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Relatório 
AV 2016 

Retratar os acontecimentos do ano 
é um momento especial para a AV. 
Relembramos nossos principais fatos 
do período, bem como aproveitamos 

para construir a história. Essa é a sexta edição 
consecutiva do Relatório da AV. Com orgulho, 
estamos construindo nossa história e você faz 
parte dela. A cada gol realizado, aquela marca 
pessoal a mais conquistada por semanas a fi o 
na musculação, a cada novo km percorrido, o 
aprendizado em um novo curso, a gargalhada 
sincera entre amigos que se encontram em mais 
um churrasco, o desfrutar do meio ambiente, isso é 
qualidade de vida. É isso que produzimos aqui dia 
a dia. 

2016, sem dúvida, foi mais um ano difícil, ainda 
sob o signo de difi culdades econômicas que 
marcam um ciclo histórico em nosso país. Mas foi 
também um ano em que a equipe da AV foi posta à 
prova para garantir igual competência e diversidade 

de programações aos associados, mesmo com 
restrições orçamentárias. E, que bom que deu 
muito certo! 

Nas próximas páginas você verá mais um ano 
memorável para a AV. Não tivemos a Festa da 
Criança, pela primeira vez na nossa história. 
Nem mesmo nossas equipes foram às disputas 
estaduais do SESI, por contenção de despesas. 
Mas o que se viu foram novos cursos, campo 
cheio de gente para prestigiar o Torneio de 
Master, vários eventos diferentes com exposição 
de carros antigos e motos turbinadas. Foi ano 
também de eleição do Conselho Consultivo que 
assume o posto em fevereiro de 2017. E ano de 
obras: o Centro de Eventos iniciou sua segunda 
fase de construções e o Memorial da Segurança 
abriu suas portas ao público, criando um espaço 
de informação e experimentação único no que 
se refere à segurança do transporte na América 
Latina. Foi um grande ano. Confi ra!
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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 Volvo (sucesso 
do cliente, confiança, paixão, mudança e 
desempenho) e os valores fundamentais da 
companhia (qualidade, segurança e respeito 
ao meio ambiente).

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

Todos os anos existe na AV uma avaliação curiosa: 
quais são os números que produzimos? Pois em 
2016 não poderia ser diferente. Temos muitos 
números para contabilizar. Uma contabilidade, 

contudo, que vai além do valor numérico que eles 
representam. Por trás de cada um deles há muita qualidade 
de vida. Há o trabalho da equipe de técnicos de lazer, 
do Conselho Consultivo e da administração da AV. Há 
muitas alegrias, muita superação, muitos encontros... Há 
a concretização de todo o trabalho desenvolvido, através 
do alinhamento com as diretrizes do Programa Volvo de 
Qualidade de Vida.  Que possamos contabilizar sempre 
mais esses números, somando alegrias, multiplicando 
vitórias, subtraindo dificuldades e dividindo superações.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 | AV EM NÚMEROS            05

Números 
globais

1.510      
reservas foram feitas 
nas churrasqueiras 

individuais em 2016.

50 carros 
participaram do 

Encontro de Carros 
Antigos da AV, em 

março.

160 pessoas 
participaram do Dia 

de Pesca na AV, para 
desocupação do lago 
que passou por obras 

de manutenção.

04 cursos do 
Cozinha Fácil foram 
ofertados durante o 

ano, com participação 
sempre maciça dos 

associados.

700 atletas 
assessorados durante 
2016, nas 16 corridas 
em que a assessoria 

da AV esteve presente 
nas provas.

40 jogadores 
participaram 

regularmente do 
Ranking de Poker de 

2016.

63 gols foram 
marcados durante 
a Copa Volvo de 
Futebol Master.

148.227 foram 
os acessos registrados 
na intranet da AV. Um 
acréscimo de 19,69% 

em relação ao ano 
anterior.
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Associados

(1) O número total de participação de pessoas na AV diminuiu pelo segundo 
ano consecutivo. A queda, mais uma vez, é atribuída a novos cortes realizados 
no número de funcionários da Volvo, que reduziu a quantidade de associados 
da AV. Também em 2016 não foi realizada a Festa da Criança, o que impactou 
no número negativo de presença no clube durante o ano.

(2) Foi registrado um pequeno aumento no número de convidados nas 
atividades. Esse aumento é motivado, principalmente, pela reedição da Copa 
Master de Futebol, que movimentou a torcida.

FREQUÊNCIA

44.804

45.885   

57.308

Convidados

70.339

68.113  

58.004

Total

113.235

113.998

115.312

2016

2015

2014 57.308 58.004 115.3122014

0,67%
foi o decréscimo 

na frequência total 
(associados + 

convidados) na AV de 
2015 a 2016.

3,16% 
foi o crescimento 
na frequência de 

convidados na AV de 
2015 a 2016. (2)

6,51% 
foi a diminuição na 

frequência de associados 
(funcionários + 

dependentes) de 2015 a 
2016. (1)

Indicadores de satisfação do cliente
Ao longo do ano, a Associação Viking promove uma série de pesquisas com seus associados para 
avaliar o grau de satisfação em eventos sociais, esportivos e culturais. O resultado da compilação 
dos dados levantados pelas pesquisas garante à AV o direcionamento de suas ações e também é  
um termômetro que indica a satisfação dos associados em relação aos eventos e serviços ofereci-
dos. Confi ra aqui como fi caram os índices de satisfação em 2016.

Atividades 
Sociais

Atividades 
Culturais

Atividades 
Esportivas

Objetivo de 
satisfação 80%

82%

80%

81%

80%

85%Meta atingida

Alguns dos itens avaliados que 
compõem o índice:

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

• Casa Cultural (ofi cinas 
para crianças)

• Atividades femininas 
(cursos, eventos)

• Cozinha Fácil
• Fazendo Arte na AV

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

44.804 70.339 113.2352016 (1) (2)
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Espaços sociais

Individuais

Quiosque

Salão de Festas

Salão VIP

Salão Araucária

Churrasqueira B
2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

191 reservas

177 reservas

1.723 reservas

1.510 reservas

222 reservas

223 reservas

299 reservas

256 reservas

290 reservas

259 reservas

299 reservas

257 reservas

RESERVAS

Eventos/reuniões VdB

148

196

159
176

138

Salão de Festas Salão VIP Salão Araucária

2015       2016 2015       2016 2015       2016

189
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Pesquisas
Ouvindo a opinião de todos
Em  2016 a Associação Viking realizou várias 
pesquisas para ouvir a opinião de seus associados 
sobre alguns aspectos internos.  Confi ra os principais 
resultados.

Churrasqueiras têm 
excelente avaliação 
entre os associados
Com uma pesquisa dirigida a usuários das 
churrasqueiras, a AV realizou em abril uma 
avaliação de processos, instalações e do 
atendimento oferecido em um dos espaços 
mais frequentados pelos usuários da 
Associação. Confi ra os resultados. 

Pesquisa de satisfação 
aprova buffet do Soccer 
Bar
Com o objetivo de analisar a performance do 
Buffet oferecido no Soccer Bar, a empresa 
prestadora do serviço no Soccer Bar realizou 
uma pesquisa dirigida a 146 pessoas, no 
início de março de 2016, para conhecer a 
opinião dos associados  sobre o atendimento, 
diversidade e qualidade dos produtos e 
serviços oferecidos. Resultados

88,5% dos participantes aprovam a 
revitalização das churrasqueiras.

A disponibilização dos utensílios de uso para 
churrasco foi classifi cada como muito positiva 

por 91,3% dos usuários. 

Nada menos que 88,5% dos 
respondentes apontaram as churrasqueiras 
individuais como os espaços mais usados. 

No total, 208 pessoas responderam à 
enquete. Além dos dados numéricos, a pesquisa 
também revelou uma série de sugestões que 
foram avaliadas pelas equipes da AV. 

Resultados

Com 73,34% de aprovação entre 
os usuários, o Buffet do Soccer Bar foi 
em 2016 uma excelente alternativa para 
quem buscava um almoço diferenciado 
durante a semana. Diariamente uma média 
de 80 associados prestigiou o local.  

Responderam à pesquisa 60 pessoas. 

56,67% dos participantes se 
declaram satisfeitos com o Buffet 

do Soccer Bar e 16,67% muito 
satisfeitos.  
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Sistema de Reservas em 
análise
De 28 de março a 01 de abril a AV realizou uma 
pesquisa para avaliar o seu sistemas de reservas 
de salões, churrasqueiras e quadras esportivas. 
O sistema está em operação há muitos anos e a 
pesquisa teve o objetivo de ouvir os associados, 
para incrementar um projeto em desenvolvimento 
que será apresentado em 2017.

Pesquisa O Viking 
Família
De 1º a 31 de julho a Associação Viking 
promoveu uma pesquisa para descobrir os 
hábitos dos associados na leitura do Viking 
Família. Para incrementar a participação na 
pesquisa, foram sorteadas duas passagens 
para uma das excursões organizadas pela 
AV. Alexandre Bernaski foi o ganhador do 
sorteio da pesquisa sobre os hábitos de 
leitura da Revista O Viking Família. 

Resultados
As avaliações foram respondidas 

majoritariamente por funcionários (95%). 

O levantamento mostrou que o periódico é 

recebido regularmente por 88,8% do 
público participante da pesquisa. 

Entre os pesquisados 57,7% leem todos 

os artigos da revista e 40,4%, apenas 
uma parte da publicação. As reportagens de 
maior interesse são as que tratam de saúde e 
bem-estar, seguidas da Agenda de Eventos da 
AV e dos acontecimentos na Associação. 

Perguntados se gostariam de receber a 
revista por e-mail ou consultá-la no site da 

AV, 48,8% responderam que sim e 

38,1%, afi rmaram que preferem a revista 
impressa.

Resultados

94,6% dos participantes da pesquisa já haviam 
realizado reservas nos espaços.

O espaço mais reservado na AV é o de Churrasqueiras 

Individuais. Entre os respondentes, 83,8% já tinha 
feito uma ou mais reservas nesse espaço. Na área 
esportiva, o espaço mais procurado é a quadra de 

Futebol Sintético, com 35,3%.

Para 67,7% dos pesquisados, o atual Sistema 
de Reservas da AV é considerado muito bom. Outros 

23,3 % apontam que o Sistema pode ser 
melhorado. 

A lista de espera já foi o destino de 20,3% dos 

associados, enquanto 79,7% conseguiram fazer 
as reservas pretendidas já na primeira tentativa.

Na hora do cancelamento, o sistema é apontado como 

efi ciente por 67,2% dos respondentes.

Já a lista de espera gerou um verdadeiro empate técnico: 

49,1% dos que fi caram na lista foram atendidos. 

Porém, 50,9% não tiveram a oportunidade de 
utilizar o espaço pretendido.

O tempo de reserva para os Salões de Festas, hoje de 

10 meses, é considerado por 71% dos respondentes 
como adequado.

Já 79,1% dos participantes revelam que leem 
regularmente as regras de uso do espaço e das 
responsabilidades sobre os convidados externos.
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Eventos muito 
especiais

Em 2016 uma série de eventos especiais 
marcou o ano na AV. Uma forma de atrair 
uma gama maior de associados, foram 
as atividades extras que ficaram longe do 
roteiro tradicional de eventos internos. Os 
associados prestigiaram muito as inovações!

Uma mostra sob medida para os 
apaixonados por automóveis, que 
atraiu as famílias na manhã do 
sábado, 12 de março.
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Encontro de 
raridades 
Março abriu o ano com um encontro de luxo. A 
AV reuniu mais de 50 carros antigos em uma 
exposição que foi um sucesso. Lá estavam 
Mavericks, Opalas e Porsches ao lado de Fuscas, 
Jeeps, Rurais Willis. O 2º Encontro de Carros 
Antigos da AV reuniu expositores convidados e 
muitos funcionários, que dedicam suas horas 
vagas aos cuidados com verdadeiras joias sobre 
rodas.

Além de admirar os automóveis, o público contou 
com Food Trucks para saborear alguns petiscos. 
Tudo isso foi embalado por muito rock’n’roll 
da banda Globe Rockers, formada por Jones 
Gioppo, Marcelo Pinto, Luiz Abreu e Itacy Canto, 
todos engenheiros da Volvo. O ponto alto do 
evento foi o “aceleraço”, quando o público pôde 
ouvir o ronco de todos os motores ao mesmo 
tempo. Foi show!!!!

No sábado, dia 12 de março, em frente ao ginásio esporti-
vo da AV serão expostos motos e carros antigos. O evento 
inicia às 9h e segue até às 13h. Além dos veículos raros os 
associados poderão curtir Food Trucks, Kombosa Beer e 
também o Soccer Bar presente com bebidas e petiscos. A 
animação fica por conta Banda GlobeRockers, tocando o 
melhor do Pop-rock. O evento é gratuito. Traga a sua família 
e venha participar.

ENCONTRO DE            
RARIDADES NA AV

Sábado, 12 de março
Das 9h às 13h

Como fazer para trazer o veículo para ser exposto na AV?

Entre em contato via e-mail com julio.lodetti@volvo.com, 
organizador do evento.
Obs.: as vagas são limitadas.
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iii Viking 
Collectors
Se um evento de carros antigos 
é bom.... imagina dois no ano. 
Repetindo o sucesso de março, no 
dia 06 de agosto a AV organizou 
mais um encontro de carros antigos: 
o III Viking Collectors. No cardápio 
da festa,  Food Trucks com bebidas 
e lanches, animação da banda 
Globe Rockers e a certeza de mais 
uma tarde de nostalgia em meio às 
máquinas que ainda mexem com o 
coração de quem aprecia raridades. 

1º Motoviking
Em dezembro a vez foi dos motociclistas 
e entusiastas do gênero. O 1º Motoviking 
reuniu associados e convidados que 
puderam conhecer motos novas e antigas 
em exposição em frente ao Ginásio da 
AV. O evento contou com o apoio da 
Polícia Rodoviária Federal, que trouxe 
informações sobre segurança aos 
participantes. Também Food Trucks, um 
estande da Harley Davidson e a promoção 
de um ‘Garage Sale’, em que os 
participantes puderam negociar os seus 
produtos e equipamentos para motos, 
foram sucesso no evento. E, claro, não 
faltou música com a animação da banda 
Globe Rockers.
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Dia de pesca na AV
Em 2016 a AV promoveu até um torneio 
de pesca. Motivo: para realizar obras de 
manutenção e desassoreamento, era 
necessário secar o lago. Foi aí que surgiu 
a ideia: um festival de pesca ao lambari. 
O evento aconteceu no domingo, 20 
de novembro. Foram organizadas quatro 
turmas, com inscrição prévia. No total, mais 
de 160 pessoas participaram nos quatro 
horários disponíveis: 9h, 10h30, 14h e 
15h. Em cada etapa, os pescadores que 
tiveram maior sucesso levaram para casa, 
além dos lambaris, também medalhas pela 
participação.

Feijoadas no 
Soccer Bar
Em 2016 o Soccer Bar também foi 
movimentado com feijoadas especiais 
aos sábados. Um buffet completo de 
feijoada era servido aos associados e 
seus convidados. Para acompanhar, 
houve um grupo de samba tocando 
ao vivo. Para estimular a participação 
dos associados houve até mesmo uma 
“feijoada premiada” com sorteiro de 
almoços entre os participantes.
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As férias mais 
queridas da garotada

Colônia de verão
Entre os dias 18  e 29 de janeiro, o sol forte, 
o calor e a alegria marcaram os momentos 
da Colônia de Férias de verão 2016 na AV. A 
garotada aproveitou as oficinas de arte, os jogos 
ao ar livre, os trabalhos de reciclagem e, claro, o 
delicioso toboágua, quando uma lona de sabão 
e uma descida no campo se transformam em um 
dos melhores brinquedos do mundo! Além disso, 
gincanas noturnas com acantonamento e caça ao 
tesouro estiveram entre as atividades  preferidas. 
Mais de 380 crianças participaram da Colônia de 
Férias de Verão em 2016.

Pode ser verão, pode ser inverno: o que não 
pode é faltar a Colônia de Férias na AV!



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 | COLÔNIA DE FÉRIAS           15

Segurança                
no trânsito
Em 2016, o destaque durante a Colônia 
foi o projeto “Parar, Olhar e Acenar”, do 
Programa Volvo de Segurança no Trânsito. 
Um caminhão Volvo, parado no pátio da 
AV, gerou curiosidade entre as crianças. 
As turmas se alternaram entre uma palestra 
educativa, que alertava sobre a importância 
de observar, ver e ser visto em várias 
situações no trânsito, e a entrada na cabine 
do caminhão. A orientação foi feita por 
funcionários voluntários da Volvo.

Brincadeiras           
no inverno
Nem o friozinho típico dessa época do 
ano foi sufi ciente para esfriar o calor 
de crianças em festa. Entre os dias 
11 e 15 de julho, 180 crianças, de 5 
a 12 anos, participaram da edição de 
inverno da Colônia de Férias da AV. Na 
programação  atividades esportivas, 
recreativas e artísticas, e muitas boas 
lembranças!

Memórias registradas
Já há alguns anos, a AV produz DVDs da Colônia 
de Férias com fotos dos melhores momentos 
da atividade. Os DVDs sempre tiveram um valor 
simbólico – em 2016 custaram R$ 5,00 – e trazem 
fotos das atividades realizadas. Na edição de 
verão mais de 280 DVDs foram produzidos. Já no 
inverno, o processo mudou: as fotos começaram a 
ser postadas ‘em nuvem’ e o link é liberado para os 
associados participantes.  O processo tornou-se 
mais rápido, prático, e passou a ser gratuito.
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Festas e eventos
Festas que são sempre um sucesso 
Em 2016 também houve espaço para as festas que já são uma 
grande tradição na AV e são esperadas todos os anos. O Dia das 
Mães, o Dia dos Pais e a Festa Junina não ficaram fora do roteiro. 
Excepcionalmente nesse ano não houve a Festa da Criança. 
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Fogueira e 
bandeirinhas 
Era véspera de Santo Antônio, mas a festa foi 
mesmo de São João! No dia 11 de junho a 
AV celebrou mais uma das tradicionais festas 
juninas que atraem sempre milhares de pessoas 
ao clube. Em 2016 não foi diferente, mais de 
3.200 pessoas participaram do evento. A festa 
contou com atrações musicais, brincadeiras 
para a garotada, bebidas e pratos típicos da 
época, como pinhão, quentão, doces e salgados. 
Também foram distribuídos prêmios no tradicional 
bingo, no final da tarde. 

Kit Junino 
O tradicional Kit Junino animou 
e  garantiu sabor e economia 
aos associados. Mais de 1.000 
kits foram comercializados. Em 
cada kit havia: 1 hot dog, 1 
refrigerante, 1 churro, 1 pastel, 
1 algodão doce, no valor total 
de R$ 11,00 
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O presente para as mães que vieram 
à Associação Viking comemorar o Dia 
das Mães foi um conjunto de atividades 
para o bem-estar delas. Teve manicure, 
escova e dicas de maquiagem. Não 
faltou nem mesmo aquela massagem 
relaxante e orientações sobre cuidados 
com a pele. 

Também foi servido um almoço especial 
para quem fez a reserva antecipada, 
a um preço muito camarada, com 
desconto em folha, via autorização de 
débito. 

Para os adultos o almoço saiu por 
R$ 26,90, e crianças de 4 a 10 anos 
pagaram só R$ 13,50. E teve até bingo 
para as mães, que ganharam a primeira 
cartela grátis para testar a sorte. No final 
do dia, a contabilidade era só sorrisos 
das 168 associadas e dependentes que 
compareceram às festividades. 

O dia foi 
das mães
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Festa da Criança 
Em 2016 a tradicional Festa da Criança da 
AV precisou ser cancelada. As celebrações 
coincidiram com uma paralisação dos 
funcionários na fábrica. Por causa da greve 
na Volvo, o acesso às dependências da AV 
também ficou bloqueado, e a festa deixou de 
ser realizada.
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Cursos
Eventos muito especiais
A AV deu início, em 2016, a uma série de 
cursos especiais que chamaram a atenção de 
muitos associados. No cardápio de atrações: 
arte culinária e artesanato.
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Cozinha Fácil para todos
A Associação Viking estreou no final de março uma atividade especial que caiu no gosto 
dos associados. Foi a criação do Cozinha Fácil. Uma série de cursos especiais, realizados 
em módulos, que ensinava menus completos para homens e mulheres que gostam de 
receber amigos em volta da boa mesa, ou mesmo de cozinhar para a família. No primeiro 
encontro, o prato principal foi a paella de frutos do mar. Para sobremesa, a banoffi, uma 
torta com bananas, leite condensado, nata e biscoitos. Além disso, os participantes 
aprenderam a preparar um delicioso drink de pêssego com vinho. Ao final das aulas, que 
sempre aconteceram no Salão de Festas, os participantes podiam degustar as receitas. 
Momentos de aprendizado, mas também de integração entre todos.

Nota alta para a iniciativa
A pesquisa de satisfação sobre a estreia da 
programação, em março, ganhou 9,4. Além disso, 
a expectativa inicial de atender um público de 20 
interessados a cada minicurso, foi superada. Em 
média, 50 pessoas comparecem a cada edição. 
Exigindo muitas vezes a realização de mais de uma 
aula por módulo.
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Um cardápio de delícias
Em média os cursos custaram aos participantes, 
R$ 60,00 incluindo a aula, os ingredientes e a 
degustação no final.

Março
Prato principal: Paella de frutos do mar
Sobremesa: Banoffi
Drink de pêssego com vinho

Agosto 
O Cozinha Fácil aconteceu em dois dias: 2 e 9 de 
agosto.
Nhoque de batata e parppadelli
Molhos pesto e gorgonzola
Sobremesa : Panna Cota de Café

Setembro
O Cozinha Fácil foi realizado também em dois dias: 
20 e 27 de setembro.
Risoto de frango e com carne seca, rúcula e queijo
Sobremesa : Bavaroise de doce de leite 
Drink refrescante de abacaxi com hortelã e noz 
moscada

Novembro
Aproveitando a proximidade do Natal, o Cozinha 
Fácil, realizado no dia 29 de novembro, apresentou 
pães diferenciados.
Trança salgada
Rosca de Natal
Café cremoso saborizado
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Fazendo Arte na AV
Também no artesanato a AV inovou. Com a 
proximidade do Natal, preparou uma oficina de 
decoração natalina para que os associados e 
seus convidados pudessem aprender a decorar 
a casa para as festas de fim de ano. O destaque 
ficou para a confecção de uma linda guirlanda e 
para a aprendizagem de técnicas especiais para 
decorar a árvore natalina. A oficina aconteceu no 
dia 23 de novembro e foi um sucesso. O artista 
Cláudio Belmudes, que é um dos professores do 
Centro Volvo Ambiental, usou da criatividade e a 
da reciclagem para encantar os participantes. O 
investimento foi de apenas R$ 40,00 por pessoa, 
com material incluso. A ideia é repetir a dose, para 
outras ocasiões, em 2017.
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Corridas Rústicas
Kms de superação
O ritmo não para. A corrida tem se mantido como um dos 
esportes que atrai cada vez mais atletas. 
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DATA LOCAL PROVA KM QTDADE

MARÇO

13-Mar Bosque do Papa / Barigui Revezamente Entre Parques e 25Km 25 Km 77

ABRIL

03-Abr Copel Circuito Das Insdústrias - Etapa Copel 4,8 / 9,9 Km 53

09-Abr Up Corrida Noturna Unimed 5  / 10 Km 10

MAIO

15-Mai Centro Cívico Meia Maratona Ecológica de Curitiba 21 Km 32

29-Mai Vila Capanema Stadium Marathon 5  / 10 Km 24

JUNHO

05-Jun 5º GA-CAP Corrida do Artilheiro 5 / 10 Km 40

19-Jun Ponta Grossa Corrida Princesa dos Campos 21 / 10 / 5 Km 41

JULHO

03-Jul Sesi Circuito das Indústrias - Etapa Sesi 10 Km 79

24-Jul Novozymes Circuito das Indústrias - Etapa 
Novozymes 10 Km 32

AGOSTO

08-Ago Praça Nossa Sra. de 
Salete Meia Maratona de Revezamento 21 Km 20

20-Ago São José dos Pinhais Desafi o Braves 6 Km 16

SETEMBRO

18-Set Renault Circuito das Indústrias - Etapa Renault 6 / 10 Km 55

25-Set Vila Isabel Corrida da Polícia Civil 5 / 10 Km 21

OUTUBRO

09-Out Bosch Circuito das Indústrias - Etapa Bosch 6 / 13 Km 57

NOVEMBRO

06-Nov Volvo Circuito das Indústrias - Etapa Volvo 10 Km 128

20-Nov Centro Cívico Maratona de Curitiba 42 Km 32

Total 685

Assessoria para quem quer correr
Existe quem corre por muitos quilômetros, outros ensaiam os primeiros metros e seguem em 
frente. Em 2016, novamente, muita gente participou de médios e longos trajetos por meio 
da assessoria da AV. Foram 16 corridas e aproximadamente 700 atletas assessorados, no 
acumulado das participações do ano. Naturalmente que sempre tem quem faça mais que uma 
corrida. Afi nal, quem ama o esporte, não aguenta fi car uma prova sem correr. O resultado: 
muita animação e o destaque para três corridas em particular. A tradicional Corrida Rústica da 
Volvo, o Desafi o Braves, uma prova que ofereceu, além dos kms, também obstáculos para quem 
enfrentou o desafi o, e a corrida Princesa dos Campos com mais de 40 atletas que foram até 
Ponta Grossa, conhecer os desafi os dos Campos Gerais, em uma das corridas promovidas na 
cidade.
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Desafio para 
os bravos
Uma das corridas diferenciadas de 2016 
foi a do Desafio Braves, que aconteceu 
no dia  20 de agosto, em São José 
dos Pinhais. O desafio possuía terreno 
acidentado, pista de motocross, pista 
de supercross, banhados, tobogãs, 
obstáculos de madeira, cordas e 
muitos outros obstáculos criados para 
desafiar cada atleta. Os obstáculos são 
idealizados para suportar o número de 
participantes da prova. 16 corajosos 
atletas enfrentaram o desafio, que contou 
com o percurso de 7 km e 5 km, mas 
eram tantos os desafios, que  mais 
pareceu uma maratona. Em 2017 novos 
desafios vêm por aí.
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Em Ponta Grossa, 
belas paisagens
Como forma de estimular a prática esportiva 
entre os seus profissionais e também junto à 
comunidade, a empresa de ônibus Expresso 
Princesa dos Campos, com vários ônibus Volvo na 
frota, organizou uma corrida pelas ruas da cidade 
de Ponta Grossa. A Corrida e Caminhada Princesa 
dos Campos, que aconteceu no dia 19 de junho, 
ofereceu provas de corrida de 5 e 10 quilômetros, 
além de uma caminhada de cinco quilômetros. A 
primeira edição do evento foi um sucesso, com 
800 participantes. A assessoria da Volvo esteve 
dando aquele apoio extra aos associados da AV.
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Corrida Volvo 2016
No dia 06 de novembro, foi a vez de a Volvo receber a 6ª Etapa 
do Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias. A manhã 
gelada e de muito vento não desanimou os participantes. Todo 
mundo, cedinho, fazendo aquecimento na AV. A equipe de 
assessoria da Volvo acompanhou uma das provas que teve 
uma grande participação de associados: foram 128 da Volvo. 
Os corredores contaram com a entrega de kits, guarda de 
pertences e com o café da manhã para os atletas da empresa. 
No total, mais de 700 atletas percorreram os 10.250 metros 
da prova, que parte da Volvo e passa por trilhas no Parque do 
Passaúna. Foi um show de garra, determinação e superação.
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Torneios
Mais um ano de muitas competições na AV. 
Os torneios e campeonatos reuniram colegas para uma disputa animada em 
que gols, pontos, troféus e medalhas são importantes, mas a oportunidade 
de reunir ‘a galera’, encontrar os amigos, superar o ‘time imbatível, não tem 
preço. Tudo isso fez parte da energia que moveu o ano. E foram muitas as 
competições. Aqui um apanhado geral do que se viu nas quadras, campos e 
salas de truco e poker da AV. Confi ra!

Torneios de Tênis 
O ano foi movido por duas competições. O Aberto 
de Tênis 2016, que aconteceu nos dias 14 e 15 
de maio, foi movimentado e reuniu 30 associados.
Em agosto e setembro aconteceram as disputadas 
do II Torneio de Tênis. O torneio reuniu categori-
as mais avançadas, mas houve espaço também 
para os iniciantes, para uma prova exclusiva para 
mulheres e também um torneio infantil. Os jogos 
aconteceram durante a semana. A última prova foi 
no dia 04 de setembro, seguida da cerimônia de 
premiação. 

Ranking 2016 de         
Tênis de Campo 
Durante o ano, 26 pessoas participaram 
do Ranking de Tênis que soma as 
participações em jogos ao longo do ano. 
Em 2016 a classifi cação fi cou assim:

Iniciante  
1º Lugar: Anderson Lima 
2º Lugar: Samuel Goulart 

Intermediário
1º Lugar: Marcio Falci 
2º Lugar: Cesar Costa 
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Copa Viking 
de Futebol 
Sintético 2016 
Nada melhor para começar o ano do que 
um campeonato de futebol. No dia 20 de 
fevereiro teve início o Campeonato de Fute-
bol Sintético na AV, que foi até abril. No total 
16 equipes participaram da competição, 
cuja final aconteceu no dia 30 de abril, um 
sábado. Na disputa de 3º lugar a equipe 
UFC deu um show. Após uma partida quase 
definida em 4 a 1 para a equipe Caixa d´Á-
gua, a UFC foi capaz de se reorganizar para 
uma grande virada e acabou vencendo a 
partida por 5 a 4. Já o jogo da grande final, 
foi muito disputado do início ao fim pelas 
equipes: Inter de Milão e Pintura Team, já 
tradicionais nos Campeonatos da Viking. O 
Jogo terminou com o placar de 2 a 1 para a 
Inter de Milão.

Dados finais do 
Campeonato: 
1º lugar – Inter de Milão 

2º lugar – Pintura Team

3º lugar – UFC (Unidos Futebol Cabine) 

Artilheiro – Thiago Lopes de Jesus, da 
equipe  UFC (com 8 gols) 

Melhor Goleiro – Marcos Fabiano 
Pinto, da equipe Amigos do Prédio 10 
(sofreu apenas 6 gols, em 4 jogos – 
média de 1,5 gol por jogo) 

Equipes participantes: 

• Amigos do Marquinho 
• Inter de Milão 
• Amigos do Prédio 10 
• Real Trucks 
• Ahmadinejad 
• Cabine 220 
• Caixa d´Água 
• Estação Logistics 
• Pintura Team 
• VCE FC 
• Real Motor FC 
• P 21 
• Time sem vergonha 
• IMBOUD C3 
• UFC 
• Paunascania 

 1º lugar – Inter de Milão 

2º lugar – Pintura Team 
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Sucesso no Poker 
Em 2016 a AV abriu as rodadas de poker com um Torneio 
Teste – modalidade NO LIMIT Texas Holdem, que aconteceu 
no dia 16 de fevereiro, no Soccer Bar. O evento foi um 
sucesso, com a presença de 36 participantes que puderam 
contar com uma estrutura profi ssional de mesas, fi chas, 
sistemas de controle de mesas, jogadores e tempo dos 
jogos. Os oito melhores colocados garantiram vaga para o 
Ranking de Poker 2016 e provaram que a modalidade caiu 
nas graças dos associados.  

Confi ra as melhores 
participações no Torneio 
Teste de Poker 2016
Campeão – Alfredo Santana 
2º lugar -  Silvio Smicelato 
3º lugar -  Marcelo Silva 
4º lugar -  Thales Encarnação 
5º lugar -  Wagner Erlich 
6º lugar -  Mateus Manfrinato 
7º lugar -  Reginaldo José dos Santos Jr. 
8º lugar -  Igor Silva 
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Uma vez por mês, o Soccer Bar abriu as 
portas aos participantes do Torneio de Poker 
da AV. As 40 vagas para o campeonato se 
esgotaram rapidamente. Para participar era 
preciso fazer a inscrição individual na intranet. 
Para animar ainda mais a disputa, os resultados 
e a colocação no ranking foram divulgados 
por meio de um grupo no WhatsApp, com 
todos os competidores, além dos meios 
tradicionais de divulgação. Puderam participar 
da competição funcionários, dependentes, 
estagiários, aprendizes e sócios vitalícios acima 
de 18 anos. Para participar do Ranking  de 
Poker era preciso ter conhecimento prévio das 
regras do jogo, disputado na modalidade ‘No 
Limit Texas Holdem’. Foram disputadas 10 
etapas ao longo do ano. 
Além do prazer da disputa, também estavam 
em jogo prêmios para os primeiros colocados, 
que ganharam viagens e uma maleta de poker. 

Ranking de POKER  2016
1º lugar - Peterson Araújo – 47 pontos 

2º lugar - Silvio Smicelato – 45 pontos 

3º lugar - Carlos Kusma – 41 pontos 

4º lugar - Marcos Kulka – 34 pontos 

5º lugar - Thales Encarnação – 29 pontos 

6º lugar - Márcio Germano Santos – 29 pontos 

7º lugar - Vinicius Bueno – 29 pontos 

8º lugar - André Nassif – 28 pontos 

9º lugar - Keniti Kurotake – 28 pontos 

10º lugar - Henrique Borges – 27 pontos 

Aulas de Poker para iniciantes
Até quem nunca havia jogado Poker, nem uma vez na vida, teve chance 
de aprender em 2016.  Em novembro, a AV realizou o primeiro Coach de 
Poker, um curso para iniciantes. O curso foi dividido em 2 módulos: 

Módulo 1 – Teoria e prática 
Data: 09 de novembro 
Horário: das 18h às 20h  

Módulo 2 – Torneio prático e confraternização com churrasco 
Data: 18 de novembro

O Ranking de Poker 2016 

Premiação:
1º  colocado – viagem da AV com 
acompanhante para Beto Carrero ou 
Cascaneia + maleta para Poker com 200 
fichas 

2º colocado - viagem da AV sem 
acompanhante para Beto Carrero ou 
Cascaneia + maleta para Poker com 100 
fichas 
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Copa Viking de Futebol 
de Campo 
De setembro a dezembro, o Campo de Futebol foi palco de mais 
uma Copa Viking de Futebol de Campo, um dos campeonatos 
mais tradicionais da AV. Dez equipes participaram da competição 
que promoveu partidas às terças, quintas e sextas sempre a partir 
das 17h30 e aos sábados durante o dia todo. O campeonato foi 
conquistado pela equipe Dínamo que venceu o Paunascania por 
4 a 0 na final. Na artilharia: Juliano da Cruz foi o artilheiro com 
oito gols, da equipe Dínamo, e Roberson Andreatta foi o goleiro 
menos vazado, deixando escapar de suas mãos apenas dois gols 
durante toda a competição. Roberson também fazia parte da 
equipe Dínamo.
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Copa de Vôlei 
Equipes masculina e feminina 
participaram da disputa da Copa Volvo 
de Vôlei contra equipes convidadas 
de outras empresas e clubes. Cada 
categoria reuniu entre 6 e 8 equipes. 
As partidas aconteceram às sextas, 
sábados e domingos, no Ginásio 
de Esportes, nos meses de maio e 
junho. Os meninos do vôlei da Volvo 
conquistaram o quarto lugar, no 
campeonato que foi vencido pela equipe 
da Berneck. Já a disputa das equipes 
femininas foi vencida pelo Clube Duque 
de Caxias. O time feminino da Volvo 
também ficou em quatro lugar.

Copa Viking de 
Futsal 
Em 2016 belas jogadas e partidas muito 
disputadas fizeram parte do Campeonato 
de Futsal. Com jogos que iniciaram em maio 
e foram até julho, o que se viu em quadra 
foram talentos em campo e muita amizade 
nos períodos que antecediam os jogos. A 
grande final aconteceu no dia 22 de julho, 
no Ginásio de Esportes da AV. Confira os 
resultados!

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

Campeão – Boca Junior 

2º colocado – Dínamo 

3º colocado – VCE FC 

Artilheiro – Felipe Kulchetschi 
(VCE FC) com 16 gols marcados 

Melhor goleiro – Mauri Storrer 
(Dínamo) – média de 2,8 gols sofri-
dos por jogo 



36          RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 | TORNEIOS

Copa Volvo de Futebol Master 
O campeonato que fez o maior sucesso em 2015, repetiu a dose em 2016! Mais uma vez os asso-
ciados tiveram a chance de ver de perto as estrelas das equipes do Atlético-PR, Coritiba e Paraná 
Clube, que fizeram história em seus clubes. A Copa Volvo de Masters 2016, com jogadores acima 
de 35 anos, repetiu o sucesso da edição de estreia, ano passado. As partidas, que começaram no 
dia 26 de julho, aconteciam às terças, quartas e sextas a partir das 20h. Além do campo, mais uma 
vez, a torcida veio prestigiar os jogos e deu um show.

Após várias semanas de verdadeiros espetáculos em campo, a final da Copa aconteceu no dia 17 
de novembro. Foram 20 jogos e um total de 63 gols durante todo o torneio, consagrando a equipe 
do Coritiba 79, que levou o título de campeão da Copa Volvo de Masters 2016. A equipe vice-
campeã foi a Volvo, que acabou sendo surpreendida por um placar de 4X2. O artilheiro foi Edson 
Luiz da Cruz, o Dinho, do Coritiba 79, com seis gols. Já o melhor goleiro foi Clodoaldo Lopes, da 
Volvo, com média de 1,3 gols sofridos por jogo. 

Espetáculo para a 
torcida
A Copa Master chamou a atenção não 
só pelo belo futebol, mas também pelas 
estrelas que estiveram presentes ao longo 
das partidas. E houve estrelas para todos os 
torcedores! Em campo estiveram jogadores 
do Coritiba como Alex, Flávio, Castor e 
Reginaldo Nascimento. Já do Paraná Clube 
jogadores como Tcheco, Paulo Miranda, 
Goiano, Rodrigo Batata e Marcelo Lipatin 
também participaram de algumas partidas. 
E para os fãs do Atlético Paranaense, mais 
um show de talentos: Paulo Rink, Alex Lopes, 
Marcão e Luisinho Neto.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 | TORNEIOS            37

Torneio de 
Truco 
Um dos torneios mais tradicionais da AV 
continua ainda reunindo aquela ‘galera’ 
que não perde um bom jogo de baralho 
para provar as habilidades e encontrar os 
amigos. Foi assim também em 2016, com 
nove rodadas do ranking de truco. A cada 
edição, várias mesas foram formadas. As 
duplas vencedoras ganhavam seus prêmios 
ao fi nal da noite – normalmente uma bela 
peça de costela para comemorar com os 
amigos – e ao fi nal do Ranking os melhores 
pontuados foram também premiados. Veja 
como foi o Torneio em 2016!

Finais do Ranking 
de Truco 2016 
1º lugar (57 pontos): Fernando 
Giacometti, Luis Fagundes e 
Claudinei Araujo. 
Premiação: Cooler 24 latas.  
 
2º lugar (56 pontos): Luiz 
Marcelino.  
Premiação: Cooler 16 latas.  
 
3º lugar (52 pontos): Sérgio 
Wambier, Diogo Santos e Genésio 
Silva.  
Premiação: Cooler 10 latas. 

As inscrições e os jogos 
aconteceram a partir das 
18h, no Soccer Bar.  

1ª etapa – 19 de fevereiro

2ª etapa – 11 de março 

3ª etapa – 08 de abril 

4ª etapa – 06 de maio 

5ª etapa – 29 de julho 

6ª etapa – 12 de agosto 

7ª etapa – 23 de setembro 

8ª etapa – 21 de outubro 

Final do ranking de truco – 25 de 
novembro 
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Academia
Saúde, suor e disciplina
Mais uma vez a Academia de Ginástica da AV foi local de muita malhação. 
Em 2016 as pessoas suaram forte atrás da qualidade de vida!

Aulas de musculação
Todos os dias, dezenas de associados fazem seu 
treino na Sala de Musculação já no início da manhã, 
antes mesmo de começar o expediente, ou deixam 
para cumprir a tarefa diária de exercícios no final 
da tarde. O espaço, que fica aberto de segunda 
à sexta, sempre está ocupado por quem está 
disposto a encontrar não só a forma física perfeita, 
mas também observa que em cada exercício se 
conquista mais saúde e disposição.  Em 2016, 
mais de 500 associados estavam regularmente 
matriculados na Musculação. Em todos os períodos 
há sempre técnicos de lazer para oferecer suporte 
aos alunos. As aulas são gratuitas. Se preferirem, os 
alunos podem fazer uma avaliação física, de tempos 
em tempos para melhorar o treino. Com horários 
predefinidos e uma pequena taxa de R$ 20,00, é 
possível avaliar a performance e programar novos 
treinos conforme seus objetivos.

Horário de funcionamento
Musculação manhã
De segunda a sexta, das 6h30 às 13h.

Musculação tarde e noite 
De segunda a sexta: das 15h às 20h.
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Método DeRose 
A AV oferece mais uma opção de 
atividade física aos associados: 
o DeRose Method. Conhecido 
por seus benefícios físicos e 
emocionais, a prática promove o 
controle da ansiedade, aumento 
da concentração, alongamento, 
flexibilidade e tônus muscular.  
Em 2016, as aulas aconteceram 
às segundas, quartas e sextas-fei-
ras das 12h às 12h45. 

Alongamento e ritmo
Na Sala de Ginástica, o espaço foi utilizado 
em 2016 para aulas de Alongamento e Body 
Pump. Também foi possível aprender um pouco 
de ritmo. Aulas de Zumba foram oferecidas 
às segundas, quartas e sextas-feiras das 
17h30 às 18h30. Todas as atividades têm 
acompanhamento profissional e são gratuitas.  
Para participar, é preciso, contudo, fazer uma 
inscrição prévia, porque as aulas têm vagas 
limitadas.

Condicionamento físico
A pista de atletismo, localizada em volta do Campo de 
Futebol, foi muito movimentada em 2016. O espaço 
foi  utilizado sempre às terças e quintas, das 17h30 
às 18h30, para os treinamentos que acontecem na 
Pista e também no Ginásio de Esportes, em dias de 
chuva. Em 2016, 25 associados participaram dos 
treinos regularmente. A atividade chama tanto a atenção 
que existe até fila de espera. Em média, mais de 30 
associados aguardavam uma chance de participar dos 
treinos.

Parcerias bem-sucedidas
A AV incrementa as atividades oferecidas aos seus associados com 
empresas parcerias. É assim, por exemplo, para o Treinamento 
de Triathlon, que oferece aulas especiais no Parque Barigui, nas 
piscinas da Universidade Positivo  e em pista de ciclismo. Por ser um 
treinamento tão individualizado, e que exige alta performance, não é 
grande o número de participantes. Em 2016, 15 participantes fizeram 
parte dos treinos. As atividades são disponibilizadas pela Web Treino, 
com avaliação bastante positiva dos associados participantes.
Também são oferecidas parcerias para o Treinamento de Corridas 
com a equipe dos Quarentões. Os treinos acontecem  de segunda 
a sábado, conforme acordo feito entre professores e alunos. Os 
treinamentos acontecem sempre no Parque Barigui.   
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Excursões 
e passeios
Teve de tudo: viagem de trem, de barco, de ônibus... a série de viagens 
programadas pela AV para seus associados teve também a alegria como  
parte integrante do roteiro. Confira por onde a AV andou em 2016!
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O litoral de trem
Quem já foi, gosta de repetir a dose. 
Quem participa pela primeira vez de um 
passeio de trem pela Serra do Mar, se 
deslumbra com a paisagem. Essa viagem 
de um dia sempre atrai os associados 
e seus convidados. E em 2016, a AV 
desceu a serra no dia 1º de maio, com 
destino à Morretes. No roteiro belas 
paisagens e um saboroso barreado. 
O grupo fez a viagem de trem e voltou 
com ônibus de turismo. O resultado foi a 
satisfação geral e a certeza de ter vivido 
um dia especial.

Teve história de 
pescador
A tradicional viagem para Presidente Epitácio, 
no Oeste de São Paulo, para a pesca do 
Tucunaré, mais uma vez foi um sucesso. 22 
associados participam da excursão que saiu 
de Curitiba em 14 de junho e retornou no dia 
18 de junho. O pacote incluiu o transporte 
em ônibus de dois andares, três diárias 
na Pousada Mãe D’Água, quatro cafés da 
manhã, três almoços e três jantares. Também 
toda a estrutura para a pescaria, com 
piloteiro, barco, iscas, bebidas e gelo. Com a 
vantagem de poder parcelar a viagem em até 
12 vezes, os associados aproveitaram para 
se esbaldar na programação. E, mais uma 
vez.... teve muita história de pescador!!!

Parque Aquático 
Cascaneia
E no verão tem que ter Parque Aquático 
Cascaneia, em SC. A excursão que toda 
família adora aconteceu no dia 03 de 
dezembro. E foi mais uma grande diversão!  
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Beto Carrero World 
diversão garantida
O parque temático é um dos destinos preferidos 
entre os associados da AV. Além de brinquedos 
radicais, como as montanhas-russas, o parque 
conta com áreas para o público infantil e com 
vários shows. Ou seja, diversão garantida para 
todas as idades. A viagem aconteceu no 17 de 
setembro com saída às 6 horas da manhã da AV 
e chegada às 22h30. Se o pessoal se divertiu? 
Sem dúvida. Exaustos e felizes voltaram para 
Curitiba com muitas memórias para recordar.

Foz do Iguaçu foi 
novamente um 
dos destinos
A excursão do feriado da Proclamação 
da República, de  11 a 15 de novembro, 
foi mais um sucesso. O tempo fi rme 
permitiu que os 26 integrantes do grupo 
aproveitassem ainda mais os passeios 
ao ar livre. O passeio de catamarã no 
logo de Itaipu ao pôr do sol entusiasmou. 
Uma novidade foi o Museu de Cera, que 
reproduz personalidades da música, do 
cinema e da história mundial. A promessa 
é que em 2017 a viagem seja novamente 
incluída no destino!
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Passeio radical 
no Rio Itajaí-açú
No dia 10 de dezembro, a excursão 
foi para os corajosos. A AV levou os 
associados e seus convidados a um 
dos melhores locais do país para 
a prática do rafting: as corredeiras 
do rio Itajaí-Açu, em Apiúna, Santa 
Catarina. O passeio, um bate-volta 
até Santa Catarina, contou com o 
transporte, o almoço e a assessoria 
para descer o rio.

Bike Aventura
O dia 19 de novembro foi ideal para quem gosta de pedalar: 35 km do alto da 
Graciosa até Morretes. O passeio reuniu alguns colegas ciclistas que já às 7h estava 
na AV. O pacote incluiu o traslado ao alto da serra e de Morretes até Curitiba para um 
retorno tranquilo e em segurança. As bicicletas tinham também transporte especial 
em carreta. Os participantes contaram com seguro de vida e almoço no restaurante 
Engenho da Serra. 
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Balada Viking
Na balada, muita diversão
Em 2016 os adolescentes puderam curtir muitos encontros 
na Balada Viking. Para animar a galerinha, alguns meses 
tiveram comemorações especiais.

Encontros temáticos 
agitaram as Baladas
O ano foi marcado por muitas programações na Balada Viking, 
evento promovido mensalmente para contagiar a garotada de 
12 a 17 anos. A cada edição, não faltaram motivos diferentes 
para se encontrar. A programação anual foi aberta com o 
tom do Carnaval. Em abril a Balada promoveu o sorteio de 
um ingresso para o Beto Carrero World e, sob o tema Crazy 
Colors, incentivou os participantes a comparecerem com 
roupas bem coloridas. Em maio, a baladinha da garotada veio 
acompanhada por uma sala de games: um espaço reservado 
para quem gostava dos jogos eletrônicos da XBox. Teve 
também buffet de sorvetes, Festa do Havaí, Balada no Neon, 
Halloween e a Sensation White – um pré-Reveillon que agitou 
a garotada. Confira alguns momentos dos eventos!
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As baladas do ano
Dia 20 de fevereiro – Início da temporada de 2016

Dia 12 de março – Balada Viking Neon 

Dia 16 de abril – Balada Crazy Colors. 

Dia 14 de maio 

Dia 25 de junho 

Dia 23 de julho – Balada Viking X-BOX

Dia 20 de agosto – Balada Ice Cream

Dia 22 de outubro - Balada de Halloween

Dia 19 de novembro – Balada Viking Hawaii

Dia 10 de dezembro – Balada Viking – Sensation White 
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Projetos Sociais
Nossa contribuição para a sociedade
Em 2016, a AV abriu as portas ao público para o Memorial da Segurança, 
um espaço único no Brasil, que reúne história e tecnologia para oferecer aos 
visitantes experiências que mudam comportamentos no trânsito.

Um ônibus suspenso chama a atenção de 
quem passa pela rua Eduardo Sprada, quase 
em frente à entrada da portaria da AV. Uma 
curiosidade que mexeu com o imaginário das 
pessoas por vários meses. Mas o suspense 
foi rompido em outubro de 2016, quando o 
Memorial da Segurança no Transporte abriu 
as portas para a comunidade.  O espaço 
reúne história, tecnologia e muita informação, 
para oferecer aos visitantes experiências que 
tem como finalidade mudar comportamentos 
no trânsito. É o único museu temático sobre 
segurança veicular no país.  

Memorial da Segurança 
no Transporte
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No interior do prédio o roteiro de visitas à 
exposição conduz a uma viagem pela evolução 
da humanidade pelo ponto de vista da segurança.  
Desde os primeiros instrumentos rudimentares 
da pré-história, criados por um instinto de 
sobrevivência como forma de proteção de perigos; 
passando pelo surgimento das cidades e do 
conceito de mobilidade urbana; até as avançadas 
tecnologias da sociedade atual, em plena era da 
internet das coisas, tudo está lá dentro.

O projeto tem o patrocínio exclusivo da Volvo, que 
viabilizou sua execução através de leis de Incentivo 
à Cultura, e é gerenciado pela AV. Como teste, 
antes de abrir ao público em outubro, os filhos 
de funcionários que participaram da Colônia de 
Férias de julho já puderam conhecer o espaço. De 
outubro a dezembro, mais de 3.200 pessoas já 
tinham visitado o Memorial. As visitas podem ser 
agendadas pelo site: 
www.memorialdaseguranca.com.br 
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Simulador de capotamento, 
que evidencia a eficácia do 
uso do cinto de segurança.

Simulador de “crash-test”: 
uma experiência com 

realidade virtual, em que 
o participante é levado a 

vivenciar as sensações de 
uma batida real.

Balanças especiais que 
calculam o peso que o 

visitante adquire, conforme 
a velocidade do veículo (40 
km/h, 60 km/h, 80 km/h).

Pistas táteis de 
gelo, cimento, terra, 
pedregulhos... que 

permitem ao visitante 
observar as diferentes 

possibilidades de 
frenagem.

Ônibus biarticulado 
suspenso, que conta 

a importância do 
desenvolvimento do 
transporte coletivo 
em Curitiba. Com o 

desenvolvimento dos ônibus 
articulados, biarticulados 
e do BRT, centenas de 

carros deixaram de circular 
melhorando o trânsito nas 

cidades.

Principais atrações no Memorial

Uma réplica do primeiro 
dispositivo do cinto de 

segurança de três pontos, 
criado pela Volvo, que 

liberou a patente para que 
toda a indústria mundial 
pudesse oferecer esse 
benefício ao mundo.
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Capoeira e Cidadania
O Projeto Capoeira e Cidadania, da AV, celebrou 11 
anos de atividades em 2016 e já atendeu  mais de 2 mil 
crianças e adolescentes. Somente no ano passado, cerca 
de 400 alunos do ensino público de Curitiba e Região 
Metropolitana foram atendidas. Além das aulas, mestres da 
arte da Capoeira realizam cursos e workshops, visando o 
intercâmbio e a troca de experiências. 

Em 2016, alunos do Projeto Capoeira e Cidadania também 
participaram de campeonatos, como forma de estimular o 
aprimoramento do grupo. O mais recente aconteceu em 
Bento Gonçalves, no RS, entre os dias 1º e 3 de julho. Os 
Jogos Sul-Brasileiros de Capoeira reuniram mais de 300 
atletas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 14 
capoeiristas do projeto da AV participaram do evento. Na 
bagagem de volta muitas histórias, troféus e medalhas.
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Projeto Atleta do 
Futuro
O projeto, em parceria com o SESI, continuou 
suas atividades regularmente em 2016. Os 
alunos tiveram gratuitamente aulas duas vezes 
por semana, nas dependências da AV, com 
professores e material esportivo cedido pelo 
SESI. A AV ofereceu o espaço para as aulas, que 
em 2016 atenderam 60 crianças entre 11 e 15 
anos.

Núcleo Viking 
de Basquete 
Realizado desde 2011, o Núcleo Viking 
de Basquete manteve as atividades 
regulares em 2016. O projeto esportivo 
de treinamento de basquete foi dirigido 
para crianças de 9 a 17 anos, como forma 
de promover a inclusão esportiva. Ao 
todo 110 crianças e adolescentes e 30 
adultos foram atendidos no ano passado 
com aulas no Ginásio da AV e em escolas 
públicas da região.
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Escolinhas
Um jeito diferente de educar
As escolinhas de futebol e tênis da AV reforçam que a prática esportiva é 
um grande diferencial para o desenvolvimento físico e de disciplina dos 
pequenos associados.

Pequenos craques
Gastar energia, aprender a técnica e interagir com 
outras crianças. No dia 13 de fevereiro, teve início 
mais um ano da Escolinha de Futsal da AV, para 
meninos e meninas a partir dos 5 até os 14 anos. As 
aulas eram aos sábados no Ginásio de Esportes e 
duram uma hora. As turmas atenderam até 20 alunos 
e foram divididas por faixa etária e em diferentes 
horários: das 9h às 10h, os de 9 a 14 anos; das 10h 
às 11h, a garotada de 7 e 8 anos; e das 11 às 12h, 
a turminha de 5 e 6 anos. Em 2016, mais de 45 cri-
anças frequentaram regularmente as aulas. O acesso 
à atividade foi muito simples. Para participar bastava 
trazer a criança no horário da aula, conversar com o 
professor e preencher a ficha de inscrição. Cada cri-
ança associada podia convidar até três amiguinhos.

Escolinha de tênis
Agilidade, concentração, coordenação motora são 
alguns dos aprendizados desenvolvidos com a práti-
ca do tênis. A Escolinha de Tênis da AV funciona aos 
sábados, das 9h às 10h, para crianças dos 5 aos 
11 anos, separadas por faixas etárias. Em cada uma 
delas, há diferentes ensinamentos. Dos 5 aos 7 anos, 
a atividade é mais lúdica, voltada ao desenvolvimento 
psicomotor, agilidade e socialização. Já dos 8 aos 11 
anos, são agregados elementos mais complexos de 
coordenação motora, além de disciplina e técnica da 
modalidade. Em 2016, conforme o professor Celso 
Marchetti que coordena a Escolinha, cerca de 10 
alunos frequentaram as atividades.



52          RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 | OBRAS E MANUTENÇÕES 

Obras e 
manutenções
Ritmo de obras volta a acelerar
O ano foi marcado por mais um ciclo de obras internas. A retomada do 
projeto do Centro de Eventos foi o maior destaque de 2016.
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Centro de Eventos da AV em 
nova fase
Após a conclusão da primeira fase das obras do novo Centro de Eventos da AV, com a 
inauguração do Soccer Bar, em 2015, tiveram início, ainda no primeiro semestre de 2016, 
as obras da segunda fase do projeto. O espaço, que  terá 1.633 m2, será destinado a 
eventos sociais da AV e seus associados, atividades de lazer e eventos corporativos da 
própria Volvo.

O Centro de Eventos vai oferecer salas de recreação, sala de jogos, espaço para reuniões 
e treinamento, cozinha, banheiros, brinquedoteca e sala de TV. Somado ao espaço já 
concluído do Soccer Bar, o local disponibilizará aos associados uma infraestrutura de 
primeira linha. A obra será executada graças à captação de patrocínios, sem investimento 
direto da Volvo. O valor já está captado há quase três anos e faz parte do Plano Diretor da 
AV, já aprovado junto à Volvo e ao Conselho Consultivo. O novo Centro de Eventos terá 
capacidade de atendimento para 400 pessoas.
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Bosque da AV ganha 
novas árvores
Em fevereiro de 2016, a AV realizou mudanças no seu espaço 
verde. Algumas árvores exóticas foram removidas, enquanto 
era executado o plantio de mudas de araucárias e de espécies 
florestais nativas da região de Curitiba, no Bosque próximo às 
novas churrasqueiras. No total, mais 184 mudas de espécies 
nativas foram plantadas no local. A ação foi tomada para 
atender a medida compensatória que permitiu o corte de duas 
araucárias próximas ao Soccer Bar. Além do acordo legal, a AV 
aproveitou para realizar um plantio de mudas 40% superior ao 
sugerido pelos órgãos ambientais.
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Quadra poliesportiva é reaberta
Quem gosta de jogar basquete, vôlei ou um futsal, com os amigos, já conta com mais 
uma opção de lazer na AV. A quadra poliesportiva, que esteve fechada por algum tempo 
para dar lugar a equipamentos que serviram ao Restaurante da Volvo, foi reaberta em 
2016. A quadra pode ser reservada através no Sistema de Reservas da AV, para que o 
associado tenha preferência no uso do espaço. Porém, caso a quadra não esteja sendo 
utilizada, o local  é livre para o uso de todo associado que estiver no clube.

Reformas e economia
Para reformar a quadra, a criatividade foi colocada em 
ação em nome da economia. As tintas utilizadas na 
reforma do piso foram reaproveitadas de sobras da 
última manutenção feita nas quadras de tênis. As tabelas 
de basquete e traves de futsal foram recicladas com 
materiais antigos do Ginásio de Esportes. E toda a obra 
foi desenvolvida pela equipe de manutenção da AV, sem 
a necessidade de contratação de empresas externas.  
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O que foi notícia

"AV com vc" vence 
eleição do Conselho 
Consultivo
Com a participação de 873 
associados, a chapa ‘Av com vc’ 
foi eleita no dia 29 de outubro para 
compor o novo Conselho Consultivo 
da AV para a gestão 2017-2019. 
Duas chapas inicialmente concorriam 
ao pleito, porém, a chapa ‘Frente 
dos trabalhadores’ comunicou sua 
desistência da disputa na véspera da 
eleição. O resultado final da eleição 
ficou assim: dos 799 votos válidos, a 
chapa única ‘AV com vc’ foi aprovada 
com 90,7 % dos votos. A apuração 
das urnas foi realizada na manhã do dia 
30 de outubro, com a participação do 
presidente da Comissão Eleitoral e um 
representante da chapa concorrente. 
Os eleitos assumirão os cargos em 
fevereiro de 2017. 

Representante 
Egon Clausen 

Vice-Representante 
Rosemburg Lopes 

Comissão Social 
José Carlos Oliveira
Renee Coutinho 
Edvaldo Moretti 
Caren Caravanti 
Evandro Trindade

Conselho Fiscal 
Paulo Turci 

Comissão Disciplinar 
Adriano Merigli 
Gilmar Carniel 
Reginaldo Santos 
Everson Rosa (Rosa) 
Vilma Mattos
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Convênio de Táxi com 
20% de desconto
A Associação Viking fechou mais um 
convênio para benefi ciar seus associados. 
Os funcionários Volvo passaram a ter 20% 
de desconto no uso dos táxis da empresa 
Líder Táxi Curitiba.

Soccer Bar reajusta 
valores e acompanha a 
média do mercado
Em maio, a AV realizou uma pesquisa de 
preços em lanchonetes e restaurantes de 
associações de funcionários da região de 
Curitiba, para avaliar os valores cobrados 
pelo mercado. A pesquisa comparou 
produtos em quatro entidades associativas 
de porte similar à AV. A medida promoveu 
a readequação de valores de produtos 
oferecidos pelo Soccer Bar. Alguns itens 
que estavam com valores defasados, frente 
à média de mercado, sofreram reajustes 
para cima. Outros, como é o caso das 
bebidas, fi caram mais baratos. 

Novos valores para 
reservas das quadras e 
salões da AV
Para atender aos novos valores de 
manutenção, limpeza e segurança dos seus 
espaços internos, a AV reajustou no dia 01 
de julho, os valores das reservas dos seus 
salões de festas e convites para as quadras 
esportivas e campo de futebol, que estavam 
congelados desde 2012. Também sofreram 
reajustes os valores das multas para os 
associados que fazem as reservas e não 
ocupam os espaços nos dias agendados. 

Almoços no        
Soccer Bar 
Outra ação bastante apreciada pelos 
associados em 2016, foi a opção de 
almoço semanal no Soccer Bar. Com 
buffet livre a R$ 17,90, de segunda 
a sexta, o almoço é servido das 11h 
às 14h. Diariamente uma média de 
80 associados prestigiaram o Buffet. 
Uma vantagem oferecida é o cartão 
fi delidade, que dava direito a um 
almoço grátis, a cada dez almoços 
consumidos. 
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AV: passa a 
disponibilizar notícias 
por e-mail
Para ficar por dentro de todas as 
novidades da Associação, em 2016 
a AV estabeleceu mais um canal de 
comunicação com os associados que 
passaram a receber as notícias da AV 
no seu e-mail. A ideia foi ampliar os já 
tradicionais canais de comunicação 
utilizados pela Associação para uma 
linguagem ainda mais dirigida. Mais de 
600 pessoas já faziam parte da base de 
dados da AV, mas o objetivo da ação foi 
ampliar o alcance estendendo o cadastro 
também para os dependentes que não 
têm acesso regular aos canais internos e 
assim, ficarão por dentro das notícias da 
AV.

Rede Wi-Fi é novidade 
na AV
Usar smartphone ou qualquer outro aparelho 
que necessite se conectar à internet ficou 
mais fácil na AV. A Associação concluiu a 
instalação de uma rede interna que atende 
todos os espaços sociais do clube. Para 
usufruir de mais essa comodidade de forma 
gratuita, os associados podem conferir as 
senhas de acesso diretamente nos salões 
de festas da AV, churrasqueiras e no Soccer 
Bar. A AV prevê ainda a ampliação da rede 
para estabilizar o alcance do sinal também 
nas churrasqueiras individuais, próximas ao 
bosque de Araucárias.

Novidades no Ginásio 
de Esportes
Quem for ao Ginásio de Esportes da AV 
no segundo semestre de 2016 percebeu 
uma novidade: uma nova opção para 
lanches rápidos está disponível logo no 
acesso principal das arquibancadas. 
Com a apoio da equipe que atende o 
Soccer Bar, o local passou a oferecer 
opções para lanches rápidos. A ideia foi 
facilitar o acesso para quem precisava 
repor energias de forma rápida ou estava 
com pouco tempo para um lanche mais 
elaborado.

Plantão para a retirada 
de convites
No final de fevereiro, a AV desativou o plantão 
para a retirada de convites que era feito às 
sextas-feiras no Espaço Cultural, das 11h às 
13h, devido à baixa procura dos associados. 
Os convites passaram a ser retirados na 
Portaria da AV.
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O que vem por aí
Reformas na Churrasqueira Coletiva “B”
Após a demolição da Churrasqueira Coletiva ‘A’, em 2017, a previsão é de reforma na  
Churrasqueira Coletiva B. A proposta é reestruturar a churrasqueira, que hoje tem capacidade 
para abrigar 90 pessoas em um único espaço, dividindo-o em dois, com capacidade para 50 
pessoas cada.

 

Inauguração do Centro de Eventos
A previsão é que o Centro de Eventos da AV seja entregue até o fi nal do primeiro semestre. 
Com isso, os associados passarão a contar com novos espaços de lazer ainda mais 
modernos. O local deverá ser usado também para eventos corporativos da Volvo.

Sinalizações internas
Em 2017 também deverão ser instaladas as novas placas de sinalização externa. O objetivo 
é ajudar associados, dependentes e convidados a encontrarem mais facilmente os destinos 
internos. As antigas placas serão substituídas por modernos totens ainda no início do ano. 
Também estão previstas obras para garantir a acessibilidade de associados e convidados aos 
espaços internos

Novas excursões na agenda
Mais uma vez o calendário de viagens da AV já promete diversões extras para os associados. 
Com um ano repleto de feriados, os fi nais de semana prolongados serão o ingrediente a mais 
para 2017. Nos roteiros já programados estão viagens à Foz do Iguaçu e Presidente Epitácio, 
às Meias Maratonas do Rio de Janeiro e Pomerode; passeios na Serra Gaúcha e muitas 
outras. Basta fazer a mala e escolher o destino!

Corredores preparem-se
Quem gosta de correr já sabe: os principais roteiros de maratonas e meias maratonas da 
cidade têm assessoria da AV. A novidade de 2017 será a preparação para as corridas, com 
assessoria especializada e gratuita oferecida pela Associação. O projeto tem nome: é o 
Viking´s Run que vem aí!
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Fique por 
dentro da nossa 
estrutura

23
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1. Administração

2. Salão VIP

3. Salão de Festas

4. Salão Araucária

5. Soccer Bar

6. Ginásio de Esportes

7. Academia

8. Campo de Futebol e Pista de Atletismo

9. Quadras de Tênis

10. Campo de Futebol Society

11. Quadra de Vôlei de Areia e Futevôlei

12.  Quadra Polivalente

13. Quadra Sintética de Futebol

14.  Casa Cultural

15.  Churrasqueira B

16.  Churrasqueiras Individuais e Quiosque

17.  Empório do Churrasco

18.  Parquinhos e Playground

19.  Viveiro Conservacionista

20.  Área verde

21.  Estacionamento

22.  Portaria

23.  Centro de Eventos (em construção)
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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
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

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)
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