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RELATÓRIO AV 2018

Dando sequência à série histórica de 
Relatórios Anuais, a Associação Viking 
(AV) novamente reúne neste documento 
os principais momentos que marcaram 
o ano.  As fotos, os fatos e os números 
são a parte tangível da qualidade de 
vida que buscamos oferecer aos nossos 
associados, todos os dias. Mas é na 
felicidade de mais um gol, na marca 
pessoal superada em mais uma corrida, 
no encontro com os amigos para aquele 
churrasco... em cada pequeno instante, 
que está o relato de momentos ímpares 
que ajudam a construir a nossa história. 
Na AV, definitivamente, temos paixão pelo 
que fazemos. Confira!

2018 foi mais um ano e tanto na AV. Ano de 

grandes eventos, como as festas Junina e da 
Criança, que reuniram milhares de pessoas, 
e da atenção extra aos encontros especiais 
como os cursos de artesanato e de culinária, 
que reúnem interesses ao redor de temas 
específicos. 
Também foi um ano de muitos gols nos 
campeonatos internos de futebol e futsal, 
estratégicos lances nos torneios de truco 
e poker, e de muitos troféus nos Jogos 
do SESI. Após dois anos longe das 
competições, principalmente em virtude da 
forte recessão econômica que marcou o 
período, a Volvo voltou em 2018 com força 
total aos jogos.
Na AV o ano também foi marcado pela 
retomada das atividades de gastronomia 
e lazer no Soccer Bar. O espaço ganhou 

novo fornecedor e passou a contar com um 
cardápio renovado: buffet livre para almoço, 
lanches durante a tarde e opções para o 
happy hour.  O Centro de Eventos também foi 
entregue aos associados que já passaram a 
usufruir da Sala de Jogos e, a partir de 2019, 
poderão locar o salão principal para seus 
eventos particulares. 
Em 2018 aconteceu a eleição do novo 
Conselho Consultivo, foram realizadas 
reformas no piso do ginásio de esportes, 
o calendário de eventos internos trouxe 
novidades como os workshops de vinho e 
confecção de cerveja artesanal, e uma série 
de encontros do Viking Runners, com muita 
informação para os atletas. 
Convidamos você para conhecer tudo o que 
aconteceu na AV em 2018. Boa leitura!
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60
atletas participaram 

da fase estadual dos 
Jogos do SESI, em         

Carambeí-PR

82
pessoas participaram 

dos workshops 
sobre enologia

47
torneios diversos foram 
promovidos ao longo do 

ano

800
pessoas participaram 
das atividades do Dia 

das Mães

1.128
associados responderam 

voluntariamente a 
série de pesquisas 

da AV



Mais uma vez a AV produziu números expressivos. Aqui uma 
síntese geral do ano que estabelece a evolução das atividades, 
quando comparadas a períodos anteriores. A AV também 
produziu números curiosos. Confira!

Frequência na AV

Nossos associados

Em dezembro de 2018 a AV 
contava com 9.277 associados, 
somando os funcionários (as) 
Volvo e seus dependentes.

80.145
foi o número de acessos no site da AV no 
ano de 2018.

115.331 
frequências foram registradas na AV ao longo de 2018.
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AV EM NÚMEROS

7,33%
foi o acréscimo no número de associados 
que frequentaram o clube  em 2018.



800
atletas participaram 
da Corrida da Volvo

150
essoas participaram do 
ciclo de palestras do 

Viking Runners

2.000
pessoas marcaram presença 

na Festa da Criança, 
apesar da forte chuva

50
carros clássicos e 
caminhões antigos 
participaram do 7º 
Viking Collectors

10
etapas foram disputa-

das no Ranking de 
Truco

3
vezes campeã no SESI: 
Futsal masculino, Vôlei 

de praia e Futebol 
Sete Master
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2016 2017 2018

44.804 45.010

70.339
66.740

113.235 111.750

FR
EQ

U
ÊN

C
IA

Associados
(func. + dep.)

Convidados Total 
(assoc. + conv.)

7,33%

foi o crescimento na 
frequência de Asso-
ciados (func. + dep.) 
em 2018

0,41%

foi o acréscimo na 
frequência de convi-
dados em 2018

A participação de pessoas na AV aumentou em relação ao ano anterior. 
Isso deve-se principalmente ao aumento do número de associados (fun-
cionários e dependentes)

INDICADORES DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Ao longo do ano, a Associação 
Viking promove uma série de 
pesquisas com seus associados 
para avaliar o grau de satisfação 
em eventos sociais, esportivos e 
culturais. O resultado da compi-
lação dos dados levantados por 
meio das pesquisas garante à AV 
o direcionamento de suas ações 
e também é  um termômetro que 
indica a satisfação dos asso-
ciados em relação aos eventos 
e serviços oferecidos. Confira 
aqui como ficaram os índices de 
satisfação em 2018. 2017 2018 2017 2018 2017 2018

80%
objetivo de 

satisfação

87%

82% 83%

Atividades 
Sociais

Atividades 
Culturais

Atividades 
Esportivas

Casa Cultural (oficinas 
para crianças)

Atividades femininas 
(cursos, eventos)

Cozinha Fácil
Fazendo Arte na AV

Colônia de Férias
Festa Junina
Dia dos Pais
Dia das Mães

Atividades 
Sociais

Atividades 
Culturais

Torneios (truco, vôlei)
Campeonatos (futebol)
Academia de ginástica

Corridas rústicas
Condicionamento físico

Atividades 
Esportivas

Alguns dos itens avaliados que compõem 
o índice de satisfação 

115.331

67.020

48.311

91%
95%

93%
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Espaços sociais

Individuais

Quiosque

Salão de Festas

Salão VIP

Salão Araucária

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

1.669 reservas

1.643 reservas

247 reservas

231 reservas

286 reservas

308 reservas

286 reservas

242 reservas

292 reservas

238 reservas

Eventos/reuniões VdB

202
184

133 167

115

Salão de Festas Salão VIP Salão Araucária

2017       2018 2017       2018 2017       2018

175

RESERVAS

15,42%

reservas 
corporativas

Em 2018 o Salão de Festas teve um expressivo aumento 
no número de reservas para associados e para eventos/
reuniões VdB em relação ao ano anterior. Confira os 
números.

7,69%

reservas 
de associados
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MUITOS 
EVENTOS
E A MESMA 
ALEGRIA
As festas da AV são memoráveis. Momentos de 
homenagem ou de pura diversão. 
Tudo tem espaço na AV!

O ano mais uma vez, foi repleto de celebrações. Em 
2018, as festas tradicionais como a Junina e a da Criança 
deixaram os espaços internos coloridos e contaram com a 
participação de milhares de pessoas. Mas a animação não 
fi cou só aí. 

Em vários momentos a AV convidou seus associados para 
celebrar. Tudo feito com muita dedicação e cuidado com 
os detalhes. No fi nal: foi só alegria! Confi ra como foram 
as festas realizadas em 2018 e reviva esses grandes 
momentos.

Dia Internacional da Mulher 
A Associação Viking homenageou as mulheres com um dia de 
atividades e cuidados femininos na Casa Cultural. No sábado, 10 
de março, associadas, dependentes e convidadas aproveitaram os 
serviços de manicure, massagem, dicas de maquiagem e cuidados 
com a pele. Um dos atrativos foi a ofi cina de mudas e temperos. Os 
vasos das plantas estavam caprichosamente decorados com chita e 
palha. As crianças também aproveitaram o dia ensolarado na Rua de 
Lazer, fi zeram pequenos mimos com lixas de unha para homenagear 
as mulheres, e contaram ainda com camarim de pintura e toboágua. 
Mais de 100 mulheres participaram da atividade.
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Dia das Mães 
Mais de 800 pessoas participaram das 
atividades do Dia das Mães na AV, que 
aconteceu no dia 13 de maio. O público foi 
recorde e o domingo de sol deixou o dia festivo 
ainda mais bonito. Somente no almoço especial 
realizado no Salão de Festas, 310 convidados 
marcaram presença. As 16 churrasqueiras 
individuais e o quiosque também estavam 
repletas de famílias celebrando a data. A tarde 
o famoso bingo, no Soccer Bar, reuniu mais de 
100 pessoas. Eletrodomésticos, vale-presentes 
e artigos para cama e mesa estiveram no rol 
dos prêmios distribuídos. Com tanta gente no 
clube, as atividades especiais para mães e fi lhos 
estiveram sempre movimentadas. 

Cuidados 
com as mães

Mais de 150 massagens 
foram oferecidas às mães 
e outras 100 sessões de 

manicure garantiram 
beleza extra às 
homenageadas. 

Atividades 
extras

Sucesso também na 
Ofi cina de Suculentas, onde 
a prática da jardinagem foi 

realizada em pequenos 
vasos. 

Atividades 
culturais

Além da Rua do Lazer, 
a Casa Cultural ofereceu 

também atividades manuais para 
as crianças, que puderam fazer 
uma lembrança especial para 
as mães (um mini bloco de 

recados) e origamis. 



Dia dos Pais com 
atrações especiais
Quem curtiu o Dia dos Pais na AV, no dia 12 de 
agosto, aproveitou bastante. Além do belo dia 
de sol, os pais ganharam cuidados especiais na 
celebração da data. Um quiosque foi montado 
com barbearia e quick massage para atender 
aos homenageados. As atividades foram um 
sucesso. Afi nal, quem não gosta de um cuidado 
especial?  Para as crianças, Rua do Lazer 
especial, com brinquedos infl áveis e monitores 
para animar a galerinha. No Domingo dos Pais 
a AV recebeu mais de 400 pessoas no almoço 
especial.
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Amor aos clássicos
Momento raro para colecionadores e para quem 
é apreciador das máquinas que marcaram  
épocas.
A primeira edição do ano do Viking Collectors aconteceu no dia 
14 de abril. O evento apresenta sempre uma coleção de carros 
raros que encanta públicos de todas as idades. A exposição já 
ganhou agenda fixa e participação intensa. Além de ver de perto 
veículos de outros tempos, o evento tem banda ao vivo com 
muito rock’n’roll e food trucks com bebidas e petiscos. O evento 
gratuito é diversão garantida para a família toda. 

2ª edição do ano

No dia 27 de outubro, 
a 7ª edição do Viking 
Collectors  teve como astros 
os caminhões antigos, em 
destaque os veículos Volvo, 
mas é claro que também 
modelos como Fusca e 
Maverick atraíram os olhares 
curiosos. A tarde ensolarada 
reuniu mais de 50 modelos 
de carros clássicos e 
raridades e atraiu para a AV 
cerca de 350 participantes.
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Grande festa 
celebrou São João
A Festa Junina, realizada no dia 28 de julho, reuniu mais de 4.300 pessoas, que 
foram recepcionadas pela beleza de centenas de bandeirinhas. Comadres e 
compadres se divertiram com atividades para todas as idades. Teve roda de viola, 
bingo com grande participação e uma ampla praça de alimentação. O campo de 
futebol foi invadido por brinquedos infláveis e camas elásticas. E houve até quem 
tentasse empinar pipas com os filhos. A quadrilha e o casamento caipira foram 
encenados pelos participantes do Projeto Capoeira e Cidadania, coordenado pela 
AV. E teve também uma bela queima de fogos que encerrou com chave de ouro a 
programação. Os participantes vieram com a família, amigos e muitas crianças e 
alguns adultos trajavam belas roupas típicas, deixando a festa ainda mais bonita.

Voluntários na 
festa
Nesta edição a AV inovou 
mais uma vez: convidou 
associados interessados 
em ajudar na festa, como 
voluntários.  A força extra 
foi requisitada para atuar 
nas barracas de jogos, 
atividades recreativas, 
brinquedos infláveis  e 
uma série de outras 
atividades que precisavam 
de monitores.
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Alice e o 
Chapeleiro 
Maluco na Festa 
da Criança

Nem a tarde chuvosa tirou o ânimo de quem participou da Festa 
da Criança. A comemoração reuniu mais de 2.000 pessoas, no 
dia 6 de outubro. O ginásio foi o espaço mais movimentado, com 
infláveis e camas elásticas, brinquedos preferidos pela meninada. 
O Salão de Festas ganhou ares de sala de jogos, com pebolim e 
tênis de mesa. O Centro de Eventos abrigou o bingo, que distribuiu 
prêmios como uma viagem para Cascaneia com acompanhante, 
bicicleta, vale-compras e eletroportáteis. Teve também Cantinho 
Viking Feliz, oficinas e camarim de maquiagem e uma área especial 
de alimentação que reuniu as barraquinhas e food trucks com tudo 
o que a garotada mais gosta: cachorro-quente, pastel, churros, 
picolé de frutas e refrigerante, que fizeram parte do “Kit criança”. 
O ponto alto do evento foi, sem dúvida, o teatro “Alice no País das 
Maravilhas”. A trama envolveu as crianças que ajudaram Alice e 
o Chapeleiro Maluco a escapar das garras da Rainha de Copas. 
Momentos para guardar na memória da infância, com certeza!



UM ROTEIRO DE BRINCADEIRAS, 
APRENDIZAGEM E AMIZADES

No verão e no inverno, a Colônia de Férias é uma das atividades mais esperadas da Associação Viking há 
muitos anos. Em 2018, não foi diferente, a galerinha curtiu as férias intensamente.

Colônia de Férias de Verão
Pergunte às crianças, de 5 a 12 anos, a programação preferida 
na AV. Certamente indicarão a Colônia de Férias. É uma semana 
inteira de diversão com o tradicional toboágua, passeios com 
monitores especializados e, no encerramento, uma Rua do Lazer 
com infláveis, cama elástica e algodão-doce. A temporada de 
verão aconteceu em duas semanas: de 15 a 19 e de 22 a 26 de 
janeiro. Em 2018, professores faixa preta e instrutores mirins da 
escola Gracie Barra foram um atrativo a mais para a garotada. Eles 
apresentaram o jiu-jitsu, uma arte marcial japonesa desenvolvida 
nas escolas de samurais. E foi essa arte nobre, carregada de 
simbolismo e história, que as 400 crianças da Colônia de Férias 
de Verão da AV conheceram e tiveram a oportunidade de começar 
a aprender.
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No inverno o sucesso se 
repetiu
Pelo menos 200 crianças tiveram muitas histórias 
para contar do inverno de 2018. Elas participaram da 
Colônia de Férias da AV que aconteceu  entre os dias 
16 e 20 de julho, e foi aquela animação. O inverno 
nem foi tão rigoroso no período, o que contribuiu para 
que as brincadeiras ao ar livre fossem as preferidas. 
E,claro, sempre fica aquele gostinho de ‘quero mais’. 
Mas o jeito é esperar o próximo verão, para curtir tudo 
de novo!

Atividades-extra AV
Na rotina da semana, há sempre 
grandes emoções para quem frequenta 
a Colônia de verão. Em 2018, as 
crianças e adolescentes de 9 a 12 
anos aproveitaram a piscina no Clube 
Mercês. Já as crianças de 5 a 8 anos 
mergulharam em outro tipo de piscina, 
a de bolinhas, uma das atrações do 
Kinder Park. Mas foi o acantonamento, 
neste ano com a participação de todas 
as idades, o ponto alto da semana. Em 
especial a brincadeira Caça ao Monstro 
e, claro o cardápio, com muita pizza, 
sorvete e diversão.
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JOGOS DO SESI 2018: VOLVO 
CONQUISTA TÍTULOS EM 
DIVERSAS MODALIDADES!
As equipes da Volvo têm tradição e muitos troféus no SESI e mais uma 
vez subiram ao pódium em várias modalidades.

Após dois anos longe das competições dos Jogos 
do SESI, principalmente em virtude da forte recessão 
econômica que marcou o período, a Volvo voltou com 
força total aos jogos. Nesta edição a Volvo participou nas 
categorias futebol sete livre, futsal masculino e feminino, 
futebol sete master, vôlei masculino e feminino, basquete, 
tênis, poker e atletismo. A competição que reúne atletas 
amadores das indústrias de todo o Paraná, iniciou com 
a fase municipal/regional, que aconteceu em abril. A 
partir daí as equipes vencedoras passaram a disputar a 
fase estadual, que ocorreu em novembro. Em todos os 
momentos o que se viu foi muita garra, paixão e disposição 
esportiva. Confira os melhores resultados!

Seleção de 
atletas

A preparação da equipe 
começou cedo, já no dia 19 
de fevereiro. A participação é 

aberta a todos os associa-
dos e a seleção é feita no 
decorrer dos treinamen-

tos. 
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Volvo é campeã de 
Poker no SESI
Em 2018, o SESI Paraná realizou um Torneio 
Piloto de Poker. A competição, que aconteceu 
no dia 19 de agosto, no Soccer Bar, foi uma 
seleção de prêmios para a equipe Volvo, que 
conquistou os três primeiros lugares. No total 
participaram 36 inscritos, representando oito 
empresas da região. A Volvo tinha a maior 
delegação, com 14 participantes. O torneio 
foi vencido por Gláucio Santos. Em segundo 
e terceiro lugar da competição fi caram, 
respectivamente, André Nassif e Alcione Cesti, 
todos representando a Volvo. O SESI estuda a 
possibilidade de incluir a modalidade nos jogos 
ofi ciais do Torneio, já a partir do próximo ano.

Três vitórias na fase estadual
A fase estadual dos jogos aconteceu de 15 a 18 de novembro em Carambeí, na 
região dos Campos Gerais, e contou com uma equipe total de 60 atletas. No 
vôlei de praia masculino a Volvo venceu os Correios por 2 a 0. Já a equipe do 
futsal masculino, após um empate no tempo regulamentar, derrotou o Boticário 
nos pênaltis por 2 a 1. No futebol Sete Master a vitória fi nal da Volvo foi sobre a 
Klabin por 3 a 2. A equipe Volvo foi vice-campeã no futsal feminino. No vôlei, as 
mulheres conquistaram o terceiro lugar e os homens, o quarto. 
Confi ra alguns detalhes das equipes e suas performances.
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Vôlei de Praia Masculino 
Christofer Ferreira Panatta
Daniel Dos Santos Junior
Ewandro Dallagnol
Jose Antonio Lemes

Técnico: Sidclei Chaves

Futebol Sete Master
Alessandro Baptistel
Andre Luis Teixeira
Clodoaldo Lopes
Iveraldo Constantino
Jair Henrique Do Nascimento
José Junior Martins
Leandro Rabelo
Lincohn Perpetuo
Lucas Poletto
Luciano Siqueira
Osmil De Souza
Ozeias Souza Costa
Wilson Soares Filho

Técnico: Cristiano Schuh
Auxiliar técnico: Leocádio Furman

Futsal Masculino 
Alessandro Baptistel
Andre Luis Teixeira
André Ricardo Da Silva
Danniel Braga Fagundes
Diogo Dias Dos Santos
Jair Henrique Do Nascimento
Lucas Poletto
Osmil De Souza
Thiago Constantino
Vander Augusto Da Silva
Vanderlei Alves Leao

Técnico: Adriano Knaut
Auxiliar técnico: Iveraldo Constantino

AS EQUIPES CAMPEÃS
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Futsal Feminino é vice-campeão 
do Paraná

Foi por apenas um gol, já nos pênaltis, que a equipe de Futsal Feminino não 
sagrou-se campeã na competição estadual. Pelas belas jogadas e os nove gols 
marcados, a medalha de prata tem gosto de ouro para as meninas da Volvo. 
Na fase regional, as meninas do futsal sagram-se campeãs invictas. Já na fase 
regional, os jogos foram disputadíssimos, o time iniciou o torneio perdendo de 
4X0 contra a equipe do Prati Donaduzzi, de Toledo. Em seguida as meninas 
reagiram vencendo a equipe da Itamarati, de Palmeiras, com um placar de 3X2, 
e na semifinal venceu a Renault, de São José dos Pinhais, por 3X0. Na final, 
novamente a Renault estava na disputa. No tempo regulamentar o jogo ficou em 
1X1 e nos pênaltis, a equipe Volvo perdeu por 3X2.

Futsal Feminino – Equipe 2018 | Fase 
Estadual

Bruna Dias Da Costa
Edilaine Alves Alvin
Emanuelli Franco Cordeiro
Jessica Da Silva Caetano
Jessica De Lima
Jocerlei Cordeiro
Liliane Gonçalves Gomes Wrublewski
Sara Rodrigues Da Veiga
Silvia Dos Santos
Taiana Adriano Dos Santos

Técnica: Leticia Pires Grzibovski Goulart
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Vôlei Masculino participa e 
fi ca em 4º lugar
Talvez uma das modalidades mais 
disputadas nos Jogos do SESI, o 
Vôlei castigou a equipe masculina 
da Volvo. Não faltou garra as 
atletas e nem disposição. Mas, os 
adversários foram implacáveis. No 
fi nal a equipe fi cou em 4º lugar na 
competição, mas veio para casa 
com aquela vontade de se aplicar 
ainda mais nos treinos. Conheça a 
equipe participante.

Voleibol Masculino

Anderson Neumann Pelegrino
Christofer Ferreira Panatta
Daniel Dos Santos Junior
Ewandro Dallagnol
Gabriel Araujo Da Silva
Joanson Almeida Amaro
Johannes Hoch
Jose Antonio Lemes
Paulo Roberto Leyser
Ronaldo Jose Coutinho
Wagner Soffi atti Stroparo

Técnico: Sidclei Chaves

Auxiliar Técnico: Altevir  Ferraz

Vôlei Feminino mostrou 
garra no SESI
As meninas do Vôlei mostraram garra e paixão na fase Estadual do 
torneio. O time trouxe de Carambeí a medalha de bronze. No saldo 
de jogos, foram duas vitórias, sobre o time da Makita, de Ponta 
Grossa, e da Renault, de São José dos Pinhais. Mas também foram 
duas derrotas sofridas contra a equipe da Copel, de Curitiba, e 
contra a Renault, de São José dos Pinhais. As meninas mostraram 
evolução na competição, mas os times adversários não deram trégua. 
Às meninas do bronze, nossos parabéns!

Voleibol Feminino – Equipe 2018 | Fase Estadual

Ana Luiza Terbeck
Caren Alves Caravanti
Elaine Cristhina Santana
Gabriela Pimentel De Lara
Katia Godoi Moreira De Oliveira
Liliane Mapelli
Lyziane Neves
Mariluz Strapasson
Michelle Nishioka Pierin
Zuleika Oliveira Ferreira

Técnica: Anna Val
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No Atletismo diversas 
medalhas para coleção

Já as provas de atletismo, na fase 
estadual dos Jogos do SESI, 
aconteceram em Curitiba, no sábado, 01 
de dezembro. A equipe Volvo contou com 
12 atletas, com um detalhe: pela primeira 
vez houve inscrições nas disputas 
femininas da prova. As participações 
foram muito especiais.  Felipe Matheus 
Alberti foi campeão nas provas de 200 
metros rasos e também levou o prêmio na 
prova de 3.000 metros. A participação 
feminina foi também especial. Sara 
Rodrigues da Veiga, foi campeã na prova 
de 1.500 metros rasos. Já Lygia Kowal 
venceu a prova de 100 metros rasos e 
conquistou o vice-campeonato na prova 
de 200 metros rasos. Confi ra como foi a 
participação de todos!

CLASSIFICAÇÃO DO ATLETISMO
PROVA NOME COLOCAÇÃO

200 m rasos
Felipe Matheus Alberti 1º

Wagner Soffi atti Stroparo 3º
800 m rasos Valdecy Soares de Figueiredo 3º

3.000 m rasos Felipe Matheus Alberti 1º

Revezamento 
4 x 100 m - equipe

Felipe Matheus Alberti

3º
Marcos Diego Leandro de Souza

Denis Ricardo Nunes
Wagner Soffi atti Stroparo

1.500 m rasos Sara Rodrigues da Veiga 1º
100 m rasos Lygia Kowal 1º
200 m rasos Lygia Kowal 2º



22 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 |  CURSOS

CULTURA E APRENDIZADO 
DURANTE TODO O ANO
Artesanato, culinária, workshops: em 2018 teve de tudo na Associação Viking.

Os cursos especiais estão entre as atividades 
mais procuradas na AV. Em 2018 foi dado 
prosseguimento a duas séries de sucesso: os 
cursos do Cozinha Fácil, que encantam com 
variações culinárias, e o Fazendo Arte na AV, que 
traz o artesanato de forma acessível a todos. O 
calendário sofreu algumas restrições em função 
dos jogos da Copa do Mundo, mas nada que 
tenha comprometido a variedade de opções 
ofertadas. Além disso, em 2018, foi a vez de 
inovar mais uma vez. Foram apresentados dois 
novos workshops um sobre vinhos e outro sobre 
criação de cervejas artesanais. As duas novas 
atividades tiveram turmas extras devido à grande 
procura. Confira como foram esses encontros!
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Cozinha Fácil
Março | Na primeira edição de 2018, sob o comando 
da Chef de Cozinha Cristiane Bertho, os alunos aprenderam 
a fazer ovos de colher, com recheios deliciosos. O 
encontro aconteceu no dia 13 de março e os participantes 
aprenderam técnicas de derretimento e cristalização do 
chocolate, recheios especiais e dicas fundamentais para 
embalar de forma especial essas delícias.

Junho | No dia 19 de junho, a AV promoveu mais um 
encontro do pessoal que aprecia os segredos da gastrono-
mia e as delícias da boa mesa. O tema foi peixes e frutos do 
mar. Os participantes tiveram a oportunidade de aprender 
a preparar diversas opções com essas iguarias e ao fim do 
curso degustaram os pratos preparados.

Novembro | O destaque dessa vez foi para as co-
midinhas saudáveis, com a Chef Isa Bremer. Foram apre-
sentadas técnicas de preparo que garantem saúde e sabor à 
mesa como pão de amêndoas low carb, espagueti de abo-
brinhas à bolonhesa, entre outros. O encontro aconteceu no 
dia 20 de novembro.

Dezembro | Aproveitando o clima natalino, no dia 4 de 
dezembro, novamente a Chef Cristiane Bertho desafiou os 
participantes a aprender a fazer o próprio panetone e desco-
brir dicas de como mantê-lo fresco e fofinho por mais tempo 
e sem conservantes. O Festival de Panetones da AV trouxe 
receitas doces e salgadas muito apreciadas.
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Na AV há sempre 
tempo para as artes
Pintura, jardinagem, decoração... os cursos do Fazendo Arte na AV, com 
o artista plástico Cláudio Belmudes, sempre apresentam novidades aos 
participantes. Muitos oferecem oportunidades para o desenvolvimento 
de um hobby. Outros podem até mesmo servir como a base de uma 
renda extra. Seja qual for o objetivo, 2018 foi cheio de momentos para 
aprender coisas novas, interagir e levar para casa belas peças. Confira!
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Março | O ano começou com decorações especiais para 
mesa de Páscoa, uma guirlanda ou mesmo brincadeiras 
criativas para encantar as crianças num dos momentos mais 
deliciosos do ano. O primeiro Fazendo Arte na AV aconteceu 
no dia 06 de março.

Abril | Como transformar pequenos objetos ou grandes 
formatos – como parede e portas – em peças coloridas, 
cheias de criatividade? No dia 25 de abril, os participantes 
aprenderam a técnica do Falso Mosaico que utiliza massa 
acrílica, aplicada em várias superfícies, com um resultado 
incrível.

Agosto | Além de ser um hobby encantador e uma forma 
original de presentear os amigos e familiares, no dia 1º de 
agosto, os participantes aprenderam a decorar caixas em 
MDF. Em destaque as técnicas de decoupage e craquelê.

Setembro | A proposta de fazer arte em mini jardins 
e terrários agradou tanto os alunos que foi necessária a 
abertura de duas turmas para o tema. As aulas aconteceram 
nos dias 20 e 27 de setembro.

Outubro | A Oficina de Pontilhismo em cerâmica foi o 
destaque no dia 25 de outubro. A arte, que fez sucesso nas 
principais casas de decoração, foi ensinada em detalhes. 

Novembro | Que tal produzir seu próprio presépio 
natalino para decorar o Natal? Essa foi a proposta do 
Fazendo Arte na AV, no dia 29 de novembro. Os alunos 
puderam preparar delicadas peças de gesso e produzir uma 
casinha usando materiais como: palha, e musgos, tudo para 
compor um cenário mágico.
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Workshop sobre 
vinhos foi a 
novidade em cursos
Vinhos brancos, vinhos tintos, suaves ou mais encorpados. 
O universo da enologia é encantador e não precisa 
ser complicado. Foi isso que os associados da AV 
experimentaram em 2018!

O que era para ser apenas um workshop transformou-se em três 
encontros, tamanho o sucesso da proposta. Em 2018 a AV promoveu 
um Workshop sobre Vinhos Portugueses, que evidenciou a cultura e 
a fabricação da bebida. 
Além de um bom bate-papo, o workshop foi acompanhado de 
degustações técnicas. Foram destaque as regiões do sul do país e 
também as regiões do Alentejo, Algarve, Setúbal e Lisboa. A primeira 
turma aconteceu no dia 16 de maio, reunindo 35 participantes. Já a 
segunda, com 30 participantes, aconteceu no dia 04 de julho, para 
atender à procura extra de interessados pelo tema.
No dia 22 de agosto, foi realizada uma nova rodada de conhecimento 
sobre a nobre arte da enologia com um diferencial: os 17 alunos 
puderam ainda harmonizar queijos e vinhos. Uma habilidade sutil para 
que o sabor dos queijos, que têm características marcantes, não 
encubra a peculiaridade de cada vinho.  O workshop teve degustação 
dirigida com vinhos especiais e queijos de diversas tipologias, em 
uma noite descontraída e agradável. 
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Sommelier 
comandou os 

encontros
Os workshops foram 

ministrados pelo sommelier e 
chef de cozinha André Porto, 
professor do Centro Europeu 
na formação de Sommeliers 

por 14 anos, e da pós-
graduação em Enalogia, 

pela Universidade 
Positivo.

Participação maciça

As três edições do 
workshop reuniram 82 

pessoas.

Teoria e 
prática

A ideia do curso foi  
ampliar o conhecimento 
dos participantes sobre 
os vinhos e ajudá-los a 

escolher adequadamente 
cada tipo, de acordo 

com o prato 
servido.
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Na onda das 
cervejas artesanais
A arte de fabricar cervejas foi outra atração da seção de 
cursos da AV em 2018. Os participantes puderam fazer a 
própria cerveja.

O curso de cerveja artesanal foi mais um sucesso 
na AV em 2018, que abriu quatro turmas para 50 
participantes. 

No conteúdo de cada encontro, a história da 
bebida e um aprendizado prático sobre o método 
de produção com o mestre cervejeiro Guilherme 
Cominese. Além de fornecer as ferramentas 
básicas para a produção, o curso contribuiu para 
estimular a pesquisa e a troca de informações 
com quem já produz. 

A bebida feita nos encontros fi cou na AV para 
fermentação e foi degustada num churrasco de 
fi nalização do curso.
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Evento 
para maiores
Assim como no 

workshop sobre vinhos, o 
curso de cerveja artesanal 
foi ministrado apenas para 

maiores de 18 anos. Além disso, 
era recomendado que cada 

participante utilizasse táxis e/
ou outro meio de transporte, 

como aplicativos de 
transporte, para a volta 

segura para casa.

O boom das 
cervejas artesanais

Segundo os dados ofi ciais, 
o número de cervejarias 

registradas no Brasil cresceu 
91% nos últimos três 

anos, saltando de 356 
estabelecimentos em 2014 

para 679 em 2017. 

O segundo encontro 
foi de degustação
As cervejas produzidas pelos alunos precisavam 
de um tempo de maturação. Assim, no curso, 
já estava agendado o retorno da turma. Por 
40 dias as cervejas fi caram em fermentação. 
Após esse período, cada turma participou 
de um churrasco na AV, para acompanhar a 
degustação da bebida produzida. O custo 
do jantar foi incluído no valor total cobrado 
no curso. A ideia agradou a todos que 
puderam sentir na prática o resultado do que 
aprenderam.
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CORRIDAS

Mais uma vez as corridas foram o destaque da AV nas atividades 
do ano. Além das provas tradicionais e da assessoria, 2018 
trouxe novidade em conteúdo para os atletas.

Nada menos que 13 corridas marcaram o 
ano na assessoria da AV para seus atletas. O 
Viking Runners foi mais uma vez o responsável 
pelo treinamento e assessoria durante 
as provas. O resultado pode ser medido 
em quilômetros, mas principalmente em 
disposição de participação. No acumulado do 
ano, mais de 700 atletas foram assessorados 
pela equipe da Associação. Confira alguns 
dos melhores momentos das corridas!

Muitos quilômetros percorridos

Viking Runners
Melhorar o condicionamento físico, a 
saúde e confraternizar com os amigos. 
Esse é o espírito do Viking Runners, 
grupo de corrida formado na Associação 
Viking. Por R$ 30,00 mensais, os 
participantes têm orientação nas aulas 
presenciais e acompanhamento por 
planilha mensal. A procura é tão grande  
pelas aulas que em 2019 estuda-
se ampliar o número de vagas e dias 
disponíveis para treino
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DATA LOCAL PROVA PERCURSO
Março

18-Mar Associação Copel Circuito De Corridas Rústicas Das Indústrias - Etapa Copel 5, 10 e 21 km

Abril

08-Abr Jockey Club Circuito Das Estações - Etapa Outono 5 e 10 km

29-Abr Sesi Boqueirão Circuito De Corridas Rústicas Das Indústrias - Etapa Sesi 5 e 10 km

Maio

06-Mai Pç Nossa Senhora De Salete 5ª Meia Maratona Internacional De Curitiba 21 km

20-Mai - Stadium Marathon 6,5 e 11 km

Junho

16-Jun Parque Barigui Barigui Night Run 15 km

Julho

15-Jul Jockey Club Circuito Das Estações - Etapa Inverno 5 e 10 km

24-Jun Novozymes Circuito De Corridas Rústicas Das Indústrias - Etapa Novozymes 5 e 10 km

Agosto

05-Ago Mon - Museu Oscar Niemeyer Meia Maratona De Curitiba 21 km

Setembro

16-Set Bosch Circuito De Corridas Rústicas Das Indústrias - Etapa Bosch 6 e 13 km

Outubro

26-Out Pq. Barigui Halloween Night Run 6 km

Novembro

11-Nov Volvo Circuito De Corridas Rústicas Das Indústrias - Etapa Volvo 5 e 10 km

18-Nov Pç Nossa Senhora De Salete Maratona De Curtiba 42 km

Calendário de corridas 2018
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Muito além do 
básico
Além do apoio regular aos treinos, o Viking Runners voltou 
a promover os aulões-extra e inovou por meio de workshops 
com profissionais especiais.

Aulões do Viking Runners
No Viking Runners as aulas acontecem durante 
a semana na AV. Mas o espaço começou a ficar 
pequeno para o grupo, que ampliou o território em 
aulas extras: os chamados aulões de sábado. Em 
2018 foram realizados seis. O primeiro foi no dia 
07 de abril, na própria pista de atletismo da AV. 
Já o segundo aconteceu no dia 12 de maio, no 
Parque Barigui. Teve também aulão nos dias 21 
de julho (AV),  15 de agosto ( Parque Passaúna), 
29 de setembro e 27 de outubro. O treino livre 
começava às 08h00 horas e era gratuito. Em 
média de 15 a 25 pessoas participaram da 
atividade, em cada edição.
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Ciclo de debates sobre 
esporte, performance e boa 
forma 
Como inovação, o Viking Runners promoveu três encontros com 
profissionais das áreas médicas, de nutrição e esportivas para 
um bate-papo com os atletas da Volvo. Os encontros foram um 
sucesso, a atividade era gratuita e contou com uma média de 
público de 50 pessoas a cada edição. Participou quem já corria 
ou quem estava interessado em começar a atividade. O ciclo de 
debates foi tão bem sucedido que deve ser repetido em 2019!

Um papo sério sobre 
Nutrição Esportiva
Nutrição, esportes e boa forma. Como aliar 
tudo isso em busca de mais qualidade de 
vida. O primeiro encontro, no dia 10 de 
setembro,  foi com o nutricionista Eduardo 
Henrique de Carvalho, com o tema: ‘Três 
motivos pelos quais sua estratégia de 
emagrecimento está falhando’.  Em destaque 
a história da alimentação e o entendimento 
do corpo humano, chegando a detalhes que 
abordaram os conceitos do emagrecimento e 
da melhoria de performance para os treinos 
esportivos. 

Você está preparado para 
enfrentar desafios?
No dia 24 de setembro, foi a vez do 
ultramaratonista Alexandre Sobânia 
participar do evento do Viking Runners. O 
convidado já participou de quatro edições 
do Iron Man, e tem duas ultramaratonas no 
currículo: uma de 105 Kms e outra de 117 
km, em pleno deserto. Sua experiência, 
histórias e dicas, para quem queria 
melhorar a performance, foram destaque do 
encontro.

 Os cuidados 
ortopédicos para uma 
corrida saudável
O último encontro da série, em 2018, 
aconteceu no dia 1º de outubro. Desta 
vez o ortopedista Dr. Daniel Carvalho 
falou sobre a importância da biomecânica 
da corrida, detalhes das principais 
lesões em corredores e a importância 
da avaliação médica antes do início de 
qualquer atividade física. Mais uma vez, 
deu casa cheia!
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A mais esperada 
das corridas
O dia 11 de novembro foi marcado pela ansiedade de 
centenas de atletas. Era dia de Corrida da Volvo!

Mais de 800 atletas envolvidos em uma só disposição: alcançar a linha 
de chegada. A 5ª etapa do Circuito das Indústrias, marcada pela Corrida 
da Volvo foi novamente uma festa. A maior delegação de atletas na 
competição, mais uma vez, ficou com o Viking Runners, que assessorou 
223 atletas. Neste ano, além da corrida tradicional de 11,5 km, foi possível 
também marcar presença na prova de caminhada, com um percurso de 
5 km. Outra novidade da edição a inversão do circuito, antes conhecido 
pelas impiedosas subidas na chegada. A mudança tornou a prova um 
pouco mais suave, com aclives apenas no Parque do Passaúna. O PVST 
- Programa Volvo de Segurança do Trânsito - participou da prova com 
um estande da campanha Zero Acidentes. O Sesi ofereceu serviços de 
saúde e a corrida contou ainda com uma exposição de caminhões Volvo 
VM, FMX e FH, que deram a largada da prova com um buzinaço. Os três 
primeiros classificados de cada categoria ganharam troféus. E todos os 
competidores receberam medalhas.
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A Assessoria 
Volvo garantiu 

aos atletas, além da 
guarda de pertences, 

um caprichado café da 
manhã e orientações no 

aquecimento para a 
prova. 

Troféu aos 
participantes da 
Corrida Volvo
Um click especial da entrega 
dos troféus a alguns dos atletas 
premiados na categoria funcionários 
na Corrida Volvo 2018, que 
aconteceu no dia 11/11. 
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A ANIMAÇÃO DOS TORNEIOS 
E CAMPEONATOS INTERNOS
Sempre há um bom motivo para participar dos torneios internos. 

Futebol, tênis, truco e poker. Alternativas 
não faltaram para quem procurou na AV 
o local certo para se encontrar com os 
amigos, praticar esportes e interagir com 
colegas conhecidos no meio de uma 
animada disputa. Os torneios esportivos 
da AV reuniram dezenas de associados e, 
com exceção do torneio de Poker, todos são 
ofertados de graça para os participantes. 
Confira os melhores momentos das 
competições!
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Futebol: paixão coletiva
Em ano de Copa do Mundo, a AV convocou seus atletas para uma competição especial: a Copa do 
Mundo Viking de Futebol Sintético 2018. A competição foi de 02 março a 30 de junho e reuniu 16 
equipes, cada uma representando um país que foi à Rússia. E na Copa Viking, deu Brasil na final. O 
placar de 4 a 3, contra o Uruguai, consagrou o time após uma virada espetacular. Os dois últimos 
gols da equipe campeã saíram já nos acréscimos. Patrick Bento, Rogério Silva, Fernando Santos 
e Diogo Santos foram os autores dos gols. No campeonato o artilheiro da competição foi Cristian 
Matos, da equipe Uruguai, com sete gols. Silvano Santos, também da equipe Uruguai, sagrou-se o 
melhor goleiro. Levou apenas seis gols em seis partidas.

A Copa do 
Mundo Viking  

contou com 22 
jogos, disputados por 
16 equipes. A rede 
balançou 135 vezes 

em belos gols. 

Confira os participantes da equipe 
campeã.

Adriano Ribeiro
Alisson Santos
André Teixeira
Ariomar Lopes
Diogo Santos
José Fernando Santos
Lincohn Perpétuo
Luiz Carlos Ovidio
Patrick Bento
Rodrigo Alves
Rogério Silva
Thiago Borges

Técnico: José Ricardo Santos
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Deu Brasil também 
no Futsal
Com a participação de 13 equipes, a Copa do Mundo 
Viking de Futsal também foi outro grande momento do ano. 
O torneio, que aconteceu entre os dias 14 de julho e 29 de 
setembro, marcou a reabertura do Ginásio de Esportes após 
a conclusão das obras de revitalização do piso. E deu Brasil 
na fi nal também! Na última partida a equipe venceu a Bélgica 
por 2 X 0. Para celebrar o término da competição, as duas 
equipes fi nalistas comemoram juntas. O churrasco destinado 
como prêmio aos campeões, foi compartilhado entre  todos os 
participantes da grande fi nal.

Confi ra os participantes da equipe campeã

Adriano Ribeiro
Alisson Santos
André Goinski
Ariomar Lopes
Felipe Augusto
José Fernando Santos
Rodrigo Alves
Rodrigo Vietro
Thiago Borges
Wilian Padilha

Técnico: José Ricardo Santos
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Torneio de Tênis 
2018
Em 2018, o Torneio Interno de Tênis da AV foi realizado em 3 
etapas: VM, FMX e FH. A ideia foi reunir um grande número de 
associados, divididos em duas categorias A e B, com sistema de 
eliminatória dupla. Os torneios foram um sucesso! A cada etapa os 
vencedores ganharam vales-compra e troféus

Etapa VM
A primeira fase foi a etapa VM, que 
aconteceu de 19 a 22 de abril. 
No total, 17 pessoas participaram 
das competições. O resultado foi 
muito comemorado. Na Classe 
A, o campeão foi Carlos Fuad 
(dependente) e o vice-campeão foi 
Bruno Borghetti. Já na Classe B, 
Silvio Gaidex, conquistou a primeira 
colocação e o segundo lugar ficou 
com Diego Estivam.

Etapa FH
A etapa FH, do Torneio Interno de 
Tênis  foi de 13 a 16 de setembro. 
Com 17 participantes e animadas 
disputas, a segunda etapa do Torneio 
de Tênis da AV foi cheia de emoções. 
Na Classe A, o campeão foi Carlos 
Chaibem e a segunda colocação 
ficou com Silvio Gaidex. Já na Classe 
B, Dozinete Farinha, conquistou a 
primeira colocação e o vice-campeão 
foi Marco Paiano. 
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Torneio de Truco da AV
O Ranking de Truco 2018 foi mais uma vez sucesso entre os associados. O número de 
participantes é grande a cada edição e a vantagem de poder se inscrever minutos antes das 
partidas é um atrativo a mais. A cada etapa, a dupla vencedora levou para casa uma costela. 
Além da prática esportiva, os encontros de truco são uma forma muito descontraída de fazer 
novas amizades. E no final do Ranking, os próprios participantes organizaram um churrasco 
para celebrar o ano de encontros. A maioria das disputas aconteceu no Salão VIP da AV. Mas 
no dia 21 de setembro, com a abertura da Sala de Jogos, as partidas foram transferidas para o 
novo espaço, no Soccer Bar, com mesas especiais para a disputa.
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Calendário de 2018 Truco
QUANDO ETAPA DUPLA VENCEDORA

02/02 1ª ADIR / RODRIGO

02/03 2ª ELSIEU / EDINEI

06/04 3ª SÉRGIO / GENÉSIO

11/05 4ª RENATA / CLEVINHO

29/06 5ª JAIR / CARLOS

13/07 6ª ADIR / CEZINHA

10/08 7ª CLAUDINEI / LUIZ

21/09 8ª TIO LU / JAPA

09/10 9ª ADIR / MICHAEL

30/11 10ª RENATA / CLEVINHO

Prêmio aos melhores
No ranking anual, Sidney Liebel e Marcos de Souza 
foram os campões e receberam como prêmio 
uma mesa de truco personalizada. Renata Lima e 
Cleverson Moreira conquistaram o segundo lugar; 
Genésio Silva e Sérgio Wambier ficaram na terceira 
posição e como prêmio lavaram para casa um kit 
para churrasco.
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Ranking de Poker 
foi animadíssimo
Com a presença média de 35 participantes por rodada, o Torneio de Poker se 
consolidou como uma das atividades mais procuradas na AV. Em 2018 o torneio trouxe 
novidades: o ranking foi semestral e reuniu associados e convidados. Os associados 
pagavam R$ 25 para participar e poderiam trazer até dois amigos (R$ 30 cada 
participação), a soma do valor arrecadado transformou-se em prêmios sorteados entre 
os jogadores e contribuiu para o prêmio final de cada semestre. A cada rodada eram 
disponibilizadas 56 vagas para jogadores com mais de 18 anos.

Mulheres na 
mesa

Além de contar com 
uma grande adesão de 

associados, o Ranking de 
Poker 2018 registrou também 
a presença de seis jogadoras, 

mostrando que o público 
feminino esteve afiadíssimo 

na competição. 

Coach de Poker - 
Dominando a ciência 

do Poker

No dia 24 de agosto, a AV 
realizou mais um Curso para 
quem queria se aprofundar 

na ciência do Poker. O curso 
“Dominando a ciência do 
Poker 2018”, teve 4 horas 
de duração e contou com 

a participação de 10 
pessoas.
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Repescagem
Ao final de cada etapa 
semestral aconteceu 
a  repescagem dos 

classificados entre a 13ª e 
a 28ª posição. Os quatro 
primeiros tiveram vaga na 
final com os 12 melhores 

já classificados no 
ranking. 

Jogos eletrizantes
Jair Santos venceu o Torneio 
de Poker 2018 - 1º semestre. 
Glaucio Santos foi vice e 
Henrique Brasileiro, o terceiro. 
Os três receberam de prêmio 
cartões-presente. Participaram 
da final os 12 melhores do 
ranking semestral e os quatro 
melhores do Torneio de 
Repescagem. 

Nova rodada 
Depois de uma rodada muito animada 
no 1º semestre, o Ranking de Poker 
ganhou novo fôlego em julho. Johan 
Van Deursen venceu o 2º Ranking 
do ano. Já Sergio Cruz e Laurent 
Passy conquistaram o 2º e o terceiro 
lugar, respectivamente.  Os três 
também receberam cartões-presente 
como prêmios pelos resultados 
conquistados.



44 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 | ACADEMIA

ACADEMIA

Mantendo uma frequência regular de 500 alunos, 
entre associados e dependentes, a musculação na 
AV mais uma vez foi um importante ponto de encontro 
com a saúde e o bem-estar em 2018. Além do 
acompanhamento regular nos treinos, a academia 
também oferece um serviço de avaliação física para 
identificar os objetivos e metas de quem começa 
a atividade ou quer acompanhar sua evolução nos 
treinos. Para deixar o ambiente ainda mais agradável 
para os associados, a AV promoveu uma mudança 
interna no lay-out. Com isso a academia ficou muito 
mais funcional para a prática esportiva

Suor, fôlego e resistência
A busca pela qualidade de vida estimulou a participação de 
centenas de associados nas aulas regulares da AV.
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Pilates é novidade em 
2018
Que tal começar o dia ou encerrar o 
expediente praticando Pilates? Essa foi a 
proposta feita pela AV aos seus associados 
em 2018. As aulas, na modalidade Pilates 
de solo, foram ofertadas terças e quintas, das 
6h30 às 7h15 ou às 17h30 com término às 
18h15. Em média 20 alunos participaram 
regularmente das aulas.

Condicionamento 
físico amplia vagas
Devido a muita procura pelos treinos, 
a AV ampliou em 2018 a oferta de 
vagas para o condicionamento físico. 
O atendimento passou a ser ofertado 
em duas turmas: segundas e quartas, 
e terças e quintas, às 17h30. Em 
média, cada turma contou com 20 
alunos por turma. 

Yoga 
O DeRose Method, 

foi a atração no 
horário do almoço. Com 
aulas das 12h às 13h, a 

prática reuniu associados 
dispostos a buscar o 

aumento da concentração, 
alongamento, tônus 

muscular e o controle 
da ansiedade.

Sala de 
Ginástica

O espaço foi utilizado para 
aulas diversas que iniciavam 
às 16h e iam até 19h. Cada 

associado pode escolher entre 
aulas de Step, Jump, Local, 

Aeróbica, Alongamento, 
Abdominais e Zumba. 

Todas as atividades são 
gratuitas. 
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Escolinha de Futsal é 
tradição

Todo sábado pela manhã, a garotada tem 
encontro marcado na AV. Em 2018, mais de 
60  crianças e adolescentes, de 05 a 14 anos, 
participaram das aulas gratuitas. Além dos filhos 
dos associados, a Escolinha de Futsal oferece 
vagas também à comunidade. Cada associado 
pode convidar mais três crianças e adolescentes 
para participar das aulas, também sem qualquer 
custo.

Iniciação ao esporte

Tênis também é opção na AV

Se ao invés de futebol, a ideia é que os filhos 
dos associados aprendam a jogar tênis, a AV 
também oferece essa oportunidade. Aproveitando 
as belas quadras de tênis, aos sábados pela 
manhã, o professor Celso Marquetti coordena 
aulas especiais às crianças e adolescentes. As 
aulas iniciam às 9h para alunos de 8 a 11 anos e 
às 10h para os de 5 a 7 anos. Há uma pequena 
taxa mensal, que é administrada pelo próprio 
professor. Além disso, há aulas particulares 
também para adultos. 

ESCOLINHAS

No futebol ou no tênis, há treinos para os pequenos na AV.
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EXCURSÕES

Viagens inesquecíveis com os amigos e a família fizeram parte 
da história de vida de dezenas de associados em 2018

7 
destinos foram 
ofertados em 

2018

290
pessoas participaram dos 

passeios e excursões 
durante todo o ano

9,45 %
de satisfação foi 
a média obtida 
nas pesquisas 
realizadas após 

as viagens

Paisagens espetaculares 
na rota
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Fazzenda Park no 
feriadão de novembro
Outro destino que recebeu muitos elogios em 2018 
foi o feriadão estendido no Fazzenda Park Hotel, em 
Gaspar, SC, que aconteceu de 01 de novembro, 
quinta, com retorno no dia 04, domingo. Para 
oferecer aos seus associados vantagens especiais 
em um feriado em grande estilo, a AV fez um pacote 
especial com a administração do Hotel. O que se 
vi foram dias de pura descontração e alegria com 
as melhores atrações de um dos mais prestigiados 
hotéis fazenda do sul do país.

Alegria em Foz do Iguaçu
Com a participação de 42 pessoas, mais uma vez a AV levou seus 
associados e convidados para uma excursão inesquecível. Entre 
os dias 14 e 18 de novembro, o grupo conheceu a beleza das 
Cataratas e do Parque das Aves, a grandiosidade de Itaipu, entre 
outras atrações da cidade, e pode ainda fazer compras no Paraguai 
e na Argentina. Na bagagem a turma trouxe muitas lembranças e 
alegrias. Afi nal, até o tempo contribuiu com o passeio, com muito 
sol, durante todos os dias.
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Rafting em Santa 
Catarina
Coragem, belas paisagens e muita adrenalina 
marcaram o passeio organizado pela AV para 
Apiúna (SC), o melhor local do sul do país para a 
prática de rafting. O passeio aconteceu em clima 
de muita empolgação. Alguns associados já tinham 
participado da prática esportiva, enquanto outros 
fizeram sua estreia na aventura. Mas as lembranças 
do Itajaí-Açu certamente vão ficar na memória de 
todos.  O passeio, que aconteceu no dia 10 de 
março, reuniu 24 participantes.
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Excursão ao Parque 
Aquático Cascaneia
Para abrir o verão, a AV já tem destino certo: Parque Aquático 
de Cascaneia, em Gaspar, Santa Catarina.  O bate-volta 
aconteceu no dia 1º de dezembro, um sábado.  O pacote 
incluiu ingresso ao parque, almoço livre, transporte em ônibus 
de turismo e lanches durante a viagem. A alegria dos 60 
participantes comprovou, mais uma vez, porque esse destino é 
uma das excursões mais procuradas da AV.

Diversão total no Beto 
Carrero World
Com a participação de 85 pessoas, dois ônibus 
lotados foram ao Beto Carrero World em mais uma 
excursão da AV, que aconteceu no dia 20 de outubro. 
A excursão é feita no estilo bate-volta o que atrai 
muitas famílias que gostam da comodidade da viagem. 
Mais uma vez, a visita ao parque foi animadíssima, 
com associados já perguntando quando haveria outra 
excursão para lá!
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Excursão Volvo Ocean Race 
2018
No dia 14 de abril a Associação Viking levou seus associados 
para curtir de perto todas as emoções da Volvo Ocean Race 
2018. O dia foi marcado por atividades no Race Village, em Itajaí 
- SC. Quem foi ver de perto a estrutura da prova e a tecnologia 
dos barcos adorou a experiência. Esta edição da Volvo Ocean 
Race também marcou o fim do patrocínio da Volvo à prova, 
realizado por 20 anos ininterruptos. O pacote de viagem contou 
com almoço, jantar e brinde Volvo. O bate-volta foi prestigiado 
por 19 pessoas. 
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VISITAS CEOS

Outro momento que marcou o final de 2018 foi a visita 
da diretoria global da Volvo Trucks. 

Abrindo as portas para 
convidados especiais

No final de 2018, Curitiba foi palco de intensas atividades para 
a diretoria global da Volvo Trucks e toda a sua área executiva. 
O grupo, composto por 17 integrantes, esteve no Brasil entre 
os dias 7 e 8 de novembro, com uma agenda marcada pelo 
encontro com lideranças locais, clientes, fornecedores e 
diversas áreas internas, que tiveram a chance de apresentar 
aos responsáveis globais o andamento de projetos da Volvo no 
Brasil. 

No dia 07 de novembro, a diretoria global da Volvo Trucks teve a 
oportunidade também de participar de um tour pela Associação 
Viking. Além de percorrer os espaços esportivos e de lazer, os 
visitantes puderam ver de perto uma aula do Projeto Capoeira 
e Cidadania, as áreas verdes, os belos espaços e até mesmo o 
Viveiro Conservacionista, que cuida de animais em situações de 
risco, encaminhados pelo Ibama. 
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Reunião no Centro de Eventos
Depois de conhecer a AV, toda a diretoria participou de um encontro com 
as diversas lideranças da Volvo no Brasil, em um evento especialmente 
montado no novo Centro de Eventos da AV. Em destaque uma visão 
geral sobre as estratégias do Grupo Volvo no mundo, especialmente na 
América Latina, e as perspectivas futuras.

Visita ao Memorial
Como última atividade, o grupo foi conhecer o 
Memorial da Segurança no Transporte. Os visitantes 
participaram das atividades interativas e ficaram 
impressionados com o trabalho desenvolvido para a 
comunidade.

Diretoria global do Grupo Volvo
Na semana seguinte à visita da diretoria global da Volvo Trucks, quem esteve por aqui foi a diretoria global do Grupo Volvo. Entre os dias 
11 e 13 de novembro, sob a liderança de Martin Lundstedt, a diretoria executiva do Volvo Group cumpriu também uma agenda extensa. 
Na oportunidade Kerstin Renard, Vice-Presidente de Recursos Humanos do Grupo Volvo, também conheceu a infraestrutura da AV e 
almoçou no Soccer Bar.
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PROJETOS SOCIAIS

Educação no trânsito, formação esportiva para crianças, jovens e 
adultos, tudo esteve no foco das ações sociais da AV em 2018.

Nossa contribuição com 
a sociedade

Muitas atividades marcaram o ano 
na AV quando o tema é sociedade.  
Ao longo de 2018, o Memorial da 
Segurança no Transporte recebeu 
mais de 15 mil visitantes. O 
Programa Atleta do Futuro continuou 
movimentando a AV com aulas de 
futebol e cidadania para crianças 
das escolas do entorno. E também 
o Projeto Capoeira e Cidadania, 
em seu 13º ano de atividades, foi 
responsável pelo desenvolvimento do 
esporte e da cultura de dezenas de 
beneficiados.
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Memorial da Segurança no 
Transporte
Mais uma vez o Memorial da Segurança esteve entre as atrações mais frequentadas 
na cidade de Curitiba em 2018. O espaço recebeu o Certifi cado de Excelência do 
Trip Advisor como uma das atrações pontuadas com 5 estrelas nas avaliações dos 
frequentadores. Fato bastante raro. Em 677 avaliações registradas no site, o Memorial 
conquistou a terceira posição entre as atrações melhor avaliadas em Curitiba, em um 
universo de 270 atividades na cidade. Além disso, o Memorial é o segundo museu mais 
visitado, entre os 71 museus listados na capital paranaense. Perde apenas para o Museu 
Oscar Nimeyer, o ‘Museu do Olho’, cartão postal de Curitiba. Além disso, o destaque no 
Memorial é o atendimento oferecido. Além de abrir suas portas para as visitas de turistas 
que passam pela cidade, a comunidade, estudantes e também profi ssionais do transporte,  
em 2018 o Memorial promoveu uma série de atividades, como a que destacamos a 
seguir.
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35.361
visitantes

Desde a abertura do Memorial 
para o público, no final de 
2018, o espaço já ultrapassou 
a marca das 35 mil visitas.

As principais atividades em 2019
• Maio Amarelo – ações em Universidades e no próprio Memorial envolvendo quatro instituições de ensino superior.
• Parceria com a Prefeitura de Curitiba no Projeto Linhas do Conhecimento.  
• Campanha ‘Parar, Olhar e Acenar’. Novamente foram atendidas mais de 1.500 crianças por meio de ações 

educativas.
• Mostra de vídeos internacionais atendendo empresas como BRF, Ouro Verde e diversos estudantes.
• Participação na Semana Pedagógica da Prefeitura de Curitiba, que aconteceu no Expo Renault Barigui, com a 

participação de 8 mil pessoas.
• Participação na Semana de Arte, Cultura e Literatura, da Secretaria Municipal de Educação, recebendo mais de 80 

professores.
• Ação especial durante a Colônia de Férias da AV, em julho, recebendo 200 crianças.
• Durante a Semana Nacional do Trânsito, o Memorial fez uma campanha especial no Facebook sobre o tema.
• Incrementando ainda mais o acervo, em 2018 aconteceu o lançamento do simulador de direção avançado.
• Participação durante a Corrida Rústica da Volvo, recebendo corredores e visitantes no espaço do memorial, durante 

a realização da prova.

Motoristas profissionais (156)

Imprensa (58)

Funcionários (577)

Estudantes (6.479)

Empresas de transportes (1.729)

Empresas (1.030)

Concessionárias Volvo (571)

Comunidade (4.567)

Visitantes do Memorial em 2018 

Total de visitantes em 2018

15658
577

6.479

4.567

1.729
1.030

571
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Futebol no 
contraturno
A parceria entre a AV e o SESI garantiu, mais 
uma vez, a possibilidade para crianças e 
adolescentes da comunidade frequentarem as 
dependências da Associação, no contraturno 
escolar. Em 2018, 70 crianças e adolescentes 
entre 11 e 15 anos participaram das aulas 
que aconteceram às quartas e sextas, das 14h 
às 17h. O Programa Atleta do Futuro atrai os 
participantes com aulas de futebol. A AV cede 
o campo e o SESI arca com os custos de 
professores, material esportivo e lanche.

Capoeira é arte, cultura 
e esporte
Além das aulas regulares na Associação Viking, que reúnem em torno de 
60 capoeiristas, o projeto também é desenvolvido em escolas públicas. 
Em 2018, mais de 180 crianças foram atendidas no Colégio Estadual 
José Fressato, Colégico Estadual Paulo Leminski e Centro Municipal 
de Educação Infantil São José. A rotina de treinos e aulas mais uma vez 
contou com a participação de alguns alunos em campeonatos e viagens de 
conhecimento. O projeto tem contribuído, há 13 anos ininterruptos, para a 
formação esportiva, educacional, de construção de valores e artística dos 
participantes. 
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OBRAS

Reformas no Ginásio de Esportes e no 
Centro de Eventos foram os destaques 
de 2018 na AV.

Importantes obras 
marcaram o ano

Em 2018 a AV mais uma vez trabalhou em benfeitorias 
para seus associados. Das grandes obras aos 
pequenos e frequentes ajustes de manutenção, mais 
uma vez a Associação Viking tem se firmado como 
um dos melhores clubes de lazer, na categoria de 
clubes de funcionários, em toda a região de Curitiba. 
Comparável até aos melhores clubes particulares da 
cidade.

Ginásio renovado
O ginásio de esportes da AV passou por dois meses de reformas para ampliar 
a segurança e o conforto dos associados. Além de receber nova pintura, o 
espaço ganhou iluminação em LED, que garante mais economia de energia.
O piso de madeira foi substituído por um piso modular indoor flexível, tecnologia 
de última geração com alta resistência e baixo impacto. O piso tem dez anos de 
garantia e os atletas que já utilizaram o espaço comprovaram a diferença.
A reabertura oficial do espaço aos associados aconteceu no dia 14 de julho, 
com a Copa do Mundo Viking de Futsal.

Obras no palco e beleza nas paredes
Com o fechamento do ginásio para reformas, também o palco sofreu alterações, 
com um pequeno recuo na boca de cena. Com isso a quadra esportiva ganhou 
aproximadamente mais 42 metros quadrados de área. Sobre o palco também 
foram  fixados novos painéis e nas paredes laterais belas imagens esportivas 
trouxeram mais harmonia ao espaço.
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Detalhes que fazem a diferença

Redário
Foi criado um redário, próximo a 
área de churrasqueiras. O espaço 
tem estrutura para receber até 
15 redes. O associado traz sua 
própria rede e aproveita para 
descansar e relaxar ainda mais na 
associação.

Novas placas de 
identificação
Dando prosseguimento à 
sinalização visual da AV. Novas 
placas foram fixadas, para orientar 
o deslocamento interno e também 
a identificação dos salões, salas, 
banheiros e vestiários

Reforma no tênis
Palco de muitos campeonatos internos, as quadras de 
tênis da AV também foram remodeladas. Agora todas 
oferecem a pavimentação claytech, piso rápido, uma 
preferência dos jogadores, e tembém um novo e mais 
moderno sistema de drenagem

Troca de iluminação do Sintético
A quadra de Futebol Sintético ganhou uma nova 
iluminação. Desta forma os associados puderam estender 
o período de jogos. A procura pela quadra é muito grande 
e aumenta todos os anos.

Ampliação da Rede Wi-Fi 
da AV 
Atendendo a solicitação dos 
associados, a AV ampliou sua 
Rede Wi-Fi que disponibiliza 
internet gratuita para associados 
e convidados. O sinal agora 
chega também às churrasqueiras 
individuais, no Centro de Eventos e 
no interior dos salões.
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Com o término das reformas no Centro de Eventos, a AV passou a contar com um novo espaço para encontros 
festivos e reuniões de negócios. Até dia 31 de dezembro, o salão principal, com capacidade para até 300 
pessoas, foi utilizado para ações exclusivas de eventos Volvo. A partir de janeiro de 2019 o local passará a ser 
ocupado também para eventos particulares dos associados. Além da estrutura moderna, o Centro de Eventos 
agrega novos benefícios para os associados. No valor da reserva, o associado contará com um técnico de 
mídia, projetores, telões e som ambiente. O serviço de alimentação e bebidas será exclusivo com o fornecedor 
do Centro, o mesmo que atende o Soccer Bar. Os cardápios serão flexíveis, o que permite adequar os valores 
à disponibilidade e necessidade do associado, com ampla opção de escolha.

Centro de Eventos 
para os associados
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Nova sala de jogos
Outra entrega realizada em 2018 foi a Sala de Jogos 
da AV, no complexo do Centro de Eventos. O espaço 
ganhou mesas oficiais para prática do Poker, uma 
das atividades que cresceu muito nos últimos anos. 
Também o Truco foi beneficiado com infraestrutura 
especial para os grandes encontros do Ranking 
Anual. 

Como espaço multiuso, o local também foi utilizado, 
em 2018, para encontros do Viking Runners, que 
promoveu palestras com renomados profissionais. 
Veja detalhes nas páginas 28 e 29.

Mais 
um espaço 

para os associados

Com a disponibilidade 
do Centro de Eventos, os 

associados passarão a contar 
com quarto espaços internos 
para suas reuniões e festas 
particulares. Os outros são 
aos salões Araucária, VIP 

e de Festas.

Facilidade de 
reserva

As reservas para os 
associados serão realizadas 
através do site da AV, como 
já acontece com os demais 

salões disponíveis. 

 
Pequenos 

eventos, grandes 
celebrações

O Centro de Eventos tem 
capacidade para atender festas 
dos associados, reuniões e até 

cerimônias de grande porte, 
como casamentos, já que o 
salão principal recebe com 

conforto entre 150 e 
300 pessoas.
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PESQUISAS

A opinião dos 
associados
A cada ano, a AV sempre busca melhorar os serviços prestados. Por isso 
mesmo, leva muito a sério a opinião de seus associados. Entender suas 
expectativas e avaliações a respeito do que a AV tem oferecido, torna-se 
fundamental para alinhar estratégias e até propor novas atividades.

Em 2018, mais uma vez a AV entrou em contato com os associados. Com 
pesquisas dirigidas, conforme o uso mais frequente das atividades, os 
resultados foram muito positivos.  Serviram para reforçar o prosseguimento 
de muitas ações e também dar mais atenção a pontos de melhoria na 
oferta de serviços e nos calendários de eventos esportivos e culturais. 
Confira quais foram os principais resultados das pesquisas e alguns 
pontos destacados pelos associados. 

1.345 associados 
foram convidados a participar 
da enquete

1.128 
responderam as pesquisas

87% foi o índice de 
retorno das pesquisas

Como foram 
realizadas as 
pesquisas? 
Não havia respostas certas ou erradas, apenas 
a opinião do associado era validada. A maioria 
das respostas foi de simples escolha (classificar 
os serviços de 1 a 5 ou marcar alternativas de 
sim ou não), mas também foram abertos espaço 
para sugestões.  O convite para participação foi 
realizado por e-mail, para grupos selecionados 
conforme a pertinência do tema. Quem fazia 
reserva frequente das churrasqueiras, por exemplo, 
foi o público-alvo da pesquisa sobre esses 
espaços. Para cada tema, foi sorteado uma viagem 
da AV, em 2019, como forma de estimular a 
participação de todos.
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Churrasqueiras e 
Salões
A pesquisa sobre o uso de Churrasqueiras e 
Salões contou com 320 participantes. Nada 
menos que 94,7% dos participantes acham a 
infraestrutura adequada. Dos entrevistados, 47,2% 
haviam realizado reservas nos últimos 12 meses. Já 
entre os salões, o mais reservado pelos associados 
em 2018 foi o Salão Araucária, com 49% de 
locações, seguido do Salão de Festas, com 39,1%. 
No caso dos salões, a pesquisa contou com 151 
respostas. Veja alguns dos principais destaques 
quantitativos e opiniões sobre os espaços

79,1%

fazem uso das 
churrasqueiras de 
1 a 5 vezes no ano

85,9%

tem preferência 
em utilizar as 
churrasqueiras 
individuais

52,5%
utilizam os 
serviços do 
Empório do 
Churrasco

49%
preferem usar o 
Salão Araucária 
para os seus 
eventos

82,8%

dos pesquisados 
deram nota entre 
8 e 10 para a 
estrutura dos 
salões (cadeiras, 
mesas, etc.)

80,2%

deram nota entre 
8 e 10 para a 
estrutura de 
cozinha dos salões 
(forno, fogão, 
freezer, etc.)
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Novo Sistema de Reservas
Lançado em setembro de 2017, o Novo Sistema de Reservas 
dos espaços sociais e esportivos, que permite aos associados 
o acesso de casa ou de qualquer lugar por smartphone, 
computador ou tablet, com acesso a internet, foi muito bem 
avaliado. Dos 320 respondentes, 84,1% deram notas entre 8 
e 10 para o sistema. A disponibilidade de uso dos espaços, se 
manteve equilibrada, 53,8% conseguiram reservar o espaço 
pretendido na primeira vez, contra 46,3%. Veja alguns dos 
principais destaques quantitativos e sobre o sistema.

dos pesquisados 
deram notas entre 
8 e 10 para o 
sistema

84,1%

53,8%

encontraram 
os espaços 
pretendidos com 
disponibilidade 
para reserva 
imediata

66,3%

responderam que 
já fizeram uso das 
listas de espera 
para os Salões e 
Quiosque

72,5%

responderam que 
já precisaram 
cancelar alguma 
reserva pelo 
sistema
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Soccer Bar e Sala 
de Jogos
A pesquisa revelou que a maioria dos 
participantes (74,1%) conhecem o espaço 
e a maior frequência se dá no horário de 
almoço (54,4%). Já a nova Sala de Jogos 
ainda permanece pouco frequentada pelos 
associados (71,9% ainda não conhecem), 
mas é só uma questão de tempo!

74,1%

dos pesquisados 
responderam que já 
conhecem o espaço 
do Soccer Bar

54,4%

frequentam o Soccer 
Bar no horário do 
almoço semanal, 
enquanto que os 
demais frequentam 
nos fins de semana ou 
happy hour

71,9%
responderam 
que ainda não  
conhecem a 
sala de jogos do 
Soccer Bar

64,4%

dos pesquisados  
que conhecem a 
sala de jogos, ainda 
não tenham feito uso 
do espaço
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Quadras e Campos
Você sabia que o espaço esportivo mais reservado na 
AV são as quadras de tênis (36,3%)? Foi o que revelou 
a última pesquisa, seguido do campo de Futebol Society 
(32,5%) e do Sintético (31,3%), isso levando-se em 
conta o universo de 80 associados que frequentemente 
reservam os espaços internos e responderam a pesquisa 
em 2018. Uma boa notícia também diz relação à 
disponibilidade dos espaços, 82,5% conseguiram 
reservas já na primeira tentativa.

36,3%

dos pesquisados 
responderam que 
reservaram em 
2018 as quadras 
de tênis

61,3%

dos respondentes 
fizeram uso dos espaços 
esportivos até 10 
vezes no ano de 2018, 
enquanto que os demais 
fizeram uso maior do 
que 10 vezes no ano.

82,5%

encontraram 
facilidade de 
reserva quanto a 
disponilidade dos 
espaços / horários  
desejados

62,5%

utlizaram os 
serviços e 
materiais do 
almoxarifado 
esportivo no ano 
de 2018

80%

deram nota entre 
8 e 10 para a 
qualidade das 
camisas e coletes 
disponibilizados 
pelo almoxarifado 
esportivo

85,9%

dos pesquisados 
fizeram uso dos 
vestários do 
ginásio esportivo 
nesse ano
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Musculação e Academia
Os exercícios estiveram em alta na AV em 2018. Mais de 80 
pessoas participaram da enquete que trouxe alguns dados 
bastante reveladores. A preferência de frequência na musculação 
é a tarde (68,3% dos entrevistados) e anualmente 63% dos 
participantes fazem sua avaliação física, para ficar por dentro 
da sua performance. Na Academia de Ginástica, também há 
revelações: alongamento, Zumba e as aulas de abdominal 
empataram com 43,8% da preferência entre os entrevistados.

32,3%

dos pesquisados 
frequentam a sala 
de musculação 
pelo menos duas 
vezes por semana

71,6%

deram nota de 8 a 
10 para a orientação 
recebida dos 
professores na sala 
de musculação

63%

dos frequentadores 
da academia fazem, 
pelo menos, uma vez 
por ano a avaliação 
física

17,8%

dos frequentadores 
da academia 
participam também 
das aulas de 
ginástica

94,4%

faz uso dos 
vestiários do ginásio 
esportivo durante 
as atividades na 
academia
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O QUE FOI 
NOTÍCIA

Memorial da Segurança recebe 
Certifi cado de Excelência
O espaço recebeu o Certifi cado de Excelência do Trip Advisor como 
uma das atrações pontuadas com 5 estrelas nas avaliações dos 
frequentadores. Em 677 avaliações voluntárias registradas no site, o 
Memorial conquistou a terceira posição entre as atrações melhor avaliadas 
em Curitiba, em um universo de 270 atividades na cidade. Além disso, o 
Memorial é o segundo museu mais visitado, entre os 71 museus listados 
na capital paranaense. Perde apenas para o Museu Oscar Niemeyer, o 
‘Museu do Olho’, cartão postal de Curitiba.

Serviço de 
despachante na AV
A AV passou a disponibilizar serviços 
de despachante para quem precisava 
regularizar emplacamentos, transferências 
de veículos, licenciamentos, recursos 
ou defesa de multas, parcelamentos 
de débitos, entre outros serviços. Com 
atendimento e valores diferenciados o novo 
convênio da AV com o Escritório Azevedo 
& Gois Despachantes, permite realizar 
esses serviços de forma prática e rápida. 
O serviço passou a ser oferecido as terças 
e quintas, das 8h30 às 18h, na sede da 
AV.
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Gastronomia no Soccer Bar 
O espaço ganhou um novo fornecedor: a Nutri Service. Com isso o 
Soccer Bar foi reaberto aos associados com um cardápio renovado. 
Durante a semana, os almoços voltaram a ser uma opção para os 
associados com completo buffet de 
saladas, pratos quentes e sobremesas 
oferecidos de segunda a sexta, das 
11h às 13h30. Nos finais de semana 
o espaço fica aberto das 10h às 19h. 
Após o horário de almoço o serviço de 
bar passou a oferecer um cardápio de 
lanches e petiscos especiais. 

A feijoada do 
Soccer Bar foi uma 

das novidades mais bem 
aceitas pelos associados, 
movimentando o espaço 
às quartas e também aos 

sábados.

Novo Conselho 
Consultivo é eleito
Com a participação de 338 associados, a eleição 
para a escolha do Novo Conselho Consultivo da 
AV gestão 2019-2021, que aconteceu no dia 29 
de outubro, confirmou a vitória da chapa AV com 
Vc 4.0. A chapa, formada por vários associados 
de diversas áreas da Volvo, foi eleita com 87%  
dos votos válido e foi a única a participar do 
pleito. A posse dos eleitos ocorrerá no mês de 
fevereiro de 2019. 

Os novos membros do Conselho Consultivo da 
AV são:
O representante será Amaral Silva (20M) e a vice, 
Fernanda Rosty (Bloco F). Integram a Comissão 
Social José Carlos Oliveira (P 171), Renne Coutinho 
(P 30M), Caren Caravanti (Bloco G), Alexandre 
Colatusso (P 220) e Daniel Sasaki (Bloco F). José 
Carlos Oliveira (P 171) será do Conselho Fiscal. 
A Comissão Disciplinar terá Diogo Faria (P 40M), 
Leonardo Lima (P 10), William Fernandes (P 90), 
Edvaldo Moretti (P 30) e Glaucio Cararo (Bloco A). 
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O QUE VEM 
POR AÍ

Incremento na agenda de 
eventos
A AV deve incrementar os eventos destinados a 
participação das famílias. Além das festas tradicionais 
como Festa Junina e da Criança, que reúnem em média 
cerca de 3,5 mil pessoas, outros eventos deverão 
incrementar o cardápio de lazer na AV.

Oliviking 2019
Em comemoração aos 40 anos da Volvo, em 2019 o 
ano promete ser agitado na AV com a realização da 
Oliviking: a olimpíada dos funcionários. Essa será a 
5ª edição do evento que movimenta muitas equipes 
internas em provas esportivas e culturais. A previsão 
é que as provas iniciem em junho, com término em 
outubro, data de celebração do aniversário da Volvo.

Novo Conselho tomará posse
Está marcado para fevereiro a posse do novo 
Conselho Consultivo da Associação Viking para 
gestão 2019-2021.
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NOSSA ESTRUTURA

1. Administração
2. Salão VIP
3. Salão de Festas
4. Salão Araucária
5. Soccer Bar
6. Ginásio de Esportes
7. Academia
8. Campo de Futebol e Pista de Atletismo

9. Quadras de Tênis
10. Campo de Futebol Society
11. Quadra de Vôlei de Areia e Futevôlei
12. Quadra Poliesportiva
13. Quadra Sintética de Futebol
14. Casa Cultural
15. Contêiner do Lazer
16. Churrasqueiras Individuais e Quiosque

17. Empório do Churrasco
18. Parquinhos e Playground
19. Viveiro Conservacionista
20. Área verde
21. Estacionamento
22. Portaria
23. Centro de Eventos
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ASSOCIAÇÃO VIKING
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO VOLVO AMÉRICA LATINA
RUA EDUARDO SPRADA, 6447 - CIC
CEP 81290 110 - CURITIBA-PR

TELEFONES:

(41) 3317 8990 (ESCRITÓRIO)
(41) 3405 5999 (PORTARIA)

EXPEDIENTE

EQUIPE AV
EDUARDO GIGLIO, GERENTE
SIDCLEI CHAVES, ANALISTA DE LAZER
CRISTIANO SCHUH, ANALISTA DE LAZER
ADRIANO KNAUT, TÉCNICO DE LAZER
LEANDRO MOREIRA, TÉCNICO DE LAZER
FABIANA RODRIGUES, ANALISTA ADMINISTRATIVA
REGINALDO DE BARROS,  TI
ARIZA SOZZO, MEMORIAL DA SEGURANÇA NO TRANSPORTE
JOÃO MULLER, MEMORIAL DA SEGURANÇA NO TRANSPORTE

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES/PESQUISA
EQUIPE AV

PRODUÇÃO DE TEXTO
TEXTO & CIA. COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

JORNALISTA RESPONSÁVEL
ANGELA WANKE

CONCEPÇÃO GRÁFICA
REGINALDO DE BARROS

FOTOS
SILVIO AURICHIO, BANCO DE IMAGENS DA AV, SHUTTERSTOCK

IMPRESSÃO
GRÁFICA MONALISA
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