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Relatório 
AV 2014 
Pelo quarto ano consecutivo a Associação Viking 
traz para você seu Relatório de Atividades. O 
objetivo é retratar os acontecimentos do último 
ano e também servir como documento histórico 
para o futuro. 

Mais uma vez, você encontra nas próximas 
páginas muitos registros de verdadeira qualidade 
de vida. São festas, excursões, baladas, torneios, 
treinos, campeonatos, cursos, inaugurações ... 
atividades que reuniram, dezenas, centenas e até 
milhares de pessoas. Em 2014, a AV também 
avançou muito no seu cronograma de obras e 
entregou quatro novos importantes espaços de 
esporte e lazer para seus associados: a reforma 
do Campo de Futebol; a nova Pista de Atletismo, 
novas churrasqueiras individuais, um quiosque 
e o novíssimo Soccer Bar. Obras que garantem 
não apenas a expansão dos espaços disponíveis, 
mas também criam novos hábitos entre os 
associados, como o incremento dos treinos de 
condicionamento físico, que aconteceu com a 

nova Pista de Atletismo, por exemplo.

Em 2014 também celebramos a conquista 
de importantes medalhas nos Jogos do Sesi, 
com destaque para o Futebol Sete Master, 
que foi campeão brasileiro. Mas as medalhas 
não pararam por aí. O ano também foi 
marcado pelo incremento de participação 
de associados na prática das corridas, com 
ampla assessoria da AV na participação de 
diversas provas. 

A Associação Viking, orientada pelos 
princípios do Programa Volvo de Qualidade 
de Vida, mais uma vez 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 
até mesmo aos melhores clubes privados de 
lazer. Não só pela infraestrutura oferecida, 
como pela diversidade de suas atividades.

Sejam sempre bem-vindos! A AV é um clube 
para você!
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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 pelo 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

Os números dão a exata clareza do quanto 
a Associação Viking tem contribuído, ano a 
ano, para transformar ações e infraestrutura 
em Qualidade de Vida. Aqui, dados curiosos 
do quanto os eventos e atividades cotidianas 
atingem associados e convidados. Mas mais 
que números, o que justifica o empenho das 
equipes de técnicos, o trabalho do Conselho 
Consultivo, o alinhamento com as diretrizes 
do Programa Volvo de Qualidade de Vida é 
que a alegria do encontro, a animação da fes-
ta, a sensação de vitória em concluir mais um 
prova esportiva, de conquistar uma medalha, 
de fazer um gol, não se traduzem, se vivenci-
am! A AV cria experiências de vida. E essas, 
não tem como contar, apenas como guardar 
na memória de quem as viveu.
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Números 
globais

Número de aces-
sos a home-
page foi de 

15.765

550pessoas 
matriculadas na 

Academia

250 pessoas foi 
a média de público 
nas Sextas Especi-

ais em 2014

6.500 partici-
pantes nos grandes 
eventos (Festa da 

Criança e Festa 
Junina). Recorde de 

público, superando os 
anos anteriores

500 crianças 
particpantes nas 

Colônias de Férias de 
verão e inverno

1301 atletas 
participaram das 

corridas por meio da 
assessoria da AV

29,61% foi o 
crescimento de fre-
quência de associa-
dos na AV em 2014

691 pessoas  
participaram das 

Excursões da AV em 
2014

600 associados 
e familiares partiparam 

do Torneio de Fute-
bol que inaugurou as 

obras no campo

XXX atletas 
participaram das 

provas do SESI em 
2014

960 inscritos na 
13ª Corrida Rústica 

Volvo
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57.308  2014

44.216  2013

44.927  2012

Associados

  Qtde       Ano

58.004  2014

52.699  2013

53.558  2012

Convidados

  Qtde       Ano

115.312  2014

96.915  2013

98.485  2012

Total

  Qtde       Ano

29,61%
foi o crescimento na 
frequência de asso-
ciados (funcionários 
+ dependentes ) de 

2013 a 2014.

9,15%
foi o crescimento 
na frequência de 

convidados na AV 
de 2013 a 2014.

15,95%
foi o crescimento 

na frequência total 
(associados + con-
vidados) na AV de 

2013 a 2014.

Obs.: Em 2012  e 2013 foi efetuada uma série de obras de melhorias na in-
fraestrutura da Associação Viking, o que coincidiu com o fechamento de alguns 
espaços de lazer contribuindo para a queda da taxa de frequência.

FREQUÊNCIA
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Espaços sociais

Individuais

Quiosque *

Salão de Festas

Salão VIP

Salão Araucária

Churrasqueira B
2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

208 reservas

229 reservas

1.287 reservas

1.511 reservas

0 reservas

15 reservas

0 reservas

288 reservas

274 reservas

288 reservas

303 reservas

285 reservas

RESERVAS

Eventos/reuniões VdB

0 

152

108

150 151 142

Salão de Festas Salão VIP Salão Araucária

2013 **   2014 2013       2014 2013       2014

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

(**) O Salão de Festas esteve blo-
queado como refeitório boa parte do 
período.
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RItmo dE obRAS SE mANtém ACElERAdo Em 2014
Na AV, o ritmo de obras - acentuado desde 2012 – continuou acelerado em 
2014. Grandes obras, como a entrega do Campo de Futebol aos associados 
e também a inauguração do Soccer Bar, marcaram o ano. Além disso, um 
novo complexo de churrasqueira garantiu ainda mais espaços de lazer para 
os associados e suas famílias. Confira!

PEqUENAS 
OBRAS. GRANdES 
MUdANÇAS

E
m 2014, além das grandes obras a AV também 
promoveu pequenas reformas e ampliações que 
garantiram mais conforto aos associados e reforço 
à infraestrutura interna. É o caso da construção 
da Estação de Distribuição de Energia, localizada 

entre o Campo de Futebol Sintético e o Ginásio de 
Esportes. A Estação garante segurança à AV, na distribuição 
de energia para todas as áreas comuns. No seu interior 
estão colocados os disjuntores e máquinas de força. Outra 
obra importante na AV foi a revitalização e construção de 
novas calçadas, além da pavimentação de áreas internas.
Outra mudança foi a instalações de placas por toda a sede, 
para sinalizar o trânsito interno.

VOCÊ SABIA?
Na AV, as obras seguem o mesmo 
padrão de contratação realizado 
para as obras na Volvo, com a 
licitação de empresas e avaliação 
técnica da capacidade de 
atendimento. 

Em 2014, 15 empreiteiras 
trabalharam nas obras internas. 
No total mais de 450 funcionários 
estiveram envolvidos nas reformas e 
construções.

obras e 
manutenções
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Novo piso na Academia
Outra novidade nas obras da AV, em 2014, 
foi a troca do piso da Academia de Mus-
culação. A obra durou um mês e propor-
cionou mais conforto aos usuários. O novo 
piso, emborrachado, também traz mais se-
gurança e estabilidade aos equipamentos, 
já que nivelou a condição do piso anterior.

obras e 
manutenções
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O 
início de 2014 foi marcado 
pela entrega do Campo 
de Futebol. As obras foram 
completas e trouxeram 
modernidade ao espaço. A 

tecnologia empregada nas reformas foi o 
ponto alto da obra. Um novo sistema de 
drenagem, irrigação e a nova iluminação, 
com 250 lux garantem agora mais 
conforto aos jogadores e torcedores.  As 
dimensões do campo também foram 
ampliadas. O campo tem 103 metros de 
comprimento por 66 metros de largura. 
Além disso, um novo vestiário – masculino 
e feminino – foi reformado. O espaço 
oferece banheiros e sala de vestir. Há 
ainda chuveiros para o banho dos atletas 
após aquele bate-bola. A estrutura é uma 
das mais modernas de campos de futebol 
em associações, comparável até mesmo 
aos campos disponíveis para treinamento 
de times de futebol profissional.

UM CAMPO 
dE FUTEBOl, 
INTEIRAMENTE 
REFORMAdO!

Sistema de captação da água da chuva
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As obras do Campo de Futebol foram entregues 
no dia 1º de fevereiro, sábado, em um evento 
especial que contou com a presença de mais 
de 500 pessoas – entre atletas, familiares e 
torcida. Um Torneio de Futebol foi organizado 

Pista de Atletismo
A estrutura do Campo de Futebol foi con-
templada com uma nova pista de atletismo. 
A pista, que dá a volta no campo tem 370 
metros e quatro raias delimitadas para 
treinamento. O piso é todo emborracha-
do, garantindo segurança aos treinos e 
maior performance aos atletas. Em 2014 
o espaço foi muito utilizado pelos associa-
dos, para treinos livres e também para os 
treinos regulares coordenados pela equipe 
da AV.

VOCÊ SABIA?
Que durante o ano de 2014, mais de 181 
partidas de futebol foram realizadas no 
novo campo?

Que a Pista de Atletismo é o local de treinamentos físicos 
que reuniram, em 2014, mais de 50 participantes? As 
aulas acontecem regularmente dois dias por semana.

para inaugurar as obras. Além de belas 
jogadas e muitos gols, o Torneio também 
trouxe para dentro de campo a alegria de 
quem participou de um momento histórico. 
O presidente do Grupo Volvo América 

Latina, Roger Alm, e o 
vice-presidente de RH e 
Assuntos Corporativos 
do Grupo Volvo América 
Latina, Carlos Morassutti, 
participaram do momento 
de descerramento da placa 
inaugural. Além dos jogos 
entre funcionários, o evento 
contou com uma partida da 
seleção Volvo de futebol, 
contra atletas de futebol 
profissional paranaense. 

REINAUgURAção 
do CAmPo FoI Um 
SUCESSo!
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SOCCER BAR É O 
NOVO ESPAÇO dA AV

N
o dia 30 de setembro, foi aberto na AV mais um 
espaço de lazer para os associados: o Soccer 
Bar. Trata-se de um bar temático, construído logo 
em frente ao Campo de Futebol Sintético, próximo 
também ao antigo Bar da AV. 

O novo bar tem capacidade para atender até 240 pessoas, e 
oferece um amplo espaço para mesas com muito conforto aos 
convidados que podem assistir às partidas de futebol, através 
de uma visão panorâmica, ou curtir outros eventos programa-
dos para o espaço. A proposta do bar, inclusive, é essa mes-
ma, abrigar outros eventos além daqueles relacionados ao 
futebol. Na infraestrutura estão 5 TVs de 60 polegadas, de alta 
definição, para a transmissão de programas ao vivo, acesso à 
internet via wi-fi, cozinha, sanitários internos e ar condicionado. 
Uma sala especial para os apreciadores do truco e um painel 
que expõem os principais troféus esportivos conquistados pe-
los atletas Volvo são atrações do local. 

VOCÊ SABIA?
A lanchonete é atendida pela 
equipe da Colônia Lanches.

O antigo Bar da AV será demo-
lido. Em seu lugar será construí-
do o novo Centro de Eventos da 
AV. As obras, deverão começar 
em 2016.
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Embora temático, o novo espaço é destina-
do não só para quem está na AV para curtir 
um futebol, mas o objetivo é que ele seja o 
ponto de encontro de todos os associados 
que queiram curtir suas horas de lazer em 
um espaço aconchegante e bem estrutura-
do. No Soccer Bar, por exemplo, os eventos 
das noites de sexta-feira já tem endereço 
garantido. Também há espaço de Truco e 
entre as atrações do local um painel com 
os troféus ganhos pelas equipes Volvo em 
vários campeonatos esportivos. 

HoRáRIo dE FUNCIoNAmENto

Aberto de terça a domingo, o Soccer Bar 
terá horário especial de funcionamento. 
Nos finais de semana será aberto das 10h 
às 18h. Já nas terças, quartas e quintas, o 
espaço abre às 16h e fica até às 23h30. 
Na sexta-feira o local ficará disponível até 
às 00h30. No caso de eventos especiais, o 
horário será também diferenciado.

ESPAÇO    
MUlTIUSO
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NOVAS ChURRASqUEIRAS 

U
ma das obras muito esperada 
pelos associados foi a reforma 
na área das churrasqueiras 
individuais, localizadas no bosque. 
Foram construídas sete novas 

churrasqueiras individuais e um quiosque, 
com capacidade para o atendimento de 
40 pessoas. As churrasqueiras individuais 
que já haviam no local também sofreram 
reformas com a troca de piso, instalação de 
novos tampos de granito e a substituição das 
atuais lonas por vidros.  Outra novidade: as 
churrasqueiras também passaram a contar 
com alguns utensílios, para oferecer mais 
comodidade aos usuários, como talheres e 
pratos que serão armazenados em armários 
próprios em cada uma das churrasqueiras. 
O projeto de revitalização das churrasqueiras 
prevê ainda a construção de novos sanitários, 
um novo almoxarifado próximo ao local e novas 
ruas de acesso. 

Com a entrega das 
novas churrasqueiras, 
no final de 2014, a 
expectativa é que a 
procura aumente ainda 
mais.

VOCÊ SABIA?
Que o espaço das churrasqueiras 
é um dos mais procurados da AV? 
Em 2014 foram 1.740 reservas 
realizadas. Aproximadamente 
43 mil pessoas curtiram um 
churrasquinho na AV em 2014.
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Esse é o número de convida-
dos que é possível atender 
simultaneamente para um 
saboroso churrasco!

ESPAço gARANtIdo PARA o 
CHURRASCo!
No total o associado conta atualmente com:

• 16 Churrasqueiras Individuais – 25 pessoas cada.
• 1 Churrasqueira B – 90 pessoas
• 1 quiosque – 40 pessoas

530

mUdANçAS No                
EStACIoNAmENto
A inclusão de novas churrasqueiras 
extinguiu a área de estacionamento exclusivo 
que havia no local, o acesso a carros fica 
somente para carga e descarga. Os carros 
devem utilizar o estacionamento do bar. 

dEmolIção dA ColEtIVA A
A ampliação das churrasqueiras atendeu a demanda 
que exigiu a demolição do prédio ocupado pelas 
Churrasqueiras Coletivas A, que ficava próxima 
à Casa Cultural. O espaço foi interditado por 
problemas na estrutura do prédio, que tinha mais 
de 25 anos.  Mesmo com a manutenção regular do 
local, avaliações técnicas mostraram que o telhado 
oferecia riscos de segurança aos usuários. A antiga 
churrasqueira coletiva foi demolida.
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Colônia 
de Férias

AlEGRIA 
E MUITA 
dIVERSÃO

J
á se vão décadas de animação. 
Desde que a primeira Colônia de 
Férias foi aberta para os filhos de 
associados, não faltou público. E 
olha que hoje em dia, já tem criança 

que virou monitor da Colônia. Cresceu 
e agora se preocupa com o bem-estar 
e com o lazer de dezenas de crianças e 
pré-adolescentes. Em 2014, mais de 500 
participantes festejaram as férias de verão 
e inverno na AV.

VOCÊ SABIA?
A primeira Colônia de Férias da AV 
aconteceu ainda na década de 80, quando 
os pais buscavam alternativas para seus 
filhos durante as férias e ganhou corpo na 
década de 90, com a participação média 
de mais de 500 crianças, nas duas fases 
da Colônia. 

A Colônia impressiona pelos 
números...

• 1.545 almoços foram servidos du-
rante a Colônia

• 3.090 lanches foram distribuídos, 
intercalando as refeições principais

• 20 monitores estiveram presentes
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No VERão,  
AlEgRIA FoI A 
oNdA!
Oficinas diversas, gincanas, passeios e o 
tradicional acantonamento foram apenas 
algumas das atrações da Colônia de Férias 
de Verão na AV. Em 2014 teve novidade 
também. A Cia dos Ventos trouxe para a 
Colônia oficina e teatro de bonecos. Na 
oficina, a garotada deu personalidade a um 
boneco com recorte, colagem e desenho. 
Foram criadas marionetes que puderam ser 
levadas para casa. As crianças puderam 
soltar a imaginação e representar para a 
família como foi o dia na Colônia. Além 
disso, os baixinhos participaram também da 
peça “A Casa dos Contadores de História”.  
No total 355 crianças e adolescentes 
participaram da Colônia de Verão que 
aconteceu entre os dias 20 e 24 de janeiro 
e entre os dias 27 e 31 de janeiro, em duas 
semanas distintas.

INVERNo tAmbém FoI  
QUENtE NA AV
Uma semana inteira para correr, pular, brincar e sorrir. 
Mesmo com as baixas temperaturas, na Colônia 
de Férias de Inverno as crianças de 9 a 12 anos 
praticaram sob coordenação do montanhista Thia-
go Mayer Michels, o slackline. O esporte que exige 
concentração, equilíbrio, consciência corporal, leva 
o praticante a caminhar sobre uma fita estreita de 
nylon, a uma altura de pelo menos 30 centímetros do 
chão. Os adolescentes adoraram. Para as crianças 
de 5 e 8 anos, as atividades foram ligadas ao meio 
ambiente. A garotada de 5 e 6 anos participou da 
oficina “Salvando os Animais”. Brincadeiras lúdicas 
ensinaram a preservação ambiental. Já a turma de 7 
a 8 anos se envolveu com alimentação saudável. Os 
monitores incentivaram o consumo de frutas, legumes 
e verduras. Plantaram mudas de alface e levaram para 
casa algumas verduras. No total, 160 participantes 
estiveram na AV de 30 de junho a 04 de julho.
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Festas e     
eventos 
da AV
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FEStA JUNINA
ATÉ SÃO JOÃO FICOU ANIMAdO!
A chuva caiu durante a madrugada. Mas na Festa Junina 
da AV, São Pedro deu trégua e a animação foi geral. Mais 
de três mil pessoas prestigiaram o evento, que aconteceu 
das 14h às 20h, no dia 7 de junho e foi avaliado com nota 
9,4 na pesquisa de satisfação. A garotada aproveitou as 
brincadeiras típicas da época e também as atividades 
recreativas. Na área de alimentação, o aroma do quentão 
convidava a um passeio pelas barracas. E tinha petisco 
para todo gosto: do pinhão e do espetinho aos doces 
juninos. Os adultos participaram do tradicional bingo, 
com prêmios como televisão, smartphone e bicicleta. No 
palco, apresentações musicais ao vivo, com o sertanejo 
de raiz da dupla Dennis e Durall e, no encerramento, um 
show de fogos de artifício. Uma das surpresas de 2014  
foi a participação de integrantes do Sesc Terceira Idade, 
resgatando a tradição da quadrilha. Os 30 idosos estavam 
vestidos a caráter e representaram um verdadeiro casório na 
roça.

VOCÊ SABIA?
2.500 kits juninos foram 
comercializados para os 
associados durante a festa. O kit 
(R$ 10,00 cada) dava direito a 
uma unidade de cachorro-quente, 
refrigerante, churros, pastel, 
algodão-doce, pipoca e um kit de 
doces cada. 

Três meses antes das festividades 
começarem, os preparativos 
para a festa já estão preparados. 
É necessário contratar os 
fornecedores, alinhar a agenda 
e ter certeza de que todos terão 
diversão garantida.

Em 2014, o show teve duração 
de 5 minutos.
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CRIANçA 
FElIz!

MAIS UMA   
SUPER FESTA!

D
ia 11 de outubro, foi um sábado inteiro para 
brincar, correr, pular e sorrir. A Festa da 
Criança é um dos maiores eventos da AV e 
foi realizada das 14h às 20h. A associação 
transformou a paisagem com brinquedos infláveis 

gigantes e com uma grande tenda para abrigar o público. 
Em 2014, um espaço especial foi reservado para os fãs de 
videogames. 

As crianças pequenas contaram com ambientes exclusivos, 
como o Espaço Kids, no Ginásio de Esportes, e o Cantinho 
Viking Feliz, no Salão de Festas. Enquanto na tenda, as 
atrações musicais e artísticas aconteceram no palco 
principal. 

No total, mais de 6.500 pessoas prestigiaram o evento, 
confirmando a festa como um dos maiores encontros de 
associados do ano, na AV. 
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VOCÊ SABIA?
140 pessoas estão envolvi-
das no atendimento dos 
convidados durante a festa. 
Além dos técnicos de lazer, 
dezenas de atendentes dos 
fornecedores contratados, 
se revezam para garantir o 
bom andamento da festa.
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A 
Noite do Horror da AV, que movimentou a associação 
nas últimas duas décadas, voltou ao calendário de 
2014 em grande estilo. A principal atração foi o “Mega 
Túnel do Horror” que, à semelhança do trem fantasma, 
prega sustos em quem se arrisca a atravessá-lo. O 

Ginásio de Esportes foi assombrado por criaturas de outro mundo, 
numa decoração temática. No palco, a Evidence Banda Show ani-
mou bruxas, monstros e vampiros. Os fantasiados concorreram ao 
sorteio de brindes. Mais de 850 pessoas participaram da noite!

UMA NOITE dE 
hORROR!

VOCÊ SABIA?
As mesas durante a festa foram 
gratuitas, sem reserva, ocupadas 
por ordem de chegada. Mas 
quem se programou para ir à 
festa, teve que providenciar 
a compra antecipada dos 
convites. No dia do evento, não 
tivemos vendas.
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mAIS UmA 
HomENAgEm       
àS mãES
Uma data tão especial como o 
Dia das Mães foi comemorado 
também em 2014, com um 
evento especial. No dia 11 
de maio foram programadas 
atividades femininas para 
as mães associadas e suas 
convidadas. Das 10h às 18h 
as mães tiveram à disposição, 
serviços de manicure, massagem 
e dicas de maquiagem e 
cuidados com a pele. O evento 
foi um sucesso!

No dIA dA mUlHER
Música e um ambiente especial transformaram 
o Salão de Festas da AV em um verdadeiro spa, 
no dia 8 de março, na comemoração do Dia da 
Mulher. Associadas, dependentes e convidadas 
aproveitaram os serviços de manicure, massagem, 
dicas de maquiagem e cuidados com a pele. A 
bambuterapia, técnica que utiliza bambus para 
massagem, atraiu quem visitava a AV e curtiu 
muito a programação especial.

dIA doS PAIS
Dia 10 de agosto a comemoração era 
para o Dia dos Pais, mas todo mundo 
pode aproveitar  a estrutura da Associação 
Viking para comemorar com sua família 
a data. Foram promovidas atividades 
recreativas que agradaram crianças e 
adultos. Um almoço especial foi realizado 
para celebrar a data e carinhos especiais, 
com a massoterapia foram oferecidos aos 
homenageados.
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MUITO AlÉM dA 
COMPETIÇÃO.      
UMA CONSAGRAÇÃO 
dO ESPORTE

A 
promoção de campeonatos esportivos está entre 
as atividades do Sesi desde 1947 e, desde então, 
os Jogos do Sesi se consagraram nacionalmente 
como uma das maiores organizações esportivas, 
mobilizando trabalhadores e empresários de milhares 

de indústrias. As empresas de Curitiba participam de duas fases 
Regional e Estadual. Os campeões da Fase Estadual seguem 
para a competição nacional. Em 2014, mais uma vez a Volvo 
participou das competições com dezenas de atletas. A coleção 
de medalhas e pódiuns foi grande. E, em duas modalidades, os 
atletas Volvo seguiram representando o Paraná, na competição 
nacional.

Jogos do SESI
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FASE REgIoNAl 
O primeiro grande desafio

• 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

Em 2014, a Volvo contou com a participação de 
XXX atletas, na Fase Regional da competição. A 
primeira fase em que a Volvo participa. Os jogos 
aconteceram em Curitiba entre os meses de abril 

e agosto. Nesta fase, participaram em todo o Estado 189 
empresas, reunindo 3.834 trabalhadores atletas.

Mais de 400 horas de 
treinamento foram realizadas 
em 2014 pelos atletas Volvo.

VOCÊ SABIA?
Há mais de 30 anos a Volvo 
participa dos Jogos do SESI. 
Nas primeiras competições, o 
Futebol era o esporte que mais 
garantia medalhas.

• Truco     
• Vôlei de Praia Feminino                                                                         
• Vôlei de Praia Masculino                                                                  
• Voleibol Feminino 
• Voleibol Masculino                                                      
• Xadrez           
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A participação das equipes Volvo 
foi memorável em mais uma 
etapa dos Jogos do SESI Paraná. 
Cinco modalidades conquistaram 

medalhas, confirmando mais uma vez 
o favoritismo Volvo na competição. As 
provas aconteceram em Curitiba, com 
competições nos dias 14, 15 e 16 de 
novembro. O Futebol Master 7, levou 
o título pela segunda vez consecutiva, 
ganhando nos pênaltis da CNH, em um 
placar de 8 X 7. Na competição, o atleta 
Clodoaldo Lopes, foi o goleiro menos 
vazado. As equipes de Vôlei de Praia 
Masculino e Voleibol Feminino subiram 
ao pódium como campeões da etapa. 
A equipe de Basquetebol Masculina 
conquistou o vice-campeonato. E as 
meninas do Futsal Feminino também 
fizeram bonito: foram vice-campeãs e 
ainda trouxeram para casa as medalhas de  
artilheira, com a atleta Patricia Campelo 
Masson, e a goleira menos vazada, com a 
atleta Bárbara Graciano. 

mUItAS 
mEdAlHAS 
NA FASE 
EStAdUAl 
do SESI 
2014

Vôlei de Praia leva medalha
A equipe de Vôlei de Praia Masculino, 
garantiu o primeiro lugar do pódium 
na Etapa Estadual do SESI 2014. Os 
jogos  aconteceram em Curitiba. Cinco 
empresas participaram da disputa.

Futsal feminino faz bonito no 
SESI 2014
As meninas do Futsal Feminino também 
fizeram bonito na Etapa Estadual dos 
Jogos do SESI 2014: foram vice-campeãs 
e ainda trouxeram para casa a medalha de  
artilheira, com a atleta Patricia Campelo 
Masson. 
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basquete conquista prata 
no SESI 2014
Em um torneio disputado, e mesmo 
a equipe sendo convidada para 
participar da Fase Estadual, a 
equipe de Basquetebol da Volvo 
jogou com muita determinação 
conquistando a medalha de prata.

Volvo é bi-campeão do Futebol Sete master
O Futebol Sete Master, levou o título de campeão pela segunda vez 
consecutiva, na fase estadual do SESI 2014 ganhando nos pênaltis da 
CNH, em um placar de 8 X 7, após empatar por 1X1 no tempo normal. Na 
competição, o atleta Clodoaldo Lopes, foi o goleiro menos vazado.

Voleibol Feminino é ouro 
no SESI 2014
Vencendo com belas jogadas, a 
equipe de Voleibol Feminino da 
Volvo, sagrou-se campeã da fase 
estadual dos Jogos do SESI 2014. 
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De 10 a 14 de setembro, aconteceu em 
Belém, Pará, a décima edição dos Jogos 
Nacionais do Sesi. Mais de 1.200 atletas 
de 200 empresas de todo o país partici-
pam das competições. A Volvo foi a Belém 
com a equipe de Futebol Sete Master e um 
atleta representando a Natação Masculina. 
Para chegar à disputa nacional, os atletas 
venceram a etapa sul-brasileira, disputada 
em Caxias, RS, em novembro de 2013. Na 
bagagem de volta das provas nacionais, 
medalhas para todos. 

O Futebol Sete Master conquistou 
o título de forma invicta, vencendo os 
quatro jogos disputados contra Honda 
(6X0), Mitsubishi (2X0), Fibrias (3X0) 
e Mitsubishi (4X1). Além disso o time 
da Volvo contou com o artilheiro da 
competição, Osmil de Souza, e teve 
o melhor goleiro da competição, que 
sofreu apenas um gol.Já o atleta César 
Gabardo, conquistou a medalha de prata 
na modalidade Nado Costas e ficou em 
quarto lugar na modalidade Nado Peito. 

VolVo é CAmPEã NOS 
JOGOS NACIONAIS DO 
SESI 2014
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Equipe Futebol master - Campeã Nacional Sesi
Clodoaldo Lopes, Alexandre Colatusso, Edivaldo Gomes, Eduardo Gonçalves 
Gomes, Evandro Santos, Iveraldo Constantino, José Rogério Westermani, Lean-
dro Rabelo, Luciano Siqueira, Marcelo Justino, Osmil de Souza, Reginaldo Mafra 
Delgado, Cristiano Schuh (técnico), Paulo César Oliveira (auxiliar técnico).

Atleta – Natação Masculina 
César Gabardo

VOCÊ SABIA?
As despesas de viagem dos atletas 
como hospedagem, transporte e 
alimentação são pagas pelo SESI.

As modalidades truco, dominó, Bola 
8, tênis de mesa, tênis de campo e 
xadrez têm torneios ao longo do ano 
para definir quem representa a Volvo 
no SESI. Para as demais provas, a 
escolha é feita pela seleção de atletas, 
conforme performance em atividades 
internas.
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CorrEndo 
Em FrEnTE
Mais um ano em que os associados 
da AV correram pra valer. O ritmo de 
atletas que aderiram à essa prática es-
portiva não diminuiu, pelo contrário, se 
mantém intensa. Em 2014 a AV prestou 
assessoria para 16 corridas e contou 
com a participação de 1.301 atletas.

Para participar dos treinos e das corri-
das promovidas pela AV é necessário 
apresentar um atestado de saúde, que 
pode ser obtido em consulta médica no 
próprio Ambulatório da Volvo.

Corridas 
Rústicas
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PRoVA      PARtICIPANtES            dAtA

CORRIDA NOTURNA UNIMED          36         16-FEV

NIGHT RUN - ETAPA MARTE         30          29-MAR

CIRCUITO DAS INDÚSTRIAS - ETAPA COPEL       80          06-ABR

CORRIDA DAS ESTAÇÕES - ETAPA OUTONO       55          27-ABR

CIRCUITO DAS INDÚSTRIAS - ETAPA RENAULT      115          04-MAI

STHADIUM MARATHON          28          11-MAI

CIRCUITO DAS INDÚSTRIAS - ETAPA NOVOZYMES      86          15-JUN

CORRIDA DAS ESTAÇÕES - ETAPA INVERNO       35          03-AGO

CIRCUITO DAS INDÚSTRIAS - ETAPA BOSCH      120          24-AGO

MEIA MARATONA DE CURITIBA         34          31-AGO

MEIA MARATONA DE FOZ DO IGUAÇU        20          14-SET

CIRCUITO DAS INDÚSTRIAS - ETAPA VOLVO      191          21-SET

CIRCUITO CAIXA DE CORRIDAS        80          19-OUT

CORRIDA CORRER E CAMINHAR - ETAPA VOLVO     270          09-NOV

MARATONA CAIXA DE CURITIBA        31          16-NOV

CIRCUITO DAS INDÚSTRIAS  - ETAPA SESI       90          23-NOV

TOTAl                  1.301 

AS CoRRIdAS dE 2014
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VOCÊ SABIA?
Em 2014 o percurso de 10 km 
foi a corrida com o maior número 
de adeptos: 716 pessoas. Juntos 
eles percorreram mais de 7.160 
km. Se fosse uma linha reta daria 
para sair de Curitiba e chegar a 
Miami, Estados Unidos, com folga!

3.500 copos de água foram 
distribuídos durante as provas de 
corridas, para os associados da 
AV.

Quase uma tonelada de frutas 
foi distribuída nas paradas, como 
lanche pré e pós-corrida.

1.350 barrinhas de cereais foram 
consumidos ao longo de um ano, 
na barraca que atende os atletas 
assessorados pela AV.

Depois de um sábado chuvoso, o sol iluminou o 
domingo pra 13ª Corrida Rústica da Volvo,que 
aconteceu no dia 09 de novembro. No total a 
prova contou com 960 atletas inscritos, 191 da 
Volvo.  Desde cedo, a assessoria Volvo prestou 
assistência aos corredores, com café da manhã, 
guarda-volumes e entrega de kits para os corre-
dores.

A Corrida Rústica Volvo tem um percurso de 
10.250 metros, parte nas trilhas do Parque do 
Passaúna. É uma das mais aguardadas do Cir-
cuito de Corridas Rústicas das Indústrias. 
Em 2014, a Volvo foi campeã nas categorias 
feminina e masculina por equipe.

CoRRIdA VolVo: 
qUASE MIl 
ATlETAS
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Pista de 
Atletismo

C
om as reformas no Campo de 
Futebol, a AV ganhou um novo 
espaço de esporte: a pista de 
atletismo. São 370 metros de 
extensão, com uma forração 

especial emborrachada, que oferece mais 
aderência para os treinos. A pista oferece 
quatro raias, para que os corredores 
possam ficar às suas marcas. Além de ser 
o local perfeito para provas esportivas, o 
novo espaço têm sido muito utilizado para 
treinamento e condicionamento físico, com 
ou sem acompanhamento dos técnicos da 
AV. É bastante comum observar associados 
utilizando o espaço para suas corridas além 
disso, tem crescido também o interesse 
dos associados pelos treinos regulares 
que acontecem na pista ou, quando chove, 
dentro do Ginásio de Esportes. 

CORRER, SUAR 
E FICAR EM 
dIA COM A 
SAÚdE
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Pista de 
Atletismo

tREINoS 
REgUlARES 
PARA 
CONDICIONAR O 
FíSICO
São dois dias por semana, em três horários 
disponíveis para atender até 25 alunos por 
horário. Às terças e quintas, nos horários 15h15, 
16h30 e 17h45, a pista de atletismo é o 
palco de treinos regulares. O condicionamento 
físico inclui um treino orientado com corridas 
intercaladas por exercícios de resistência. Em 
2014, mais de 50 associados acompanharam 
regularmente os treinos que não têm custo para  
participar, contudo, os atletas devem  apresentar 
o atestado médico, que pode ser obtido no 
Ambulatório da Volvo, mediante uma avaliação 
médica.

VOCÊ SABIA?
O piso emborrachado utilizado 
na pista é de última geração e 
pode ser encontrado nas prin-
cipais pistas oficiais de com-
petição de atletismo do país.
O piso é reciclável e absorve o 
impacto dos atletas durante o 
exercício.
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torneios
GARRA, 
MEdAlhAS 
E ESPíRITO 
ESPORTIVO

E
m 2014, muitos torneios 
e competições internas 
movimentaram os as-
sociados. O que se viu 
em quadra e campos foi 

o espírito esportivo, a alegria da 
confraternização entre amigos e 
o exercício pleno da qualidade de 
vida. Confira alguns resultados de 
2014!
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INAUGURAÇÃO 
dO CAMPO dE 
FUTEBOl
Em fevereiro, como abertura oficial do novo campo, 
uma grande festa movimentou os associados. O 
evento, que aconteceu no dia1º de fevereiro, contou 
com a participação de 300 atletas, que puderam 
viver, em jogos corridos de 15 minutos, as emoções 
de entrar no campo novinho em folha. Houve queima 
de fogos na entrada de todas as equipes e todos 
os jogos foram narrados por César Junior (narrador 
esportivo da Rádio CBN). O primeiro gol do novo 
campo foi marcado pelo associado Marcos Kulka. 
No total, mais de 18 times foram formados. 

Além dos jogos entre os funcionários aconteceram os 
jogos das Seleções Volvo: seleção de Master Volvo X 
Ex-jogadores das seleções Volvo. E seleção de Futsal 
Volvo X Seleção de Futebol Sete livre Volvo. 
A série de jogos foi finalizada com uma belíssima 
competição  com jogo da Seleção de Futebol Volvo 
X Ex-jogadores Profissionais. Enquanto a festa acon-
tecia no campo, o Viking’s Bar oferecia uma deliciosa 
feijoada, animada por uma banda de samba e pagode.

Sorteio de brindes
Durante o evento foram sortea-
dos inúmeros brindes para os 
inscritos e torcedores presentes:

• 20 bolas “BRAZUCA” 

• 06 Camisas Oficiais da Se-
leção Brasileira “Neymar JR”

• 10 Camisas da Associação 
Viking
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Sempre uma sensação na AV, os 
torneios de truco realizados ao longo 
do ano são um dos pontos altos da 
programação. Em 2014, várias duplas 
revezaram a liderança tanto no Torneio 
do 1º turno, quanto no Truco da Madru-
gada. Confira como ficou o ranking de 
2014!

Ranking truco – 1º turno

Dupla Campeã da 1ª Etapa
André e Cezinha

Dupla Campeã da 2ª Etapa
Paulinho e leandro

Dupla Campeã da 3ª Etapa
Simão e Tio lu

Dupla Campeã da 4ª Etapa
Evandro e Vinícius

Dupla Campeã da 5ª Etapa
Baranoski e Pereira

Observação – A 5ª etapa do 
Truco da madrugada não foi 
realizada, devido ao fechamento 
do Bar da AV, par construção 
do novo Soccer Bar.

Ranking truco da madrugada

Dupla Campeã da 1ª Etapa
Edi e Rodrigo

Dupla Campeã da 2ª Etapa
Sérgio e Agnaldo

Dupla Campeã da 3ª Etapa
Marcos T. e Marcos V.

Dupla Campeã da 4ª Etapa
Edi e Rodrigo

toRNEIo 
dE tRUCo
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CoPA VIkINg 
dE FUtEbol 
dE CAmPo
Com 23 equipes inscritas, e mais de 
400 atletas. A Copa Viking de Futebol de 
Campo 2014 foi um sucesso! Os jogos 
aconteceram de fevereiro à agosto. As 
partidas foram muito disputadas e novos 
atletas foram revelados como grandes 
promessas para representar a equipe 
Volvo em campeonatos oficiais, como 
os do SESI. No final o campeonato foi 
conquistado pela equipe PAUNASCANIA. 
O vice campeonato ficou com o BOCA 
JUNIOR.

FUtEbol             
SEtE 
mAStER

Com seis equipes participantes, o Torneio de Futebol Sete Master 
Quarentinha animou a galera. A competição aconteceu de maio a 
julho e reuniu mais de 70 atletas. Os jogos aconteceram no cam-
po de Futebol Society e garantiram muitos gols e o reencontro 
dos amigos em torno do esporte. Como vencedor do Torneio, a 
equipe GALÁTICOS levou o troféu e ainda garantiu a artilharia da 
competição com o atleta Marcos Santos o “Truquinho” com 7 gols 
marcados, com a certeza de quem em 2015 tem mais!
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toRNEIoS 
dE tÊNIS dE 
mESA

Abril foi mês de Tênis de Mesa na AV. O Torneio reuniu 14 par-
ticipantes internos que provaram técnica e habilidade em belas 
disputas. Os três primeiros colocados na prova foram Daniele 
de Oliveira, Luiz Gustavo Fagundes e Antonio Carlos Alves. 
Já em novembro, a dose foi repetida, mas com a possibilidade 
de participação de atletas externos. O Torneio reuniu 18 pes-
soas e também provou que ninguém veio para o Torneio só por 
brincadeira. A competição foi acirrada.  O Torneio de Tênis de 
Mesa, de novembro, os três primeiros colocados do Torneio fo-
ram 1º Lugar Julio Omori, 2º Lugar Jayme Alfredo Borges Junior 
e 3º Lugar Jhonatan Balchak.

toRNEIo 
dE XAdREz

Como torneios preparativos para os Jogos 
do SESI, o Torneio de Xadrez aconteceu em 
março. Quatro competidores participaram 
das provas e foram selecionados para repre-
sentar a Volvo nos Jogos do SESI.
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CAmPEoNAto 
dE FUtEbol 
SINtétICo 
O Campeonato contou com a inscrição de 
7 equipes na 1ª divisão e 23 na 2ª divisão, 
totalizando mais de 400 participantes. Devido 
ao grande número de times inscritos e a 
grande quantidade de jogos, o campeonato 
se estenderá também pelos primeiros meses 
de 2015. 

2º toRNEIo 
dE VôlEI dE 
PRAIA

As quadras de areia da AV receberam cinco 
equipes para o 2º Torneio de Vôlei de Praia, 
realizado em 01 de novembro. O Torneio 
distribuiu medalhas para os três primeiros 
colocados, mas certamente todos os 20 par-
ticipantes saíram com a sensação de vitória 
da quadra. Afinal, esporte, energia e espírito 
esportivo são ganhos compartilhados por 
todos.

Confira os 
campeões!

• 1º lugar: VOLVO

• 2º lugar: RENAULT

• 3º lugar: DUQUE 2
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Academia
MUSCUlAÇÃO 
PARA TOdOS
Com equipamentos modernos e 
orientação profissional, a Sala de 
Musculação é um dos espaços mais 
frequentados da AV. Em 2014, 549 
alunos estavam inscritos para participar 
dos treinos. Sendo que cerca de 500 
associados participam regularmente das 
aulas. A atividade é gratuita, não há taxas, 
nem mensalidades de participação. Para 
incrementar o treino é oferecida uma 
avaliação física para os interessados. O 
serviço também é gratuito mas deve ser 
agendado com antecedência, via intranet. 
São vários horários disponíveis. A média 
mensal de avaliações realizadas em 2014 
foi de 35 pessoas.

O qUE ACONTECE NA 
AVAlIAÇÃO FíSICA

Em média a avaliação física dura 
cerca de 30 minutos. Trata-se de um 
importante processo no treinamento 
esportivo ou na prescrição de 
exercícios físicos para saúde ou 
estética. Quanto maior o número de 
informações que o professor tiver do 
seu aluno, mais personalizada será a 
planilha de treinos.
 

Na avaliação física da AV é feita:
• Anamnese - perguntas para identificar histórico esportivo 

e pessoal; problemas de saúde; restrições médicas e 
medicamentos utilizados; e os objetivos do praticante.

• Medidas corporais - feitas com uma trena 
antropométrica, medimos as circunferências de membros 
superiores, tronco e membros inferiores.

• Composição corporal – verifica-se o peso e a altura 
atuais e detectamos o percentual de gordura, peso de 
gordura, peso de massa muscular, peso ideal e índice de 
massa corporal (IMC).

• Análise postural
• Testes de flexibilidade e força
• Teste cardiorrespiratório
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Manutenções na Academia
A AV continua investindo no aparelhamento de sua Academ-
ia de Musculação. Em 2013, novos equipamentos e um 
novo sistema de controle de acesso foram implantados. Em 
2014, as reformas ficaram por conta do novo piso, que pas-
sou a ser emborrachado. Com isso, há mais conforto para 
os alunos e também mais funcionalidade para o espaço. As 
mudanças aconteceram no mês de janeiro.

Yoga no almoço 
Na AV, alguns associados têm encontro marcado com 
a Yoga no horário do almoço. As aulas, que aconte-
cem as segundas, quartas e sextas, acontecem na 
Sala de Ginástica. Conhecida por seus benefícios 
físicos e emocionais, a prática promove o controle da 
ansiedade, aumento da concentração, alongamento e 
tônus muscular. Em 2014, 15 alunos frequentaram as 
aulas regularmente. 

Sala de ginástica
Na AV, a Sala de Ginástica é utilizada para aulas 
de Alongamento e Body Pump. Todas as ativ-
idades têm acompanhamento profissional. As 
aulas são gratuitas.
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Excursões 
e passeios

Em 2014, a AV mais uma vez levou os asso-
ciados para destinos diversos. As excursões 
e passeios ecológicos cada vez atraem mais 
pessoas e são sempre diversão garantida. 
Confira os destinos que marcaram o ano!

MUITOS dESTINOS. 
MUITAS PAISAGENS.

O Carnaval em Florianópolis 
abriu a temporada de 
viagens da AV, em 2014. 
A excursão, que foi de 
01 a 04 de março, foi 
novamente um sucesso. 
Com 28 participantes, 
quem foi pode curtir a orla 
da capital catarinense e 
também o samba da terrinha. 
A avaliação dos dias de 
descanso foi bastante 
positiva.

CARNAVAl EM 
FlORIANóPOlIS
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PASSEIOS PElA 
SERRA dO MAR
Descer a Serra do Mar de trem 
é um excelente passeio. Além da 
beleza da paisagem, a experiência 
de viajar de trem é, no mínimo, 
diferente e agrada várias faixas de 
idade. Em 2014, a AV promoveu 
dois passeios com esse desti-
no. E na hora do almoço? Um 
delicioso barreado em Morretes. 
Em 2014, foram duas excursões 
com esse destino encantador. A 
primeira aconteceu no dia 18 de 
maio, com 89 participantes. E no 
dia 30 de agosto, mais 87 pes-
soas puderam saborear deliciosos 
momentos também!

CASCANÉIA COM 
PARTICIPAÇÃO MáXIMA

Nada menos que 80 pessoas foram ao 
Parque de Águas de Cascanéia, no dia 
16 de março, em mais um passeio da 
AV. O local é um verdadeiro paraíso das 
águas.  Hoje a estrutura conta com uma 
área com mais de 100.000 m², atrações 
para toda a família e uma beleza natural 
pouco encontrada em outros Parques. A 
Cascanéia é considerada o melhor Parque 
Aquático de Santa Catarina. São várias 
piscinas, toboáguas, e muitas áreas verdes 
para curtir de perto a natureza. Por isso, 
a diversão é sempre garantida! Tanto é 
que no dia 1º de novembro, a viagem foi 
repetida. Os participantes trouxeram na  
bagagem fotos, lembranças e, certamente, 
um cansaço gostoso de um dia cheio de 
diversão.

E, claro, outra excursão que foi sucesso garan-
tido em 2014 foi a viagem até o Parque Beto 
Carrero, em Penha, SC. A primeira excursão 
do ano aconteceu no dia 06 de abril, com 
82 participantes. Já no dia 23 de agosto, 
outra viagem ao parque também comprovou 
o sucesso dessa atração. Nada menos que 
90 pessoas passaram o dia se divertindo pra 
valer. Mais duas viagens que ficaram marcadas 
na memória. 

BETO CARRERO É 
SEMPRE ShOw!
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BIKE AVENTURA NA lAPA
E quem gosta de aventura, teve diversão em dose dupla. Nos dias 18 e 25 de 
outubro, um passeio de um dia levou os associados e convidados para um pas-
seio de bicicleta na histórica cidade da Lapa. A estrutura oferecida garantiu como-
didade. As bicicletas seguiram na van com os participantes e, caso alguém não 
conseguisse fazer todo o trajeto, podia contar com a assessoria do transporte, 
para deixar a bicicleta de lado e curtir o percurso sem precisar pedalar. Mas quem 
disse que alguém fica de fora de uma super trilha com as delícias das pedaladas? 
Em cada um dos passeios, foram 15 participantes curtindo a paisagem.

hISTóRIAS dE 
PESCAdOR?
Maio foi mês de muitas histórias de 
pescador na AV. Mais uma vez, a excursão 
que leva os apreciadores da pesca para 
momentos de puro relax junto à natureza 
foi um sucesso. De 1º a 4 de maio, 40 
participantes puderam reunir centenas de 
novas histórias de pescador. A excursão foi 
para Presidente Epitácio, em São Paulo. 
E, mais uma vez, essa foi uma daquelas 
excursões que nem bem abriu as vagas já 
estava completa. 

NAS qUEdAS dO 
IGUAÇÚ!
Foz do Iguaçú é uma das cidades mais 
turísticas do Brasil, que atrai visitantes do 
mundo todo e também da AV. No feriado 
de Corpus Christi, que foi de 19 a 22 
de maio, 44 pessoas se deliciaram na 
cidade e também puderam visitar Argentina 
e Paraguai. Mais um vez, a excursão foi 
memorável!
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CAldAS NOVAS FOI O 
dESTINO dA PáSCOA
Um feriado mais prolongado, que 
reuniu Páscoa e Tiradentes, permitiu 
um passeio um pouco mais longe. Em 
2014, a AV foi até Caldas Novas, em 
Goiás, para curtir o feriadão em alto 
estilo. Os participantes puderam curtir a 
hospedagem no hotel Di Roma e ainda 
desfrutar das piscinas de águas termais 
muito famosas na região, incluíndo um 
dia inteiro no Hot Park Resort. No total, 
20 pessoas curtiram a excursão que foi 
aérea, garantindo ainda mais conforto e 
comodidade para quem planejou dias 
de muita qualidade de vida.

E OS MOTORES RONCARAM...
E a emoção foi a centenas de cilindradas por hora.  
Com 16 participantes, mais uma vez a AV manteve a 
tradição de levar os associados para ver de perto o 
Grande Prêmio de Fórmula 1, que acontece em São 
Paulo. Em 2014, a excursão foi realizada entre os 
dias 08 e 09 de setembro. Os participantes puderam 
conhecer um pouco mais da infraestrutura de um evento 
gigantesco e viver a emoção da bandeirada final ao vivo 
e à cores.

VOCÊ SABIA?
691 pessoas participaram das ex-
cursões da AV em 2014.

As excursões de Foz do Iguaçu, 
Florianópolis e para a Fórmula 1 são 
as que mais cedo fecham o número 
de participantes.

Cada excursão é organizada, em 
média, de três meses até um ano 
antes de sua realização. Isso para 
garantir as melhores condições de 
pagamento e hospedagem para os 
participantes.
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SEXTAS SEMPRE ESPECIAIS
Para encerrar a semana em clima de animação, há anos a AV promove as Sextas Especiais, 
com atrações musicais no Viking´s Bar. Em 2014, o ano foi um pouco diferente. Em função 
das reformas, os eventos aconteceram somente no primeiro semestre. O Bar fechou, em 
junho, para demolição.  Contudo, não faltou animação. A programação começando às 22h 
e indo até às 3h30 da madrugada foi sempre uma pedida certa para quem soube começar 
bem o final de semana. Os ritmos variaram para agradar a todos. Teve sertanejo, samba, 
pagode e muito mais. 

31 de janeiro
Samba e pagode especiais
Grupo Jogada de Craque

14 de Fevereiro
noite Sertaneja
Dennys & Durall e Banda

14 de março
noite Sertaneja
Paulinho e Leandro 

28 de março
Pagode na AV
Banda Samba Lele

04 de abril
Sertanejo no Bar
Marjourie & Melaine

25 de abril

Pagode na AV
Banda Nova Edição 

30 de maio

noite Sertaneja
Dennys & Durall e Banda

obs.: todos os eventos con-
taram com a participação espe-
cial do DJ Lima.

Sexta 
Especial

VOCÊ SABIA?

Em média, mais 
de 250 pessoas 
participaram das 
Sextas Especiais da 
AV , em 2014?

Confira as principais atrações:



Um momento especialmente criado para 
agradar o público entre 12 e 17 anos. 
Assim é a Balada Viking, que acontece na 
AV. Oportunidades para a garotada dançar e 
fazer novas amizades, num ambiente seguro. 
Em 2014, o agito foi grande. Teve balada 
temática: Carnaval, de Fantasias, de Natal...  
sempre animado por muita música eletrôni-
ca, com um DJ especialmente contratado 
para animar a galera. Além disso, é possível 
retirar convites para acesso de não associa-
dos. No total, foram realizados oito eventos 
durante o ano.
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balada 
Viking

VOCÊ SABIA?
Teve muita gente comemorando 
seu aniversário com os ami-
gos na AV. Na Balada Viking é 
possível agendar previamente 
a comemoração para até dois 
aniversariantes, por evento. 
Cada um deles pode trazer 
até quinze convidados. A AV 
oferece até mesmo o bolo para 
os aniversariantes.  Em 2014 
foram realizados 10 aniversários 
de associados na Balada.
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Cursos
Um curso sobre estilo, etiqueta e 
maquiagem movimentou a AV em 2014. 
Nele, uma personal stylist esclareceu as 
dúvidas das participantes sobre moda, 
combinações adequadas e até um pouco 
de etiqueta. Tudo para que as partici-
pantes pudessem ficar cada vez mais 
contemporâneas. Na primeira edição 
do curso, que aconteceu no dia 20 de 
setembro, as 15 vagas oferecidas foram 
rapidamente preenchidas. Com isso 
foi necessário abrir uma nova turma em 
outubro, que aconteceu no dia 18, nova-
mente com lotação máxima.  A personal 
stylist Marcela Ronka foi a responsável 
pelo curso sobre estilo na AV. Os eventos 
aconteceram no Salão de Festas.

UM CURSO 
PARA 
APRIMORAR 
O ESTIlO
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Escolinha 
de futebol
No dia 08 de fevereiro reiniciaram as aulas da 
Escolinha de Futsal da AV. O projeto, que atende 
crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, 
com aulas sempre aos sábados, no Ginásio 
de Esportes, atende por turma cerca de 30 
alunos. A atividade é gratuita aos associados, 
que podem ainda convidar mais três crianças e 
adolescentes para participar das aulas, também 
sem qualquer custo. Além dos treinos técnicos 
e táticos, as aulas ampliam a sociabilização 
da garotada, que faz novas amizades e pode 
representar a AV em campeonatos.

CRAqUES MIRINS. 
FUTEBOl dO FUTURO

VoCÊ SAbIA?
No dia 24 de maio, a AV 
recebeu um Torneio Inter-
escolinhas de Futsal? Foi a 
3ª etapa da Copa Integrada 
de Futsal Infantil, com a 
presença de três escolinhas 
de futebol, com a presença 
de 120 participantes.



A Associação Viking acredita que a cultura e o esporte são 
ferramentas importantes na sociedade porque contribui 
diretamente para o desenvolvimento das pessoas, para a 
inclusão social e valorização da diversidade.  Ao desenvolver 
ações e projetos nestas áreas, a AV tem o objetivo de 
promover a democratização da cultura e do esporte, 
permitindo uma socidade mais cidadã. Por isso, há anos a 
AV realiza, por meio das Leis Federais de Incentivo à Cultura 
e ao Esporte, projetos que possibilitam transformações 
positivas na sociedade.

UM OlhAR 
PARA A 
SOCIEdAdE
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Projetos 
sociais

NA gINgA dA CAPoEIRA
O projeto “Capoeira e Cidadania” atende 400 
alunos do ensino público de Curitiba e Região 
Metropolitana, com aulas ministradas por 
profissionais especializados.  Para participar 
do projeto, inclusive, os alunos devem estar 
matriculados na rede pública de ensino.  As 
aulas acontecem às terças, quinta e sábado, 
no Ginásio de Esportes. O projeto permite 
ainda que Mestres da arte da Capoeira 
realizem cursos e workshops de acordo com a 
necessidade do público diretamente atendido 
pelo projeto, visando o intercâmbio e troca de 
experiências. Em 2014, os alunos participaram 
de várias apresentações e em 27 de setembro 
ocorreu um evento no Ginásio de Esportes reunindo apresentações, batizado e a troca de faixa 
dos alunos participantes do projeto e também convidados.

PROJETOS CULTURAIS 
E ESPORTIVOS 

REALIZADOS POR MEIO 
DAS LEIS FEDERAIS DE 

INCENTIVO À CULTURA E 
ESPORTE

Patrocínio: Apoio: Realização:
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VOCÊ SABIA?
A capoeira contribui para desenvolver 
a coordenação motora e o equilíbrio. 
Além disso, trata-se de um esporte 
genuinamente brasileiro, carregado de 
tradições culturais que tem como filo-
sofia os princípios morais do respeito 
mútuo, autocontrole e disciplina.

bolA NA CEStA
Desde 2011, a AV conta com o Núcleo Viking de 
Basquete um projeto esportivo de treinamento de 
basquete para crianças de 9 a 17 anos, masculino e 
feminino, como forma de promover a inclusão esportiva. 
Ao todo mais de 100 crianças e adolescentes e cerca 
de 30 adultos participaram do projeto, em 2014. 

Patrocínio: Realização:

oS AtlEtAS do FUtURo
Em parceria com o SESI, o Programa Atleta do Futuro 
tem como objetivo manter as crianças e adolescentes, 
no contra turno escolar, ocupados com atividades es-
portivas e culturais que promovam o desenvolvimento 
da cidadania. Para a realização deste Programa, a As-
sociação Viking cede o seu espaço e o SESI arca com 
os custos dos professores, do material esportivo e do 
lanche. Os alunos têm gratuitamente aulas duas vezes 
por semana, às quartas e sextas, das 14h às 17h. Em 
2014, participaram do projeto 70 crianças entre 11 e 
15 anos.
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o que foi 
notícia em 
2014
Reformas no Campo de Futebol 
são finalizadas
Com a inauguração, em fevereiro, do Campo 
de Futebol os associados puderam voltar 
a jogar suas partidas de futebol em um 
campo que não deixa nada a desejar aos dos 
melhores clubes profissionais da cidade.

demolições para novos 
empreendimentos
No segundo semestre foi realizada a demolição 
do Viking´s Bar, uma das principais obras da 
AV construída ainda na década de 80. O local 
dará espaço para o novo Centro de Eventos 
da AV. Também em 2014, foi executada a 
demolição das Churrasqueiras Coletivas A, 
também com o objetivo de abrir espaço para o 
complexo do novo Centro de Eventos.

Pista de Atletismo novinha
Ao redor do Campo de Futebol foi criada uma 
pista de atletismo para a prática de esportes. 
Os condicionamentos físicos da AV foram 
incrementados com a nova pista. Também são 

comuns os treinos particulares dos associados no 
novo espaço

Volvo é campeã nos Jogos 
Nacionais do SESI 2014
O Futebol Sete Master foi o grande campeão 
nacional do SESI, conquistando o título nacional 
de forma invicta na décima edição dos Jogos Na-
cional do SESI. Os jogos aconteceram em Belém, 
Pará, de 10 a 14 de setembro. Além disso, o time 
da Volvo contou com o artilheiro da competição,
Osmil de Souza, e teve o melhor goleiro da com-
petição, que sofreu apenas um gol. Já o atleta 
César Gabardo, conquistou a medalha de prata na 
modalidade Nado Costas e ficou em quarto lugar 
na modalidade Nado Peito.

Churrasqueiras individuais são 
ampliadas
O complexo de churrasqueiras individuais 
foi ampliado. Foram construídas sete novas 
churrasqueiras individuais e um quiosque, com 
capacidade para o atendimento de 40 pessoas.

Festa da AV batem recorde de 
público
Mais uma vez, as festas Junina e da Criança foram 
as grandes atrações do ano.  A Festa da Criança 
contou com a participação de 6 mil pessoas. Um 
recorde histórico da AV.
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Novo Conselho da 
AV é eleito
Com 964 votos, a Chapa RenovAção foi a 
vencedora da eleição para o novo Conselho 
Consultivo da AV 2015-2017. Duas chapas 
estavam na disputa e a vencedora conquistou 
o pleito com 64,18 % dos votos válidos. A 
votação, que foi realizada no dia 27 de no-
vembro, ocorreu de forma tranquila e contou 
com a participação de 1.535 associados. 
Na contagem dos votos foram registrados 12 
votos em branco e 21 votos nulos. O novo 
Conselho Consultivo da Associação Viking, 
tomará posse em fevereiro de 2015.

Conselho Consultivo da AV 2015-2017 
Representante do Conselho Consultivo - Sérgio Wambier
Vice-presidente do Conselho Consultivo - Egon Clausen
Comissão Social - Isabel Haviara, Evalner Sidney, Valdecir Regina (Sissa), 
Alex Figueiredo, Gláucio Santos
Conselho Fiscal - Paulo Turci
Comissão Disciplinar - Carlos Pacheco, Gilmar Carniel, Reginaldo Santos, 
Everson Rosa, Vilma Mattos

VOCÊ SABIA?
O Conselho Consultivo é o órgão 
de apoio do Diretor Executivo da 
AV. Entre suas funções estão o 
apoio e sugestões no Programa 
Anual de Atividades da AV, atuam 
como canal de comunicação 
direta entre os associados e o 
Diretor Executivo da AV; além 
de representar a Associação em 
eventos sociais e esportivas. 
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Incremento das churrasqueiras 
individuais
Com a ampliação do número de churrasqueiras 
individuais e a reforma das antigas, a AV 
passará a disponibilizar, com a contribuição 
de uma pequena taxa simbólica, um enxoval 
de pratos, talheres e outros apetrechos para 
churrascos, diretamente em cada unidade. O 
objetivo é trazer ainda mais comodidade aos 
associados.

Ritmo de obras continua
O ritmo de obras na AV, que tem sido muito 
intenso nos últimos três anos, deve continuar 
em 2015. A previsão é que no segundo 
semestre do ano inicie a Fase II de obras do 
Centro de Evento da AV. A Fase I constituiu-se 
da construção do Soccer Bar, na Fase II serão 
feitos novos salões e, na Fase III, está prevista 
a edificação do estacionamento com cerca de 
250 vagas.

muitas viagens no calendário
O ritmo de excursões e passeios deve 
continuar agitado no calendário da AV. Já 
estão confirmadas viagens para Foz do Iguaçú, 
Cascanéia, Beto Carrero, Fórmula 1 e muito 
mais.

o que vem 
por aí

Corridas planejadas
A assessoria aos associados que praticam a 
corrida regularmente continua firme. Em 2015, 
já estão previstas a participação em cerca de 
15 corridas.

Soccer bar
Com abertura do Soocer Bar, a AV vai promover 
muitos eventos no local em 2015. Um dos 
eventos já confirmado é a realização de Happy 
Hours às sexta-feiras, a partir das 18h, com 
música ao vivo. Também durante a semana 
estão programados almoços. Garantindo aos 
associados uma opção diferenciada para um 
almoço breve, saboroso e bem próximo do 
trabalho.

Atividades a mil
Em 2015, a AV vai oferecer um grande 
número de atividades aos seus associados, 
conforme tem acontecido todos os anos. As 
programações, que atendem toda a família, 
podem ser companhadas semanalmente pela 
Intranet da AV e outros canais de informação da 
Associação. Além disso, toda a infraestrutura – 
incrementada nos últimos anos – é  considerada 
uma das melhores de Curitiba e Região, 
comparável à infraestrutura de grandes clubes 
particulares.  Quadras esportivas, salões de 
festa, churrasqueiras, campos de futebol, 
Ginásio de Esportes, Soccer Bar, muito espaço 
verde estão a disposição dos associados e de 
toda sua família. Participe. Coloque a AV mais 
vezes na sua programação de 2015!
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Fique por dentro 
da 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 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
AdrIAno KnAuT, TÉCNICO DE LAZER
lEAndro morEIrA, TÉCNICO DE LAZER
TATIAnE CoChInSKI, TÉCNICA DE LAZER
FABIAnA rodrIGuES, ANALISTA ADMINISTRATIVA
rEGInAldo dE BArroS,  TI

lEVANtAmENto dE INFoRmAçõES/PESQUISA
EQUIPE AV
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