camarim de pintura que ofereceu 
tinta especial para bilhar na luz negra. 
Em setembro, foi a vez da Balada das 
Máscaras. As melhores máscaras 
ganharam prêmios. E pra fechar bem o ano, 
em dezembro teve a Balada Viking Neon, 
com pintura neon e pulseiras que bilharam 
no escuro. 

As baladas em 2015
• Dia 07 de março

• Dia 25 de abril

• Dia 27 de maio

• Dia 18 de junho

• Dia 29 de agosto – Balada Black & White

• Dia 19 de setembro – Balada das Máscaras

• Dia 12 de dezembro – Balada Viking Neon
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Escolinha 
de Tênis

Melhora na flexibilidade, na coordenação, 
na postura. Estes são apenas alguns dos 
benefícios que o tênis faz para a saúde. Para 
a criançada, a modalidade é uma excelente 
opção esportiva. Por isso, a AV proporciona 
aulas de tênis para meninos e meninas aos 
sábados pela manhã. Estão abertas turmas 
para a faixa etária de 5 a 8 anos e de 9 a 11 
anos. As turmas têm, no máximo, 10 alunos. 
As matrículas podem ser feitas diretamente 
com o professor.
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Escolinha      
de Futsal
A Escolinha de Futsal da AV atende 
crianças e adolescentes de 06 a 14 
anos. As aulas acontecem aos sába-
dos no ginásio de esportes. As turmas 
são de aproximadamente 30 alunos. 
A atividade não tem custo para os 
associados, que ainda podem trazer 
mais 3 crianças para participarem das 
aulas como convidados, também sem 
qualquer custo. 

Horários das aulas

Todos os sábados 

• 9h às 10h – 10 a 14 anos

• 10h às 11h – 7 a 9 anos

• 11h às 12h – 5 e 6 anos
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AV entende que cultura e esporte são ferramentas indis-
pensáveis na vida das pessoas e contribuem para o desen-
volvimento de toda a sociedade.

10 anos de Capoeira e Cidadania
O Projeto Capoeira e Cidadania comemorou, em 2015, uma 
década de atividades. Para celebrar tão importante data, a 
festa não podia ter outro ritmo que não fosse a alegria. No 
dia 03 de outubro foi realizado o  3º Festival de Danças 
Étnicas, com o tema “Por uma Cultura inclusiva”, que atraiu 
ao Ginásio da AV mais de duas mil pessoas, para verem os 
320 participantes. Além da beleza do jogo de capoeira, o 
evento contou com a apresentação de danças populares e 
ritmos brasileiros, em um espetáculo belíssimo. 
O Projeto envolve crianças e adultos de seis escolas das 
proximidades da Volvo com a proposta da inclusão social por 
meio do esporte e da arte.

Projetos Sociais

PROJETOS CULTURAIS 
E ESPORTIVOS 

REALIZADOS POR MEIO 
DAS LEIS FEDERAIS DE 

INCENTIVO À CULTURA E 
ESPORTE



Patrocínio: Apoio: Realização:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 | PROJETOS SOCIAIS            49

Aulas e prêmios

Além do treinamento regular, 
que acontece na AV  às terças, 
quintas e sábados, alunos do 
Projeto Capoeira e Cidadania 
também participam de 
campeonatos, como forma de 
estimular o aprimoramento do 
grupo.



50          RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 | PROJETOS SOCIAIS

Em 2015, o Projeto completou 
cinco anos de atividades.

O Núcleo Viking de Basquete trabalha não só para 
descobrir talentos e novos atletas, mas também é 
um projeto voltado a formar cidadãos. A escolinha 
de basquete ensina os fundamentos do esporte 
para surdos e ouvintes de 8 a 17 anos e também 
para adultos, de 18 a 59 anos. Os treinos para 
o público infanto-juvenil ajudam a desenvolver as 
capacidades físicas e psicológicas. Já os adultos 
jogam em busca de mais qualidade de vida por 
meio do esporte. Além da atividade física, essa 
é uma maneira de ampliar o grupo social e de 
confraternização. Em 2015, mais de 150 alunos 
participaram da proposta.

Na AV os treinamentos acontecem 
sempre às quartas-feiras, mas há aulas 
também na Escola Municipal Centro 
de Educação Integral Ulisses Falcão 
Vieira, próximo à Volvo, e também na 
Escola Central, no Tarumã, que conta  
com alunos de educação especial, 
com deficiência auditiva.

PROJETOS CULTURAIS 
E ESPORTIVOS 

REALIZADOS POR MEIO 
DAS LEIS FEDERAIS DE 

INCENTIVO À CULTURA E 
ESPORTE
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No futuro tem atleta
Em 2015, a parceria da AV com o 
SESI continuou permitindo a execução 
do Programa Atleta do Futuro nas 
dependências da Associação. Os alunos 
têm aulas gratuitas, às quartas e sextas  
das 14h às 17h. Para a realização deste 
Programa, a Associação Viking cede 
o seu espaço e o SESI é responsável 
pelos custos dos professores, do 
material esportivo e do lanche. Ao longo 
do ano foram atendidas 70 crianças de 
escolas do entorno da AV. 

Atleta do Futuro
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Obras e 
manutenções
Ritmo de obras desacelera
Após três anos de um ritmo intenso de obras, o ano 
de 2015 na AV foi mais tranquilo. Mas manutenções e 
melhorias continuaram na ordem do dia.

No Soccer Bar 
também teve 
obra
Chama a atenção de 
quem vai ao Soccer Bar a 
adesivagem das portas e no 
acesso lateral. Isso foi feito 
para garantir mais visibilidade 
aos espaços envidraçados. 
Maior segurança para 
pessoas e também para 
os pássaros que estavam 
entrando em choque com os 
vidros transparentes.
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Revitalização das 
churrasqueiras
Partindo do princípio de que mesmo o 
que está bom, pode ser melhorado, a AV 
incrementou as churrasqueiras individuais 
que foram reformadas em 2014. Passaram 
a contar com um adesivo para sinalizar a 
numeração de cada uma delas. Outro espaço 
revitalizado foi o Empório do Churrasco com 
nova pintura e uma melhor arrumação geral.
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O que             
foi notícia     
em 2015
Reserva mensal do ginásio
Em fevereiro de 2015, o ginásio de 
esportes passou a disponibilizar reservas 
mensais, para a prática de futebol de 
salão, basquete ou voleibol. O espaço fica 
reservado sempre depois das 19h30. 

Academia da AV 
Devido à baixa frequência de alunos, 
a Academia da AV deixou de abrir 
aos sábados. O espaço funcionou 
regularmente de segunda a sexta das 6h30 
às 20h00.

Roteiro internacional
Pela primeira vez a AV organizou uma 
viagem internacional com destino a Buenos 
Aires, na Argentina. A viagem foi muito 
bem avaliada pelos participantes, abrindo a 
oportunidade para novos roteiros.

Férias coletivas com 
programação na AV
Em março, com as férias coletivas 
concedidas pela Volvo aos funcionários da 
produção, a AV preparou uma programação 
especial de esportes. O calendário, que 

vigorou de 17 a 27 de março, contou com 
Cumbucão no Sintético e torneios de futevôlei, 
vôlei de areia e truco.

Campeonato especial de futebol
Em comemoração aos 35 anos da AV, 
a realização da Copa Volvo de Futebol 
Masters foi um sucesso. O evento reuniu 
os ex-jogadores das equipes do Atlético-
PR, Coritiba F.C. e Paraná Clube. Os jogos 
reuniram na arquibancada mais de quatro mil 
pessoas, somando a presença de todos os 
jogos.

Kit de facilidades nas 
churrasqueiras
Depois das reformas promovidas nas 
churrasqueiras individuais, foi a vez de 
incrementar os benefícios aos associados 
com a criação de um kit de facilidades. Quem 
reserva as churrasqueiras ou o quiosque 
conta com um kit básico de pratos, talheres, 
espetos, grelha e travessas para atender aos 
convidados. Para oferecer esse novo serviço, 
a AV passou a cobrar uma taxa mínima 
para cobrir a disponibilidade e limpeza dos 
utensílios.
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O que
vem por aí
Novo Centro de Eventos da AV
A AV vai iniciar as obras do seu Centro de Eventos. 
O projeto, aprovado há alguns anos, está sendo 
executado em fases. O Soccer Bar fez parte da 
primeira fase. O Centro de Eventos será executado no 
local que era ocupado pelo antigo Bar da AV e contará 
com 1.633 m2. 

Cursos diversos 
A AV deve incrementar, em 2016, sua agenda de 
cursos. Culinária e artesanato estão na programação 
do ano. 

Poker na AV
Em 2016 a AV vai organizar um Torneio de Poker 
para testar a habilidade dos associados. Quem não 
souber jogar terá também a oportunidade de aprender 
esse fascinante jogo de cartas. A ideia é oferecer 
atividades diversas para atender a um maior número de 
associados.

Para ver e ser visto
Que tal mostrar sua jóia rara? Pois é o que a AV 
deve propor aos associados, organizando tardes de 
exposição de motos e carros antigos. A proposta não é 
só atrair colecionadores mas também os simpatizantes 
para uma tarde diferente na AV.
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Fique por 
dentro da nossa 
estrutura
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1. Administração

2. Salão VIP

3. Salão de Festas

4. Salão Araucária

5. Soccer Bar

6. Ginásio de Esportes

7. Academia

8. Campo de Futebol e Pista de Atletismo

9. Quadras de Tênis

10. Campo de Futebol Society

11. Quadra de Vôlei de Areia e Futevôlei

12.  Quadra Polivalente

13. Quadra Sintética de Futebol

14.  Casa Cultural

15.  Churrasqueira B

16.  Churrasqueiras Individuais e Quiosque

17.  Empório do Churrasco

18.  Parquinhos e Playground

19.  Viveiro Conservacionista

20.  Área verde

21.  Estacionamento

22.  Portaria
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EQUIPE AV

EduArdo GIGlIo, GERENTE
SIdClEI ChAVES, ANALISTA DE LAZER
CrISTIAno SChuh, ANALISTA DE LAZER
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