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Relatório AV 2012
Pelo segundo ano consecutivo a Associa-
ção Viking apresenta a você seu Relatório 
de Atividades.

Como no ano anterior, o objetivo é retratar 
nas páginas seguintes uma retrospectiva 
de tudo o que foi realizado na AV durante 
o ano de 2012. Qualidade de vida que 
surge da prática esportiva, do encontro 
com os amigos, da confraternização em 
família, das viagens, dos campeonatos...

A AV orgulha-se de, há várias décadas, 
fazer parte do dia a dia de centenas de 
associados que encontram aqui um es-
paço adequado para se exercitar, relaxar, 
curtir a vida.

Ano a ano, a participação dos associados 
reflete que estamos no caminho certo. 
Mas também cabe a nós saber ouvir os 

anseios dos associados, adequando-os 
ao planejamento anual, orientado pelos 
princípios do Programa Volvo de Qualidade 
de Vida.

Por tudo isso a AV continua sendo 
considerada um dos melhores espaços as-
sociativos de Curitiba e região, comparável 
até mesmo aos melhores clubes privados de 
lazer. Não só pela infraestrutura oferecida, 
como pela diversidade de atividades. 

E, para manter-se sempre alinhada às neces-
sidades presentes e futuras, em 2012 inicia-
mos também uma série de obras que trarão, 
para os próximos anos, ainda mais motivos 
para que a gente se orgulhe do que pode 
oferecer aos nossos associados.

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



2          Relatório de Atividades 2012

Ín
di

ce Visão e Estratégia

AV em números

Colônia de Férias

Jogos do SESI

Excursões e passeios

As festas e eventos comemorativos da AV

Academia

Corrida Rústica

Torneios

Espaços sociais

Obras e manutenções

Projetos sociais

Escolinhas

Cursos e destaques

O novo Conselho Consultivo da AV 

O que foi notícia em 2012 

O que vem por aí

03
04

06
08

14

16

22

26
28
30

32
36

39
40

41

42
43



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, sociais 
e culturais, respeitando os princípios do The Volvo Way (energia, 
paixão e respeito pelas pessoas) e os valores Volvo (qualidade, segu-
rança e respeito ao meio ambiente).

Estratégia
Através de suas atividades criar um ambiente de motivação e
comprometimento dos associados: funcionários, familiares e vitalí-
cios.
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AV em 
números

Números globais

72.158
foram os acessos a 

intranet da AV no ano 
de 2012. Um aumento 
de 14,25%, em rela-
ção ao ano anterior

4.500
participantes nos 
grandes eventos 

(Festa Junina e Festa 
da Criança), manten-
do, portanto, a média 

de 2011

600
pessoas envolvidas 

no Projeto Capoei-
ra e Cidadania, 

entre AV, escolas e 
comunidade

15.279
acessos em 2012 no 
site da AV na internet. 
Aumento de 27,18 % 

em relação a 2011

1.300 pessoas 

matriculadas e cerca de 

580 acessos sema-
nais na Academia

650 
crianças participa-
ram das Colônias 

de Férias 

Mais de 400 
avaliações físicas 
foram realizadas no 

ano de 2012
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Frequência na AV

Reservas dos espaços sociais

Reservas para eventos/reuniões VdB

2011 2012

54.829 44.927

2011 2012

65.259 53.558

2011 2012

120.088 98.485 *

Associados Convidados Total

Coletivas A 2011
2012

887 reservas
945 reservas

Coletiva B 2011
2012

209 reservas
229 reservas

Individuais 2011
2012

1.123 reservas
1.182 reservas

Salão de Festas 2011
2012

271 reservas
321 reservas

Salão VIP 2011
2012

284 reservas
272 reservas

Salão Araucária 2011
2012

301 reservas
301 reservas

Crescimento %

6,53%

9,56%

5,25%

18,45%

-4,41%

0,00%

48.567

2010 2010

52.413 100.980

2010

Salão de Festas 2011
2012

129 eventos
230 eventos

Salão VIP 2011
2012

141 eventos
171 eventos

Salão Araucária 2011
2012 181 eventos

Crescimento %

43,91%

17,54%

158 eventos
12,71%

(*) Em 2012 teve inicio a série de obras de melhorias na infraestrutura da Associação 
Viking (ver páginas 32 a 35), o que coincidiu com o fechamento de alguns espaços 
de lazer contribuindo para a queda da taxa de frequência.

**

(**) Foi atingida a capacidade 
máxima de reservas.
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Duas vezes ao ano, a Associação Viking realiza 
um evento tradicionalmente esperado por crian-
ças e adolescentes de 5 a 12 anos: a Colônia de 
Férias. Em 2012, os eventos mais uma vez foram 
um sucesso. Tanto na Colônia de Verão, quanto na 
Colônia de Inverno, a diversão correu solta.
Para realizar a Colônia, a equipe da AV inicia a 
preparação meses antes. É necessário preparar 
calendário, agenda de atividades e contratar a 
equipe de monitores que irá trabalhar no suporte 
às atividades. Em média, mais de 25 pessoas são 
envolvidas para atendimento durante os eventos. 
Todas as ações desenvolvidas têm caráter recreati-
vo, mas também ajudam a transmitir valores, como 
o cuidado com o meio ambiente, estabelecem 
oportunidades de convívio com outros colegas, es-
timulam a criatividade, sensos de responsabilidade 
e autonomia. E... claro, transformam a semana em 
um período de muita alegria.
Além das atividades recreativas é oferecido aos 
participantes: café da manhã, almoço e lanche. Os 
filhos também podem utilizar o transporte regular 
de ônibus fretados da Volvo.

Colônia de Férias
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Quando aconteceu
Colônia de Verão -  de  21 de janeiro a 
1º de fevereiro. Com a participação de 500      
crianças, em duas semanas de atividades.

Colônia de Inverno – de 9 a 13 de julho. 
Com a participação de 150 crianças. Neste 
período é realizada apenas uma semana de 
atividades

As atividades  da 
Colônia de Férias 

são planejadas por 
faixa etária e con-

tam com monitores 
especialmente 

preparados para o 
atendimento dos 

participantes.



Jogos do SESI

8          Relatório de Atividades 2012 | Jogos do SESI



J
á em fevereiro começam os preparativos para 
os Jogos do SESI. Os funcionários da Volvo           
escolhem as modalidades em que gostariam de 
participar como atletas voluntários e é dado início 
aos treinamentos.
Considerado o maior e mais tradicional torneio 

esportivo do país, os Jogos do Sesi são uma iniciativa 
do setor industrial, desenvolvida pelo Serviço Social da 
Indústria (Sesi), em todo o território nacional. O objetivo é 
incentivar a prática de esportes e a qualidade de vida dos 
trabalhadores.

São várias fases da competição. Primeiro há uma disputa 
regional. Os campeões dessa fase seguem para a fase 
estadual, em seguida vem a fase sul-brasileira. E depois, a 
fase nacional, normalmente disputada no ano seguinte.

A Volvo tem sido destaque nas competições com títulos 
de bicampeã geral dos jogos e de maior delegação, na 
etapa estadual (participaram 120 funcionários atletas em 
2012).
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Início da competição
A fase regional é que congrega o maior número de atletas. 
Em 2012, a Volvo participou de 18 modalidades e conquis-
tou medalhas em muitas (veja quadro). A novidade em 2012 
foi a inclusão do futsal feminino. Mas além das modalidades 
“oficiais”, os jogos contam ainda com o circuito de corrida 
de rua, do qual a Volvo patrocina a etapa dos industriários 
(veja matéria na página 26). Confira nossos resultados!

Fase Regional

Modalidade Categoria Classificação Medalhas

Atletismo

Natação

Natação

Tênis de campo

Truco
Xadrez

Voleibol

Vôlei de Praia

Masculino

Futebol Sete Master
Futebol Sete Livre
Futebol de Campo

Futsal

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

-
-

Feminino
Masculino
Masculino

-
-
-

Masculino

1º
3º
1º
2º
3º

1º
2º
1º
1º
2º
2º
2º
1º
2º
1º
1º

2º
3º
1º

2
1
5
8
5

1
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

40

10          Relatório de Atividades 2012 | Jogos do SESI



Segunda fase. 
Novas vitórias!
Os vencedores da fase regional seguiram para a fase 
estadual. Mais uma vez, um show de medalhas. A 
competição reuniu mais de 1.500 trabalhadores, de 
144 empresas de todo o Estado. As provas da etapa 
estadual da competição aconteceram no feriado de 15 
de novembro, em Arapongas, Paraná.

Estadual
Conheça os campeões de todas as modalidades:

Futebol Sete Livre - 3º lugar: Volvo 

Futebol Sete Master - 2º lugar: Volvo 

Natação – classificação geral - 1º lugar: Volvo 

Tênis feminino – categoria A
1º lugar: Liege Cunha – Volvo 

Tênis masculino – categoria A
2º lugar: Felipe Ribeiro – Volvo 

Truco (a modalidade não participou da etapa sul-
brasileira)
2º lugar: Volvo - dupla: José Baranoski e Jair Amaral 
dos Santos

Vôlei feminino
1º lugar: Volvo 

Vôlei masculino
2º lugar: Volvo 
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Rumo à etapa nacional

Sul-brasileira
Conheça os campeões de todas as modalidades:

Natação feminina
1º lugar Geral 
1º lugar no Revezamento

Natação maculina
3º lugar no Revezamento

Vôlei Feminino
3º lugar 

Atletismo
4º lugar - Marcos Souza

Tênis de Campo Masculino
4º lugar - Felipe Ribeiro - categoria A
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A cidade catarinense de Blumenau recebeu, 
nos dias 1º e 2 de dezembro de 2012, mais 
de 800 atletas dos três estados da região sul 
na fase sul-brasileira dos Jogos do Sesi. Foram 
disputados títulos em 14 modalidades 
individuais e coletivas. 

Chegar a essa fase da competição é um desa-
fio para os atletas, que antes precisam passar 
pelas seletivas regionais e estaduais. No Sul-
brasileiro, apenas os classificados na primeira 
colocação seguem para a etapa nacional que 
aconteceu em 2013, no Rio de Janeiro.



Etapa nacional

Participação especial
A 9ª edição dos Jogos Nacionais do Sesi reu-
niu mais de 1.200 atletas, de 250 empresas 
de todo o Brasil, que disputaram as medalhas 
de ouro, prata e bronze, em 10 modalidades de 
esporte (atletismo, natação, vôlei de praia, fute-
bol de campo, futebol 7 master, futsal, tênis de 
mesa, tênis de campo, voleibol e xadrez).

As provas do torneio aconteceram no Rio de 
Janeiro. Para chegar à etapa nacional dos Jogos, 
as equipes passaram pelas fases municipal, 
regional, estadual e sul-brasileira e foram as 
campeãs em suas categorias.

O Paraná participou dos Jogos do Sesi com 38 
atletas de indústrias de várias regiões do Estado, 
nas modalidades de atletismo, natação, tênis 
de campo, futebol 7 master e xadrez; a Volvo 
também levou seus atletas para o Rio de Janeiro, 
que participaram das competições de natação 
feminina. A participação, entretanto, não rendeu 
podium, mas a participação das atletas foi muito 
elogiada.
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Aventura, turismo e 
diversão
Na AV já são tradicionais os passeios e excursões 
que levam associados e seus familiares para momen-
tos de pura diversão, conhecimento, cultura, lazer e 
aventura. Cada passeio é planejado antecipadamente 
para oferecer conforto aos participantes e com va-
lores diferenciados, permitindo o lazer com economia. 
O planejamento anual das atividades também se 
preocupa em oferecer destinos variados, para atender 
a públicos diversos.

Algumas excursões são tradicionais e têm procura 
elevada como as pescarias, passeio ao Beto Carrero 
e a excursão para ver de perto a corrida de Fórmula 1. 
Outros buscam roteiros diferenciados, como um 
passeio de bike por Garuva ou de trem pela Serra do 
Mar. Em 2012, também em uma parceria com a Volvo, 
foi organizada uma excursão diferenciada para ver de 
pertinho os barcos que participaram da Volvo Ocean 
Race, uma das maiores provas náuticas da atualidade 
que passou por Itajaí, SC.

Excursões 
e passeios
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Mais de 450 pessoas 
participaram das excursões e 
passeios promovidos pela AV 
em 2012.

Passeios e excursões promovidos 
em 2012
Na AV já são tradicionais os passeios 

Excursão para Ilha do Mel, PR,  em março

Excursão Volvo Ocean Race, Itajaí, SC, em março

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

Excursão Cascanéia, SC, em maio

Passeio de Bike, em Garuva, PR,  junho

Excursão Beto Carreiro, em Penha, SC, em agosto

Pescaria de Tucunaré, em Presidente Epitácio, SP, em outubro

Passeio de Trem ao Pico Marumbi, Serra do Mar, PR, em outubro

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

Passeio Ecológico – Rafting no rio Itajaí-Açu, em Apiúna, SC, em 
dezembro
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As festas 
e eventos 
comemorativos 
da AV 
Gente em festa
Na AV, as grandes festas são já tradicionais 
e têm espaço certo no calendário. Grandes 
pela dimensão que ocupam. São milhares de 
pessoas nas festas mais tradicionais como 
a da Criança, a Festa Junina e também os 
bailes realizados. Nas homenagens especi-
ais: para as mães e para os pais, o carinho 
é sempre especial. Em 2012, isso não foi 
diferente. 

Não faltou animação e alegria em cada um 
dos eventos. A infraestrutura para organizar 
cada um destes momentos é grande. Mas 
maior ainda é a felicidade de ver tanta gente 
em festa. De ver gente feliz.

As principais festas e 
eventos comemorativos 
da AV em 2012

Dia das Mães

Festa Junina

Dia dos Pais

Festa da Criança

Viking Country Festival
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Dia das Mães
No dia 13 de maio de 2012, a AV 
promoveu um almoço especial para 
que as mães pudessem comemorar o 
seu dia com toda a família. O evento 
aconteceu no Viking´s Bar, com reser-
vas antecipadas e foi um sucesso. Para 
tornar o dia ainda mais especial, foram 
organizadas ações especiais para a 
beleza e o descanso das mamães. No 
Salão de Festas: manicure, limpeza 
de pele, maquiagem e quick massage. 
Nas proximidades, a Rua do Lazer com 
atrações especiais para a criançada 
como brinquedos, brincadeiras e muito 
algodão doce, sorvetes e crepes.

9,8 foi a avaliação obtida na pesquisa 
realizada após o evento. 

Mais de 600 pessoas participaram 
das atividades programadas para este dia 
especial.

Durante o dia houve registros de grupos 
formados por 12 pessoas e até uma família 
ainda maior, com 23 pessoas curtindo jun-
tas o Dia das Mães na AV.
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Festa Junina
Compadres, comadres... todo mundo se reuniu 
para celebrar o dia de São João, no Arraiá da AV 
que aconteceu no dia 16 de junho. Mais uma vez 
a festa foi um sucesso, com a presença de mais 
de 4,5 mil pessoas. A festa começou às 14h e 
foi longe... até que a noite chegou e foi possível 
apreciar o show de fogos em homenagem aos 
festejos juninos. E, claro, na série de brincadeiras 
muita diversão.Teve bingo, pescaria, brinquedos 
infláveis, jogos, camas elásticas, Rua do Lazer, 
barracas de alimentação e apresentação musical 
com a Banda Anauê.

O kit junino

Nada menos que 2.000 
kits juninos foram comercia-
lizados antecipadamente para 
a festa. No cardápio de gosto-
suras: 1 refrigerante, 1 pastel, 
1 cachorro quente, 1 algodão 
doce, 1 doce junino e 1 churro. 
Tudo isso comercializado ao 
custo de R$ 8,00. Uma ajuda 
extra para curtir a festa com 
baixo investimento.

Um bingo especial

Uma das atrações da festa foi o 
bingo com prêmio de bicicletas, 
forno de micro-ondas, máquina 
fotográfica digital e um televisor 
de LED.

Cinema 6D

A festa contou com uma novidade 
tecnológica: o cinema 6D, montado 
dentro de um caminhão. Nele, além 
das imagens em terceira dimensão, 
o público tem sensações geradas 
pela movimentação da poltrona e por 
recursos como vento no rosto e jatos 
de água. Nem precisa dizer que foi 
uma sensação!!!
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Dia dos Pais
Também os pais foram homenagea-
dos com um saboroso almoço na 
AV. O Viking´s Bar caprichou no 
cardápio e para que o dia fosse de 
fato especial, a AV fez uma pro-
gramação especial em que pais e 
filhos puderam aproveitar juntos o 
dia.  No roteiro massagem para os 
pais, torneio de videogame, gincana, 
atividades recreativas, brinquedos 
infláveis e Rua do Lazer.

500 pessoas participaram 
da comemoração do Dia dos 
Pais na AV. O evento iniciou 
às 10 da manhã e seguiu 
animado até às 18 h.
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Acesso de convidados
Nas festas da AV, os associados têm en-
trada franca e direito à retirada de ingressos 
limitados para convidados. Na Festa das 
Crianças cada associado pode comprar 
ingressos para dois convidados ao custo 
de R$ 10,00 por unidade, limitados a 800 
convites. As crianças de até 12 anos tiveram 
entrada franca, sendo ou não associados.

Kit de guloseimas
Mais uma vez, o Kit criança contribuiu com 
os pais para o sabor da festa. Neste ano, 
foram comercializados aproximadamente 2 
mil kits no valor de R$ 9,00.
O custo é negociado com os fornecedores, 
havendo um repasse dos descontos dire-
tamente no custo final do kit. O Kit Criança 
tinha: refrigerante, cachorro quente, churro, 
pastel, espetinho doce, picolé de fruta e 
algodão doce.

Festa da Criança
Uma das mais tradicionais festas da AV, a festa em comemoração 
ao Dia das Crianças é esperada com ansiedade pelos baixinhos.  

Em 2012, a festa aconteceu no dia 06 de outubro e reuniu mais de 
4 mil pessoas. Nada menos que 70 diferentes brinquedos estiveram 
à disposição da garotada. 

A festa começou às 14h e seguiu animada até às 20h. 
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Aproveitando a “febre” do 
sertanejo universitário, a As-
sociação Viking brindou seus 
associados com um festival em 
que o melhor do gênero esteve 
presente. O evento aconteceu 
no dia 24 de novembro, no 
Ginásio de Esportes e reuniu 
nada menos que seis atrações 
musicais, um grupo de dançari-
nos de música country e um DJ 
que contagiou a galera. Cente-
nas de associados e convida-
dos prestigiaram o evento.

O Viking Country Festival 
contou com a presença de 
várias duplas locais. Confira as 
atrações!

Tony e Bryan

Leo e Lima

Paulinho e Leandro

Michele Reich

Paula e Pamela

Ricardo Araújo

Grupo de Dança Dose Certa

DJ Lima

Viking Country Festival
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Academia
Na AV, a Academia é repleta de oportunidades 
esportivas para quem busca aprimorar sua 
qualidade de vida. Há musculação, alongamento, 
ginástica localizada, body pump, yoga e capoei-
ra. A musculação funciona de segunda a sába-
do, com horários especiais (veja quadro abaixo).  
As demais atividades têm dia e horário certos 
para acontecer. Na Academia é possível também 
realizar uma avaliação física, de forma gratuita.

Academia está aberta de se-
gunda à sexta, das 6h30 às 

13h. Nas segundas, quartas e 
sextas, das 15h às 20h. Terças e 
quintas, das 16h às 20h. E aos 

sábados das 8h às 12h. 
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Novidades na 
Academia da AV
O início de ano trouxe novidades para os fre-
quentadores da Academia da AV. A Academia 
foi informatizada garantindo um melhor acom-
panhamento dos treinos. Cada aluno passou 
a contar com um controle ainda mais apurado 
de seus exercícios e do seu progresso físico. 
As novas planilhas informatizadas tem per-
mitido dosar os exercícios e as cargas certas 
segundo o sistema biométrico de cada aluno. 

A academia da AV 
registra aproximada-

mente 580 aces-
sos por semana.

Novos equipamentos
O ano de 2012 também foi importante para a renova-
ção de alguns equipamentos na academia. A AV 
comprou cinco novas esteiras e seis bicicletas ergo-
métricas, todas da marca Life Fitness, equipamentos 
considerados top de linha no segmento fitness. Com 
a aquisição dos novos equipamentos é possível variar 
e melhorar os tipos de treino de cada aluno.

Os equipamentos antigos, que estavam na AV há 
mais de cinco anos, fizeram parte da negociação na      
substituição pelos novos modelos. Com isso foi pos-
sível uma atualização dos equipamentos, com o que 
há de mais moderno no mercado nacional, racionali-
zando custos.
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O acesso à academia é 
gratuito aos associados. 

Para participar, os 
alunos devem apresentar 
atestado médico, obtido 
em consulta no próprio 
ambulatório da Volvo.

Vem dançar 
com a gente!
Em 2012 a AV também estimulou os as-
sociados a entrarem no ritmo. Foi realizada 
mais uma temporada da Dança de Salão. 
O curso foi aberto a associados e convi-
dados, e as aulas  aconteceram na sala de 
ginástica ou eventualmente no Salão da 
AV. Os ritmos trabalhados foram: sertanejo 
universitário, forró, salsa, merengue, samba 
de gafieira e bolero. A cada semana um 
ritmo diferente, assim quem perder um ritmo 
pode recuperar em outra semana. Aulas 
aconteceram nas segundas e quartas,  das 
19h às 20h.

Sala de Ginástica
Na AV há atividades regulares na Sala de Ginástica que 
há muitos anos têm propiciado horas de bem-estar para 
os associados. O espaço é utilizado para aulas de Alonga-
mento e Body Pump. Todas as atividades têm 
acompanhamento profissional e são gratuitas. É preciso, 
contudo, fazer uma inscrição prévia, porque as aulas têm 
vagas limitadas.



Relatório de Atividades 2012 | Academia     25

Yoga para 
colocar mente e 
corpo em harmonia

As aulas têm uma 
sequência especí-
fica. Confira!

Respiração
Aquecimento
Posturas físicas
Relaxamento

Meditação 

Com aulas de segundas e quar-
tas das 12h às 13h; e também às 
quintas e sextas, das 17h30 às 
18h30, a Yoga têm conquistado 
cada vez mais adeptos na AV. 

As aulas têm um preço bem menor 
que o mercado e acontecem em 
horários alternativos. Em 2012, 
mais de 40 pessoas participaram 
regularmente das atividades.

Avaliação Física
Todos os anos a Associação Viking oferece, 
de forma gratuita, testes de Avaliação Física, 
tanto para participantes iniciantes, quanto 
para quem já está praticando suas atividades 
físicas regularmente na AV. Em 2012, foram 
realizadas mais de 400 avaliações físicas 
contribuindo para uma melhor orientação dos 
exercícios de cada atleta.
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Corrida  
Rústica
No dia 21 de outubro, um domingo, 
aconteceu a etapa Volvo do Circuito 
de Corridas Rústicas dos Industriários. 
A 11ª edição da corrida contou com a 
presença de 850 participantes e, como 
já era de se esperar, os atletas Volvo 
fizeram bonito. 

A prática regular de corrida tem um 
grupo dedicado na Volvo. Em 2012, 
o Grupo participou de uma série de 
provas.  A Associação Viking divulga as 
inscrições, faz o pagamento de todo o 
grupo que participa apoiado pela Volvo, 
presta suporte no alongamento e ofe-
rece guarda-volumes, água, barra de 
cereal e frutas aos atletas. 
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Classificação
Masculino
1º lugar – John Cleiton Lisboa (Atlas)
2º lugar – Rudinei Presotto Nunes (Atlas)
3º lugar – Jorge Luis Ferreira (Águia Sistemas)

Feminino
1º lugar – Josiane Cortes de Moraes (Bosch)
2º lugar – Sandra Pereira Clemente (Correios)
3º lugar – Ragna Alm (Volvo)

Como participar
O interesse pela prática regular das caminhadas e corridas orien-
tadas levou a AV a oferecer, em parceria com assessorias direta-
mente contratadas pelos associados, orientação profissional. Em 
2012, duas assessorias contribuíram para o aumento do interesse 
na prática esportiva: os 40tões e a Webtreino. Para participar dos 
grupos é necessário apresentar um Atestado Médico, que pode ser 
obtido em consulta médica do próprio Ambulatório da Volvo. Além 
disso, a equipe da AV sempre atualiza, em sua página na intranet e 
na internet, o calendário regular de corridas de rua.
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Torneios
Competições, disputas
e muita diversão
Em 2012 a AV foi palco de muitas competições, torneios, 
disputas, confraternizações e muita diversão. Em evidência, 
o espírito esportivo. Para oferecer um cardápio completo 
de atividades, as opções foram diversas. Olha só o que 
aconteceu na AV!

Torneio de Tênis de Campo – 21 de abril

Torneio de Tênis de Mesa – 21 de abril

Torneio de Xadrez – 22 de abril

Torneio de Bola Oito – 19 de maio

Meeting de Natação – 20 de maio

Torneio de Dominó – 26 de maio

Truco 
Há anos, o Torneio de Truco tem sido uma 
atração bastante disputada na AV. Em 2012 não foi 
diferente. A cada rodada, a dupla campeã ganhava 
marcadores de truco e costela para celebrar. 
O Ranking 2012, que começou no dia 10 de fevereiro 
foi até o dia 9 de novembro. A novidade de 2012 
ficou para o Truco da Madrugada. A edição especial 
foi criada para atender aos funcionários que trabalham 
na Volvo no segundo turno. A primeira rodada aconte-
ceu no dia 13 de julho. As partidas aconteceram das 
2h30 às 4h30 da manhã e empolgaram os competi-
dores, firmando-se como uma alternativa diferenciada 
para os associados.
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Copa Volvo
de Vôlei 
Final dia 19 de maio
As finais da Copa Volvo de Vôlei foram dis-
putadas no dia 19 de maio. Participaram nove 
equipes masculinas e 13 equipes femininas. 
A Copa integra os treinamentos para os Jogos 
do SESI e os vencedores receberam troféus e 
medalhas. Confira os campeões:

IV Copa Volvo:
Masculino

1º lugar – Cia do Volleyball

2º lugar – AABB

3º lugar – São José

Feminino

1º lugar – Lapa

2º lugar – Renault

3º lugar – Campo Largo

Futebol Sintético
Para comemorar o término das obras e reabertura da quadra sintética da AV, um tor-
neio de futebol marcou o início do ano na AV. Os jogos aconteceram nos dias 17, 24 
e 25 de março, reuniram 24 equipes e aproximadamente 300 funcionários-atletas. 
Confira as equipes campeãs!

1º lugar – Equipe - H-Romeu

2º lugar – Equipe - 2º Turno

3º lugar – Equipe - Botafogo

4º lugar – Equipe - Real Bus

Melhor goleiro – Rafael Mareiro (equipe H-Romeu), sofreu três gols em 6 partidas

Artilheiros, com 8 gols – Lucas Poletto (equipe 2º Turno) e Patrick Bento ( Equipe Botafogo)

Supino
Conquista de peso
No dia 12 de maio,  o Campeonato de Su-
pino na academia da AV foi um sucesso!
Confira os resultados!

Campeonato de Supino - Única Repetição
1º lugar – Felipe Harpis – 55 quilos
2º lugar – Osnei dos Santos – 50 quilos

Campeonato de Supino 30 quilos - Máxima 
Repetição
1º lugar – Felipe Harpis – 62 repetições
2º lugar – Luis Felipe Thiel Pereira – 45 
repetições

V Copa Volvo:
Masculino

1º lugar – Campo Largo

2º lugar – Santa Mônica

3º lugar – Renault

Feminino

1º lugar – Clube Curitibano

2º lugar – Santa Mõnica

3º lugar – Piraquara
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Espaços 
sociais
Noites e dias de festa 
para encontrar amigos
Os espaços sociais da AV estiveram movimentados em 
2012. Além das festas particulares, com reservas especi-
ais nos salões e churrasqueiras da AV que serviram para 
reunir amigos e familiares, a programação da Associação  
foi também bastante intensa. Confira!



Nas sextas, 
programação
especial
O Viking´s Bar foi palco de muitos 
encontros, para todos os gostos 
musicais. Em 2012 a programação 
contou com ritmos como  Pagode, 
Sertanejo Universitário, Rock n’ Roll, 
Pop-rock e até mesmo música ele-
trônica. Com a possibilidade de trazer 
também para a balada, seus convi-
dados, muitos associados aproveita-
ram para curtir o final de semana em 
grande estilo. Em média, cada Sexta 
Especial reúne mais de 300 partici-
pantes, no Viking´s Bar, com início em 
torno das 22h e encerramento só de 
madrugada.

Balada Viking
Também os adolescentes puderam 
curtir bons momentos na AV. A Balada 
Viking, destinada à garotada de 12 a 
17 anos foi um sucesso! Em 2012, 
teve balada normal, balada à Fantasia e 
balada de Pijama. Os jovens e adoles-
centes sempre curtindo muito o som do 
DJ Lima. Para dois aniversariantes do 
mês a AV prepara um Espaço VIP pra 
receber até 15 convidados por aniver-
sariante. Para reservar esse espaço, 
o associado deve solicitar via e-mail 
antecipadamente. 
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Confira o que deu o ritmo 
em 2012!

DJ Lima e convidados
Paula e Pamela 
Banda Placa Preta 
Jairo e Rafael 
Grupo Pago Pra Ver 
Banda Me Chama Que Eu Vou
Ricardo Araújo e banda
Banda White Stone
Six Pack Band
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Obras e 
manutenções

Começa um grande 
período de obras
A AV está em obras. Em 2012 tiveram início uma série de 
benfeitorias na AV que irão se estender ainda por 2013, 2014 
e 2015. Grandes e pequenas obras que têm modificado o 
cenário da AV e deverão trazer ainda mais espaços de lazer, 
esporte e qualidade de vida para seus associados.



Benfeitorias 
na Academia 
Várias benfeitorias na academia foram realizadas para 
garantir ainda mais conforto aos associados com a 
compra de equipamentos (ver página especial sobre a 
Academia) e até mesmo uma TV de alta definição, com 
canais digitais e em HD, foi instalada para entreter os 
alunos durante as aulas. A academia também passou a 
contar com um sistema informatizado de controle dos 
alunos e fichas de treinamento. Com o novo sistema 
o aluno passou a contar com um controle mais apu-
rado de seus exercícios e do seu progresso físico pelo 
sistema integrado da avaliação física.
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Novo Campo de Futebol
A Associação começou também em 2012 uma grande reforma em 
seu Campo de Futebol, que ganhará uma pista de atletismo para cor-
rida e caminhada. Além disso, haverá cobertura nas arquibancadas/
cadeiras e um novo sistema de drenagem e irrigação, a iluminação 
será ampliada dos atuais 96 lux para 250 lux. 

Todo o projeto está sendo executado tendo em vista a preservação 
ambiental. Parte da água que irrigará o campo, por exemplo, virá da 
captação da água da chuva que cai sobre o telhado do vestiário do 
campo. As obras iniciaram em 2012 e deverão estar concluídas no 
final de 2013. 
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Outras obras Como parte das obras 
de revitalização da As-
sociação Viking foram 
realizadas uma série de 
reformas das calçadas e 
acessos aos principais 
espaços de eventos da 
AV.

O novo campo de 
Futebol Suíço, 
localizado próximo às 
quadras de tênis, ficou 
pronto e as reservas, 
para aproveitar o es-
paço, foram liberadas 
ainda em janeiro. 

O totem da 
portaria da AV foi 
revitalizado, rece-
bendo nova pintura. 
Também foram 
realizadas ben-
feitorias na própria 
portaria.

O Ginásio de 
Esportes ganhou 
nova pintura e 
também a logo-
marca da AV ficou 
evidenciada.

Na Pista de Corri-
das, o espaço para 
alongamento foi 
pavimentado, rece-
beu nova pintura 
oferecendo assim 
mais conforto aos 
usuários.

O vestiário do Campo de 
Futebol teve seu telhado 
trocado. Isso permitiu tam-
bém a elaboração de um 
projeto especial para capta-
ção da água da chuva que 
será utilizada para manuten-
ção da grama do Campo, 
utilizando de forma ainda 
mais racional este importante 
recurso da natureza.

O Campo de 
Futebol Sintético, 
teve a grama trocada, 
reforma dos 
alambrados e nova 
pintura. A obra ficou 
pronta após o Carna-
val. 
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Patrocínio: Apoio: Realização:

Mais um ano de muitas atividades do Projeto 
Capoeira e Cidadania. Desenvolvido pela AV 
desde 2005, o projeto é dirigido a crianças e 
adolescentes com idades entre 7 e 18 anos 
e pouco a pouco foi incorporando também 
alguns adultos, principalmente pais e avós dos 
participantes, que foram se interessando pelas 
aulas graças ao acompanhamento rotineiro das 
atividades de seus dependentes.

Além de aulas semanais regulares na AV, o 
projeto também é realizado em mais seis esco-
las de Curitiba e região. Atualmente o projeto 
conta com mais 600 alunos regulares.

Em 2012 o 
Projeto comple-
tou sete anos de 

atividades 
ininterruptas.
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PROJETOS CULTURAIS E 
ESPORTIVOS 

REALIZADOS POR MEIO 
DAS LEIS FEDERAIS DE 

INCENTIVO À CULTURA E 
ESPORTE

Projeto 
Capoeira 
e Cidadania



NVB
NÚCLEO VIKING DE BASQUETE

Patrocínio: Realização:

Em agosto de 2012, saiu do papel um 
antigo sonho de funcionários e atletas da 
Volvo: criar uma atividade social voltada ao 
basquete. Nascia assim o Núcleo Viking 
de Basquete que já no seu início contou 
com cerca de 100 pessoas participantes. 
As aulas são dirigidas aos funcionários 
Volvo, seus filhos e também a comunidade 
do entorno da fábrica. Cerca de 70% dos 
participantes são crianças e adolescentes, 
com idades que variam de 9 a 17 anos. 

Entre os objetivos do Núcleo estão a 
educação através do esporte, o incentivo 
à prática desportiva regular e a busca de 
talentos esportivos.

O Núcleo Viking de Basquete 
mantém equipes em três categorias, 
que disputam campeonatos metro-
politanos: sub15 feminino, sub16 
masculino e adulto. 

Para participar do projeto, as crian-
ças e adolescentes devem comprovar 
frequência escolar. Já para os adultos 
é necessário apresentar um exame 
médico de aptidão física.
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Núcleo 
Viking de 
Basquete

PROJETOS CULTURAIS E 
ESPORTIVOS 

REALIZADOS POR MEIO 
DAS LEIS FEDERAIS DE 

INCENTIVO À CULTURA E 
ESPORTE



Atleta do Futuro
Já há vários anos a Associação Viking em 
parceria com o SESI-PR oferece suas 
dependências para o Programa Atleta do 
Futuro. Trata-se de um programa nacional do 
SESI que utiliza o esporte para promover a 
educação e a inclusão social de crianças e 
adolescentes. Em aulas de iniciação motora 
e prática esportiva são ensinados valores 
como ética, trabalho em equipe, superação, 
respeito, autoestima e saúde. Princípios que 
extrapolam as linhas dos campos e quadras 
e são decisivos para a formação pessoal 
dos jovens.

Para a realização desse pro-
grama, a Associação Viking cede 
os campos e quadras que ficam 
ociosos no período de trabalho 
da fábrica. Já o SESI arca com os 
custos dos professores e do mate-
rial esportivo.

Os alunos do Programa Atleta do 
Futuro têm aulas gratuitas duas vezes 
por semana. Em 2012 mais de 500 
crianças foram atendidas pelo Projeto 
em aulas na AV e também em outras 
escolas de Curitiba.
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Escolinhas

Futsal
Para começar desde 
pequeno
A escolinha de futsal para crianças já é uma 
tradição da AV e em 2012 reuniu baixinhos em 
torno do esporte que é uma verdadeira paixão 
nacional. O início da temporada foi no dia 03 de 
março com aulas diferenciadas em dois turnos. Das 
9h às 10h30 para crianças de 9 a 13 anos e das 
10h30 às 12h para  crianças de 6 a 8 anos. Em 
2012, mais de 80 pequenos atletas participaram  
dos treinos.

Novidade: 
escolinha de tênis
Em fevereiro a AV passou a oferecer uma novidade para a 
criançada: escolinha de tênis com o professor Celso Ricardo 
Marquetti Chaves.  Os alunos têm a possibilidade de 
aprender brincando e iniciar a prática esportiva em seu 
caráter lúdico. Destinada a crianças de 4 a 11 anos, as aulas 
têm módulos diversos: A (iniciação ao tênis), B (tênis em gru-
pos) e Arbitragem de tênis da ITF. Uma maneira divertida de 
iniciar as crianças no jogo do tênis. 
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Cursos e 
destaques 
Programação especial

Para os associados, a AV sempre tem uma programação especial. Confira três 
momentos especiais que aconteceram em 2012 e ficaram na memória de quem 
viu, veio e curtiu.

Curso de 
Confeitaria

Dia 28 de julho, foi a vez 
das participantes curtirem 
delícias no Curso de Con-
feitaria que ensinou téc-
nicas para a confecção e 
montagem de doces e uso 
em diferentes formatos.

Dia Internacional
da Mulher
Para comemorar a data, a 
AV preparou uma série de 
atividades especiais para as 
mulheres nos dias 10 e 11 de 
março. As convidadas foram 
recepcionadas com sessões 
especiais de reflexologia, mani-
cure, maquiagem e diversas 
atividades de recreação para 
as crianças. 

Churrasco: teoria 
e prática
No dia 23 de junho, a AV 
promoveu um curso prá lá de 
saboroso pois, além de muita 
teoria, o que chamou a atenção 
foi também a parte prática. 
Os participantes puderam        
conhecer as diversas formas 
de cortes e preparos de carnes 
para churrasco. Ao final do 
evento, um delicioso churrasco 
preparado por todos!
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Conselheiros da AV para 
o período de 2013/2014

Representante
Cyro Martins 

Vice-Representante
Angelo Prodossimo 

Membros da Comissão Social
Jorge Singeski, Sérgio Wambier, Louise 
Chalusnhacke, Alex Figueiredo e Marlus 
Sallem.
Sandro Silva (Conselho Fiscal)

Membros do Conselho Fiscal
Aldemir Campos, Antonio Martins, Claudi-
nei Araújo, Gilberto Oliveira, Leonardo Lima 

e Sandro Silva.

O novo Conselho 
Consultivo da AV
Eleições na AV - Resultados
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Com a participação de 300 associados, em 2012, a AV 
escolheu seu novo Conselho Consultivo para um mandato 
que vai de 2013 à 2014. A eleição aconteceu no dia 29 
de novembro, confirmando a vitória da Chapa Inovação, 
com 286 votos válidos. 

O Conselho Consultivo, que é formado por 13 membros, 
é o órgão de apoio do Diretor Executivo da AV. Entre suas 
funções estão o apoio e sugestões no Programa Anual de 
Atividades da AV, bem como, servir como canal de comu-
nicação direta entre os associados e o Diretor Executivo 
da AV; além de representar a Associação em eventos e 
representações sociais e esportivas.
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O que foi 
notícia em 
2012

Eleições do Novo Conselho 
Consultivo

Em novembro foi realizada uma nova 
eleição para o Conselho Consultivo 
da AV, com mandato que será cum-
prido por dois anos: 2013 e 2014.

Obras iniciam no Campo de Futebol

O Campo de Futebol da AV foi fechado para 
uma grande obra. O projeto prevê a finalização 
da obra em 2013. O Campo de Futebol ganhará 
uma pista de atletismo para corrida e caminhada. 
Além disso, haverá cobertura nas arquibancadas 
e um novo sistema de drenagem e irrigação. A 
iluminação também será reforçada dos atuais 96 
lux para 250 lux.

Salão de Festas é ocupado como refeitório

O Salão de Festas da AV começou a ser utilizado 
pela Volvo, durante os dias de semana, como um 
refeitório extra para o oferecimento de refeições aos 
seus funcionários. Para atender a esta nova deman-
da, obras de ajustes foram realizadas na cozinha do 
espaço e tendas suplementares foram erguidas ao 
lado do Salão para permitir o manuseio dos alimen-
tos.

Academia ganha novos equipamentos

Além de um novo sistema automatizado para 
garantir um melhor acompanhamento ainda mais 
apurado de seus exercícios e do seu progresso 
físico, os alunos da academia passaram a contar 
com cinco novas esteiras e seis bicicletas ergo-
métricas, todas da marca Life Fitness, equipa-
mentos considerados top de linha no segmento 
fitness

Alteração na reserva de quadras

Devido ao crescente número de associa-
dos e as obras realizadas na quadra de 
futebol de campo, a AV alterou as regras 
de utilização dos espaços esportivos. 
O sistema de reservas passou a limitar 
o intervalo entre uma reserva e outra a, 
no mínimo, cinco dias para uma mesmo 
associado.

Novo convênio da AV

A Associação Viking firmou um 
convênio com o Parque Águas 
Claras para aquisição de ingres-
sos promocionais e reservas 
antecipadas da pousada pra 
associados da AV, mediante 
apresentação do crachá funcio-
nal ou holerite.
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O que vem 
por aí
A AV continua com 
grandes obras em 
2013 e 2014

Campo de Futebol
O Campo de Futebol da AV tem como prazo de término o final de 2013.

Obras nas Churrasqueiras Coletivas A
O prédio ocupado pelas Churrasqueiras Coletivas A, que fica próximo à Casa Cultural, 
será demolido e novos espaços para churrasqueiras serão construídos. Mesmo com a 
manutenção regular do local, avaliações técnicas mostraram que o telhado oferecia riscos 
de segurança aos usuários. 

Obras nas Individuais
Estão previstas para o segundo semestre reformas e melhorias nas churrasqueiras 
individuais, localizadas no bosque.

Soccer Bar
A Associação contará com um novo espaço: o Soccer Bar que será 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-condicionado e sanitári-
os internos.  Esse novo espaço multi-uso 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 tem previsão de término ainda no segundo 
semestre de 2013 e deverão continuar em 2014.

Novo quiosque no Vôlei
Com a construção do novo bar da AV –  Soccer Bar – que será instalado em frente ao 
Campo de Futebol, a AV está transferindo parte das instalações do antigo bar para um 
novo quiosque que será criado para atender às quadras de vôlei de areia e futvôlei.  
As obras garantirão mais conforto para quem ocupa as quadras, localizadas ao lado do 
campo de futebol society. Além de espaço para descansar enquanto aguardam os novos 
jogos, os participantes e convidados também terão no local instalações apropriadas para 
realizar churrascos, com algumas mesas, pia e geladeira.
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