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Relatório AV 2013

Mais uma vez a AV elabora um 
documento para registrar as 
atividades realizadas durante o 
último ano. 

O Relatório de Atividades da AV, em seu 
terceiro ano consecutivo, tem como objetivo 
não só registrar a história recente da As-
sociação Viking, mas também servir como 
documento para o futuro, quando será 
possível avaliar, ano a ano, a evolução de 
atividades, a participação de associados e 
também a própria evolução da infraestrutura 
do clube.

Particularmente, neste ano que passou, as 
obras na AV chamam a atenção. Desde 
2012, quando foram intensificadas as 
ações de melhoria e a expansão de ben-
feitorias, a AV tem se tornado um verdadeiro 
canteiro de obras. Em 2013 isso não foi 
diferente. Nas próximas páginas fazemos 
um apanhado geral do que temos realizado 

e também do que ainda está por vir.
Outra novidade neste relatório é a participa-
ção dos associados. Coletamos opiniões, 
fomos atrás do que pensam os associados 
sobre as diversas atividades do clube, ou-
vimos o que eles têm a dizer. E, através de 
fotos e frases, conseguimos captar a 
opinião de quem é o motivo de existência da 
AV: o associado e sua família.

A Associação Viking, orientada pelos 
princípios do Programa Volvo de Qualidade 
de Vida, mais uma vez se orgulha das pá-
ginas apresentadas a seguir. A  AV conti-
nua 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, mas igualmente pela diversidade 
de atividades.

Sejam sempre bem-vindos! A AV é um clube 
para a família. É um clube para você!
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Visão

Estratégia

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, soci-
ais e culturais, respeitando os princípios do The Volvo Way (ener-
gia, paixão e respeito pelas pessoas) e os valores da Volvo (quali-
dade, segurança e respeito pelo meio ambiente).

Estratégia
Através de suas atividades criar um ambiente de motivação e com-
prometimento dos associados: funcionários, familiares e vitalícios.
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AV em 
números
Números globais

111.246
Foram os acessos à 
intranet da AV em 
2013. Um aumento 
de 19,23% em rela-
ção ao ano anterior.

15.310 
acessos à 

homepage da 
AV. Um aumento 

de 21,42 %.

1.400 pessoas 
matriculadas e  cerca de 

600 acessos 
semanais na Academia

Mais de 400 
avaliações físi-
cas realizadas

600 crianças 
participaram das 

Colônias de Férias

5.000 participantes nos grandes 
eventos da AV (Festa da Criança e Junina), 

superando a média do ano anterior

600 pessoas 
envolvidas no Pro-
jeto Capoeira e 

Cidadania.
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Frequência na AV

Reservas dos espaços sociais

Reservas para eventos/reuniões VdB

2011 2012

44.927 44.216

2011 2012

53.558 52.699

2011 2012

98.485 * 96.915 *

Associados Convidados Total

Coletivas A 2012
2013

945 reservas
178 reservas

Coletiva B 2012
2013

229 reservas
208 reservas

Individuais 2012
2013

1.182 reservas
1.287 reservas

Salão de Festas 2012
2013

321 reservas
0 reservas

Salão VIP 2012
2013

272 reservas
274 reservas

Salão Araucária 2012
2013

301 reservas
303 reservas

Crescimento %

-81,16%

-9,17%

8,88%

%

0,74%

0,66%

54.829 65.259 120.088

Salão de Festas 2012
2013

230 eventos
0 eventos

Salão VIP 2012
2013

171 eventos
108 eventos

Salão Araucária 2012
2013 151 eventos

Crescimento %

%

-36.84%

181 eventos
-19,87%

(*) Em 2012  e 2013 foi efetuada uma série de obras de melhorias na infraestrutura 
da Associação Viking (ver páginas 8 a 13), o que coincidiu com o fechamento de 
alguns espaços de lazer contribuindo para a queda da taxa de frequência.

2013 2013 2013

**

***

(**) Churrasqueira coletivas A foram desativadas após 22/01/2013.
(***) Salão de festas esteve bloqueado como refeitório no período.

***
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Colônia de Férias 

A Colônia de Férias de Verão da AV em 
2013 teve um gostinho diferente. A arte 
circense encantou a garotada no Ginásio 
de Esportes que se transformou em um 

grande picadeiro. Meninos e meninas viraram 
de ponta cabeça no trapézio, voaram no tecido 
acrobático, fizeram girar os malabares e deram 
muitas cambalhotas. A oficina, ministrada pela 
Tenda Escola de Circo, foi um sucesso. Mas as 
atividades não pararam por aí!

Mais uma vez, 400 crianças entre cinco e 12 
anos participaram das duas semanas de ativi-
dades, divididas em duas turmas. Além das ativi-
dades recreativas é oferecido aos participantes: 
café da manhã, almoço e lanche. Os filhos tam-
bém podem utilizar o transporte regular de ônibus 
fretados da Volvo.

Aproveitando o tema circense, o encerramento de 
cada uma das semanas de atividades foi marcado 
pela apresentação da peça “Um Palhaço Dife-
rente”, do Grupo Oxigênio.

As preferidas da 
programação

As atividades promovidas na 
Colônia de Férias respeitam faixas 
etárias apropriadas a cada fase. 
O toboágua que é a sensação de 
quem participa da Colônia, se-
guido por oficinas com recicláveis, 
passeio de caminhão pela fábrica 
e o tão aguardado acantonamento 
na Associação foram algumas das 
atrações tradicionais que agitaram 
os participantes. Mas teve mais!

• Para as crianças de 9 as 12 
anos, o dia de visita às pisci-
nas do Clube Três Marias é um 
dos mais festejados.

• Já para as de 5 a 8 anos de 
idade, as brincadeiras nas 
enormes piscinas de bolinha, 
labirintos e pula-pula do Kinder 
Park são campeãs na preferên-
cia da garotada.

Tenho três filhos, uma menina de 8 anos 
e os gêmeos de 6 anos, e a Colônia de 
Férias é uma atividade que já está no 
calendário deles, pois gostam muito de 
participar. É muito importante pra gente, 
porque nem sempre temos a disponibili-
dade de viajar nas férias, com isso, eles 
curtem uma temporada diferente. Sem 
falar na segurança que a gente sente de 
saber que eles estão aqui do lado da 
gente, para qualquer eventualidade, e eles vêm e voltam 
comigo nos dias da Colônia. E, quando comparado ao 
custo de eventos similares no mercado, também vemos que 
o que é oferecido traz um custo benefício bem vantajoso”.

Marcelo Magalhães
Volvo CE

“



O momento de deixar a     
Colônia

Todos os anos, a Colônia de Férias é 
marcada por um momento que ficará 
registrado na vida dos participantes. Ao 
completar 13 anos, o adolescente deixa 
de participar da Colônia. Em 2013, 
esse também foi um momento especial. 
Além de plantarem uma árvore na Asso-
ciação, os adolescentes foram 
homenageados com uma placa 
comemorativa.

Colônia de Férias de Inverno 
também foi um sucesso!

Mesmo com o frio que castigou a 
semana de 22 a 26 de julho, a Colônia 
de Férias da AV fez a alegria de mais de 
140 crianças. E, neste ano, uma atra-
ção à parte: teve até neve! Os pouco 
mais de 10 minutos de pequenos flocos 
que caíram do céu, deram mais charme 
à diversão dos pequenos que curtiram a 
novidade pra valer. 
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Tenho dois meninos e desde quando eles tinham cinco 
anos, já vinham para a Colônia. Antes disso, minha 
filha – hoje com 20 anos, também era frequentadora 
assídua. E não tem saída, eles cobram mesmo a 
participação. Eu e minha esposa gostamos muito desta 

oportunidade porque realmente é 
algo diferenciado para as férias. 
Eles têm oportunidades diferentes 
e também em  casa, dá um tempo 
para se organizar enquanto eles 
estão curtindo o dia na AV. Vale 
muito a pena”.

Gilberto Carneiro 
Pintura, 1º turno

“
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Obras e 
manutenções
Um canteiro de obras

A Associação Viking está vivendo entre tijolos, cimento e muitas reformas. 
2013 foi o segundo ano consecutivo de intensas obras que não param 
por aí. Seguindo o Plano Diretor da AV, muitas benfeitorias já foram 
executadas, outras estão em andamento, mas muitas obras ainda estão 

planejadas para acontecer nos próximos anos. 

“Sabemos que o processo gera um certo transtorno no dia a dia dos associados, 
porém os benefícios vão superar em muito essa fase de desconforto”, destaca 
Eduardo Giglio, gerente da AV. Confira as principais obras de 2013.

Um novo  
campo de 
futebol
Uma das obras que chamou muito a aten-
ção na AV em 2013 foi a reforma do campo 
de futebol. A estrutura do campo impres-
siona pela tecnologia empregada em suas 
reformas. As dimensões do campo foram 
ampliadas. São 103 metros de compri-
mento por 66 metros de largura. Ao entrar 
em campo, a bola vai rolar sobre a grama 
Bermuda, a mesma dos estádios da Copa. 
Além disso, arquibancadas e bancos de 
reserva  foram cobertos, um novo sistema 
de drenagem, irrigação e a nova iluminação 
com 250 lux trazem mais conforto aos joga-
dores e torcedores. A previsão de término 
da obra é para o início de 2014, quando um 
grande evento está planejado para entregar 
o campo aos associados.
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Dificuldades    
adicionais
As obras no campo de futebol da AV 
ultrapassaram os meses de planejamento 
inicial por questões metereológicas. Du-
rante as obras, principalmente na fase final 
de instalação de gramados e finalização 
de alambrados e sistema de irrigação, o 
índice pluviométrico na região de Curitiba 
ultrapassou registros históricos. 
“Para cada dia de chuva, precisávamos 
esperar pelo menos 5 dias para dar reiní-
cio às atividades. Quando o terreno es-
tava quase seco, uma nova temporada de 
chuva caía”, relembra Eduardo Giglio.

Vestiários também 
são novidade
Ao lado do Campo de Futebol, novos 
vestiários – masculino e feminino - tam-
bém chamam a atenção. A construção 
dos vestiários permite mais conforto aos 
atletas. Além de banheiros, sala de vestir e 
armários individuais, os espaços oferecem 
chuveiros para aquele banho refrescante 
após as partidas.

Você sabia que...
Parte da água que irrigará o 
campo de futebol será captada 
da água de chuva que cai sobre 
o telhado do vestiário?

Pista de atletismo
Ao mesmo tempo em que as reformas do campo 
de futebol foram planejadas, surgia também a 
oportunidade de criar mais um espaço esportivo 
na AV. Ao lado do campo está sendo finalizada 
uma pista de atletismo que servirá tanto para pro-
vas esportivas quanto para treinamento e condi-
cionamento físico para os associados. A pista 
conta com uma forração especial emborrachada, 
que oferece mais aderência para os treinos, e 
quatro raias, para que os corredores possam ficar 
às suas marcas. A entrega da pista de atletismo 
coincidirá com a inauguração do campo de 
futebol, e um meeting especial de atletismo e cor-
rida será organizado para a entrega da pista aos 
associados.
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Em agosto tiveram início as obras  do 
novo bar da AV: o Soccer Bar, que está 
sendo instalado em frente ao campo 
de futebol. O espaço, com capacidade 
para até 240 pessoas, contará com 
mais de 300 m2, terá cozinha, telões, 
acesso à internet via wi-fi, ar-condicio-
nado e sanitários internos. Esse novo 
espaço multiuso servirá não só para 
quem espera pelas próximas partidas 
de futebol mas também para um happy-
hour de quem está na AV participando 
de outras atividades. A primeira fase 
das obras foi encerrada no final de 
2013. A abertura do Soccer Bar está 
prevista para o primeiro semestre de 
2014.

Soccer Bar
Novidade para agradar 
a todos
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Coletivas A são interditadas
Passadas décadas de uso, que 
abrigaram muitas festas, alegria 
e comemorações, em 2013 
foi decretado o fim das Chur-
rasqueiras  Coletivas A, que 
ficavam próximas à Casa 
Cultural. O espaço foi inter-
ditado por problemas estruturais 
do prédio, que tinha mais de 25 
anos. Mesmo com a ma-
nutenção regular do local, 
avaliações técnicas 
mostraram que o telhado 
oferecia riscos de seguran-
ça aos usuários.

Reforma nas
churrasqueiras
Tiveram início, em 2013, as reformas estruturais do pool de churrasqueiras 
individuais, que fica próximo ao Bosque de Araucárias da AV. O piso deverá ser  
trocado, os tampos de granito serão substituídos e haverá a troca das lonas, 
que protegem os associados e seus convidados contra as interpéries, que serão 
substituídas por vidros. 

Em 2014 está prevista a construção de novas churrasqueiras individuais para 
atender à demanda crescente de novos espaços de lazer para os associados.
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Com a construção do novo bar da AV –  Soccer Bar 
– que será instalado em frente ao campo de futebol, a 
AV transferiu parte das instalações do antigo bar para 
um novo quiosque criado para atender aos associa-
dos. O novo espaço garantiu mais conforto para quem 
ocupa as quadras, localizadas ao lado do campo de 
futebol society. Além de uma área própria para des-
cansar enquanto aguardam os novos jogos, os par-

ticipantes e convidados 
também contarão no local 
com instalações apropria-
das para realizar churras-
cos, com algumas mesas, 
pia e geladeira.

Novo quiosque
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Pequenas obras também foram 
executadas no período, com o 
objetivo de trazer mais conforto aos 
associados. Além da manutenção 
geral dos espaços do clube, tam-
bém foram realizadas obras como, 
por exemplo, o calçamento de ruas 
internas e reformas na entrada do 
Salão VIP.

A troca de piso da Academia de 
Ginástica foi outra ação realizada em 
2013. A Academia é utilizada diaria-
mente para aulas de ginástica, yoga, 
projeto pioneiro de Pilates de Solo, e 
também aulas do Projeto Capoeira e 
Cidadania.

Pequenas 
obras, 
grandes 
benefícios
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Entenda como funcionou o Campeonato

FASE MUNICIPAL: Aconteceu de março a julho, em 30 cidades do Estado. Os campeões dessa fase 
se classificam para a Fase Regional. Os atletas de Curitiba e região não participam desta fase.

FASE REGIONAL: De 23 a 25 de agosto; as equipes/atletas classificadas na Fase Municipal foram 
divididas em 5 regionais: Norte – (Arapongas); Noroeste (Umuarama); Oeste/Sudoeste (Cascavel) 
e Campos Gerais (Guarapuava), e Regional Curitiba / Metropolitana.

FASE ESTADUAL: De 15 a 17 de novembro, Maringá recebeu os campeões das cinco Fases 
Regionais que disputaram o título paranaense e a vaga para os Jogos Regionais do Sesi Comitê Sul – 
XXVII Sul-brasileiro.

FASE SUL-BRASILEIRA: De 29 de novembro a 1º de dezembro,  Caxias do Sul  recebeu os 
campeões dos três estados do Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) que competiram 
entre si para conhecer o campeão da Região Sul, que representará a Região na Fase Nacional, em 
2014.

Jogos do SESI

Como acontece todos os anos, a Volvo 
participou dos Jogos do SESI 2013. Dire-
cionados aos trabalhadores da indústria, 
os Jogos do SESI envolveram, ao longo 

de 2013, mais de 700 empresas paranaenses e 14 
mil trabalhadores/atletas. Ao todo foram disputadas 
15 modalidades: futebol sete (livre e master), futebol, 
futsal, atletismo, natação, tênis, tênis de mesa, volei-
bol, vôlei de praia, xadrez, basquete, truco, bola oito e 
dominó.

A Volvo, mais uma vez, se destacou nas várias fases 
da competição, conquistando várias medalhas e 
tendo uma participação exemplar em todas as catego-
rias disputadas. Mais uma vez, a delegação da Volvo 
reuniu um dos maiores números de participantes, 
cerca de 250 atletas.
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Fase regional
Participação intensa

A fase regional é a que congrega 
o maior número de atletas. Em 
2013 a Volvo participou das 
15 modalidades disputadas na 

competição. Os atletas da Volvo que se 
classificaram nesta fase representaram a 
empresa na Fase Estadual dos Jogos do 
Sesi 2013, em Maringá, de 15 a 17 de 
novembro. 

Foram classificados na etapa regional/
metropolitana representantes das se-
guintes modalidades: o invicto penta-
campeão Futebol Sete Master, com o       
melhor goleiro da competição (Clodo-
aldo Lopes, da Pintura Prédio 220), 
bola 8, dominó, tênis de campo, tênis de 
mesa, truco, xadrez, vôlei de areia mas-
culino, vôlei de areia feminino e vôlei de 
quadra feminino.

Modalidade Categoria Classificação
Futebol de Campo - 3º

Futebol máster - 1º

Futsal Masculino 2º

Natação Masculino Meeting

Natação Feminino Meeting

Tênis de mesa Feminino 1º

Voleibol Masculino 3º

Voleibol Feminino 2º

Vôlei de praia Masculino 1º

Vôlei de praia Feminino 1º

Xadrez - 2º

Truco - 3º

Dominó - 3º

Desde 2003 participo dos jogos do SESI 
pela AV. Comecei no futebol e hoje estou 
no futebol master, como goleiro. Eu gosto 
muito de esporte, e com a participação 
no SESI estamos sempre treinando, 
sempre em atividade, sempre praticando 
qualidade de vida. Além do mais, tenho a 
oportunidade de conhecer outras pessoas 
dentro da Volvo e também em outras 
empresas. Com os jogos do SESI também 

viajamos bastante, 
e isso é motivador. 
Conheço várias ci-
dades do Paraná, e 
com a classificação 
no Sul-Brasileiro, 
deveremos ir agora 
até o Pará”.

Clodoaldo Lopes
Pintura, 3º turno

“
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Fase estadual
Festival de medalhas e participação

O
s atletas da Volvo fizeram bonito na etapa estadual dos Jogos do Sesi, 
que aconteceu entre os dias 15 e 17 de novembro, em Maringá. Partici-
param da fase estadual 1000 trabalhadores, de 114 indústrias de todo o 
Estado. A Volvo foi muito bem representada em sete, das 13 modalidades 

disputadas. Os melhores resultados ficaram com as equipes de Futebol Sete Master 
e Tênis de Mesa Feminino que seguiram para a disputa na Fase Sul-brasileira, que foi 
realizada no final do mês de novembro, em Caxias do Sul, RS. Confira o resultado de 
cada modalidade.

Futebol Sete Master: Campeão, vencendo a equipe 
da Bosch por 1 a 0 na final, com gol de Edivaldo 
Gomes a 2 minutos do término do jogo. Além disso, 
o atleta Clodoaldo Lopes foi eleito o melhor goleiro 
da disputa, não sofrendo nenhum gol durante a com-
petição. Com o título, a equipe garantiu vaga na Fase 
Sul-brasileira.

Atletas: Clodoaldo Lopes, Evandro Santos, Alexandre Colatusso, 
Marcelo Justino, Iveraldo Constantino, Reginaldo Mafra, Leandro 
Rabelo, Luciano Siqueira, José Rogério Westermani, Eduardo 
Gomes, Edivaldo Gomes, Osmil de Souza e Cleber Lopes Rodrigues  
Técnico: Cristiano Schuh – Auxiliar: Paulo Sergio Oliveira

Truco: Atingiu a melhor classificação de todas as participações da Volvo na disputa, tendo as 
cinco duplas representantes entre os oito melhor colocados:

2º lugar:  Eduardo Marques e Gilmar Debax
3° lugar:  Agnaldo Toresani e Gilberto Claro dos Santos
4° lugar:  Michael Sfriso de Souza e Giuliano Cruzara 
5º lugar: Jair Amaral dos Santos e José Jeverson Baranoski

7º lugar: Evandro Manoel Trindade e Vinicius Taylor Bueno

Voleibol feminino: 2º lugar 

Atletas: Mariluz Strapasson, Rosmari Henning, Michelle Pierin, Ana Paula Justi, Francielli Gai, Caren Caravanti, 
Clarice Fujimoto, Lyziane Neves. Técnica: Tatiane Cochinski

Tênis de Mesa feminino: 3º lugar 

Atleta: Marise Folmann, que segue também para a disputa Sul-brasileira, em Caxias do Sul

Bola Oito: 4º lugar 

Dupla: Adão Pereira Batista e Silmar Bilharba

Voleibol de Praia masculino:  4º lugar 

Atletas: Sergio Miranda, Adam Almeida, Christofer Panatta e Emerson Ferreira. Técnico Everson Pereira

Xadrez: 9º lugar 

Atleta: Jonnie Spendrup
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A etapa Sul-brasileira dos Jogos 
do Sesi 2013 aconteceu no 
final de novembro, em Caxias 
do Sul (RS), com industriários 

do Paraná, de Santa Catarina e do Rio 
Grande do Sul. A Volvo esteve lá e trouxe 
medalhas em três categorias: a equipe 
de Futebol Master sagrou-se campeão, 
e o atleta César Gabardo também subiu 
ao pódium para receber a medalha de 1º 
lugar em natação, no nado peito, e ainda 
conquistou o 3º lugar nos 200 metros 
livres. Também a atleta Marise Folmann, 
representou bem a Volvo conquistando o  
5º lugar no Tênis de Mesa.

Nado desde os quinze anos. Entrei na 
Volvo há um ano e desde então comecei 
a participar das competições do SESI. 
Faço meus treinos três vezes por semana, 
para manter o ritmo. Ao ser convidado 
para participar do SESI, já gostei muito 
do clima de companheirismo que existe 
entre as pessoas. É uma competição, mas 
na verdade é uma reunião de amigos. 
Sem falar que conhecemos também 
outros colegas, de outras áreas, de uma 

forma mais natu-
ral, o que amplia 
nossa networking e 
fortalece os relacio-
namento internos”.

César Gabardo
Volvo IT

“

Pódiuns Volvo na etapa Sul-
brasileira dos Jogos do Sesi

Uma disputa acirrada
Os atletas que participam do Sul-
brasileiro pelo Paraná foram sele-
cionados entre os mais de 14 mil 
participantes das etapas municipal, 
regional e estadual, disputadas desde 
o início do ano. Ao todo, cerca de 
900 trabalhadores, de 105 empresas, 
disputaram as medalhas em 16 modali-
dades, individuais e coletivas. O Paraná 
foi representado por 37 empresas. Os 
vencedores do Sul-brasileiro partici-
parão da etapa nacional, que acontecerá 
em 2014, no Pará. De 9 a 14 de setem-
bro a Volvo participará nas modalidades 
de Futebol Master e Natação Masculino, 
com César Gabardo.
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Excursões 
e passeios

Há anos a Associação Vi-
king é reconhecida pelos 
passeios e excursões que 
realiza. São passeios que 

podem levar apenas um dia, ou ex-
cursões que aproveitam a extensão 
dos feriados para se alongar um pouco 
mais. Na bagagem, muita disposição, 
alegria, vontade em conhecer novas 
terras, vivenciar novas experiências e 
conhecer novas gentes.

É verdade também que há quem seja 
fã de carteirinha. Vai viajar uma vez 
com a AV e já integra a família, convida 
amigos e começa a desbravar novos 

horizontes em muito boa companhia.
As excursões e passeios da AV têm 
vários diferenciais das que são pro-
movidas no mercado: têm uma asses-
soria completa de técnicos de lazer 
da AV que, meses antes da data de 
saída, já contam com tudo planejado, 
pesquisando as melhores localidades, 
os melhores roteiros e os valores mais 
acessíveis. Além disso, para associa-
dos, os passeios podem ser pagos em 
parcela com desconto direto na folha 
de pagamento. Não seixa de ser uma 
facilidade adicional para quem quer se 
divertir, sem deixar de pensar no plane-
jamento financeiro.

Uma viagem para cada gosto

Cerca de 700 pessoas 
participaram das excursões e 

passeios promovidos pela AV em 
2013.
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Passeios e excursões        
promovidos em 2013 

Excursão para Foz do Iguaçu, PR, Argentina e Paraguai, em fevereiro

Passeio de Bike, em Guaramirim/ Barra Velha, SC, em abril 

Passeio de trem pela Serra do Mar, Morretes, PR, em maio

Excursão para Bonito, em Bonito, MS, em maio

Excursão ao Beto Carrero, em Penha, SC, em agosto

Passeio de Trem para Morretes, Serra do Mar, PR, em agosto

Passeio Ecológico - Grutas do Parque Estadual de Campinhos, Tunas do Paraná, 
PR, em setembro

Excursão Fórmula 1, em São Paulo, SP, em novembro

Excursão ao Parque Aquático Cascaneia, em Gaspar, SC, novembro

Passeio Ecológico - Rafting Rio Itajaí-açu, em Apiúna, SC, em dezembro

Repeteco 
Se uma vez é bom, 
duas é ainda melhor. 
Alguns passeios e 
excursões tiveram 
dose dupla em 2013, 
como o passeio de 
trem pela Serra do 
Mar.
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Foz do Iguaçu, Beto Carreiro e as 
excursões para Fórmula 1, são desti-
nos fechados em poucos dias quando 
abrem para inscrição. Também os 
passeios de bate-volta sempre têm 
grande procura. A razão disso é sim-
ples: quem vai, normalmente, repete o 
mesmo roteiro ou outro, porque gosta 
do passeio. Quem gosta, fala para os 
amigos e combina de reunir a 
galera na próxima oportunidade. 
Assim, muito mais que um passeio 
turístico, as excursões da AV vão se 
transformando em passeios entre 
gente conhecida. Veja só a opinião de 
quem participa!

“Eu e minha filha 
participamos de muitas 
excursões pela AV, 
principalmente aquelas 
de bate-volta, como Beto 
Carreiro, Morretes. Há 
muitas vantagens: uma 
organização perfeita, 
é tudo muito prático, 
a gente vem de carro, 
deixa no estacionamento e não se preo-
cupa. Sem falar nos amigos que fazemos. 
Por participar já durante tantos anos, a 
gente até forma uma turma de amigos 
que já combina se encontrar na próxima 
viagem”.

Márcia Bandeira
Engenharia

“
As preferidas da programação

Parque Estadual de   
Campinhos
Primeiro parque estadual criado para conservar o 
Patrimônio Espeleológico do Paraná, o Parque de 
Campinhos tem uma área de 336,98 hectares. O 
principal atrativo do parque é a Gruta dos Jesuítas, 
considerada a quinta maior caverna do Estado do 
Paraná em extensão (com 1400 metros aproxima-
damente). Acompanhado de um guia, o visitante 
percorre uma área de 550 metros da Gruta dos Je-
suítas. O trajeto dura aproximadamente 1 hora e 20 
minutos. O passeio conta com uma ausência total 
de luz, temperatura entre 16º e 18º e umidade de 
95% a 100%. Destaque também para as cavernas 

Jesuítas/Fada e a trilha da floresta. A trilha pos-
sui dimensão de 890 metros, e seu percurso é 
realizado em aproximadamente 50 minutos. 

Parque Aquático     
Cascaneia
A Cascaneia é considerada o melhor Parque 
Aquático de Santa Catarina, localizado em 
Gaspar. A estrutura conta com uma área com 
mais de 100.000 m², com atrações para toda 
a família e uma beleza natural pouco encon-
trada em outros Parques. O grande sucesso 
do Parque são os togoáguas radicais, para 
os amantes da adrenalina. Mas também os 
toboáguas infantis fazem a alegria da ga-
rotada! São 08 pistas de toboáguas modera-
dos especialmente para crianças que estão 
espalhados pelo parque nas áreas temáticas e 
no terceiro complexo. Para quem prefere mais 
tranquilidade e quer relaxar, as piscinas são 
uma excelente opção. Todas as piscinas maio-
res podem ser compartilhadas entre adultos 
e crianças, pois possuem profundidades que 
variam de 0,60 cm até 1,90m. E para quem 
ainda prefere curtir a natureza, no terceiro com-
plexo do Parque você encontrará a trilha para 
caminhada que leva até uma cachoeira onde é 
possível aproveitar a água fresquinha do rio e 
um visual maravilhoso!
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Bike Aventura
Localizada na região norte, a 180 km de 
Florianópolis, Guaramirim, foi colonizada por 
alemães que chegaram em 1855 na mesma 
época em que foram colonizadas as cidades de 
Blumenau, Joinville e Jaraguá do Sul. Ganhou o 
nome atual, que significa “garça pequena” em 
tupi-guarani, devido a uma espécie de garça ver-
melha que vivia ali. Já Barra Velha está no litoral 
norte, a 60 km de Joinville, em uma bela região 
costeira. O trajeto de bike entre Guaramirim/ 
Barra Velha segue pela estrada de terra paralela 
à BR 280 e o rio Itapocu. Essa estrada é toda 
plana, de nível leve, adapta-se a qualquer pes-
soa com um mínimo de condicionamento físico 
e que quer se divertir sem tanto esforço. São 
mais ou menos 50 km de pedaladas, com direito 
a paradas para lanche e curtir a natureza.

Foz do Iguaçu: 

maravilha da natureza
Cidade com cerca de 263 mil habitantes, Foz 
do Iguaçu é caracterizada por sua diversidade 
cultural. São 80 nacionalidades estrangeiras, 
sendo que as mais representativas são oriun-
das do Paraguai, Líbano, China e Argentina. A 
base da economia da cidade está no turismo, 
com destaque para o comércio e serviços. De 
acordo com pesquisa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) e pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômi-
cas (FIPE), de 2004 a 2011  Foz do Iguaçu 
foi considerada no segmento “Lazer”, o 2º 
destino mais visitado por turistas estrangeiros, 
atrás apenas do Rio de Janeiro. O que atrai 
tanta gente para lá? A beleza de suas cata-
ratas que recebem anualmente mais de 1 
milhão de visitantes, sendo mundialmente 
reconhecidas pela sua beleza. Normalmente 
o passeio até Foz é feito em confortáveis 
ônibus de dois andares, estadia em hotel com 
café da manhã e três almoços inclusos. O 
pacote tem passeios inesquecíveis: o Parque 
das Aves, o lado argentino das Cataratas 
do Iguaçu, e a visita à Hidrelétrica de Itaipu. 
Quem vai às compras também tem vez: idas à 
Argentina e ao Paraguai no roteiro.



As festas 
e eventos 
da AV
Alegria e diversão 
em nossas festas 

O calendário anual da AV tem espaço 
reservado para elas. A agenda dos 
associados também! Na Associa-
ção Viking, todos os anos as festas 

são grandes: pela participação – reúnem 
milhares de pessoas – pela animação e 
também pela organização que exigem. O 
que compensa tudo é a alegria e as boas 
memórias de momentos de pura diversão. Em 
2013, mais uma vez, a animação foi geral!
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MAIO

Dia das Mães
No segundo domingo de maio, dia 12, a 
AV preparou um dia todo especial para 
as mães. Na programação: almoço es-
pecial no Viking’s Bar e várias atividades 
como manicure e massagem relaxante 
para as mães. Para a família a programa-
ção foi na Rua do Lazer especial.

JUNHO

Festa Junina
No domingo, dia 16 de junho, a AV 
preparou um grande “arraiá” para 
celebrar as festividades de São João. 
Essa é uma das mais tradicionais 
festas da AV, que em 2013 reuniu mais 
de 3.400 pessoas. E nem a pouca 
colaboração de São Pedro, que fez 
chover o dia todo, atrapalhou a anima-
ção. A festa foi redimensionada por 
conta do mau tempo. Mesmo assim, a 
garotada se divertiu a valer nas ativi-
dades recreativas, como camarim de 
pintura e oficina de fantoches. Além 
das comidas típicas, bingo e música 
ao vivo são garantias de muita anima-
ção. A música foi um dos destaques. 
A Banda Anauê caprichou no 
repertório, tocando clássicos do can-
cioneiro nordestino, forró, xote e baião. 
Já o toque sertanejo ficou por conta da 
dupla Sandro & Fabiano.

Você sabia que...

8,7 foi a avaliação obtida pelo evento na pes-
quisa realizada pela AV

400 pessoas participaram das atividades pro-
gramadas para este dia

Não perco uma festa 
junina da AV, sempre 
muito bem organiza-
das, com variedade 
de comidas e atrações 
para crianças de todas 
as idades. A cada ano 
que passa a festa su-
pera as expectativas da 
minha família! Nós que 
temos filhos, buscamos eventos e lugares 
de lazer que nos tragam, além do diverti-
mento dos pequenos, variedade de atrações 
e principalmente segurança. A festa junina 
da AV reúne tudo isso num único local e 
também em um ambiente muito familiar”. 

Marcia Gomes 
GTT – Pós-Venda

“
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AGOSTO

Almoço do Dia 
dos Pais
Dia 11 de agosto a AV promoveu tam-
bém seu tradicional domingo dos pais, 
com diversas atividades para toda a 
família. Os pais ganharam, em 
homenagem pelo seu dia, várias ativi-
dades como massagem relaxante. Para 
a família a programação foi na Rua do 
Lazer especial, com brinquedos e ativi-
dades para divertir a todos.

150 pessoas participaram da comemoração 
do Dia dos Pais na AV. O evento iniciou às 10h da 

manhã e seguiu animado até às 18h.

OUTUBRO

Recorde de      
público na Festa 
da Criança
A tradicional Festa da Criança da AV foi 
mais uma vez um grande sucesso. O 
evento aconteceu no dia 05 de outubro 
e atraiu mais de 6 mil pessoas, muito 
superior à média histórica deste evento, 
que tem contado com a participação de 
3,5 mil pessoas. Dado o grande volume 
de participantes, algumas filas inevitável-
mente se formaram. Mas o dia de sol, a 
alegria da criançada e as inúmeras ativi-
dades oferecidas tornaram, mais uma vez, 
a festa memorável. Na pesquisa realizada 
com uma amostra de participantes, a fes-
ta ganhou nota 9,2.    

O que tinha na festa !!!
• Brinquedos infláveis gigantes, ponte do rio 

que cai, cama elástica e até roda-gigante.

• No Ginásio funcionou o Espaço Kids e no 
Salão de Festas o Cantinho Viking Feliz, 
ambientes exclusivos para crianças com até 
1,40 m de altura.

• Para adultos, uma animada programação 
artística na tenda montada em frente ao 
ginásio e também bingo.  

• Para garantir a alegria de todos, foram   
com  ercializados antecipadamente os “Kit 
Criança”. Um delicioso pacote de gulo-
seimas a R$ 10,00 que contava com 1 
refri gerante, 1 hot dog, 1 pastel, 1 algodão 
doce, 1 churro, 1 espetinho de chocolate.

Mais de 6 mil pessoas - esse foi o maior 
público já registrado em uma festa organizada 

pela Associação Viking.

Minha filha de sete anos, adora as festas da 
Criança da AV. Na verdade, já fica marcado 
na memória. E vejo isso com outros colegas que 
um dia foram filhos de funcionários e,quando 
pequenos vinham às festas da AV. Sempre que 
posso também trago dois sobrinhos e todos  se 
divertem muito. Além de toda a infraestrutura 

oferecida, a segurança que 
temos em deixá-los brincar 
livremente é um outro ponto 
alto”.

Rogério José dos 
Santos
Fábrica de cabines
Engenharia de solda

“
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NOVEMBRO

Viking Country 
Festival
A Associação Viking preparou em 
2013  mais uma grande festa de 
country e sertanejo universitário 
para seus associados. O evento 
aconteceu no dia 2 de novembro no 
Ginásio da AV, com muitas atrações. 

Mais de 800 pessoas curtiram a 
noite de muita dança e animação. 

Foi o segundo ano consecutivo de 
sua realização, confirmando que 
esta foi uma festa que veio para 
ficar!

Quem 
esteve 
presente!

• Tony & Brian

• Fernanda Liz

• Paulinho & Leandro

• Felipe & Fabrício
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Academia

Dia 21 de janeiro as atividades da 
Academia da AV foram retomadas. 
São diversas as modalidades de 
treinamentos e aulas, e a frequência 

é assídua. Na verdade o complexo é dividido 
em duas áreas: a Sala de Musculação e a Sala 
de Ginástica.

A Sala de Musculação é um dos espaços 
mais frequentados da AV. Com equipamentos 
modernos e orientação profissional, a atividade 
é gratuita aos associados, não há taxas, nem 
mensalidades de participação. Em 2013, cerca 
de 600 associados participam regularmente 
das aulas.

Já a Sala de Ginástica tem espaço para aulas 
de Alongamento, Body Pump, Dança de Salão, 
Yoga e um projeto-piloto de Pilates de Solo. To-
das as atividades têm acompanhamento profis-
sional. É preciso, contudo, fazer uma inscrição 
prévia, porque as aulas têm vagas limitadas.

Desde que entrei na Volvo, há mais ou 
menos dois anos, frequento a Academia da 
AV. Os equipamentos são bons, para uma 
academia de clube, as esteiras são ótimas, e 
o que vemos é um atendimento melhor dos 
instrutores, se comparado a outras academias 
de musculação da cidade. E também há 
um clima extra de amizade, onde encontra-
mos pessoas que trabalham com a gente ou 
em outras áreas da fábrica. Minha esposa 
também faz exercícios no mesmo horário, 
assim ela vem para cá e voltamos juntos 

para casa. Mais tarde, 
sem o estresse do trânsito 
em uma logística bem 
adequada para nossas 
necessidades”.

Lucas Camacho 
Ferreira Silva
Desenvolvimento do 
produto 
Engenharia Elétrica

“

Faço aulas de 
Body Pump 
três vezes por 
semana. Sempre 
tive certa dificul-
dade na prática 
de exercícios, 
mas depois que 
fui à Academia 
fazer uma aula experimental, 
nunca mais parei. É bom também 
porque aproveito o horário de 
pico do trânsito para ficar na AV 
fazendo exercícios; com isso não 
me estresso. Com as aulas perdi já 
quase 11 quilos e me sinto muito 
mais disposta. Sem falar que a 
gente não precisa pagar nada para 
ganhar tudo isso”.

Denise Chaikoski
Desenvolvimento Logístico

“
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Vem correr com a AV!

Uma caminhada regular, uma marcha, o trote e até a 
corrida. Atrelado ao Programa Volvo de Qualidade 
de Vida, a assessoria em corridas da AV promove a 
saúde física, a integração entre os participantes e a 

satisfação pessoal de vencer mais um km. Já tem muita gente 
curtindo isso. Em 2013 o número de participantes só cres-
ceu. Enquanto em 2012, foram contabilizadas 780 partici-
pações em corridas, por meio da AV, em 2013 o número de 
participações de atletas  cresceu para 1.200 inscrições. Há 
dois grupos que correm com professores contratados e, em 
2014 com a inauguração da Pista de Atletismo, também na 
AV será oferecido condicionamento físico regularmente.

Corrida Rústica

O interesse pela prática regular das 
caminhadas e corridas orientadas 
levou a AV a oferecer mais essa 
modalidade para seus associados. 
Informações na intranet. Para par-
ticipar dos treinos e das corridas 
promovidas pela AV é necessário 
apresentar um atestado médico, 
que pode ser obtido em consulta 
médica no próprio Ambulatório 
da Volvo. Tudo para garantir a sua 
saúde e bem-estar.

Faz muito tempo que corro, desde os 
15 anos, e adoro. Hoje corro em média 
uns 25 km por semana. Diminuiu meu 
ritmo por causa de algumas contusões, 
mas participo de todas as corridas que 
posso. Voltei a correr a de 5km e já 
estou firme nas de 10 Km. E é muito 
bom correr com a assessoria da AV. É 
prático, você tem onde deixar suas coi-
sas, já recebe o kit, encontra os amigos, 

faz fotos e é uma 
grande alegria.
Sempre que posso, 
participo”.

Marcelo Vargas
Compras - 
Desenvolvimento 
de Fornecedor

“

Treinos regulares.            
Saúde em dia
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Uma completa 
assessoria 
Além disso, a AV oferece assessoria 
completa para quem já está levando a 
corrida a sério e participa de provas. 
Durante o ano os associados  encon-
tram informações sobre inscrições 
de corridas na intranet. A AV faz as 
inscrições dos atletas e presta atendi-
mento nos dias de prova. 

O que a AV oferece para 
quem corre

• Informação sobre as corridas, com 
antecedência 

• Inscrições dos atletas, com desconto 
em folha de pagamento

• Apoio no dia da prova, com técnico de 
lazer e professores preparados para 
atendimento pré  e pós prova com 
aquecimento e alongamento 

• Uma estrutura montada especialmente 
para a equipe

• Uma alimentação à base de frutas, 
barra de cereal, bolo, minissanduíches 
e hidratação para os momentos       
iniciais e finais das provas

• Preços diferenciados nas inscrições 
por meio da Assessoria

• Retirada dos kits para os associados

Resultados    
estimulantes
Em 2013, a AV ofereceu a oportuni-
dade de participação em nada menos 
que 20 provas. Além da satisfação 
de quem estava presente, muitos 
ainda conquistaram troféus e 
encheram de orgulho e admiração a 
torcida e a equipe que vê o progresso 
de quem decide correr atrás de mais 
qualidade de vida. 

Todas as provas que 
posso, participo. Vou eu, 
minha filha mais velha e 
meu filho do meio. Acho 
super prático contar com a 
assessoria para inscrição, 
além de todos os benefícios 
que temos no dia da cor-
rida, como complementos 
alimentares, uma equipe 
sempre pronta para nos atender; tem também 
a facilidade do pagamento da inscrição, que é  
descontado em conta e também pode ser parce-
lado. Além disso, sou também atleta dos jogos 
do SESI; então, correr é um prazer imenso que 
recomendo a todos”.

Basílio Fernandes
Movimentação de Materiais, Prédio 40

“



MÊS DIA ETAPA/CORRIDA DISTÂNCIA

Março 8 Corrida Noturna Unimed 5 e 10 km

Abril
14 Circuito Adidas - Etapa Outono 5 e 10 km

28 Circuito de Corridas das Indústrias - Etapa Copel 10 km

Maio
12 Circuito dos Estádios - Stadium Marathon 6 e 9 km

25 Barigui Night Run 5 e 10 km

Junho

6 Meia Maratona de Curitiba 21 km

16 Circuito de Corridas das Indústrias - Etapa Novozymes 10 km

26 Circuito Adidas - Etapa Inverno 5 e 10 km

Julho
7 Corrida Track & Field 5 e 10 km

13 Fila Night Run 5 e 10 km

Agosto

4 Circuito de Corridas das Indústrias - Etapa Renault 5,5 e 10,5 km

17 Super Night Run 5 e 10 km

18 Circuito Adidas - Etapa Primavera 5 e 10 km

Setembro
15 Corrida da Polícia Civíl 5 e 10 km

22 Circuito de Corridas das Indústrias - Etapa Bosch 13 km

Outubro

20 Circuito de Corridas das Indústrias - Etapa Volvo 5 e 10 km

26 Halloween Night Run 5 e 10 km

27 Corrida Unimed 5 e 10 km

Novembro 10 Circuito de Corridas das Indústrias - Etapa SESI 10 km

Dezembro 1 Circuito Adidas - Etapa Verão 5 e 10 km

Corridas 2013
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Números incríveis
10.444 kms é o total de distância percorrida se somarmos todas as provas e 
atletas da AV que correram em 2013. Se pudéssemos traçar uma linha reta, dava 
para ir de Curitiba até Berlim....somando os kms percorridos por todos.

10 kms é a distância preferida de 
quem participa das provas. Em 2013, 
433 corredores participaram desta 
modalidade.

21 kms é a distância mais longa dos 
percursos realizados em 2013. Nada 
menos que 28 corredores tiveram 
fôlego para chegar até lá

5 kms é a segunda distância preferida, 
com 358 corredores participando 
desta modalidade.

Atestado médico
É obrigatoria a apresentação do atestado 
médico para a participação nas provas do 
Circuito de Corridas a que a Associação 
Viking presta assessoria.

O atestado para os funcionários pode ser          
solicitado no ambulatório médico da Volvo. 
Já os dependentes devem providenciá-lo em 
consulta médica externa.

Para você que quer começar
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Torneios

Entre os meses de abril e maio a AV 
realizou um torneio especial de futebol. 
Na verdade foram dois torneios de 
sintético, com competições aos sába-
dos em que não havia produção, em 
torneios curtos. A primeira rodada de 
jogos contou com apenas um tempo 
corrido de 20 minutos. Já nas semi-
finais e finais foram disputados dois 
tempos de 25 minutos, com 5 minutos 
de intervalo. 

A participação dos atletas foi um 
sucesso. Após várias semanas de 
disputa, no dia 4 de maio teve encer-
ramento a 1ª etapa da Copa Viking de 
Sintético 2013. 

20 equipes, divididas em chaves A 
e B, participaram, e a Solda FC foi 
campeã, seguida pela Os Carudos e 
Fusion FC. Edilson Andrade, o Tigrinho 
(equipe Solda FC), foi o artilheiro. A 

1ª Copa Viking de 
Futebol  Sintético

equipe campeã ganhou como prêmio 
um churrasco para 25 pessoas.  Mesmo 
antes do apito final, o espírito esportivo 
prevaleceu. 

Os dois adversário que disputaram 1º 
e 2º lugar decidiram que o prêmio seria 
saboreado por todos,  não importasse o 
vencedor.
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A Copa Viking de Futebol Sintético levou 
os atletas ao campo, mais uma vez em 
agosto. E mais uma vez a animação foi 
total. Nada menos que 18 equipes par-
ticiparam do torneio. No final, uma partida 
eletrizante. A equipe Dínamo Solda foi a 
campeã, vencendo nos pênaltis por 7 a 6 
a equipe União VM, após empate de 7 a 
7 no tempo normal.

Copa Viking de 
Sintético (2ªetapa)

Temos um grupo de uns 15 amigos e regularmente 
às quarta-feiras nos encontramos para bater uma 
bolinha, seja no salão ou na quadra de sintético. Eu, 
acho ótimo, porque depois de um dia de trabalho 
sempre é bom relaxar, rir um pouco e fazer esportes. 
Também vejo a vantagem de ter tudo isso ao 
lado da fábrica, basta chegar na AV, se trocar no 

vestiário e pronto, é só começar. 
Quando saímos, também o 
trânsito já está bem mais calmo 
e fica mais tranquilo para fazer o 
trajeto de volta para casa”.

Marco Antonio Archanjo
Engenharia de Powertrain

“

Equipe Campeã – Dínamo Solda

2ª colocada – União VM

3ª colocada – Solda FC

Artilheiro: Diogo Dias dos Santos (Fusion FC)

Melhor Goleiro: Mauri Cesar Filho ( Solda FC)

Diversão para a  
família
Em todos os finais de semana 
de realização da Copa, a famí-
lia também teve oportunidade 
de, além de torcer, se divertir. 
Foram instaladas para as crian-
ças várias brincadeiras como 
tobogã, Playstation, pingue-
pongue, futebol de botão 
(oficial), cama elástica e até 
mesmo oficina de argila branca 
com porta-retratos. Quem veio 
se divertiu a valer.

“Quando estou em Curi-
tiba (hoje está nos EUA em 
processo de expatriação), 
gosto muito de curtir o futebol 
com os amigos. Toda terça e 
quinta temos já uma turma 
escalada para correr atrás da 
bola, seja no futebol sintético, 
ou na grama, não importa. Nosso objetivo é o 
esporte, o lazer e a reunião dos amigos para uma 
atividade descontraída. Também já pratiquei 
Yoga, mas os horários passaram a não coincidir 
mais com minha disponibilidade e ainda, quando 
posso aproveito para caminhar na AV. Só tenho 
elogios a fazer à infraestrutura que temos para o 
lazer, o esporte e a qualidade de vida ”.

Paulo César Bernaski 
Área Financeira de Projetos

“
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Maio foi mês dedicado ao vôlei na AV, com a 
VI Copa Volvo de Voleibol. Na disputa da 1ª 
fase equipes da AABB, Santa Mônica, Copel, 
Duque de Caxias, Campo Largo e Volvo dis-
putaram os jogos nas categorias masculina e 
feminina. 

Classificação

VI Copa Volvo de Voleibol

Tênis de Campo

Torneio tradicional da AV, o ranking de tênis 
foi mais uma vez uma atração singular nas 
quadras da AV. O ranking de tênis de campo 
é destinado aos associados – funcionários e 
dependentes – acima de 18 anos. Durante 
todo o ano, diversos jogadores se enfrenta-
ram nas quadras. Disposição e belas jogadas 
marcaram os jogos.

São em média 30 atletas participantes 
do ranking, disputando em uma classe 
única. Confira a classificação:

• 1º lugar: Adalberto Arima
• 2º lugar: Felipe Ribeiro
• 3º lugar: José Carlos Oliveira

Masculino
1º lugar: Campo Largo

2º lugar: Duque de Caxias

3º lugar: Santa Mônica

Feminino
1º lugar: Duque de Caxias

2º lugar: Santa Mônica

3º lugar: Volvo
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Torneio           
Escolinha de  
Futsal
A AV promoveu um Torneio Interescolinhas 
no Ginásio de Esportes da AV. O evento 
reuniu craques das escolinhas da AV e out-
ras escolinhas de futsal de Curitiba. 
Foram dois dias de jogos. No dia 30 
de  novembro para as categorias sub-14 
e sub-12. Já no dia 7 de dezembro, as 
competições foram nas categorias sub-06, 
sub-08 e sub-10. 
Os jogos aconteceram no Ginásio da AV 
e contaram com a participação de mais de 
180 pequenos atletas.

Copa Brasil de   
Basquete de 
Surdos
A AV emprestou sua infraestrutura também 
para eventos externos. Entre os dias 29 
e 31 de março, aconteceu no Ginásio da 
AV, a primeira etapa da Copa Brasil de 
Basquete de Surdos, com entrada franca. 
O apoio local para o evento foi do Núcleo 
Viking de Basquete. Esta é a primeira vez 
que Curitiba recebe o evento nacional, 
graças aos esforços da Confed  eração 
Brasileira de Desportos de Surdos 
(CBDS) e da Federação Desportiva de 
Surdos do Paraná (FDSP). A competição 
contou ainda com outras duas fases. Uma, 
realizada em João Pessoa, e a terceira e 
última, na cidade de São Paulo.



Torneio de Truco
Mais uma vez, o Torneio de Truco da AV reuniu por 
vários meses quem é bom de cartas, gato e facão. 

O Ranking 2013 começou no dia 01 de fevereiro e 
foi até o dia 08 de novembro.  E também a segunda 
edição do Truco da Madrugada fez sucesso. 

Com jogos realizados a partir das 2h30 da manhã, 
a proposta é atender aos funcionários do 2º turno, 
que puderam ter uma alternativa diferenciada para 
seu lazer, após o trabalho. A cada rodada, a dupla 
campeã ganhava uma costelada para celebrar!

34          Relatório de Atividades 2013 | Torneios



Relatório de Atividades 2013 | Torneios     35

E também pequenos torneios 
de sinuca (Bola 8), tênis de 
mesa e até xadrez fizeram parte 
da programação  de 2013 da 
AV. A proposta era integrar os 
associados. Quem participou 
encontrou nas partidas, muito 
mais que disputas. Viu que na 
AV é possível ampliar o círculo 
de amigos por meio do es-
porte. Os torneios e pequenos 
campeonatos são sempre divul-
gados por meio da intranet e, 
em alguns casos, têm inscrição 
feita na hora.

Quando entrei na Volvo em 2004, comecei a 
participar da AV e logo fui me enturmando. 
Hoje organizamos os campeonatos de Bola 
8, que é um momento de descontração, 
mas também anima pela competição. Na 
AV, temos um ambiente saudável, pessoas 
conhecidas,  mesas oficiais, diferente de outros 
locais em que não temos essa segurança para 
“se” divertir, sem custos. Também nos jogos 
com outras empresas essa é uma oportuni-
dade sem igual, além das viagens para outros 

estados, que são propor-
cionadas pelo SESI e As-
sociação Viking, quando 
classificado nos torneios”.

Adão Batista Pereira
Segurança do Trabalho
DSSMA

“

Tênis de mesa, Xadrez e Bola 8
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Sexta Especial 
e Balada Viking
Sextas de alegria e animação 
Mais uma vez, as sextas-feiras foram animadas na AV. Eventos esperados que mis-
turam ritmos musicais, para agradar todos os gêneros. Em 2013, a AV deu espaço 
para quem gosta de sertanejo universitário, pagode, música eletrônica, rock, samba 
e muito mais. As noites são mesmo animadas e reúnem centenas de pessoas em 
cada edição. E a animação, segue noite adentro invadindo a madrugada. Os even-
tos costumam terminar em torno das 3h30 da manhã, para atender também ao 2º 
turno. As preferidas da galera são o sertanejo universitário e o pagode.

Atrações do Sexta Especial em 2013

 Fevereiro 

 Março 

• Sertanejo universitário, com Paulinho e 
Leandro

• Pagode Balagodendo
• Sertanejo universitário, com Ali e Rhuan, 

com participação do cantor solo Igor 
Morales

 Abril 

• Rock anos 50 e 60, com Banda Six 
Pack Squad

• Pagode, com Grupo Pela Hora

 Maio 

 Junho 

• Sertanejo universitário, com Paulinho & 
Leandro

• Pagode e samba, com Grupo Igualdade

• Sertanejo Universitário, com Humberto 
& André

 Julho 

• Música eletrônica – DJ Lima e DJs convida-
dos – J Brown, Edu Lima & Maycon Santolli 
(Pimp Chic), Juliana Lopes (SP), Alex 

• de Marchi (funcionário do Prédio 20) e 
Carlos Pinheiro

 Agosto 

• Sertanejo universitário, com dupla Marjou-
rie e Melaine

• Pagode, com Grupo Jogada de Craque

 Setembro 

• Fechado para troca do fornecedor do Bar

 Outubro 

• Pagode, com Grupo Jogada de Craque

 Novembro 

• Forró e sertanejo, com a Banda Anauê
• Sertanejo universitário, com a dupla Jonas 

& Ruan e Banda

 Dezembro 

• Sexta Especial, com duas bandas: Paulinho 
& Leandro; e Humberto & André com suas 
respectivas bandas
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Diversão 
também para 
adolescentes
Na AV também há espaço para os adolescen-
tes de 12 a 17 anos, que curtem a música 
eletrônica do DJ Lima no Viking´s Bar. Em 
2013, por pedido dos associados, foi alterado  
o horário das 19h para às 23h30. Dois ani-
versariantes por mês podem comemorar o seu 
aniversário no evento, com direito a espaço 
VIP e o bolo de aniversário por conta da AV. 
Para garantir a festa – que tem direito a con-
vidados – ao associado basta fazer a reserva 
com antecedência pela intranet da AV.

As Baladas de 2013

• 16 de março

• 18 de maio

• 08 de junho – Balada Viking de São João 

• 20 de julho

• 03 de agosto

• 09 de outubro

• 26 de outubro – Balada Viking Halloween

• 14 de dezembro – Balada Viking Especial de Natal
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Cursos e 
destaques
Tardes diferentes. 
Conhecimentos 
variados
Em 2013, a AV promoveu vários cursos para 
suas associadas e convidadas. A participa-
ção foi expressiva, tendo em vista que as 
turmas eram limitadas. 

Participei 
pela primeira 
vez de um 
curso da AV 
e adorei. Con-
videi a esposa 
de um amigo 
e nós duas 
achamos o 
tempo bastante proveitoso e muito 
bem organizado. Aprendi a fazer 
cupcakes de Natal, de Páscoa, e 
realmente me empolguei muito e 
acabei depois em casa, investindo 
na produção de cupcakes para a 
família. Atividade que acabou até 
mesmo promovendo a reunião da 
família, que adora experimentar 
novas coberturas”.

Janaina Correira Lima 
Volvo IT

“
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Como se não bastasse uma 
tarde inteira de sabor, a AV pro-
moveu não apenas um, mas dois 
cursos para aprender as téc-
nicas de preparo do Cupcake. 
A primeira turma aconteceu no 
dia 23 de novembro, às 14h. Já 
atendendo a pedidos, a segunda 
turma foi realizada no dia 7 de 
dezembro, às 9h, no Salão VIP. 
Quem participou aprendeu e 
saboreou deliciosas receitas.

Delícias 
saborosas

Pilates de 
Solo
Também em 2013, a AV realizou 
um projeto-piloto de aulas de 
Pilates de Solo. Com início em 
agosto e aulas  às quartas e sex-
tas, na Sala de Ginástica, o projeto 
foi realizado em parceria com o     
Studio de Pilates Corpo e Vida, e 
teve a duração de 3 meses.
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Atividades 
no 2º turno

Truco na Madrugada
Com início entre 1h30 e 2h00 da manhã, o Truco na 
Madrugada foi uma das atividades criadas especial-
mente para atender aos associados que trabalham no 
segundo turno, ainda em 2012. 

Em 2013, a participação foi ainda maior. Foram nove 
rodadas exclusivas, com início do ranking em março e 
término no dia 08 de novembro.

Cresce em 2013, a 
participação de associados 
do 2º e 3º turnos

Seja antes de iniciar o expediente ou até mesmo depois da 
jornada de trabalho, os associados que trabalham no 2º turno 
apresentaram uma crescente participação nas atividades da 
AV, em 2013. Além dos eventos tradicionais, como as grandes 

festas, a participação cresceu na Academia de Ginástica, nas reservas 
das quadras esportivas e também em eventos especialmente dirigidos a 
este público, como o Truco na Madrugada.



Sextas             
Especiais
Encerrar a semana normal de trabalho, com 
música e animação. Pois é o que muitos as-
sociados têm feito na madrugada. Para atender 
aos associados que trabalham no segundo 
turno, a Sexta Especial tem prorrogado o horário 
de término indo até às 4h00 da manhã, para 
permitir que a animação vá até um pouco mais 
tarde. 

Musculação
O número de participantes da Academia de 
Musculação da AV gira em torno de 600 
associados que participam regularmente 
das aulas. Deste contingente, não é de 
estranhar o grande movimento em horários 
em que normalmente, as pessoas estão 
no expediente regular de trabalho, das 8h 
às 17h. É que nas tardes da AV, muitos 
funcionários do segundo turno aproveitam 
para chegar mais cedo e fazer seu treino 
antes que o expediente de trabalho 
comece. O terceiro turno sai da empresa e 
vem para a academia. O número de 
associados do segundo turno cresceu 
significativamente em 2013.

Esporte e saúde
Um futebol com os amigos tem sido um hábito 
bastante comum entre os associados do segundo 
turno que, além do sábado e domingo, têm 
encontrado nos horários antes do expediente de 
trabalho, uma chance de praticar esportes como 
o futebol. Não é difícil encontrar nos dias de 
semana, a quadra de futebol sintético em plena 
atividade no meio da tarde. É a turma do segundo 
turno, praticando saúde. O pessoal do terceiro 
turno aproveita para jogar no sábado pela manhã.
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Projetos Sociais
Capoeira 
e Cidadania
Desenvolvido pela AV desde 2005, o 
Projeto Capoeira e Cidadania, mais 
uma vez contou com aulas regulares em 
2013 estimulando não só os aspectos 
relacionados ao esporte e ao bem-estar 
físico, mas também contribuindo com a 
socialização dos alunos que têm idades 
entre 7 e 60 anos. Além de aulas 
regulares na AV, o Projeto Capoeira e 
Cidadania está em quatro escolas de 
Curitiba. Leva esporte e cultura a mais 
de 400 crianças, jovens e adultos.

Projeto participa de 
competição em 
Florianópolis

Quarenta e seis integrantes do 
Projeto Capoeira e Cidadania par-
ticiparam da 12ª edição dos Jogos 
Sul-brasileiros Abadá Capoeira. A 
competição, em 27 e 28 de abril, 
reuniu praticantes acima de 14 anos. 
Entre os destaques – Daniel 
Sanches, campeão em uma das 
categorias e aluno do Projeto desde 
2007; Diego “Granola” Troi e 
Rodrigo “Garganta” Martins, ambos 
funcionários da Volvo.

PROJETOS CULTURAIS 
E ESPORTIVOS 

REALIZADOS POR MEIO 
DAS LEIS FEDERAIS DE 

INCENTIVO À CULTURA E 
ESPORTE

Patrocínio: Apoio: Realização:
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PROJETOS CULTURAIS 
E ESPORTIVOS 

REALIZADOS POR MEIO 
DAS LEIS FEDERAIS DE 

INCENTIVO À CULTURA E 
ESPORTENúcleo Viking 

de Basquete
Mais um ano bem-sucedido no Projeto So-
cial do Núcleo Viking de Basquete. Criado 
em agosto de 2012, conta com cerca de 
100 pessoas participantes, com idades 
que variam de 8 a 69 anos. Participam das 
aulas funcionários de Volvo e também a 
comunidade do entorno da fábrica. Cerca 
de 70% dos participantes são crianças e 
adolescentes. Entre os objetivos do Nú-
cleo estão a educação através do esporte, 
o incentivo à prática desportiva regular e 
a busca de talentos esportivos. Em 2013 
o projeto inovou abrindo espaço para o 
treinamento de surdos e ouvintes. No dia 
23 de outubro, inclusive, foi realizada uma 
competição para que atletas surdos tives-
sem a chance de mostrar seu talento, para 
disputar vagas na Seleção Brasileira de 
Surdos. Participantes do Núcleo Viking de 
Basquete marcaram presença na seletiva. 

Patrocínio: Realização:

Você sabia que...
Em janeiro a Associação Viking 
recebeu a visita do atleta Darlan 
França Junior, medalhista paralím-
pico em Pequim e em Londres, 
que visitou o Núcleo Viking de 
Basquetebol. O evento reuniu 
várias pessoas do projeto de bas-
quetebol que hoje já conta com 
100 participantes?
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Escolinhas
Atleta do Futuro
Já há vários anos a Associação Viking mantém, em 
parceria com o Sesi, o Programa Atleta do Futuro. De 
um lado a AV cede o seu espaço físico para receber 
a garotada e o SESI arca com os custos dos profes-
sores, do material esportivo e do lanche. O grande 
objetivo do projeto é manter as crianças e adolescen-
tes, no contraturno escolar, ocupados com atividades 
esportivas e culturais que promovam o desenvolvi-
mento da cidadania. Os alunos têm gratuitamente 
aulas duas vezes por semana. Em 2013, somente na 
AV mais de 70 crianças entre 11 e 15 anos foram 
atendidas pelo projeto.  As aulas acontecem às quar-
tas e sextas, das 14h às 17h. 
Em 2013 foi realizado o Festival Núcleo dos partici-
pantes do Atleta do Futuro na AV, o qual reuniu mais 
de 300 crianças  numa manhã de sábado.

Você sabia que....

500 é a média de crian-
ças participantes do projeto 
Atleta do Futuro que envolve 
a AV e também outras esco-
las da região?

Escolinha     
de Futsal
Na AV, todo sábado pela manhã, 
dezenas de pequenos atletas chegam 
cheios de garra para participar da au-
las da Escolinha de Futsal. São duas 
turmas: crianças de 9 a 13 anos têm 
aulas das 9 às 10h30; e as crianças 
menores, com idade entre 6 e 8 anos, 
têm, aulas das 10h30 às 12h. As 
aulas acontecem no Ginásio Esportivo 
da AV e são gratuitas. Cada criança 
associada, inclusive, pode trazer até 
dois convidados para participarem 
dos treinos. A procura pela atividade, 
em 2013, mais uma vez foi grande. 
No total 84 garotos e garotas partici-
param das aulas.



O que foi notícia 
em 2013
Campo de futebol da AV
Após quase dois anos de obras, estão sendo 
finalizadas as obras no campo de futebol da AV. 
A previsão é que a inauguração do campo seja 
realizada no início de 2014, com um grande 
torneio reunindo atletas da AV e convidados.

Condicionamento físico
Com a reforma no campo de futebol, a AV 
ganhou uma pista de atletismo e uma chance a 
mais de ampliar oferta de atividades físicas para 
seus associados. A pista será entregue aos 
associados junto com a inauguração do campo 
de futebol reformado. Assim que a pista estiver 
liberada, a AV deverá oferecer aos associados 
condicionamento físico gratuito.

Recorde de público
As Festas Junina e das Crianças bateram 
recordes históricos em 2013. No dia 16 de 
junho, mesmo com muita chuva, a Festa Junina 
reuniu mais de 3.400 pessoas. Na avaliação 
dos associados recebeu nota 9,1. Já a festa 
da Criança extrapolou todos os limites: nada 
menos que 6 mil pessoas foram atraídas para 
a festividade. Na pesquisa realizada com uma 
amostra dos participantes, a festa ganhou nota 
9,2.

Futebol Master e Natação 
Masculino são campeões
O time de Futebol Master da Volvo e o atleta 
César Gabardo, participando da Natação mas-
culina, foram os  campeões das etapas 
estadual e sul-brasileira dos Jogos do Sesi 
2013. A disputa aconteceu em Caxias do Sul 
(RS). Os vencedores do Sul-brasileiro dis-
putarão a etapa nacional, em 2014, no Pará.

Mais gente passeando
Em 2013 o número de participantes das via-
gens e excursões da AV aumentou significativa-
mente. Os passeios promovidos reuniram mais 
de 700 pessoas, ao longo do ano todo.

Troca de fornecedor do Bar
O Bar da AV tem novo fornecedor. Desde o dia 
15 de outubro Good Way´s Club & Grill pas-
sou a atender aos serviços do bar e também 
o Empório do Churrasco. A escolha do novo 
fornecedor foi realizada em um processo que 
envolveu o Conselho Consultivo da AV e o 
NAP – Compras Não-Produtivas da Volvo. Oito 
fornecedores participaram do processo. O novo 
fornecedor é especialista no gerenciamento 
e atendimento de bares de associações, com 
serviços prestados também para outras enti-
dades da região de Curitiba.

Corridas: aumenta procura 
Cresce a procura pela Assessoria de Corridas 
na AV. Enquanto em 2012, foram contabiliza-
das 780 participações, em 2013 o número de 
participações de atletas cresceu para 1.200 
inscrições. Em 2013, a AV ofereceu a opor-
tunidade de participação em nada menos que 
20 provas.

Churrasqueira coletiva A é inter-
ditada
Por motivo de segurança de seus usuários, a 
AV bloqueou o uso das Churrasqueiras Coleti-
vas A (o complexo de churrasqueiras que fica 
ao lado da Casa Cultural). Mesmo com todas 
as manutenções preventivas em dia, o teto do 
local já não oferecia condições seguras para 
a realização de eventos. O espaço, que tinha 
mais de 20 anos de uso, foi abaixo. Novas 
churrasqueiras serão construídas para atender 
aos associados.
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O que vem 
por aí

Novo Empório do Churrasco
Também em 2014, a AV planeja reformas 
no seu Empório. Novidades vêm por aí!

Churrasqueiras individuais
A AV deverá entregar aos seus associados, 
no segundo semestre de 2014, novas 
churrasqueiras individuais, que ampliarão 
o pool de churrasqueiras no Bosque. O 
espaço abrigará mais 8 churrasqueiras. 
Todo o complexo receberá uma revitaliza-
ção, com a criação de ruas de acesso e 
calçamento.
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Inauguração do campo de 
futebol da AV
O início do ano será marcado pela 
inauguração do campo de futebol da 
AV. Um grande torneio reunindo atletas 
da AV e convidados deverá marcar a 
estreia da bola rolando em campo. A 
reforma permitiu a ampliação das dimen-
sões do campo que passa a contar com 
103 metros de comprimento por 66 de 
largura. As novas instalações elétricas e 
de iluminação são mais potentes e 
modernas.  Houve reforma nos alambra-
dos, nas arquibancadas e nos vestiários. 
As equipes contarão também com ban-
cos para os reservas, com cobertura. 

Inauguração do Soccer Bar
Até meados do segundo semestre está 
prevista também a entrega das obras do 
Soccer Bar. O novo bar, que será um 
espaço multieventos, terá capacidade 
para até 240 pessoas, e deverá ser o 
novo point de encontro de associados e 
convidados. 
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