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Relatório AV
A Associação Viking apresenta a você o Relatório de Ativi-
dades 2011. 

Nosso objetivo é retratar o dia a dia de uma Associação que 
vive e respira esporte, saúde, lazer, cultura e qualidade de vida.

Já há muitos anos é possível constatar que o nível, a qualidade 
e o volume de nossas atividades e instalações é comparável 
aos principais clubes de lazer privados de Curitiba e região, 
sendo um dos mais ativos quando se trata de associações de 
funcionários. Isso se reflete não só pela qualidade do que é 
oferecido como também pelo crescimento 
constante da participação dos associados. Isso não foi 
diferente em 2011, pelo contrário, mais uma vez superamos 
nossas metas.

É com imenso orgulho que mostramos, nas próximas páginas, 
tudo o que aconteceu na AV em 2011. Atrelados aos princí-
pios do Programa Volvo de Qualidade de Vida, os progra-
mas são desenvolvidos de forma a permitir a integração dos 
associados de maneira ampla. Na AV, há espaço para ativi-
dades corporativas, para os funcionários, seus filhos, cônjuges, 
amigos e a comunidade. Espaço aberto de janeiro a dezembro, 
de segunda a domingo, faça chuva ou faça sol. 
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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 Volvo (qualidade, 
segurança e respeito ao meio ambiente).

Estratégia
Através de suas atividades criar um ambiente de motivação e
comprometimentos dos associados: funcionários, familiares e vitalí-
cios.
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AV em números
Nossa performance em 2011 foi crescente. Confira aqui os principais 
números do ano na AV.

Números globais

Academia

Projeto 
Capoeira e 
Cidadania Convites 

200
pessoas 

frequentam 
semanalmente

450
pessoas envolvi-

das - AV, escolas e 
comunidade

6.000
convites/mês 
retirados para 

eventos internos 
de associados

Colônia 
de Férias

 (verão e inverno)

700
crianças 

participantes

Grandes
 eventos

4.500
participantes em média 

de cada festividade 
(Festa Junina, Festa da 
Criança e Viking Fest)

4          Relatório de Atividades 2011 | AV em números

500 
pessoas

 matriculadas

Intranet

56.315
acessos em 2011, 
apresentando um 

crescimento de 12,51%
em relação a 2010



Frequência na AV

2010 2011

48.567 54.829

15,83%
Crescimento na frequência 
de associados (funcionári-
os e dependentes).

2010 2011

52.413 65.259

2010 2011

100.980 120.088

Associados Convidados Total

Reservas dos espaços sociais

Coletivas A 2010
2011

753
887

Coletiva B 2010
2011

197
209

Individuais 2010
2011

872
1.123

Salão de Festas 2010
2011

226
271

Salão VIP 2010
2011

221
284

*Salão Araucária 2010
2011

35
50

Reservas para associados Crescimento %

17,80%

6,09%

28,78%

19,91%

28,51%

Salão de Festas 2010
2011

92
129

Salão VIP 2010
2011

93
141

*Salão Araucária 2010
2011

15
31

Reservas para eventos/reuniões VdB Crescimento %

40,22%

51,61%

(*) O Salão Araucária foi aberto para reservas em 18/10/2010, portanto, a 
amostragem utilizada foi de apenas dois meses (novembro e dezembro de 
2010 e 2011). 
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42,86%

93,75%



Colônia 

de 

Férias

Animação certa para as férias da garotada, a Côlonia de 
Férias da AV mais uma vez fez a alegria de muitas crian-
ças em 2011. 

A Colônia de Verão aconteceu de 31 de janeiro a 4 de 
fevereiro e contou com a participação de mais de 550 
crianças, em duas semanas de atividades.  

Em julho, a Colônia de Inverno contou com uma semana 
de animação, realizada entre os dias 11 e 15 de julho. Par-
ticiparam das atividades filhos de funcionários com idades 
de 5 a 12 anos, envolvendo 170 crianças. As atividades 
são preparadas por faixas etárias e contam com monitores 
especialmente preparados para o atendimento. Uma equipe 
que reúne mais de 25 pessoas a cada semana.
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720 crianças participaram das 
Colônias de Férias em 2011

Relatório de Atividades 2011 | Colônia de Férias        7

25 profissionais envolvidos na 
realização de cada Colônia



A Volvo participa dos Jogos do SESI há muitos 
anos. Tem fama. Tem títulos. Tem muitas, mas mui-
tas medalhas. E, acima de tudo, tem garra, força e 
disposição que se fortalecem a cada nova edição. 
Há atletas que participam dos jogos durante várias 
edições, há quem participa de uma ou outra prova. 
Não importa. O mais importante é a participação. 
Mais que uma competição, o que move os atletas 
é a confraternização entre funcionários da própria 
Volvo e entre funcionários de outras empresas, em 
seus horários de lazer. E, claro, a prática esportiva 
e a chance de superar seus próprios recordes. Se 
todo esse esforço resultar em medalhas, melhor 
ainda! Entre treinamento e participações das 
equipes nos jogos, foram 11 meses de atividades.

Jogos do SESI
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Como 
funciona o 
campeonato
A promoção de campeonatos esportivos está entre 
as atividades do SESI desde 1947 e, desde então, 
os Jogos do SESI se consagraram nacionalmente 
como uma das maiores organizações esportivas, 
mobilizando trabalhadores e empresários de 
milhares de indústrias. O campeonato acontece em 
várias fases. Primeiro há uma disputa regional. Os 
campeões dessa fase seguem para a fase estadual, 
em seguida vem a fase sul-brasileira. 

Em 2011, os treinamentos dos atletas Volvo 
começaram no dia 22 de fevereiro. Foram três me-
ses de treinamentos para o início das competições, 
que ocorreu no dia 22 de maio.  Na fase regional, a 
Volvo participou de 18 modalidades. 

• Tênis de Mesa
• Tênis de Campo
• Dominó
• Bola 8
• Truco
• Bocha
• Xadrez
• Futsal Masculino
• Futsal Feminino
• Vôlei Masculino
• Vôlei Feminino
• Natação Feminino
• Vôlei de Areia Masculino
• Vôlei de Areia Feminino
• Basquete
• Futebol Sete
• Futebol Sete Máster
• Futebol
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Fase estadual
A fase estadual aconteceu de 11 a 15 de novembro, em Guarapuava. Mais 
de 120 atletas apoiados pela Volvo participaram do evento.  No total,  houve 
a participação em 13 modalidades. A Volvo, inclusive, foi a equipe que mais 
levou atletas para a competição. Vôlei masculino e feminino, basquete, fute-
bol, futebol sete máster, natação, atletismo, xadrez, bola 8, dominó, tênis de 
campo e de mesa e truco. Os atletas participantes venceram a fase regional, 
disputada de março a setembro, em Curitiba e região.

18 modalidades

280 atletas participaram da fase regional

44 medalhas conquistadas na fase regional

26 medalhas conquistadas na fase estadual

18 medalhas conquistadas na fase sul-brasileira

11 meses de envolvimento no torneio, entre
             treinos e participações nas provas
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 Etapa
sul-brasileira
A terceira etapa disputada em 2011 aconteceu 
de 2 a 4 de dezembro, em Maringá. Nessa fase, 
a Volvo também teve uma excelente participação. 
Conquistou classificações em sete modalidades 
e foi para a etapa nacional no xadrez e na na-
tação feminino. A fase nacional acontecerá em 
2012.

Modalidades participantes:

• Vôlei Feminino
• Basquete
• Natação Feminino
• Dominó
• Xadrez
• Tênis de Campo

• Atletismo
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Sexta Especial
Na AV, os finais de semana em 2011 foram 
muito animados. Sextas e sábados, dias de 
programação especial no Viking´s Bar. Nas 
sextas-feira de abril a dezembro, as noites foram 
ao ritmo do rock, do samba, do pagode e do 
sertanejo universitário. Em 2011, a música 
eletrônica fez também sua bem-sucedida es-
treia, com noites especialmente dedicadas ao 
gênero musical.  No palco, o DJ Lima e muitas 
bandas tiveram espaço garantido.

Balada Viking
A Balada Viking, programação especial para a 
garotada de 12 a 17 anos, também fez a ani-
mação de muitos jovens adolescentes. Foram 
oito encontros em 2011, com uma novidade: 
oportunidade especial para aniversariantes do 
mês aproveitarem o espaço para comemorar 
a data com os amigos. Uma diversão para os 
adolescentes, uma tranquilidade para os pais e 
responsáveis.

Quem esteve na AV em 2011
Banda HDB – Heavy Duty Band, composta por funcionários Volvo
Jairo & Rafel (Country universitário)
Banda Pago Pra Ver (Pagode)
Banda Placa Preta (Rock)
Paula e Pamela (Sertanejo universitário)
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Torneios de Truco
Sucesso garantido entre os associados, o Torneio de 
Truco mais uma vez movimentou o ano na AV. 

A primeira rodada ocorreu no dia 25 de fevereiro, e as-
sim foi até outubro: os competidores puderam dar seus 
“facões” e se divertir a valer, no Viking´s Bar . Em 2011, 
o torneio contou com uma premiação especial: a cada 
etapa os vencedores da rodada levavam para casa um 
marcador de truco personalizado. Teve gente que fez 
coleção de marcadores, tamanha era a habilidade no 
carteado, ou seria a sorte? No total, mais de 64 partici-
param do ranking que elegeu os mais bem cotados. 

Na classificação final, o torneio ficou assim: Paulo César 
Teodoro, campeão, e em segundo lugar, empate entre 
Génésio Silva e Sérgio Wambier. Já o terceiro lugar ficou 
com José Baranoski.



Excursões e passeios
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Em 2011, a AV levou seus associados pra perto e também pra 
bem longe. De pescarias ao Pantanal, passando por passeios 
à Ilha do Mel e ao Grande Prêmio de Fórmula 1, em São Paulo, 
mais uma vez a AV ofereceu destinos variados aos seus associa-
dos. Na programação, além de todo o apoio dos técnicos de lazer 
que acompanham os participantes, também condições especiais 
conquistadas nas agências de viagem e facilidades de pagamento.  
Os destinos são planejados para atender aos passeios que têm 
normalmente duração de um dia até as excursões que aproveitam 
principalmente feriados prolongados.

400 pessoas 
participaram dos pas-
seios e excursões da 
AV em 2011
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Lugares por onde a AV andou em 2011

• Excursão à Tibagi – Canyon Guartelá, no Carnaval
• Passeio ao Parque Aquático de Cascanéia, SC, em março
• Excursão à Ilha do Mel, PR, em março
• Bike Aventura em Campo Alegre e Jaraguá do Sul, SC, em abril
• Excursão para Foz do Iguaçu, em Corpus Christi, em junho
• Pescaria de Tucunaré, em Presidente Epitácio, SP, em junho
• Excursão ao Parque Beto Carrero, em Penha, SC, em agosto
• Viagem à Bonito, Mato Grosso do Sul, em setembro
• GP Brasil de Fórmula 1, SP, em novembro
• Rafting no Rio Itajaí Açú, SC, em dezembro



Salões 
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Os três espaços sociais da AV – Salão de Festas, VIP e 
Araucária – mantiveram-se bem ocupados em 2011, com ativi-
dades para associados e também nos eventos corporativos da 
Volvo.  Somadas as reservas efetuadas nos três espaços, em 
2011 ocorreram 856 eventos. Outros 428 foram organizados 
pela Volvo. Casamentos, aniversários, encontros entre amigos, 
treinamentos, reuniões interdepartamentais, tudo tem espaço 
na AV. A reserva dos espaços é feita via intranet, desde 2002, 
em um sistema democrático, transparente e bastante funcional, 
que tem sido benchmarking para outras associações similares. 
Em 2011, destaque para o uso do Salão Araucária, que en-
trou em atividade no final de 2010 e foi amplamente utilizado. 
Situado em um local privilegiado, próximo ao bosque, o novo 
espaço da AV, como os demais salões, tem função multiuso, 
ideal para reuniões, treinamentos e confraternizações.

856 eventos foram registrados 
em 2011, somadas as reservas 
efetuadas nos três espaços

428 eventos corporativos 
foram realizados nos três salões 
durante o ano
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Por dentro dos salões da AV

Salão Araucária
O espaço tem função multiuso, 
ideal para reuniões, treina-
mentos e confraternizações. 
Capacidade de atendimento: 
48 pessoas. Também oferece 
cozinha completa.

Salão de Festas 
Um dos salões mais bonitos da AV, 
com uma arquitetura diferenciada, 
o local é ideal para a realização 
de festas. A cozinha é equipada 
para oferecer suporte a excelentes 
eventos, com capacidade para até 
140 pessoas. 

Salão VIP 
Localizado nas dependências do 
Ginásio de Esportes, o espaço 
oferece capacidade para 100 
pessoas. Além de churrasqueira 
e cozinha completa, tem sido 
bastante procurado para eventos 
corporativos, já que está ao lado 
do Auditório VIP.

Eventos corpo-
rativos realiza-
dos no Salão 

de Festas

É o crescimen-
to da procura 

para realização 
de eventos 

corporativos no 
Salão VIP 

Reservas para 
associados 

foram realizadas 
no Salão 
Araucária

129 28,51% 301

É a capacidade 
de atendimento 

do Salão de 
Festas, o maior 
salão disponível 

na AV

140



Oliviking
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Na quarta Olimpíada da AV, o evento mais uma vez foi um sucesso. 
Mais de 1.000 atletas participaram das provas, distribuídos em 11 
equipes. A Olimpíada durou 4 meses,  foi de agosto a novembro de 
2011, e envolveu nada menos que 16 modalidades, além das provas 
especiais. O evento de abertura contou, inclusive, com a presença 
do iatista e medalhista olímpico Lars Grael, que emocionou a plateia 
no cerimonial da tocha olímpica, plenamente sintonizado com o tema  
dessa edição da competição: a superação. No telão, outro medalhista 
olímpico deu sua mensagem aos participantes: o técnico da seleção 
masculina de vôlei, Bernardo Rocha de Rezende, o popular 
Bernardinho. O que se viu depois da abertura foram muitos jogos  e 
uma grande animação. Ao longo de várias semanas, o esporte e a 
qualidade de vida subiram ao pódio diversas vezes. Ganhos também 
para a integração entre colegas de trabalho de várias áreas da fábrica.

Você sabia?
A primeira edição da Oliviking aconteceu em 2000, como forma de 
celebrar os 20 anos da Associação Viking. Desde então, a prova vem 
sendo executada a cada três anos.
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Exposições marcaram
o evento esportivo
Para atrair a atenção dos funcionários Volvo para a Oli-
viking, a AV realizou duas exposições no Espaço Cul-
tural. A primeira delas trouxe a retrospectiva dos jogos 
anteriores e contou com o sorteio e venda de camise-
tas exclusivas. A outra exposição aconteceu semanas 
antes do encerramento dos jogos, em novembro, 
dando um panorama sobre as provas e convidando os 
participantes para o encerramento do evento, em uma 
grande festa no Ginásio da AV.

A Oliviking em números

4 meses de competição

11 equipes participantes

16 modalidades disputadas, além das provas especiais

1.000 atletas envolvidos

“
Todo o nosso trabalho está atrelado ao Programa Volvo de Qualidade de 
Vida, e a criação da Oliviking foi uma forma que encontramos de motivar os 
associados em atividades que iriam além do tradicional jogo de futebol no 
final de semana. As provas movimentam funcionários e familiares, durante 
quatro meses, e têm se mostrado um fator de integração bastante impor-
tante, além de promover a prática regular do esporte e a qualidade de vida 
entre todos. Da primeira edição, em 2000, que contou com cerca de 350 
atletas, para essa, vemos uma evolução genuína no interesse de todos em 
participar”, destaca Eduardo Giglio, da Associação Viking.
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As modalidades 
e provas em disputa
• Desfile de abertura

• Basquete

• Bola Oito

• Dominó

• Futevôlei

• Gincana

• Play 2 - videogame

• Vôlei Areia

• Truco

• Xadrez

• Atletismo – Masculino e Feminino

• Boliche – Masculino e Feminino

• Provas-surpresa – Masculino e Feminino

• Corrida Rústica – Masculino e Feminino

• Futebol – Masculino e Feminino

• Natação – Masculino e Feminino

• Tênis – Masculino e Feminino

• Tênis de Mesa – Masculino e Feminino

• Triathlon – Masculino e Feminino

• Vôlei – Masculino e Feminino
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Encerramento da 
Oliviking, na Viking Fest
Para fechar com chave de ouro a competição, a AV planejou que o encerramento 
da Oliviking coincidisse com a tradicional Viking Fest. O evento aconteceu no 
dia 26 de novembro, em animada comemoração no Ginásio de Esportes. Quem 
animou o público foi a Aquarius Banda Show. Medalhas e troféus foram entregues 
aos primeiros colocados. A equipe campeã ganhou como prêmio por sua partici-
pação uma viagem para todos os componentes.

Classificação geral

Timor Leste                  514

Suécia                             479

Austrália      430

Japão       425

Congo       381

Rússia       295

Irlanda       195

Alemanha      149

Escócia      134

Albânia       97

Itália        91

Equipe                        Pontuação
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As festas da AV
Os motivos são variados. Pode ser a celebração do São João, 
o Dia da Criança, uma noite gauchesca pra lá de animada. O 
que não falta é público e muita animação. As grandes festas 
que constam no calendário da AV já são tradicionais. Muitas, 
realizadas há décadas. E não foi diferente em 2011. Na AV, o 
espaço da diversão teve data marcada no calendário. Momento 
de trazer a família e, de forma controlada por convites adquiri-
dos previamente, também os amigos. Foram grandes momentos 
de descontração. Em 2011, em função da realização da 4ª 
Oliviking, a Viking Fest garantiu um brilho a mais, com a consa-
gração das equipes campeãs durante o evento. Em todos os 
grandes eventos, a organização é primorosa e o planejamento 
é executado com grande antecedência. O resultado tem sido 
evidente. As pesquisas realizadas ao final de cada evento com 
uma amostragem de participantes têm mantido as notas acima 
de 9,0 na avaliação geral. 
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As principais festas da AV em 2011
• Festa Junina
• Festa da Criança
• Noite Gauchesca
• 

Alegria em números

4.500 pessoas participam das festas Junina e da Criança. São 
os eventos em que há mais tradição de participação na história dos eventos 
da AV

120 pessoas, em média, são envolvidas na preparação dos grandes 
eventos, entre equipe interna e fornecedores contratados

1.800 kits de guloseimas são vendidos, em média, a cada 
edição. Uma forma econômica de o associado garantir os comes e bebes 
para toda a família durante a festividade. A venda é realizada previamente 
para dar mais comodidade ao associado

• Dia das Mães
• Dia dos Pais
• Viking Fest
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Campo de Futebol 2010
2011

527
647

Ginásio Esportivo 2010
2011

1293
1321

* Poliesportiva 2010
2011

47
140 

Quadra Sintética 2010
2011

1129
1413

Quadras de Tênis 2010
2011

1008
1131

Número de reservas

Crescimento (%)

Campo de 
Futebol

Ginásio
Esportivo

* Poliesportiva Quadra
Sintética

Quadras
de Tênis

22,77% 2,17% 197,87% 25,16% 12,20%

Na AV, as quadras esportivas costumam receber muitos associados e o 
movimento vai muito além do final de semana. Com exceção da segun-
da-feira – quando a AV fecha para manutenção –, todos os dias as qua-
dras são ponto de encontro para o esporte, o lazer e a confraternização. 
Desde que começou a operar o sistema informatizado de reservas, em 
2002, o acesso tem sido facilitado. A democracia impera. A prioridade 
é a ordem de reserva. O acesso é liberado quinzenalmente. Já para a 
quadra de futebol sintético há um esquema especial:  é possível fazer 
reservas com alguns meses de antecedência e de maneira regular. Isso 
para que as equipes de futebol possam se programar antecipadamente.
Em 2011, as quadras também foram palco dos campeonatos internos 
como a Copa Vôlei, realizada em março, a Copa de Futebol, o Campe-
onato de Tênis, o Torneio de Futebol Sintético e as principais disputas 
da Oliviking 2011.

Quadras esportivas

(*) Este espaço foi muito utilizado em 2011 pelas equipes participantes da 
Oliviking para os seus treinamentos.



Corrida Rústica
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Mais uma vez, a Corrida Rústica da Volvo do Brasil movi-
mentou em 2011 centenas de pessoas. O evento, que ocorreu 
no dia 21 de agosto, já há muito tempo faz parte do Circuito de 
Corridas Rústicas dos Industriários, prova do circuito de es-
portes da cidade de Curitiba. A competição permite a inscrição 
de associados, mas também é aberta à comunidade. Para que 
os associados façam bonito nessa e em outras provas, a AV 
mantém há mais de 12 anos uma atividade especial: os treinos 
de corrida, que contam com um professor externo para as aulas.

1.200 pessoas participaram do Circuito de 
Corridas Rústicas dos Industriários, etapa Volvo

12 categorias são disputadas durante a prova. 
Nessa edição a corrida contou pontos para a Oliviking
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Na Academia da AV há espaço para diversas aulas. Na Sala 
de Musculação, os equipamentos modernos e a orientação 
profissional garantem bom condicionamento físico aos seus 
frequentadores. Em 2011, cerca de 500 pessoas participaram 
das aulas regularmente. Todos os anos os participantes fazem 
avaliação física gratuita, como forma de monitorar seu desem-
penho e aprimorar a performance.  A Musculação funciona de 
segunda a sábado, com horários especiais. Abre às 6h30 e fe-
cha às 20h. Nos sábados  há atividades pela manhã. A inclusão 
do horário do sábado, inclusive, foi uma inovação implantada 
em 2011, atendendo a solicitação dos associados.

Academia da AV

820 avaliações físicas 
foram realizadas em 2011
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Ginástica e arte
Já na Sala de Ginástica as aulas de Alon-
gamento, Ginástica localizada, Body Pump, 
Yoga e Capoeira têm lugar garantido. O que 
se vê é a participação de muitos associados 
– principalmente esposas/filhos – nessas 
atividades. Chamou a atenção, em 2011, o 
interesse pelas aulas de Yoga. Regularmente 
mais de 40 pessoas participaram das aulas 
que estão disponíveis duas vezes por se-
mana.



28          Relatório de Atividades 2011 | Casa Cultural

Mulheres em destaque

Casa Cultural
A Casa Cultural é uma das construções 
mais antigas da AV e está no local antes 
mesmo da fundação da entidade. Datada 
de 1950, a construção sofreu uma reforma 
completa no início dos anos 90. No espaço 
são realizados eventos culturais e cursos. 
Durante os finais de semana, as crianças 
participam de uma série de atividades artís-
ticas e recreativas como pintura, desenhos 
e colagem, que acontecem dentro da casa 
e também em seus arredores, na Rua do 
Lazer.

As mulheres têm participação especial 
na AV e, em 2011, não poderia ter sido 
diferente. Nos dias 12 e 13 de março, 
um evento especial comemorou o Dia 
das Mulheres. As participantes tiveram, 
no sábado, um evento especialmente 
dedicado a elas, no Salão de Festas, 
com direito a manicure e maquiagem, 
reflexologia e atividades especiais. 
No domingo, dia 13, foi a vez de um 
almoço especial. Também no Dia das 
Mães – 8 de maio – um almoço es-
pecial foi programado para elas. Além 
disso, durante todo o ano, cursos são 
realizados para aprimoramento ou até 
mesmo incentivar conhecimentos para 
uma nova carreira. Cada participante 
contribui com uma pequena parcela, 
para custear valores de materiais e 
professores, e as associadas também 
podem trazer amigas para participar 
dos encontros.

Cursos realizados

• Curso de Bijuteria - 24 de março

• Curso de Ovos de Chocolate Artesanais 

- 9 de abril

• Curso de Automaquiagem - 21 de maio

• Curso de Decoração de Interiores - 11 de 

junho

• Curso de Culinária (Empadões e em-

padinhas) - 16 de julho

• Curso de Bombons de Chocolate - 3 de 

setembro



Churrascos 
com amigos 
e familiares
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2.219 reservas de churrasqueiras 
foram realizadas em 2011, incluindo as coletivas A 
e B e as churrasqueiras individuais

Final de semana também é motivo de reunir 
amigos de trabalho, amigos pessoais e familiares 
ao redor das churrasqueiras da AV.  Em 2011, o 
número de reservas aumentou significativamente. 
Só na coletiva A, o número de reservas em rela-
ção a 2010 subiu 17,8%. O mesmo aconteceu 
com as coletivas individuais, que tiveram uma 
procura 28% maior em 2011, em relação ao 
ano anterior.



Projetos sociais
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Para reunir alunos do Projeto 
Capoeira e Cidadania e grupos 
convidados, a Associação Viking 
realizou, no dia 1º de outubro de 
2011, o 2º Festival de Capoeira 
e Danças Étnicas. Nessa edição, 
o espetáculo teve como tema “Por 
um Planeta Sustentável”. Os par-
ticipantes foram transportados para 
o universo da cultura brasileira e 
africana. Em uma viagem conduzida 
pela pequena garota Makaya – que 
em africano significa floresta – e 
seu avô, os mais de 1.500 convi-
dados presentes puderam  assistir 
ao desfile de várias expressões da 
música que une as duas culturas. 
E uma mensagem muito impor-
tante para todos: a necessidade de 
preservarmos nosso meio ambiente. 
O evento aconteceu no Ginásio de 
Esportes da AV.

Patrocínio:                     Realização:                        Apoio:

2º Festival de Danças Étnicas
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Para a execução do espetáculo foram 
unidas três linguagens artísticas: a dança, 
a música e o teatro, com a participação do 
Projeto Capoeira e Cidadania, Teatro da 
Trilha e Orquestra de Cordas da Fundação 
Solidariedade.

Para contar a história de Makaya em busca 
de conhecimento, alguns mitos africanos 
são personificados e representados pelas 
coreografias afro-brasileiras de capoeira, 
capoeira ecológica, boi bumbá, carimbó, 
maculelê, frevo, samba e puxada de rede, 
bem como pelas músicas de uma orques-
tra de cordas, de um “bate lata” e nas 
cenas teatrais que costuram o espetáculo.

Espetáculo cheio de expectativas

Meses de preparação

300 crianças participaram do espetáculo

8 meses de preparação
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Dedicação, esforço e muito ensaio
A participação dos alunos das escolas e 
grupos convidados e do Projeto Capoeira 
e Cidadania foi intensa. Foram meses de 
dedicação em ensaios, discussão de figuri-
nos, provas de roupas e esforço para afinar o 
passo em cada coreografia.

Enorme dedicação também de professoras, 
professores e coreógrafos. O resultado foi 
atestado em cena. A seriedade com que 
todos levaram o projeto adiante foi digna de 
aplausos!

Veja quem participou do espetáculo!
• Orquestra Solidariedade
• Teatro da Trilha
• Projeto Capoeira e Cidadania
• Projeto Capoeira Cultura da Gente “Joga Piá”
• Cia. de Dança de Ballet Clássico de Pinhais
• Centro Municipal de Educação Infantil São José
• Colégio Estadual José Fressato
• Escola de Educação Especial Nilza Tartuce
• Escola Estadual República Oriental do Uruguai
• Escola Municipal CEI Professor Ulisses Falcão Vieira
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Orquestra Fundação 
Solidariedade 
e Teatro da Trilha
A Fundação Solidariedade também faz uma partici-
pação especial no espetáculo com os alunos de 
sua Orquestra de Cordas e músicos convidados. 
Em 2005, a Fundação, em parceria com o Minis-
tério da Cultura, criou a Orquestra de Cordas. As 
crianças, conforme suas aptidões artísticas, tocam 
violão, violoncelo e violino. Os acordes da música 
têm função artística e terapêutica. Além de ser um 
presente aos ouvidos dos espectadores. Outra 
participação especial foi a dos alunos do Teatro 
da Trilha, cuja formação acontece no Centro Volvo 
Ambiental, com alunos da comunidade do entorno 
da Volvo. As duas participações abrilhantaram o 2º 
Festival de Danças Étnicas!



Projetos sociais
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O Projeto Capoeira e Cidadania, desenvolvido 
pela AV desde 2005, contribui com a autoes-
tima, promove a disciplina, de modo a aumentar a       
integração do indivíduo à vida social e comunitária 
por meio dessa manifestação cultural.

Voltado a crianças e adolescentes com idades 
entre 7 e 18 anos, a iniciativa tem proporcionado 
excelentes resultados que vão além das aulas. É 
visível a melhora de muitos alunos em seus relacio-
namentos, nas escolas e aprendizado. Eles pas-
saram a ter mais maturidade e maiores aspirações 
pessoais. Em 2011, o projeto completou seis 
anos de atividades ininterruptas.

Você sabia?
Hoje, além de crianças e jovens da 

comunidade e filhos de funcionários, 
também pais de alunos e até mesmo 
avós e tios, incentivados pelos filhos 
e netos praticantes, participam do 

projeto. 

6 anos de projeto com aulas 
semanais

150 participantes fre-
quentam atualmente as aulas

Projeto Capoeira e Cidadania

Patrocínio:                     Realização:                        Apoio:



Atleta do Futuro
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Em parceria com o SESI-PR, o 
Programa Atleta do Futuro tem 
como objetivo manter as crianças e 
adolescentes, no contraturno esco-
lar, ocupados em atividades es-
portivas e culturais que promovam 
o desenvolvimento da cidadania.
Para a realização desse programa, 
a Associação Viking cede o seu 
espaço e o SESI arca com os cus-
tos dos professores e do material 
esportivo. Os alunos têm aulas gra-
tuitas duas vezes por semana. Em 
2011, mais de 500 crianças foram 
atendidas pelo projeto em aulas na 
AV e também em outras escolas.

500 é a média de crianças que 
participam deste projeto social na AV e 
também em outras escolas



Obras e 
manutenções
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A preservação do espaço da AV é uma 
constante atividade na administração da As-
sociação. O planejamento é realizado, junto 
com a Volvo, de forma a atender desde obras 
pontuais – como pinturas e consertos – até 
operações que exijam maior investimento e 
mão de obra especializada. A obras da AV 
contam com um planejamento anual. 
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As obras mais relevantes em 2011
• Reforma dos alambrados do campo de Futebol Suíço.

• Novas torres de iluminação para o campo de Futebol Suíço.

• Novos armários com numeração no vestiário masculino do Ginásio de 

Esportes.

• Melhorias gerais na pavimentação da AV.

• Ampliação dos sanitários da área da Manutenção.

• Pinturas de conservação e paisagismo.

Torres de iluminação do campo de Futebol Suíço.Alambrado no campo de Futebol Suiço.

Sanitários da ManutençãoArmários no vestiário masculino do Ginásio

Melhorias na pavimentação do clube
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Meio ambiente
As áreas verdes da AV são um espetáculo à parte. 
No espaço, bosques com uma grande extensão de 
mata nativa de araucárias e um lago, somados aos  
campos, permitem aos associados momentos singu-
lares na natureza.  Desde 1996, a AV conta também 
com um viveiro conservacionista que é mantido com 
autorização do Ibama, em que aves apreendidas em 
situação de risco ficam sob a responsabilidade da 
Associação, com cuidados de veterinários e biólogos. 
Hoje várias espécies são abrigadas e têm recebido 
tratamento adequado a cada animal, com rações 
e vacinas específicas. Por se tratarem de espécies 
criadas em cativeiro, dificilmente poderão retornar à 
natureza, mas têm no viveiro um espaço adequado.
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Você sabia?
Em 2011, centenas de pessoas utilizaram as 
áreas verdes para caminhadas e treinos de 
corrida. Trilhas internas ligam a AV ao Centro 
Volvo Ambiental.
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O que foi notícia 
em 2011

Novo Conselho Consultivo da AV

Formado por associados que desempenham paralelamente suas fun-
ções na Volvo, o Conselho Consultivo é o órgão de apoio ao diretor 
executivo. Em 2011, o novo Conselho foi eleito pelo voto direto e se-
creto dos associados, para um mandato de dois anos. A gestão do atual 
Conselho, que conta com treze membros, vai até 2012, com direito a 
reeleição. Entre as várias funções desse grupo estão o apoio na elabo-
ração do programa anual das atividades sociais, educacionais, recreati-
vas, esportivas, culturais e ambientais da AV. Outra importante função 
do Conselho é servir de canal de comunicação entre os associados e a 
administração da Associação. 

Novo login

Desde o dia 1º de agosto, os associados que passaram 
a efetuar o login no Sistema de Reservas da AV tiveram 
que utilizar seis dígitos em sua matrícula. A mudança 
aconteceu devido a crescente entrada de novos fun-
cionários na Volvo, por isso o RH incluiu mais um dígito 
nas matrículas dos funcionários. Quem já tinha um ca-
dastro no sistema passou a incluir um zero na frente da 
sua matrícula para informar seis dígitos no sistema.

Novidades - Balada Viking
Desde setembro, os filhos adolescentes de funcionários Volvo que 
estiverem fazendo aniversário podem solicitar um espaço VIP durante 
a Balada Viking. O evento, especialmente destinado ao público entre 
12 e 17 anos, é um sucesso na AV. Os aniversariantes passaram a 
ter direito a um lugar decorado e a possibilidade de contar com  15 
convidados – também adolescentes da mesma faixa etária – para 
comemorar o aniversário. A cada mês,  esse benefício é estendido a 
duas pessoas.
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Avaliação física

A avaliação física da Academia passou a contar com mais dois 
horários, às segundas e terças-feiras: às 11h e 12h. Antes disso, a 
avaliação era disponível nos horários de segunda e quarta-feira das 
16h30 às 17h.

Academia de Ginástica

Desde março de 2011, a Academia de Ginástica começou a abrir 
também aos sábados, das 8h às 12h, atendendo a um pedido dos 
associados.

Aulas de Yoga, novas turmas

Atendendo a pedidos, a AV abriu novas datas e horários 
para as turmas de Yoga: às terças e quintas-feiras, das 12h 
às 13h.

Nova distribuição de convites

Para atender os funcionários da Volvo nos eventos promovi-
dos pela AV, foi criada uma nova política de distribuição de 
convites. O objetivo foi  permitir que, proporcionalmente, 
todos tivessem as mesmas oportunidades.
1º turno – 72% dos convites
2º turno – 22% dos convites
3º turno – 6% dos convites



Investimentos
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Todos os anos, a Associação recebe significativos 
investimentos para a manutenção de sua sede e tam-
bém das atividades. Atualmente a arrecadação anual 
de participação dos funcionários cobre apenas 20% 
dos custos. Enquanto 80% dos demais investimentos 
são oriundos da própria Volvo do Brasil, que entende 
como fundamental o investimento na qualidade de vida 
de seus funcionários e familiares. Tanto que as ações 
propostas ao longo do calendário anual da AV estão 
relacionadas ao Programa Volvo de Qualidade de Vida, 
que tem sido destacado em prêmios nacionais – como 
o Prêmio SESI em 2011, na categoria nacional. Outras 
premiações que têm evidenciado as atividades da AV 
como parte importante da ação Volvo em qualidade de 
vida são os prêmios conquistados das Revistas Exame/
Você S.A. (As 150 Melhores Empresas para se Tra-
balhar), quando a Volvo conquistou o primeiro lugar em 
2008 e 2011, e Época (Great Place to Work).



Metas para o futuro
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O que esperar 
da AV em 2012 
e 2013
O ritmo das obras se intensifica nos 
próximos anos, já com investimentos 
assegurados para significativas 
alterações na infraestrutura da Asso-
ciação e também pequenas obras de 
manutenção que fazem sempre uma 
grande diferença.

Em 2012

• Início das obras no Campo de Futebol – previsão de 

conclusão: 2013.

• Criação da Pista de Atletismo ao lado do Campo de Fute-

bol – previsão de conclusão: 2013.

• Troca de aparelhos da Academia de Ginástica – Bicicletas 

e esteiras ergonômicas.

• Revitalização de áreas internas, com aprimoramento do 

calçamento e garantia de maior acessibilidade.

• Identificação da portaria – Novo totem.

• Pintura da testeira do Ginásio de Esportes.

• Melhorias na iluminação.

• Nova sinalização das placas internas da AV.

• Revitalização do Viking´s Bar, com criação de um espaço 

diferenciado para os associados – previsão  de con-

clusão: 1ª fase em 2013.

O que vem por aí!

Centro de Eventos 

Visão externa do Novo Bar

Interior do Novo Bar
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Expediente


