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RELATÓRIO AV 2017

Mais uma vez a AV publica seu relatório 
anual de atividades.  O relato dos fatos e 
a exposição das fotos contribuem para 
traduzir o que entendemos ser nossa 
missão: promover qualidade de vida. 
Na AV reunimos pessoas, promovemos 
encontros de amigos, temos espaço para 
as famílias. Tudo sob o foco do Programa 
Volvo de Qualidade de Vida. Aqui temos 
paixão pelo que fazemos. Confira!

2017 foi muito produtivo na AV. Além das 
inúmeras atividades regulares programadas, o 
ano foi marcado por momentos significativos. 

A Corrida da AV, por exemplo, comemorou os 
30 anos do Programa Volvo de Segurança 
(PVST), em um evento muito disputado pelos 
participantes. O término das obras no Centro 
de Eventos permitiu que o espaço fosse 
cedido à Volvo, enquanto eram feitas reformas 
nos refeitórios da fábrica. 

A AV apresentou aos associados um novo 
site e um novo Sistema de Reservas. E na 
área de responsabilidade social, o Memorial 
de Segurança no Transporte celebrou o 
primeiro ano de atividades, com mais de 20 
mil visitantes.

E o que falar dos torneios e campeonatos? 
O ano foi cheio de gols, belas jogadas, muito 
truco e poker e também existiu espaço para 
o vôlei e o tênis. As festas da Criança e 
Junina foram novamente momentos de grande 
presença de associados. E os cursos como 
Cozinha Fácil e Fazendo Arte na AV foram 
sempre um sucesso de público.  

Convidamos você para conhecer tudo o que 
realizamos em 2017. Boa leitura!
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400
pessoas participaram 
do almoço de Dia das 

Mães

3.000
pessoas marcaram 
presença na Festa 

Junina

8
torneios diversos foram 
promovidos ao longo 

do ano

60
veículos antigos 

participaram do 5º 
Viking Collectors

600
crianças e adolescentes 
participaram das duas 

edições da Colônia 
de Férias da 

AV



Mais uma vez a AV produziu números expressivos. Aqui uma 
síntese geral do ano que estabelece a evolução das atividades, 
quando comparadas a períodos anteriores. A AV também 
produziu números curiosos. Confira!

Frequência na AV

Em 2017 o número de associados que vieram ao clube aumentou em 
4,93%,  já o número de convidados caiu. Na AV mais de 66 mil acessos de 
associados foram registrados, contra pouco mais de 45 mil acessos de convi-
dados.

Nossos associados

Em dezembro de 2017 a AV 
contava com 8.332 associados, 
somando os funcionários (as) 
Volvo e seus dependentes.

1.020.221
foi o número de acessos no site da AV 
desde 2002 até setembro de 2017.

360
Associados participaram da primeira fase de 
cadastramento no novo sistema.

111.750 
frequências foram registradas na AV ao longo de 2017.
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7
temas diferentes foram 

apresentados nos 
cursos do Cozinha 

Fácil

1.669
é o número de 
reservas nas 

churrasqueiras 
individuais 

2.585
horas de 

Musculação foram 
disponibilizadas 

em 2017

73
associados 

participaram do 
Ranking de Truco ao 

longo de 2017

960
pessoas participaram 
da Corrida Volvo, em 

outubro

7
meses. Esse foi o 
tempo que a Volvo 

utilizou  o Centro de 
Eventos, como 

restaurante.
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2015 2016 2017

45.885 44.804 45.010

68.113 70.339
66.740

113.998 113.235 111.750

FR
EQ

U
ÊN

C
IA

Associados
(func. + dep.)

Convidados Total 
(assoc. + conv.)

4,93%

foi o crescimento na 
frequência de Asso-
ciados (func. + dep.) 
em 2017

5,39%

foi o decréscimo na 
frequência de convi-
dados em 2017.

A participação de pessoas na AV diminuiu em comparação com o ano 
anterior. A queda, é atribuída à diminuição na frequência de convidados 
no clube, ao passo que houve um significativo aumento na frequência de 
associados.

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 com-
pilação dos dados levantados 
pelas pesquisas garante à AV o 
direcionamento de suas ações e 
também é  um termômetro que 
indica a satisfação dos asso-
ciados em relação aos eventos 
e serviços oferecidos. Confira 
aqui como ficaram os índices de 
satisfação em 2017.

2016 2017 2016 2017 2016 2017

80%
objetivo de 

satisfação

82% 81%
85%

87%

82%

83%

Atividades 
Sociais

Atividades 
Culturais

Atividades 
Esportivas

Casa Cultural (oficinas 
para crianças)

Atividades femininas 
(cursos, eventos)

Cozinha Fácil
Fazendo Arte na AV

Colônia de Férias
Festa Junina
Dia dos Pais
Dia das Mães

Atividades 
Sociais

Atividades 
Culturais

Torneios (truco, vôlei)
Campeonatos (futebol)
Academia de ginástica

Corridas rústicas
Condicionamento físico

Atividades 
Esportivas

Alguns dos itens avaliados que compõem 
o índice de satisfação 
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Espaços sociais

Individuais

Quiosque

Salão de Festas

Salão VIP

Salão Araucária

Churrasqueira B (1)
2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

177 reservas

52 reservas

1.510 reservas

1.669 reservas

223 reservas

247 reservas

256 reservas

286 reservas

259 reservas

286 reservas

257 reservas

292 reservas

Eventos/reuniões VdB

175

159

184

138

167

Salão de Festas Salão VIP Salão Araucária

2016       2017 2016       2017 2016       2017

148

RESERVAS

18,24% 15,72% 21,01%

Salão de 
Festas 

Salão VIP Salão 
Araucária

Em 2017 todos os espaços sociais tiveram aumento 
expressivo no número de reservas em relação ao ano 
anterior. Especialmente no número de reservas para 
eventos /reuniões VdB.

(1) A churrasqueira B foi 
desativada em maio/2017.
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AV em ritmo intenso de obras
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O ano foi marcado pela conclusão das 
obras no Centro de Eventos.

OBRAS E 
MANUTENÇÕES



Salão de eventos

O salão de eventos é 
um dos destaques, com 
capacidade máxima 
para 400 pessoas; tem 
a vantagem de ser um 
salão modular, adaptável 
de acordo com o uso e o 
número de pessoas.

Serviço de alimentação

O local contará ainda com 
um serviço próprio de 
alimentação, uma facilidade 
a mais para planejar os 
eventos. A ideia, inclusive, é 
servir almoços diariamente 
para funcionários e 
dependentes da AV.

Espaço multiuso

O Centro de Eventos 
será multiuso, com a 
possibilidade de receber 
eventos da Volvo e dos 
associados da AV.

Opções variadas

No espaço há salas de 
recreação e de jogos, salas 
para reuniões e treinamento, 
cozinha, banheiros, 
brinquedoteca e sala de TV.

Em 2017 a AV executou importantes obras que trouxeram mais comodidade 
aos associados. A que mais se destaca é a conclusão do Centro de Eventos 
com 1.633 m² de área, construído no local do antigo Bar da AV. Além de toda a 
infraestrutura interna, também foram criadas novas áreas de estacionamento e o 
paisagismo foi incrementado.
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Eduardo Giglio

Gerente AV

Paulo Turci

Gerente Real State

“Há uma grande expectativa 
dos associados quanto à 
inauguração do Centro de 

Eventos, que foi somente postergada. 
Neste momento era fundamental 
atender a uma necessidade Volvo, 
criar sinergia. Afinal, a AV é uma 
extensão da Volvo”.

“Precisávamos de um espaço 
amplo para atender ao almoço 
dos funcionários enquanto 

o Prédio 80 passava por obras. A 
conclusão do Centro de Eventos 
da AV veio ao encontro de nossas 
necessidades. Com isso solucionamos 
problemas de espaço e de segurança 
interna, evitando o fluxo de funcionários 
até o prédio 210, que era nossa única 
alternativa para atender às refeições”.

A estreia
A AV finalizou em julho a segunda fase do complexo 
do Centro de Eventos. No primeiro momento, o espaço 
atendeu a Volvo, que usou o salão principal como 
refeitório para o almoço de seus funcionários.

A primeira missão do Centro de Eventos foi corporativa. 
Enquanto eram executadas obras no Prédio 80 (Refeitório I e II), 
o espaço foi utilizado como refeitório da Volvo, atendendo a mais 
de 1.200 almoços. Para atender a demanda dos funcionários 
dos Blocos e dos Prédios 90, 70 e 30, foram criadas escalas 
para atendimento, visto que o salão principal tinha capacidade 
para servir 368 pessoas simultaneamente. 
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1.200
almoços servidos todos os 

dias

7
meses. Esse foi o tempo 

que a Volvo utilizou  o 
Centro de Eventos, como 

restaurante.

Uma 
inauguração 
de fato
A expectativa é que ainda no 
segundo semestre de 2018 o salão 
principal seja disponibilizado para 
o uso dos associados e também 
para outros usos corporativos da 
Volvo, como reuniões e eventos 
com clientes. O uso do Centro de 
Eventos será administrado pelo 
sistema de reservas que hoje atende 
ao Salão de Festas, Salão VIP e 
Salão Araucária.
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Obras em toda AV

Quem circula pela associação pode notar 
a mudança nas placas de sinalização 
interna. Estrategicamente localizadas e com 
design claro, elas ajudam os associados, 
dependentes e convidados a encontrarem 
mais facilmente os destinos. A AV também 
fez obras para ampliar a acessibilidade 
interna, facilitando o trânsito para 
cadeirantes, e instalou novos postes de 
iluminação oferecendo mais segurança às 

áreas externas, contribuindo também para o 
embelezamento dos espaços.
Após a demolição da Churrasqueira 
Coletiva ‘A’, em 2017 foi a vez da 
demolição da Churrasqueira Coletiva “B”. 
O local, que precisava de reformas, foi 
desativado. Em virtude de uma revisão 
orçamentária, obras de reconstrução 
de novas churrasqueiras no local foram 
transferidas para o futuro. No lugar, será 

feito o plantio de grama. Outra novidade 
de 2017 foi a instalação do Contêiner 
de Lazer, espaço localizado próximo às 
churrasqueiras individuais, que permitiu a 
transferência das atividades recreativas para 
as crianças, antes desenvolvidas na Casa 
Cultural.

Confira algumas das fotos das obras 
realizadas durante 2017.

QUADRAS 
As quadras de areia também ganharam um novo 
sistema de iluminação em 2017.

ILUMINAÇÃO 
Com design moderno, os novos postes de ilu-
minação foram instalados nas principais áreas 
externas.

LAGO 
No lago, as mudanças já podem ser vistas. O 
espaço ao ar livre foi revitalizado, desassoreado e 
ganhou novos peixes. 

01 02 03
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LAZER 
O Contêiner do Lazer foi uma das novidades de 
2017 pois aproximou as atividades recreativas de 
um dos espaços mais frequentado da AV nos finais 
de semana: as churrasqueiras individuais.

EMPÓRIO 
O Empório do Churrasco foi incrementado e 
ganhou uma área especial para a higienização de 
grelhas

ESTACIONAMENTO 
As áreas de estacionamento foram ampliadas e 
revitalizadas. O calçamento foi substituído, benefi-
ciando a infraestrutura local.

04 05 06
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Alisson Poclitor
Vikingprev

“O design do novo sistema de reserva da 
AV ficou muito bonito e deixou tudo mais 
intuitivo para reservar os espaços. Além 
da praticidade que o sistema trouxe, pois 
podemos fazer tudo de fora da Volvo, a lista 
de convidados online ficou ótima. Isso traz 
mais agilidade e segurança na entrada dos 
convidados”.

Vinícius Gaensly 
Volvo Bus

“Achei o sistema muito mais prático, fácil de 
navegar, acessar e consultar as atividades   
disponíveis. Uma facilidade muito grande é 
que agora temos a possibilidade de realizar 
as reservas através do celular. Eu uso muito, 
pois gosto muito de praticar tênis e tenho 
acesso fácil à disponibilidade das quadras”.

Marcelo Prestes
Dependente, esposo de Fabiana 
Rodrigues.

“O novo sistema ficou muito bom, pois 
agora podemos interagir com os benefícios 
oferecidos, mesmo sendo dependentes. 
O sistema está bem completo e ágil, 
proporcionando rápidas buscas e facilitando 
muito a reserva a ser realizada”.

A AV lançou em setembro de 2017, em período de testes, um 
novo site e um novo sistema para reservas dos espaços sociais e 
esportivos. A grande novidade foi a possibilidade de acessar o sistema 
de casa ou de qualquer lugar por smartphone, computador ou tablet. 
Até então, as reservas só eram feitas pelo sistema operacional da 
Volvo. O novo sistema agregou mais funcionalidades ao integrar 
vários módulos que “passaram a conversar entre si”. Com isso, além 
das reservas, tornou-se possível emitir lista de convidados para os 
eventos particulares e consultar os descontos da AV, por exemplo, 
diretamente pelo novo sistema. Os associados, para ter acesso a esse 
novo benefício da AV, tiveram apenas que fazer um cadastro e criar 
uma senha pessoal. Uma forma de preservar a segurança de dados e 
dar acesso restrito apenas aos associados. A partir daí, todo o sistema 
tornou-se acessível por meio de dispositivos móveis, com acesso à 
internet, de qualquer lugar em que o associado estiver localizado. 

NOVO SITE E 
NOVO SISTEMA
O ano também foi inovador no incremento da 
comunicação da AV. 
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Comunicação 
mais direta
Com novo design, novas seções 
e uma linguagem mais direta, o 
novo site da AV trouxe um visual 
mais moderno e funcional às 
comunicações da AV. Intuitivo, retrata 
os eventos periódicos, a agenda 
semanal e traz também informações 
sobre cursos, excursões e corridas. 
Também no site é possível conhecer 
toda a infraestrutura da AV, obter 
acesso ao Estatuto e o Regimento 
Interno. O site é também a porta de 
entrada do novo sistema de reserva.

28/10/2002 
foi o lançamento do primeiro 
site da AV. Até então ele 
não havia sofrido nenhuma 
alteração significativa.

1.020.221
foi o número de acessos de 
2002 até setembro de 2017 
no antigo site da AV.

Eziquel Mulharski
Sócio vitalício

“Como sócio vitalício, o novo 
sistema de reservas da AV 
veio facilitar minha vida. Agora 
consulto as notícias de casa 
e posso fazer minhas reservas 
também. Gostei muito das 
inovações no sistema de 
convites, por exemplo, tudo 
agora é feito de forma eletrônica. 
Ficou muito fácil e prático”. 
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As inovações que vieram 
com o novo sistema
O acesso remoto atende a um antigo desejo dos associados

O novo sistema foi construído de forma bastante 
intuitiva e trouxe uma série de funcionalidades. A 
principal delas é o acesso às reservas e espaços 
internos através de smartphones, tablets ou 
computadores que estejam conectados à internet. 

Confira as principais diferenças que o novo 
sistema trouxe para AV.

C
o

m
o

 e
ra

C
o

m
o

 é
 h

o
je

Acesso

O sistema ficava 
hospedado na intranet 

e o acesso era feito 
somente dentro da Volvo, 
em horário de trabalho.

Acesso via site da AV, 
de qualquer lugar e 

dispositivo (celulares, 
tablets, notebooks e 

desktops), desde que 
conectado à internet.
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Período de testes foi importante
Antes que o sistema fosse ao ar, a AV realizou uma ampla campanha de divulgação e 
deixou o sistema em período de testes para o conhecimento dos associados. Ao todo 
360 associados participaram da primeira fase de cadastramento que aconteceu de 04 a 
15 de setembro de 2017. Para incentivar a participação no cadastramento, foi realizado 
um sorteio entre os participantes, com direito a uma viagem ao Beto Carrero, e o 
sorteado foi Alexandre Colatusso. O período serviu apenas para testes, e as reservas 
efetuadas no sistema novo não tiveram validade e foram removidas automaticamente do 
sistema. Permaneceram apenas os cadastros dos associados para acesso futuro. 

Horário de funcionamento Convidados Notificações Prazos de reservas e convidados

De segunda a sexta, das 
8h00 às 21h.

De segunda a segunda, das 
8h00 às 23h30.

Através da retirada de 
convites na portaria da 

Associação.

Tornou-se desnecessária a 
retirada de convites. As listas 

de convidados podem ser 
editadas momentos antes do 
acesso ao clube, no próprio 

site da AV.

O associado era informado da 
entrada da lista de espera pela 

equipe da AV.

Os cadastros, alterações de 
senha, reservas, cancelamentos 
e fila de espera, são notificados 
por e-mail e/ou SMS. O próprio 
sistema gerencia essa dinâmica, 

trazendo mais agilidade ao 
processo. 

Com relação aos prazos de 
reservas para os espaços, 

eles permanecem os mesmos, 
e também o número de 

convidados não foi alterado.  
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A ALEGRIA QUE TEM 
DATA MARCADA
Reunindo cerca de 600 participantes em duas edições, a Colônia de Férias é, 
há anos, um dos momentos mais esperados no calendário das crianças e adoles-
centes associados da AV.

União, educação e diversão
A Colônia de Férias de Verão reuniu 400 crianças nas 
duas semanas em que aconteceu o evento. A primeira 
semana ocorreu de 23 a 27 de janeiro e a segunda, de 30 de 
janeiro a 3 de fevereiro. No acantonamento para quem tinha 
de 9 a 12 anos, o GEIB (Grupo Escoteiro Ilha de Brownsea), 
que tem apoio da Volvo, promoveu atividades como a tirolesa, 
e falou sobre valores do escotismo, lazer e aprendizado 
como responsabilidade e o respeito à natureza. O passeio na 
piscina do Clube Mercês foi outra atração. Já as turmas de 
5 a 8 anos aproveitaram o Kinder Park, com a maior piscina 
de bolinhas do país. As crianças visitaram ainda, o Memorial 
da Segurança do Transporte, ao lado da AV, e conheceram 
tecnologias e conceitos em favor de um trânsito seguro.
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No inverno mais 
um momento de 
descontração
A cultura japonesa foi atração na 
Colônia de Férias de Inverno. As 
crianças aprenderam origami, furoshiki, 
que é uma bolsa sustentável de tecido, 
e escreveram o nome em japonês, na 
oficina do projeto “Dobrando ideias 
para um mundo sustentável”. Um total 
de 187 crianças, com idades entre 5 
e 12 anos, participaram da Colônia de 
Férias de Inverno de 17 a 21 de julho.
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Cláudia Cristina 
Masba dos Santos
Treinamento Técnico

“Sempre participo das festas da AV, 
principalmente a Junina e a do Dia 
das Crianças, onde posso trazer meus 
filhos e seus amiguinhos. O ambiente 
é muito bom, a organização impecável, 
sem falar das atrações, sempre 
escolhidas com muito carinho para 
divertir toda a criançada”.

EVENTOS 
ESPECIAIS.
FESTAS 
MEMORÁVEIS
Nas grandes festas ou nos eventos dirigidos, a mesma 
dedicação na organização e altas doses de alegria.

O calendário de eventos 2017 foi, mais uma vez, cheio de 
opções. Na agenda de comemorações as festas tradicionais 
e sempre esperadas: como a Festa Junina e a Festa das 
Crianças. Neste ano, houve até mesmo uma inovação: um 
Campeonato Nacional de Crossfit. E, claro, reprisando 
o sucesso de 2016, as velhas máquinas e seus eternos 
admiradores tiveram dois momentos de exposições. Os carros 
antigos desfilaram pela AV em maio e outubro. Confira os 
detalhes de cada um desses momentos especiais
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Em março foi comemorado                       
o Dia da Mulher
O dia 11 de março foi especial para as mulheres. Mais de 
70 associadas, dependentes e convidadas participaram 
da celebração do Dia da Mulher. A AV transformou o 
espaço num verdadeiro centro de beleza, com manicure e 
maquiagem, além da relaxante massagem. Uma personal 
stylist tirou dúvidas sobre a melhor maneira de explorar, ainda 
mais, o visual com peças que já estavam no guarda-roupas 
das participantes!

Maio foi a vez das Mães celebrarem 
Ao menos 400 pessoas aproveitaram o domingo ensolarado 
para passear e aproveitar as atividades da Associação 
Viking para o Dia das Mães. Associadas, dependentes 
e convidadas participaram dos serviços de massagem, 
manicure, orientações sobre maquiagem e dicas para manter 
a pele jovem. O almoço especial, no Salão de Festas, serviu 
200 convidados em horários agendados com antecedência, 
com um serviço de qualidade e sem filas. Em pesquisa da 
AV, os associados deram nota 8,3 para o evento. 

Agosto reuniu pais e filhos
Já no dia 13 de agosto, os pais comemoram sua data 
especial em um saboroso almoço na AV. Na programação, 
diversas atividades recreativas para toda a família. As 
crianças puderam curtir a Rua do Lazer, enquanto 
os adultos participaram de um bingo especial. Os 
homenageados ganharam uma cartela grátis para 
participar das rodadas.
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As festas que 
reúnem o grande 
público

Festa Junina
Um dia típico de inverno, ensolarado e muito 
frio, mas repleto de diversão. Assim foi a 
Festa Junina da AV no sábado, 11 de junho, 
que reuniu mais de 3 mil participantes. Na 
programação: brinquedos infláveis no campo 
de futebol, Rua do Lazer com vários jogos 
no campo de sintético, Cantinho Viking Feliz 
para os pequenos, com a galerinha nos pula-
pulas e piscinas de bolinhas, e no ginásio de 
esportes um grande salão de festas. Além da 
apresentação de quadrilha do Sesc Terceira 
Idade, houve shows, brincadeiras e a presença 
dos personagens infantis Ladybug e Cat Noir. 
O tradicional bingo distribuiu prêmios como 
forno elétrico, liquidificador, sanduicheira, 
panela elétrica e também televisão. E, 
claro, para dar sabor a toda festa, muitas 
barraquinhas com comidas e bebidas típicas. 
Foi um espetáculo!

Neste ano a AV ino-
vou realizando a venda 

antecipada dos kits de gu-
loseimas diretamente pela 

intranet. Uma novidade 
muito bem-vinda. 
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Tradicionalmente, 
as festas Junina e 
das Crianças são 
as que reúnem os 
maiores públicos 
da AV.

Três mil pessoas 
comemoram o Dia da 

Criança na AV. O evento 
recebeu nota 9,4 na 

pesquisa realizada com 
os participantes.

Dia das Crianças
A programação no Dia das Crianças foi 
intensa. Começou às 14h e foi até às 20h 
com brinquedos e brincadeiras para crianças 
de todas as idades. A chuva e o frio não 
atrapalharam a alegria da garotada. A festa, 
no domingo, 7 de outubro, teve show de 
mágica, com o mágico Kaminski, muitas 
brincadeiras, infláveis gigantes espalhados 
pela AV, quitutes saborosos nas barraquinhas 
e em food trucks, e um movimentado bingo 
que distribuiu vários prêmios. Mais uma 
edição memorável para as crianças ‘ de 
todas as idades’, que prestigiaram o evento e 
trouxeram alegria para a AV.
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Diante do sucesso de anos 
anteriores, mais uma vez a 
AV promoveu em 2017 dois 
encontros de carros e motos 
antigos para que proprietários 
e admiradores pudessem ver 
de perto essas raridades. O 
4º Viking Collectors e o 2º 
Motoviking, aconteceu no 
dia 06 de maio e reuniu 40 
veículos. Miniaturas também 

chamaram a atenção em uma 
exposição especial. O segundo 
encontro do ano aconteceu no 
dia 28 de outubro, reunindo 
60 veículos dos mais diversos 
tipos e que fizeram história 
no mundo dos carros, como 
os lendários Fusca, Opala, 
Maverick e Kombi. Além de 
conferir as raridades reunidas 
no evento, o público aproveitou 

os encontros para aquele 
papo descontraído, embalado 
pela boa música da banda 
GlobeRockers, formada por 
funcionários da Volvo, e curtiu 
ainda saborosos lanches com 
food trucks convidados para os 
eventos.

Apaixonados e suas máquinas

Participar do encontro é uma maneira de interagir com colegas que têm 
interesses semelhantes em um ambiente descontraído”, revela Dalton Abdalla, 
do prédio 90 S, que tem uma Harley Davidson Ultra Glide.

Fotos: Julio Lodetti
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A Associação sediou em setembro, pela primeira vez em sua 
história, o campeonato nacional de Crossfit OCF League. O 
encontro aconteceu nos dias 23 e 24 de setembro e transformou 
o ginásio de esportes em um box gigante para receber as equipes. 
A modalidade nasceu nos Estados Unidos nos anos 90 e tem um 
grande número de praticantes ao redor do mundo. O método une 
exercícios funcionais de alta força com foco no condicionamento 
físico de alto impacto e intensidade, com uma grande variação de 
exercícios que promovem, entre tantos benefícios, a resistência 
cardiovascular e muscular, coordenação motora e melhora 
no equilíbrio. A parceria com a AV e a excelente estrutura da 
associação, foram destaque para os organizadores do evento que, 
além dos atletas, recebeu amigos e familiares dos participantes. 

Crossfit: 
campeonato 
nacional na 
AV

2
dias de evento reuniram os 
melhores atletas do esporte 

no país.

15
minutos é o tempo médio de 
cada prova, que exige muito 
esforço dos participantes.

435
atletas do Paraná, Santa Ca-

tarina, Rio Grande do Sul 
e São Paulo estiveram 

presentes

Outro evento especial na 
AV em 2017



O curso Cozinha Fácil completou um 
ano de sucesso em 2017.
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Sempre em módulos, o curso ensina menus completos e tem turmas 
lotadas. A atividade é uma das preferidas dos associados e só em 2017 
foram realizados nove encontros, sobre temas variados. Somando a par-
ticipação em todos os workshops promovidos ao longo do ano, mais de 
250 associados aprenderam a fazer deliciosas guloseimas para agradar 
a família e amigos. No comando a Chef de Cozinha, Cristiane Bertho.

Em 2017, a AV inovou na apresentação do curso, com a instalação de 
duas câmeras sobre a bancada da cozinha e a transmissão das imagens 
para uma TV. Para os participantes, a inovação trouxe mais comodidade. 
Os que preferem ficar sentados e anotar o passo a passo das receitas 
estavam mais confortáveis e os que gostam de colocar a mão na massa 
também tiveram a oportunidade de continuar auxiliando as professoras 
durante a aula. No final de cada encontro, o menu executado em aula é 
degustado pelos participantes.

Os sabores da 
criatividade

CURSOS
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Lindslei Chimchek
TI

“A atividade é ótima, e como é 100% 
prática, traz dicas valiosas de quem é 
expert no assunto, o que facilita muito 
a vida de quem se aventura na arte 
culinária. Já fiz cursos sobre massas, 
molhos, tortas, quiches e empadões. A 
família aprovou e me incentiva a fazer os 
novos temas que forem ofertados”.

Alessandra Grego
VFS
“Participei do Cozinha Fácil duas vezes, 
sobre comidas de boteco e tortas e 
empadões. A atividade é excelente pois, 
além de ensinar dicas fundamentais, 
promove uma terapia, ajudando a 
aliviar as pressões diárias. E já fiz até 
um empadão para meus colegas de 
trabalho que foi bastante elogiado”.

Março | O tema do encontro foram receitas para a Páscoa. Os alunos 
aprenderam a fazer a tradicional Colomba Pascal, a bacalhoada e o ovo 
de colher |

Abril | Que tal receber os amigos com petiscos especiais? O tema do 
encontro foram receitas especiais como creme de mandioca com carne 
seca, batatinhas confitadas com molho mostarda e carne desfiada com 
pães |

Maio | A AV precisou abrir duas turmas em maio para atender a alta 
procura pelo curso. Quem participou aprendeu os segredos da comida de 
boteco. No cardápio, pratos que não exigiam fritura, apenas assados ou 
cozidos. Destaque para a receita do swing de boteco, prato cozido que 
reúne carne suína, bovina e de frango, paio, mandioquinha e temperos 
servido com torradas de alho. Além de empadinhas de camarão |

Junho | Aproveitando o friozinho típico da estação, o menu do Cozinha 
Fácil foi o preparo de sopas. No cardápio delícias como sopa de abóbora 
com carne seca, sopa de pinhão tostado e ainda uma sobremesa |

Julho | A edição foi dedicada a ensinar os segredos da confeitaria, além 
de aprender como fazer o preparo de doces finos. Essa pode ter sido até 
a oportunidade de um ganho extra com quitutes para festas |

Setembro | O encontro aconteceu em dose dupla, diante do sucesso 
das inscrições. Com o tema tortas: quiches e empadões, os participantes 
aprenderam a elaborar empadão de frango com bacon, a quiche de   
alho-poró, de abobrinha e de cenoura, além de tortas de quatro queijos e 
de maçã |

Novembro | Já em ritmo de Natal, os participantes aprenderam pratos 
apetitosos para preparar a ceia de Natal em família. Com o tema Delícias 
de Natal, até mesmo a sobremesa foi destaque na edição | 
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Oficinas de suculentas, confecção de 
jardins em miniaturas, pintura em peças 
de gesso, decoração de guirlandas 
natalinas e mesas para a Ceia de Natal. 
Tudo isso foi tema das edições do 
fazendo Arte na AV 2017. A variedade 
de opções agradou os participantes que 
puderam aprender técnicas inovadoras e 
de fácil execução. Além disso, o uso de 
materiais recicláveis também é ponto alto 
das oficinas do artista plástico e artesão 
Cláudio Belmudes, que conduziu as 
oficinas.

Fazendo Arte na AV
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Outro tema que chamou a atenção em 2017 foi uma Oficina de Artes em 
Balões. O encontro contou com a participação de dois instrutores: Sibeli 
Amaral (Brasil), idealizadora da plataforma online Decorador de Sucesso, 
e Richard Guzman ( Bolívia), especialista em escultura de balões. No 
curso os participantes aprenderam técnicas especiais para a confecção de 
colunas de balões, esculturas e flores. Tudo para deixar festas mais colori-
das, de forma prática e a um custo bem acessível.

Balões coloridos para 
animar as festas

Lisandra Wolf
VFS

“Achei o curso inovador, pois trouxe várias 
ideias que vão facilitar a decoração das festas 
dos meus familiares. Sem falar que foi uma 
diversão. Me realizei fazendo esculturas de 
balões e até já usei o que aprendi na festa 
do meu sogro. Futuramente irei aplicar o 
conhecimento nas festas dos meu filhos 
pequenos”. 
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CORRIDAS

Sempre em movimento
As corridas na AV ganham cada vez mais adeptos. Aumenta cada 
vez mais o número de participantes. Cresce o profissionalismo da 
assessoria.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 |  CORRIDAS 31

O ano foi mais uma vez movimentado para quem pratica 
corrida na AV. Muitas provas, vários quilômetros, e aquela 
vontade de superar a si próprio. Além do condicionamento 
físico, que já contribuía para dar mais energia a quem 
estava disposto a turbinar os treinos, em 2017 a AV criou 
o seu próprio time de corrida: o Viking Runners.

Com treinos dirigidos e assessoria durante a realização 
de provas, o Viking Runners  trouxe “para dentro da AV” a 
condução dos treinos,  que até então eram realizados por 
empresas parceiras.

Os treinos, conduzidos por um professor especializado, 
têm orientação técnica e teórica personalizada, com 
planilhas de exercício para cada aluno, avaliação de 
desempenho e progresso físico, e acompanhamento 
em provas do Calendário de Corridas da AV. Além de o 
trabalho físico continuar com alto padrão, o investimento 
de cada atleta foi bastante reduzido. Os alunos passaram 
a pagar R$ 30,00 por mês para todas as aulas, com 
desconto em folha de pagamento.

Para agitar ainda mais o aprimoramento físico para o 
treinamento de corrida, uma vez por mês será realizado 
um ‘aulão’ no sábado, com aviso prévio da data aos 
participantes. A ideia é incrementar ainda mais os treinos 
em 2018, com aulas regulares duas vezes por semana. 
Mas já em 2017, o Viking Runners foi responsável por 
acompanhar uma série de corridas, como você pode 
conferir nas próximas páginas”, destaca Leandro 
Moreira, técnico de Lazer.

25%
foi o crescimento na procura 

da assessoria da AV nas 
provas.

700
atletas foram assessorados 

pela equipe da AV, 
no acumulado das 

participações do ano.

15
corridas contaram com o 
apoio da AV em 2017
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A corrida da Volvo
Todos os anos o calendário da AV está repleto de 
corridas. Mas há uma especial.

Basílio Carvalho 
Fernandes
Movimentação de Materiais

“Eu corro há 32 anos e depois que passei 
a contar com a Assessoria da AV, melhorei 
muito meus resultados. As frutas, os 
isotônicos e as massagens pós-prova são 
excelentes. Pela assessoria fiz 10 provas, em 
2017. Mas no total, corri mais de 25 provas 
no ano. Parabéns a todos que fazem de nós, 
grandes atletas”.

Renata Julia Jabs
Engenharia Logística

“Comecei a correr a pouco mais de 5 meses 
e já faço parte do Viking Runners, com quem 
tenho aprendido as técnicas de corrida nos 
treinos. Durante os eventos, a assessoria 
é fundamental, a inscrição fica prática, o 
débito é feito em folha e pegamos o chip/
camiseta na tenda da AV, no próprio evento. 
Fiz uma corrida em 2017, porque comecei a 
correr em dezembro, mas em 2018 pretendo 
participar de muito mais”.

Uma grande festa marcou a 6ª Etapa do Circuito de Corridas 
Rústicas das Indústrias, no dia 12 de novembro. Na Corrida da 
Volvo, 960 inscritos participaram da edição 2017 e os atletas 
assessorados pela AV formaram a maior equipe: 230. A competição 
teve dois percursos, de 5 e 10 quilômetros, que passaram em frente 
à sede da Volvo e percorreram  trilhas no Parque do Passaúna. Ao 
final da prova, além das medalhas e de um lanche para repor as 
energias, os corredores puderam relaxar com uma quick massage. 
Na Associação Viking, local da largada, caminhões das  séries FH e 
VM, equipamentos de construção e um motor Penta atraíram olhares 
e foram cenário para fotos e selfies dos participantes do evento. 
Outro destaque desse ano foi a comemoração dos 30 anos do 
Programa Volvo de Segurança no Trânsito - PVST, que garantiu aos 
participantes atrações extras no início e no final da prova. Tudo foi 
feito em nome da conscientização de um trânsito mais seguro.

Jorge Marquesini
GTO

“Pratico corrida de rua desde 2000 e nas provas 
onde a assessoria da Volvo provê a inscrições 
e apoio, procuro utilizar. Temos onde deixar 
os nossos pertences, contamos com água e 
alimentação, orientação para o aquecimento e 
alongamento, e nas provas longas, apoio durante 
a prova. O apoio recebido da AV na maratona de 
Curitiba e na meia maratona, por exemplo, foram 
fundamentais para que eu pudesse terminá-las”
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Uma corrida em 
busca do Zero 
Acidente

Em comemoração aos 30 anos do 
PVST, no dia da Corrida Volvo, os 
atletas e familiares puderam visitar o 
Cine Segurança. Um ônibus adaptado 
exibiu vídeos publicitários educativos 
de diversos países sobre o tema. 
Também o Memorial da Segurança no 
Transporte, um espaço único no país 
que mostra a história dos transportes e a 
tecnologia desenvolvida para um trânsito 
mais seguro, esteve aberto durante o 
evento, para receber os visitantes. O 
memorial, que tem a coordenação da 
AV, é interativo e permite aos visitantes 
experimentar recursos como o crash 
tests e a realidade virtual. “Eventos como 
os da AV são preciosos para disseminar 
conteúdos de segurança no trânsito 
porque mobilizam e engajam pessoas de 
todas as idades. São ações que educam 
e ajudam a mudar o comportamento 
para um ideal de futuro com zero 
acidentes”, afirma Anaelse Oliveira, 
coordenadora do  PVST.
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DATA LOCAL PROVA PERCURSO
Março

12-Mar Associação Copel Circuito de Corridas Rústicas Das Indústrias - Etapa Copel 5 km e 10 km

19-Mar  Bosque João Paulo II Corrida de Revezamento Entre Parques e 25 km de Curitiba - 3ª Edição 25 km

Abril

09-Abr 5 GACAP XIV Corrida do Exército 5 km e 10 km

29-Abr Parque Barigui 5ª Barigui Night Race 5 km e 10 km

Maio

07-Mai Pç Nossa Senhora de Salete 4ª Meia Maratona Ecológica de Curitiba 21 km

14-Mai São José dos Pinhais Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias - Etapa Renault 5 km e 10 km

21-Mai Vila Capanema Stadium Marathon 5 km e 11 km

Junho

11-Jun Sesi Boqueirão Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias - Etapa Sesi 5 km e 10 km

Julho

23-Jul Araucária Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias - Etapa Novozymes 10 km

Agosto

06-Ago Mon - Museu Oscar Niemeyer Meia Maratona de Curitiba 21 km

Setembro

02-Set Esc. Polícia Civil 14ª Corrida da Polícia Civil 5 km e 10 km

24-Set Bosch Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias - Etapa Bosch 6 km  e 13 km

Outubro

27-Out Pq. Barigui Halloween Night Run 6 km e 9 km

Novembro

12-Nov Volvo Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias - Etapa Volvo 5 km  e 10 km

19-Nov Pç Nossa Senhora de Salete Maratona de Curtiba 42 km

Calendário de corridas 2017
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• Tenda de identificação
• Professores capacitados para atendimento do associa-

do, na tenda do Viking Runners, durante todo o período 
em que acontece a prova

• Atividades de aquecimento e alongamento antes e pós 
prova

• Frutas
• Bebidas (água, suco, água de coco, etc.)
• Barrinhas de cereal

Assessoria ao time
Em cada uma das 
corridas ao longo de 
2017, a equipe da AV 
contou com assessoria 
personalizada. Ao correr 
com a AV, confira o que os 
participantes contam em 
cada uma das provas:
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OS CAMPEONATOS E 
TORNEIOS DA AV
Uma forma de unir paixão, esporte e amizades.

Os torneios e campeonatos da AV todos os anos reúnem muitos 
associados. Alguns são frequentadores assíduos. Outros iniciaram em 
2017 seu contato com essa forma regular de praticar esportes. O que 
se viu, ao longo do ano, foi gente nova aparecendo na AV, com uma 

Os torneios e campeonatos são formas especiais 
que a AV tem de reunir seus associados. A cada 
ano, temos uma dedicação especial na elaboração 
dos torneios. Os de futebol, por exemplo, têm 
Congresso Técnico, para garantir que todas as 
equipes conheçam claramente as regras. O mesmo 
cuidado acontece com torneios de truco e poker.  
Nosso objetivo é sempre o ‘fair play’, a união dos 
participantes e sempre encontrar um motivo a mais 
para praticar qualidade de vida”, declara Sidclei 
Chaves, analista de Lazer.

maior participação de mulheres em torneios como o 
de Truco e Poker. Esse compartilhamento está sendo 
uma mudança muito positiva, porque afinal, o esporte 
é para todos. Quanto maior o número de participantes, 
maior é a alegria. É claro que há troféus, prêmios e 
destaques em cada modalidade. Mas certamente 
são jogos e encontros onde todos ganham. Ganham 
novos amigos, ganham uma forma diferente de se 
descontrair em um ambiente saudável e seguro.
Em 2017 a AV novamente realizou os tradicionais 
torneios de futebol; também os de truco e poker 
fizeram muito sucesso, igualmente houve torneio de 
tênis.
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350 atletas 
participaram dos 

torneios de futebol em 
2017.

10 rodadas foram 
disputadas ao longo 

do ano, no Ranking de 
Poker.

30% aumentou 
o crescimento da 

participação feminina, 
nos campeonatos e 
torneios internos, ao 

longo de 2017.
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Rankings de Truco e Poker

Com uma média de 15 duplas por disputa, o 
Ranking de Truco foi animadíssimo ao longo 
de 2017. Em cada etapa, a dupla vencedora 
levou para casa uma peça de quatro quilos 
de costela. Na medida em que o torneio foi 
caminhando, um grupo de associados se 
reuniu para organizar, em cada partida, um 
churrasco entre os participantes. A despesa 
foi cotizada entre todos, o que deixou a 
competição em um clima de encontro de 
amigos. A final do Torneio de Truco aconteceu 

Duas disputas movimentam os associados ao longo de meses. Os Rankings 
de Truco e Poker foram mais uma vez a atração dos finais de tarde na AV.

em 10 de novembro. Giuliano Cruzara e 
Marcos Sousa venceram e ganharam uma 
viagem para Cascaneia ou Beto Carrero. 
Sidnei Libel foi o segundo colocado da 
classificação e  ganhou um cooler para 24 
latas. Jair Santos, o terceiro colocado também 
levou para casa um cooler para 12 latas. No 
total, foram disputadas dez rodadas ao longo 
do ano. E se preparem! Em 2018 vai haver 
mais emoção.

Classificação Final do Ranking
1º lugar: Giuliano Cruzara e Marcos Sousa
2º lugar: Sidnei Libel
3º lugar: Jair Santos

Dias de Truco em 2017
17 de fevereiro 
17 de março
07 de abril 
17 de maio 
02 de junho 
28 de julho 
18 de agosto
22 de setembro 
20 de outubro
17 de novembro

Truco: celebração anual após várias disputas
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Em 2017 o Torneio de Poker apresentou 
novidades. Uma delas foi a taxa de inscrição 
para cada torneio, de R$ 20,00. O valor 
arrecadado foi revertido em premiação para 
os melhores de cada etapa, através de 
vale-compras. Os pontos obtidos por cada 
jogador nas etapas vão aumentar. A grande 
final do VPT 2017 aconteceu em dezembro 
com os melhores classificados no ranking 

anual. E foi instituído também um 
torneio de repescagem para que mais 
jogadores tivessem a oportunidade 
de participar da grande final. Além 
disso, foram sorteados brindes aos 
participantes em cada torneio. As 
primeiras etapas aconteceram no 
Salão Vip, depois o encontro foi 
transferido para o Soccer Bar.

Viking Poker Tournament 2017

Os vitoriosos do ano!

Dia 08 de dezembro foi realizada a grande final do 
Ranking de Poker 2017, após nove rodadas que 
compuseram a lista classificatória. A novidade em 
2017 foi a possibilidade de incluir convidados, 
sempre maiores de 18 anos, mas com vagas 
limitadas. Na grande final, participaram do evento os 
sete melhores colocados do Ranking Anual, mais 
dois participantes classificados na repescagem 
(Ketlin Garcia e Henrique Brasileiro), que foi 
realizada no mesmo dia, antes do Torneio Final.

CAMPEÃO: Silvio Smicelato
2º Ketlin Elizabeth Garcia
3º Walter Piza
4º Henrique Borges
5º Henrique Brasileiro
6º Márcio Santos
7º Alcione Cesti
8º Claudenilso Oliveira 

Dias de Poker em 2017

22 de março
19 de abril 
17 de maio 
21 de junho 
26 de julho 
23 de agosto
13 de setembro 
18 de outubro
22 de novembro
08 de dezembro
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A paixão pela bola
Os campeonatos de futebol foram mais uma vez a 
grande atração do ano!

Diogo Santos
Linha F

“Desde que entrei na Volvo, há oito 
anos, participo dos campeonatos de 
futebol. Tenho preferência pelo campo, 
mas em 2017, fiz parte das equipes 
vencedoras do sintético e futsal. Além 
de gostar muito do esporte, acredito que 
a interação com amigos e pessoas de 
outros departamentos é muito saudável”.

Ketlin Garcia
TI

“Participo do Torneio de Poker, desde 
2016. Acho o ambiente aconchegante, 
o clima é de amizade e o nível dos 
participantes, com a estrutura do 
torneio, tornam o evento desafiador e 
emocionante. Apesar do pouco número 
de mulheres que jogam poker na AV, 
temos tido sucesso. Esse é um esporte 
em que homens e mulheres competem 
em iguais condições. Gosto muito”.

Todos os anos, temos uma atenção muito 
grande com os torneios de futebol. Além 
de ser o esporte de preferência nacional, 
na AV ele tem tradição desde a fundação 
do clube. Em 2017, não foi diferente. 
No futebol de campo, no sintético ou no 
futsal, o que vimos foi muita disputa e 
belas jogadas. Mais uma vez, os torneios 
marcaram a história da AV envolvendo, nos 
três campeonatos, mais de 350 atletas. 
Muitos, aproveitaram a habilidade com a 
bola e participaram até mesmo nos três 
torneios. Foi show!”, Cristiano Schuh, 
Analista de Lazer.

Jair Cruz
Movimentação de Materiais

“Quando trabalhava no segundo turno, 
era mais difícil participar dos torneios da 
AV. Agora sempre que posso, participo. 
Gosto do clima da competição, do 
encontro entre amigos. Ano passado 
eu até representei a Volvo nos Jogos do 
SESI, como jogador de truco”.
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No campo, a grande 
emoção da Copa Viking
Oito equipes participaram da disputa de Futebol de 
Campo em 2017, com jogos que aconteceram de julho 
a setembro. A habilidade dos jogadores e a garra de 
quem entrou em campo fizeram a diferença na pontuação 
ao longo do torneio. O que se viu foram belas jogadas, 
muitos gols e a participação de atletas e amigos em 
campo. Com tanta disputa, a final não poderia ter sido 
diferente. 
Encerrada no sábado, dia 23 de setembro, estavam 
em campo os times da Caixa de Câmbio e Dínamo. 
No primeiro tempo a equipe de Caixa de Câmbio saiu 
ganhando com um gol. O Dínamo empatou a partida nos 
acréscimos do segundo tempo, com gol de cabeça do 
goleiro Danilo, que foi para a área em uma cobrança de 
falta. Danilo ainda defendeu um pênalti na disputa por 
pênaltis, mas sua equipe errou duas cobranças e acabou 
perdendo a final. Quem levantou a taça foi a equipe de 
Caixa de Câmbio, que venceu o torneio com placar de 
4X3. A todos os participantes, nossos parabéns! Foi um 
campeonato repleto de emoção, belas disputas e muito 
espírito esportivo. 

Ademar Hasckes
André Luis Lacava
Cristian Matos 
Edinaldo Texeira 
Emerson Rodrigues
Fabiano Rodrigues
Felipe Trancoso
Gehady Saldanha
Gustavo Candido
Jean Calton
Marcio Alcantara

A composição do time campeão: 
Marco Silva
Marcos Vinicius De Paula
Ocimar Prestes 
Patrick Costa
Rafael Urbano
Rudi Pereira
Sergio Saquetto
Silvano Santos
Thiago Borges 
Thiago Henrique
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Futsal tem final emocionante!

Mais uma final movimentada no futebol da AV. A Equipe 
CAP venceu por 3 X 2 a equipe CAIXA DA ÁGUA, na 
última partida do Torneio de Futsal 2017, que aconteceu 
no sábado, 09 de dezembro. Como premiação, medalhas 
para as duas equipes e churrasco para a equipe Campeã, 
que acabou convidando a equipe adversária para 
participar da festa. Um momento bem ao espírito da AV, de 
fazer do esporte um motivo de confraternização.  A equipe 
CAP ainda contou com o artilheiro da competição, Felipe 
Lima, com 10 gols marcados, e também com o melhor 
goleiro, Thiago Borges, com apenas 4 gols vazados em 5 
jogos. 

A composição do time campeão: 

André Teixeira 
Ariomar Lopes
Diogo Santos
Felipe Lima
Fernando José Santos 
Mateus Ribeiro
Rodrigo Alves 
Rogério Rodrigues
Thiago Borges

 Equipe campeã: CAP  e 2º colocado: Caixa da Água 
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Copa Viking de Sintético

O Congresso Técnico foi em 8 de fevereiro e o campeonato começou 
em 15 de fevereiro.  A Copa reuniu 14 equipes, com jogos aos 
sábados e domingos pela manhã. Terminou mais uma edição da 
Copa Viking de Futebol Sintético. O Time do Ganso foi o campeão, 
seguido do Caixa de Câmbio (2º) e Amigos do Bus (3º). Os 
artilheiros do torneio, com 8 gols cada, foram André Silva e Diogo 
Santos, ambos do Time do Ganso, e Matheus Kaiser, do Time Sem 
Vergonha. Já Marcos Veiga, do Time do Ganso, foi o melhor goleiro. 
Parabéns aos atletas que participaram de mais essa conquista 
histórica.

A composição do time campeão: 

Adriano Ribeiro
Alisson Santos 
André Dionizio
André Ricardo da Silva
Carlos Silva
Diogo Dias dos Santos
Elizeu Silveira
José Fernando dos Santos
Marcos Cassani
Marcos Veiga
Matheus Ribeiro
Paulo César da Silva
Roberto Mendes

 Equipe campeã: Time do Ganso 

 2º colocado: Caixa de Câmbio 
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Várias disputas de sucesso
Além das cartas e do futebol, na AV há espaço para outros torneios. Confira 
como foi a participação dos atletas da AV em outros torneios ao longo de 2017.

Volvo no Sesi 2017
Os atletas Volvo participaram  da 
etapa municipal dos Jogos do Sesi 
2017, que inclui Curitiba e Região 
Metropolitana, nas modalidades 
de  tênis, vôlei de areia, futsal e 
7 Master. A equipe de Futebol 7 
Master foi vice-campeã e de Futsal 
Masculino, terceira colocada. Já os 
atletas Volvo tiveram uma excelente 
performance no Meeting Estadual de 
Tênis do SESI que aconteceu nos 
dias 16 e 17 de setembro. 
Adriano Pereira foi campeão e 
Gustavo Javorski ficou em terceiro na 
classe A. Rogério Santos foi vice na 
classe C. 
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Campeonato Interno de Tênis
José Carlos Oliveira venceu e Adriano Pereira ficou 
em segundo lugar no Campeonato Interno de Tênis 
da Associação Viking, que nesta edição teve 12 
participantes em uma única categoria. A final foi em 22 
de setembro. 

Quadra reformada 
permitirá novos 
campeonatos

Em julho a quadra de areia da AV passou 
a contar com nova iluminação e toda a 
estrutura para a prática do beach tennis 
ou tênis de praia, além das modalidades já 
disponíveis: futevôlei e vôlei de areia.  É mais 
um espaço para novos campeonatos!

Como o beach tennis é novo, a AV vai 
emprestar as raquetes para os associados. 
O esporte começou na Itália como atividade 
recreativa e desde 1996 é regulamentado 
por uma federação internacional. O jogo é 
em quadra de areia com 16×5 metros para 
simples e 16×8 metros para duplas. A rede 
tem 1,70 m de altura. Assemelha-se ao 
tênis na contagem de pontos e na forma de 
disputa: individuais ou em duplas. 

O objetivo é devolver a bola ao campo 
adversário sem tocar no chão e com apenas 
um toque com a raquete. 
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EXERCÍCIO       
E SAÚDE
A Sala de Musculação, o Treinamento Físico e a 
Academia de Ginástica registraram altos índices de 
frequências em 2017.
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Atividades para todos
Com atividades regulares, as aulas de 
musculação, Yoga, zumba e ginástica foram 
destaque ao longo de 2017 com presença 
regular e intensa dos associados.  A proposta, 
inclusive, é aumentar as atividades oferecidas 
em 2018!

Musculação
Com equipamentos modernos e orientação 
profissional, a Sala de Musculação é um dos espaços 
mais frequentados da AV. Em 2017, cerca de 500 
pessoas participam regularmente das aulas. A 
atividade é gratuita aos associados, não há taxas, nem 
mensalidades de participação. O espaço fica aberto 
das 6h15 às 12h45 e das 15h às 20h, sempre de 
segunda a sexta.

Avaliação Física
Para aprimorar seus treinos, quem frequenta 
a musculação tem a possibilidade de realizar, 
regularmente, uma avaliação física com os técnicos 
da AV. Os horários podem ser agendados pela 
intranet da AV, para maior comodidade. 

Yoga no almoço
Às segundas, quartas e sextas, das 12h às 13h, cerca 
de oito alunos participaram regularmente das aulas 
do DeROSE Method. Quem participa vê vantagens 
com ganho de consciência corporal, flexibilidade e 
concentração mental.
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Sala de Ginástica
O espaço é utilizado para aulas de Alongamento, Abdominal, Jump Circuit e Zumba. 
Todas as atividades têm acompanhamento profissional e são gratuitas. Em 2017, 
cerca de 30 associados participaram das aulas regularmente. O calendário de aulas 
pode ser acompanhado pelo site da AV.

Treinamento físico
Com atendimento em duas turmas, sempre às segundas e quartas, e terças e quintas, 
a partir das 17h30, o treinamento físico reuniu mais de 50 associados, em 2017, que 
suaram a camisa em uma sequência de treinos regulares e orientados.

Jiu Jitsu
A Associação Viking inaugurou uma novidade na grade de modalidades esportivas 
em 2017. Foram as aulas de Jiu Jitsu Gracie Barra. As aulas aconteceram às terças e 
quintas das 17h30  às 18h30 e aos sábados das 10h30 às 11h30. 
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Escolinha de futsal da AV

A Escolinha de Futsal atende crianças e 
adolescentes de 05 a 14 anos, com aulas sempre 
aos sábados, no Ginásio de Esportes. A atividade 
é gratuita aos associados, que podem ainda 
convidar mais três crianças e adolescentes para 
participaram das aulas, também sem qualquer 
custo.
Para encerrar as atividades, um campeonato 
reuniu os alunos, que puderam revelar as 
habilidades adquiridas ao longo do ano. O torneio 
aconteceu em quatro categorias: sub 7, 9, 11 e 
13 anos. O encerramento dos jogos ocorreu no 
dia 11 de novembro, com a galerinha recebendo 
medalhas. Ao longo do ano, mais de 70 atletas 
participaram regularmente das aulas. 

O esporte desde cedo

Escolinha de Tênis 

Em 2017 a AV ofereceu uma atividades para 
crianças e adolescentes para a prática esportiva: 
a Escolinha de Tênis na AV. As aulas foram 
realizadas aos sábados às 9h para alunos 
de 8 a 11 anos e às 10h para os de 5 a 7 
anos. “Além de aprender os fundamentos, as 
crianças desenvolvem com a atividade as áreas 
psicomotora e cognitiva, a agilidade física e de 
raciocínio, além de aspectos como  socialização 
e disciplina”, explica o professor Celso Marquetti, 
que ficou responsável por coordenar as aulas 
durante o ano. Cada aluno pagou  R$ 110 
mensais  para praticar a atividade.

ESCOLINHAS
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Francielle Borges
Contas a Pagar

“Já há algum tempo participo das 
excursões da AV e gosto bastante. 
Sempre vou eu e minha filha, de 6 
anos. Em 2017 fomos para Gramado 
e também ao Beto Carrero. Amo 
a praticidade, a organização dos 
passeios e o acompanhamento da AV, 
sem falar do preço, que geralmente é 
bem melhor do que no mercado. Por 
mim, vou continuar viajando!”

Ricardo Zablonski
Real State

“Participei do passeio ao Pico Marumbi 
junto com meus dois filhos, José Lucas 
e Murilo, e outras pessoas da família. 
Só tinha ido lá na adolescência, então 
foi bom repetir isso com meus filhos. As 
excursões proporcionam uma vivência 
com colegas da Volvo em uma aventura 
diferente e isso, de certa forma, gera 
uma relação de amizade muito boa”.

MUITOS 
DESTINOS, A 
MESMA ALEGRIA.
Em 2017 a AV foi longe. Levou mais de 265 pessoas em 
suas excursões e passeios. Confira os momentos de viagens 
inesquecíveis.

7 
destinos foram 
percorridos ao 
longo de 2017

265
pessoas 

participaram das 
excursões durante 

2017

92,5%

de satisfação é a 
média obtida nas 

pesquisas realizadas 
após os passeios.
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Opções que 
ultrapassam os 
limites do clube

As excursões da AV já são uma 
tradição de décadas. É quando 
aquela alegria de encontrar os 
amigos e até mesmo iniciar novas 
amizades, extrapola o limite do clube 
e ganha as estradas, os rios, as 
cachoeiras e picos por aí. Em 2017 
muita gente foi curtir momentos de 
lazer e diversão com a Associação. 
Além de oferecer vantagens 
especiais, diferentes de uma agência 
de viagens convencional, os passeios 
da AV têm pagamento facilitado e 
descontado diretamente da folha de 
pagamento, o que já é uma grande 
oportunidade para se planejar. 

Em 2017, houve passeios de vários 
dias, mas também aqueles do 
chamados de bate-e-volta. Confira os 
destinos percorridos em 2017.
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Que tal fazer um rapel? Essa foi a proposta da 
AV que levou, no dia 27 de maio, sábado, 15 
associados até Ponta Grossa para fazer um 
passeio ecológico no Salto São Jorge. O ponto 
alto foi o rapel, com aproximadamente 40 metros 
de altura ao lado de uma bela cachoeira.  Não 
faltaram emoção e muitas belas fotos para marcar 
o passeio. Para associados, a viagem até Ponta 
Grossa custou R$ 155,00 com direito à descida 
de rapel com instrutores e equipamentos especiais, 
além do seguro de viagem. Para não associados, 
o valor foi de R$ 160,00. Quem não quis 
participar da atividade também pôde ir junto, como 
acompanhante. O valor ficou em R$ 50,00.

Salto São Jorge

As excursões e passeios da AV são 
oportunidades para que amigos e familiares 
curtam juntos vários destinos, a valores 
acessíveis e com uma qualidade extra 
buscada pela AV. Nós buscamos inovar 
destinos, mas há aqueles tradicionais que 
são sempre sucesso entre os associados. 
Muitas pessoas gostam tanto da atividade 
que nem bem acabou o passeio, já tem 
gente perguntando quando será a próxima 
viagem”, Adriano Knaut, técnico de Lazer.
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Um grupo de 45 pessoas participou 
da excursão da AV para Gramado 
(RS) no feriado de Corpus Christi, 
entre 14 a 18 de junho. Os passeios 
a Canela, ao Aspen Park, Museu 
de Cera e outras atrações, assim 
como a gastronomia local, foram um 
sucesso entre o grupo.

Gramado foi 
o destino em 
Corpus Christi

Uma caminhada de 12 quilômetros 
em meio à natureza. As 25 
pessoas que participaram da 
excursão ao Pico Marumbi, em 
agosto, curtiram a aventura.  O 
Pico Marumbi, na Serra do Mar, 
foi escalado pela primeira vez 
no dia 21 de agosto de 1879. 
Desde então, montanhistas 
e apreciadosres da natureza 
percorrem as trilhas criadas. A 
viagem até Morretes foi em um 
micro-ônibus. De lá, o grupo partiu 
para a trilha  do Rochedinho, um 
caminho de 12 quilômetros, ida 
e volta, classificado como leve. 
Mesmo assim, foram 5 horas 
para subir e regressar.  A viagem 
aconteceu no dia 19 de agosto.

Haja fôlego 
para subir o 
Pico Marumbi
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Com a presença de 47 participantes, a viagem para Foz 
do Iguaçu, no feriado prolongado de 12 de outubro, mais 
uma vez foi um sucesso. A viagem aconteceu de 11 a 15 de 
outubro  e teve uma programação bastante intensa. Além da 
visita às Cataratas, ao Parque das Aves e à Usina de Itaipu, 
com passeio de catamarã pelo lago da represa, quem foi à 
Foz conheceu ainda o museu de cera e um templo budista. 
Não faltaram também passeios aos países vizinhos como 
Argentina e Paraguai, onde os participantes puderam realizar 
compras. A avaliação do passeio foi excelente. Quem foi já 
está se programando, inclusive, para a próxima viagem em 
2018.

Foz do Iguaçu 
repetiu o sucesso
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No dia 02 de dezembro, 45 associados 
passaram o dia no Parque Aquático Cascaneia, 
em Gaspar, SC. O passeio já é tradicional na 
Associação e sempre lota. Com o dia de sol e a 
temperatura  próxima dos 30 graus, crianças e 
adultos aproveitaram as piscinas, toboáguas e 
a  natureza bem preservada do local, que agora 
também conta com uma piscina aquecida. 

Dia de sol e 
muita diversão

90 pessoas participaram da excursão ao Beto 
Carrero, no dia 21 de outubro. A programação é 
uma das mais esperadas todos os anos na AV. 
Com grande procura, foi necessário locar dois 
ônibus para levar os participantes. Quem foi 
se divertiu muito nos brinquedos e atrações do 
parque. O pacote inclui o transporte em ônibus 
de turismo com lanche na ida e na volta e o 
passaporte para o parque.

Alegria no parque
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AS AÇÕES SOCIAIS DA AV
Com as portas abertas para a comunidade, a AV há muitos anos beneficia centenas 
de pessoas por meio de seus projetos sociais. Em 2017, o Memorial de Segurança, 
as atividades do projeto Capoeira e Cidadania e as aulas do Projeto Atletas do Futuro, 
novamente reuniram centenas, ou melhor, milhares de pessoas em torno das ações de 
cidadania da Associação Viking.
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Um ano de portas abertas
No seu primeiro ano de funcionamento o espaço já conquistou o público e recebeu uma 
excelente classificação do site TripAdvisor. O Memorial da Segurança no Transporte já é o 
segundo museu mais visitado de Curitiba, em um universo de 44 espaços na cidade.

Com mais de 20 mil visitantes recebidos em seu primeiro 
ano de funcionamento, o Memorial da Segurança no 
Transporte já garantiu o status de atração na cidade de 
Curitiba. Essa foi a avaliação do site de viagens TripAdvisor, 
que classifica periodicamente os melhores lugares para 
visitas nas principais cidades do mundo. Na categoria 
museus especializados, o Memorial da Segurança 

é o segundo mais bem pontuado, ficando atrás apenas do 
Museu Oscar Niemeyer, o celebrado Museu do Olho. Já como 
atração pública, que avalia também praças, parques e centros 
gastronômicos, entre outras atividades de lazer, o Memorial já 
é o terceiro mais bem indicado, entre 298 atividades sugeridas 
para se fazer na cidade. No site é possível encontrar mais de 420 
avaliações voluntárias recomendando o espaço.



58 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 | PROJETOS SOCIAIS

Um espaço do 
conhecimento
Ao longo do seu primeiro ano de ações voltadas à comunidade, o Memorial 
da Segurança tem sido muito procurado por estudantes, comunidade do 
entorno, funcionários de empresas parceiras e motoristas profissionais.  Além de 
brasileiros, o local também tem atraído visitantes da América Latina, 
tornando-se uma referência do tema. A expectativa para 2018 é ainda maior. 
Além das atrações regulares, o Memorial também promove ações especiais 
como o projeto Parar, Olhar e Acenar, e tem dado cada vez mais espaço 
às empresas do setor de transporte comercial, que utilizam o local para o 
treinamento de motoristas profissionais. 
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Funcionários Volvo são 
voluntários no Memorial da 
Segurança
Com a participação de mais de 100 inscritos, o Memorial da 
Segurança do Transporte recebe o apoio de funcionários Volvo na 
recepção dos visitantes.

O Memorial de Segurança no Transporte abriu a oportunidade para 
voluntários em 2017. Ao todo, mais de 100 funcionários Volvo, da fábrica de 
Curitiba, se inscreveram para participar do programa de treinamento que os 
habilita a trabalhar na recepção de grupos de visitantes.  Na primeira fase de 
treinamentos, 59 funcionários tornaram-se aptos a desenvolver as atividades. 
Destes 10 já se envolveram em alguma ação.

Parar, Olhar e Acenar 
O ano de 2017 foi um ano de muitas 
atividades no Memorial da Segurança no 
Transporte. Em parceria com o Programa 
Volvo de Segurança no Trânsito (PVST) o 
espaço promoveu no segundo semestre 
do ano, ações junto às escolas públicas 
e privadas da cidade de Curitiba e região, 
com destaque na campanha “Parar, Olhar, 
Acenar”. As atividades atingiram mais de 
1.500 crianças entre 4 e 8 anos, de 29 
escolas públicas e privadas de Curitiba. 
Além de visitar o espaço, as crianças 
receberam ainda cartilhas  educativas 
sobre ações no trânsito.

Com ênfase na prevenção a acidentes, 
a campanha alerta para a importância 
de três atitudes básicas no trânsito: 
“Pare, Olhe, Acene”, incentivando 
hábitos muito simples para evitar 
acidentes com qualquer tipo de 
veículo, principalmente em relação a 
pontos cegos da visão dos motoristas 
de caminhões, ônibus e automóveis.
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Capoeira e Cidadania 
12 anos de gingado
Por 12 anos consecutivos,  o Projeto Capoeira e Cidadania tem contribuído 
para a formação educacional e esportiva de dezenas de crianças jovens e 
adultos.

Além das aulas regulares na Associação 
Viking, que reúnem em torno de 60 
capoeiristas, o projeto também é desenvolvido 
em escolas públicas. Em 2017, mais de 180 
crianças foram atendidas no Colégio Estadual 
José Fressato, Colégio Estadual Paulo 

Jogos Sul-Brasileiros 
de Capoeira
Treinar é a coisa que os alunos do Projeto 
Capoeira e Cidadania mais gostam. E, 
assim, muitos foram os treinos diferenciados 
e com metodologia especificamente voltada 
às competições. Tudo para fazer bonito 
nos Jogos Sul-Brasileiros de Capoeira, que 
aconteceram em Florianópolis, SC, entre os 
dias 20 e 23 de abril. Na competição, 12 
atletas participaram com o apoio direto do 
projeto, que custeou todas as despesas. 
Além disso, outros 40 alunos foram até 
Florianópolis para assistir os jogos pela 
primeira vez.
Com determinação e foco, os alunos 
do Projeto Capoeira e Cidadania foram 
campeões em todas as categorias que 
disputaram, o que contribuiu para que 
Curitiba se consagrasse como a cidade 
mais premiada do evento.

Leminski e Centro Municipal de Educação 
Infantil São José. A rotina de treinos e aulas 
foi permeada também por apresentações, 
participação em campeonatos e viagens.
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VII Festival 
Pedagógico e 
Show Cultural
Aproximadamente 90 alunos, das três 
instituições atendidas pelo Projeto Capoeira 
e Cidadania, participaram de mais um Show 
Cultural promovido no Ginásio da Associação 
Viking. Os alunos apresentaram performance 
de Carimbó, Samba, percussão, Maculelê, 
Boi-Bumbá e capoeira. Na plateia, cerca de 
500 convidados assistiram às apresentações. 
Durante o evento, os alunos do projeto também 
fizeram cursos de capoeira com Mestres e 
professores de diversas regiões do país como 
Antônio Marcelo Rodrigues (Mestre Cobra- RJ) 
e Paulo Rogério Yoneyama ( Mestre Peixe Cru-
SP) e participaram das cerimônias de batizado 
e troca de faixas, que apontam a evolução na 
graduação do esporte.
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2º Abadácadêmico: encontro 
técnico cultural de Capoeira
Em 2017, cinco alunos do projeto também estiveram em 
Petrolina-PE, participando de um encontro técnico organizado 
pelo Programa de Educação Tutorial de Educação Física, da 
Universidade Federal do Vale do São Francisco. O encontro 
aconteceu de 06 a 09 de julho. Em Pernambuco, os alunos 
tiveram a oportunidade de conhecer também o Mosteiro de 
Jequitiba, na cidade de Jacobina, terra de Mestre Camisa, um 
dos expoentes do esporte no país. 

Programa                  
Atleta do Futuro
Mais um ano de parceria bem-sucedida entre a AV 
e o SESI, no Programa Atleta do Futuro. Cerca de 
70 crianças da comunidade, entre 11 e 15 anos,  
participam de aulas na AV, no contraturno escolar. 

As aulas  acontecem às quarta e sextas, das 14h 
às 17h, horário de baixa atividade de associados 
no clube. 

O projeto tem como objetivo envolver as crianças e 
adolescentes em atividades esportivas e culturais 
que promovam o desenvolvimento da cidadania. 

Para a realização, a Associação Viking cede o 
seu espaço e o SESI arca com os custos dos 
professores, do material esportivo e do lanche.
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O QUE FOI NOTÍCIA

Manutenção do Soccer Bar
O ano começou com reformas no Soccer 
Bar. Com isso, as atividades ficaram 
suspensas durante o primeiro semestre. 
O Soccer Bar voltou a abrigar eventos, 
principalmente de Poker, no final de julho. 
Mas as atividades só voltarão ao normal, 
quando for regularizada a contratação dos 
novos serviços de alimentação.

Novo Conselho Consultivo 
Tomaram posse no dia 22 de fevereiro, os 
membros do novo Conselho Consultivo 
da AV. A eleição aconteceu no dia 29 de 
novembro de 2016, com a participação 
de 873 associados. A gestão iniciou em 
fevereiro de 2017 e segue até 2019.

Viking Runners 
Para dar mais identidade ao Grupo de 
Corridas da AV, foi criado o Vikings 
Runners: uma assessoria com técnicos 
próprios, que iniciou os treinamentos 
em outubro, já com 
inscrição máxima 
nas 25 vagas dis-
poníveis. Os treinos 
foram realizados 
duas vezes por 
semana. RUNNERS

EQUIPE DE CORRIDA

Pilates, nova modalidade
Uma nova modalidade passou a ser 
oferecida na Academia da AV: o Pilates de 
solo. A novidade atraiu vários associados. 
A nova atividade iniciou em novembro, 
com 16 alunos.

Estação do Sabor
Uma alternativa para atender os 
associados durante o período em que 
o Soccer Bar esteve em manutenção 
encheu de sabor os eventos internos. 
Um trailer, em formato de estação 
Tubo, ofereceu hamburguês e batatas 
especiais. Os associados aprovaram a 
iniciativa.

Alunos de música
Os alunos de violão da AV fizeram 
bonito em 2017. Além de aprender 
novas melodias, também participaram de 
apresentações especiais. Nos encontros 
de veículos antigos, que aconteceram 
durante o ano, lá estavam eles! Um show 
de afinação. As aulas acontecem aos 
sábados na AV.
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O QUE VEM POR AÍ

Troca de iluminação no 
Sintético
Prevista para acontecer até o final de 2018, 
a quadra de Futebol Sintético vai ganhar uma 
nova iluminação. As melhorias devem deixar 
os associados ainda mais empolgados para 
a realização de jogos no final do expediente. 
A procura pela quadra é muito grande e 
aumenta todos os anos.

Abertura do Centro de 
Eventos para os Associados
Com o término das obras do restaurante 
da Volvo, o Centro de Eventos da AV será 
utilizado para eventos dos associados. A 
previsão é que o espaço esteja liberado 
para uso a partir de agosto de 2018 só 
para associados.

Melhorias no Sistema de 
Reservas
Após os testes iniciais no novo Sistema 
de reservas da AV, a aplicação terá um 
upgrade com novas funcionalidades e 
melhorias. Será possível incluir no sistema 
lista de fornecedores para os eventos, por 
exemplo, além das funcionalidades que já 
trouxeram inovações para ele.

Ampliação da Rede 
Wi-Fi da AV

Troca do piso do Ginásio de 
Esportes
Em abril de 2018 devem iniciar as 
obras no piso do Ginásio de Esportes. 
A madeira utilizada atualmente será 
substituída por um novo material mais 
confortável e seguro para o usuário. 

Novo fornecedor na AV
O segundo semestre será marcado pelo 
início das atividades da nova empresa 
que irá prestar serviços de alimentação 
aos eventos da AV. A empresa atenderá o 
Soccer Bar, o Centro de Eventos, e terá 
possibilidade de atender também eventos 
dos associados. A escolha foi feita por 
licitação.

Está prevista para o primeiro semestre a 
ampliação da Rede Wi-Fi que atenderá 
as churrasqueiras individuais, o Centro 
de Eventos e o interior dos salões.
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NOSSA ESTRUTURA

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 Poliesportiva
13. Quadra Sintética de Futebol
14. Casa Cultural
15. Contêiner do Lazer
16. Churrasqueiras Individuais e Quiosque

17. Empório do Churrasco
18. Parquinhos e Playground
19. Viveiro Conservacionista
20. Área verde
21. Estacionamento
22. Portaria
23. Centro de Eventos
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ASSociAção VikiNg
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO VOLVO AMÉRICA LATINA
RUA EDUARDO SPRADA, 6447 - CIC
CEP 81290 110 - CURITIBA-PR

TeleFONeS:

(41) 3317 8990 (ESCRITÓRIO)
(41) 3405 5999 (PORTARIA)

EXPEDIENTE

EquipE AV
eduArdO GIGlIO, GERENTE
SIdCleI ChAVeS, ANALISTA DE LAZER
CrISTIANO SChuh, ANALISTA DE LAZER
AdrIANO KNAuT, TÉCNICO DE LAZER
leANdrO MOreIrA, TÉCNICO DE LAZER
FABIANA rOdrIGueS, ANALISTA ADMINISTRATIVA
ArIANA MAChIOSKI, ANALISTA CONTÁBIL
reGINAldO de BArrOS,  TI

LEVANtAMENto DE iNforMAçõES/pESquiSA
EQUIPE AV

proDução DE tExto
TEXTO & CIA. COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

JorNALiStA rESpoNSáVEL
ANGELA WANKE

coNcEpção gráficA
REGINALDO DE BARROS

fotoS
SILVIO AURICHIO, BANCO DE IMAGENS DA AV, SHUTTERSTOCK

iMprESSão
GRÁFICA MONALISA










