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Saiba mais sobre o 
glaucoma, doença sem 
sintomas e que provoca 
perda irreversível da visão.

Colônia de Férias de 
Inverno da AV será de 
16 a 20 de julho para 200 
crianças. Reserve.

AV convida associados 
para comemorarem o Dia 
dos Pais no dia 12 de 
agosto com feijoada.

VOAM tem ferramentas 
de acesso e profissionais 
qualificados. Conheça os 
tipos de atendimento.
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O Vikingfamília

Festa Julina vai agitar a AV no dia 28 de julho. 
A gente espera você. Leia na página 4

TEM ARRAIÁ 
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SILENCIOSA
UMA DOENÇA

Glaucoma geralmente não tem sintomas e provoca perda irreversível 
da visão. Apenas consulta periódica ao oftalmologista previne a doença

O glaucoma é uma doença 
ocular progressiva, que 

não tem cura e não apresenta 
sintomas nas fases iniciais. Pro-
voca perda gradativa do campo 
visual e pode levar à cegueira. 
Como o glaucoma é assinto-
mático, muitas vezes o paciente 
não percebe o avanço da do-
ença. Existem diversos tipos de 
glaucoma, mas o principal é o 
chamado de ângulo aberto, que 
atinge especialmente adultos e 
idosos.

Segundo o médico oftalmo-
logista Artur Schmitt, do Hospi-

tal Barigui de Oftalmologia, cre-
denciado ao VOAM, plano de 
saúde Volvo para funcionários e 
dependentes, as principais ca-
racterísticas do glaucoma são 
a diminuição do campo visual 
e baixa visão associados ao au-
mento da pressão intraocular, 
ou seja, da pressão do olho. “Na 
parte interior dos olhos há um 
líquido, o humor aquoso, que é 
produzido e drenado. Quando 
há um desequilíbrio entre a pro-
dução e a drenagem, a pressão 
interna no órgão aumenta. Essa 
pressão faz uma lesão no nervo 

óptico e leva à gradativa perda 
do campo visual, sempre da pe-
riferia para o centro. O processo 
é lento e o paciente não perce-
be a alteração com facilidade”, 
explica o médico. Quando os 
danos são identificados num 
grau mais tardio da doença, o 
paciente já está apenas com a 
visão central, ou visão tubular.  

           
CAUSAS DA DOENÇA

O aparecimento do glauco-
ma geralmente está ligado a 
fatores genéticos e ao histórico 
familiar, ao avanço da idade e ao 
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EM NÚMEROS
Segundo a Organização Mundial 
de Saúde, 67 milhões de pessoas 
no mundo tinham algum tipo de 
glaucoma em 2014, último dado 
disponível. No Brasil não existem  
estatísticas. Estima-se entre 150 
mil a 500 mil pessoas. A doença 
é considerada a primeira causa de 
cegueira irreversível no mundo 

uso indiscriminado ou excessi-
vo de colírios ou medicamentos 
com corticoides por longos pe-
ríodos. Também estão mais su-
jeitas as pessoas com alto grau 
de miopia, de hipermetropia e 
também com catarata. A cirurgia 
de catarata precoce é um fator 
que ajuda a diminuir a pressão 
intraocular e a evitar o apareci-
mento da doença.

DIAGNÓSTICO
Quanto mais precoce o 

diagnóstico, maior é a chan-
ce de controle do glaucoma e 
de evitar a perda da visão. Por 
isso, as consultas regulares 
com o oftalmologista são es-
senciais para evitar a doença. 
“A recomendação é visitar o of-
talmologista ao menos uma vez 
ao ano para avaliação, princi-
palmente após os 40 anos. É a 
partir dessa idade que aumenta 
a incidência do glaucoma”, afir-
ma o especialista.

Na consulta de rotina são fei-
tos exames de pressão intraocu-
lar e também de fundo de olho 

para verificar a ligação entre o 
olho e o nervo óptico. Quando 
são identificadas alterações no 
nervo óptico e também a alta 
da pressão intraocular, existe a 
suspeita de glaucoma. Nesses 
casos, o médico deve pedir exa-
mes complementares como o 
de campo visual e o OCT, que é 
uma tomografia do nervo óptico.

O TRATAMENTO
É baseado na orientação 

e na prevenção para reduzir a 
pressão dentro do olho com 
colírios específicos. “É muito 
importante o comprometimen-
to do paciente no tratamento, 
pois como a doença não pos-
sui sintomas, muitas vezes a re-
gularidade na aplicação é dei-
xada de lado, o que provoca o 
agravamento do quadro”, alerta 
o médico oftalmologista. Nos 
casos intermediários, em que 
a resposta aos colírios é insufi-
ciente, pode ser recomendada 
terapia com o uso de laser e, 
apenas nos casos mais graves 
e raros, a cirurgia é a opção.

TIPOS DE GLAUCOMA

Congênito Presente no nas-
cimento, os recém-nascidos 
apresentam globos oculares 
aumentados e as córneas 
embaçadas. O tratamento é 
cirúrgico.

Secundário Ocorre após 
cirurgia ocular, catarata avan-
çada, diabetes, traumas ou 
uso de corticoides.

Crônico Costuma atingir pes-
soas acima de 35 anos. Uma 
das causas pode ser obstru-
ção do escoamento de um 
líquido que existe dentro do 
olho chamado humor aquo-
so. No glaucoma crônico, os 
sintomas costumam aparecer 
em fase avançada, isto é, o 
paciente não nota a perda da 
capacidade de enxergar até 
a “visão tubular”, que ocorre 
quando há grande perda, e 
irreversível, do campo visual. 
Se a doença não for tratada, 
pode levar à cegueira.

Fonte: Conselho Brasileiro de Oftalmologia



programação da av  agenda julho 2017Associação dos 
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Diversão garantida no inverno

Para ajudar a espantar o frio, nada melhor 
que alegria, esporte, cultura e diversão. 

São os pontos altos da Colônia de Férias de 
Inverno da AV, um dos eventos mais esperados 
pela garotada. Será de 16 a 20 de julho para 
200 participantes de 5 a 12 anos, divididos em 
quatro turmas por faixa etária. São R$ 160 por 
criança, com desconto em folha. Nos dias de co-
lônia, meninos e meninas devem trazer na mochila 

duas mudas de roupas, um par extra de calçados, 
kit de higiene (toalha, sabonete, escova e creme 
dental), protetor solar e a carteirinha do VOAM. 

Para o acantonamento, por causa do frio, par-
ticipam apenas os de 9 a 12 anos. Lembramos 
que só crianças acompanhadas pelo responsável 
podem usar o transporte da Volvo para chegar ao 
evento. O transporte de menores desacompanha-
dos não é permitido. 

Torneio de Poker A participação não para de crescer. O ranking do 1º se-
mestre contou com a presença de quase 70 participantes. No dia 6 de julho acontece-
rá o torneio final do semestre e contará com a presença dos 12 melhores colocados do 
ranking e os quatro melhores colocados do torneio de repescagem, disputado no dia 29 
de junho por 16 jogadores (os classificados entre o 13º e o 28º colocados no geral).

Marque em sua agenda. Nos dias 13 e 25 de julho acontecem as duas primei-
ras etapas do 2º semestre. 

Os jogos são no Soccer Bar a partir das 18h. São 56 vagas para maiores de 18 anos.  
Os vencedores de cada etapa recebem um vale-presente da Associação Viking. 

Toma 9!
Dia 13

A 6ª etapa do Torneio de Truco agi-
ta o salão Vip. Todos os participantes 
estão de olho no prêmio para a dupla 
vencedora: uma suculenta costela. As 
inscrições são sempre um pouco an-
tes do início das partidas, às 17h30. 

JAPÃO Em 2017, as crianças 
aprenderam  a fazer origami

AV espera você para a grande Festa julina

As tradições das festas de San-
to Antônio, São Pedro e São 

João vão tomar conta da Associação 
Viking. O evento acontece dia 28 de 
julho das 14h às 20h e vai contar 
com atrações musicais, brincadeiras 
para a garotada, pratos e bebidas típi-
cos da época, como pinhão, quentão, 
doces e salgados. Um dos momentos 
mais esperados é o tradicional bingo, 
no fim da tarde. Estarão à disposição 
para compra antecipada os kits julinos, 
a R$ 13 cada. Vem com refrigerante, 
pastel, cachorro-quente, churros e pi-
poca. As vendas serão feitas online, 

por meio da página da AV: associa-
caoviking.com.br.  

A AV vai oferecer 800 convites, 
limitados a dois por associado a R$ 
10 cada. A entrada para associados e 
dependentes é gratuita, mas é obriga-
tória a apresentação do crachá ou da 
carteirinha do VOAM e de um docu-
mento com foto. Convidados também 
devem estar documentados. Crianças 
até 12 anos não pagam. No dia da 
festa, o estacionamento da AV não es-
tará disponível e todos os funcionários 
e convidados deverão usar o estacio-
namento da Volvo.



Comemore o Dia dos Pais

AAV convida seus associados para comemorarem o Dia dos Pais 
no dia 12 de agosto com uma deliciosa feijoada no Centro de 

Eventos. O prato, bem brasileiro, terá os acompanhamentos típicos: arroz 
branco, banana, couve refogada e laranja. Para quem prefere um prato light, 
também haverá no cardápio uma opção com frango grelhado. O almoço terá 
música ao vivo, com o melhor da MPB. Reservas por meio do site da AV. 
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10h às 22h

16h às 23h

16h às 22h

14h30 às 22h30

10h às 22h

16h às 23h

16h às 22h

14h30 às 22h30

10h às 22h

16h às 23h

16h às 22h

14h30 às 22h30

10h às 2h

16h às 24h

16h às 23h30

10h às 24h

10h às 19h

14h30 às 22h30

10h às 2h

10h às 18h

10h às 22h

10h às 22h

10h às 18h2

1Segunda feminino e quinta, masculino. 2Domingos e feriados

10h às 18h

Churrasqueiras
Empório do Churrasco
Salão de festas
Quadras esportivas

L O C A I S

Oriente-se Horários de espaços e atividades na Associação Viking

18h30 às 19h

14h às 16h30

16h às 19h30

17h30 às 18h30 17h30 às 18h30

19h às 20h

18h30 às 19h

14 às 16h30

16h às 19h30

17h30 às 18h3017h30 às 18h30

19h às 20h

18h30 às 19h

16h às 19h30

13h às 18h

9h às 12h

9h às 12h

13h às 18h

A T I V I D A D E S

15h às 20h

17h30 às 18h30

17h30 17h30

6h15 às 12h45

12h às 13h 12h às 13h

15h às 20h

6h30 e 17h30

6h15 às 12h45

15h às 20h

17h às 18h30

6h15 às 12h45

12h às 13h

15h às 20h

6h30 e 17h30

6h15 às 12h45

15h às 20h

6h15 às 12h45

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo

17h30 às 18h30 17h30 às 18h30 17h30 às 18h30

Alongamento
Atleta do Futuro
Atividades recreativas
Capoeira
Condicionamento físico
Escolinha de futsal
Ginástica (Step, Local, Jump)
Musculação manhã
Musculação tarde
Pilates
Treinamento corrida
Treinamento vôlei1

Yoga
Zumba

 agenda agosto 2017

Dia 10

Dia 22

A 7ª etapa do Torneio de Truco para 
o ranking 2018 acontece no Salão 
Vip a partir das 17h30. A dupla ven-
cedora de cada etapa leva para casa 
uma costela. Forme sua dupla e ve-
nha participar! As inscrições são fei-
tas antes do início das partidas. 

Gosta da culinária oriental? Então 
venha aprender a preparar pratos da 
cozinha tailandesa e surpreenda seus 
amigos e familiares. O curso Cozinha 
Fácil é um dos mais procurados na 
AV. A cada edição são apresentados 
uma entrada, um prato principal e uma 
sobremesa, que ao final do encontro 
são degustados pelos participantes. 
Vagas limitadas e inscrições no site 
da associação.

Torneio de Poker
As etapas do mês acontecerão nos 

dias 15 e 31 de agosto. O Torneio 
de Poker da AV acontece no Soccer 
Bar, a partir das 18h. São 56 vagas 
para jogadores maiores de 18 anos e 
a taxa de inscrição é de R$ 25 para 
os associados, revertida em brindes 
para aos participantes. A participação 
de convidados é limitada a dois por 
associado, com taxa de R$ 30 cada. 
E com a obrigatoriedade de que o as-
sociado jogue no torneio. 

Os brinquedos, como inflável e 
cama elástica, estão à disposição 
dos pequenos nos fins de sema-
na. Nos sábados e domingos, das 
13h às 18h, tem também ativida-
des de recreação. 

para os pequenos não esqueça

Para participar dos even-
tos na Associação Viking, 
os associados precisam 
ter em mãos o crachá e 
os dependentes, a carteira 
do VOAM e um documento 
com foto. Para convidados, 
é preciso ter nome na lista 
com antecedência e apre-
sentar documento com 
foto na entrada do evento.

Seis!

Cozinha Fácil



Uma seleção dos eventos que agitam a AV Acontece Associação dos 
Funcionários da Volvo
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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.

Centro de Eventos da AV
A Associação Viking tem agora um moderno Centro de 

Eventos, um espaço com 1.633 m² de área, especialmente 
para a Volvo e associados da AV. 

O espaço para festas é um dos destaques, com capa-
cidade para 300 pessoas. É modular, adaptável de acordo 
com o uso e com o número de participantes de cada evento. 
Pode ser usado para festas, como casamentos e aniversá-
rios. As reservas para este local,  estarão disponíveis em bre-
ve, pelo site da AV: associacaoviking.com.br. A reserva 
poderá ser feita com até dez meses de antecedência. 

Haverá um serviço exclusivo de fornecimento de alimen-
tação e bebidas, além de um pacote incluindo técnico de 
som e iluminação. Os valores para associados serão mais 
vantajosos que os de mercado e com alta qualidade. Para 
comemorações com menor número de pessoas ou para 
aqueles que desejam contratar serviços externos, existem 
outras opções na AV: os salões Vip, de Festas e Araucária.

Em julho, também o Soccer Bar passa a ter novo for-
necedor, com variedade de petiscos e bebidas no cardápio. 
Uma comodidade a mais para os associados da AV.

Viking
Runners

Melhorar o condiciona-
mento físico, a saúde e con-
fraternizar com os amigos. 
Esse é o espírito do Viking 
Runners, grupo de corri-
da formado na Associação 
Viking. O valor cobrado é 
R$ 30 com orientação nas 
aulas presenciais e acom-
panhamento por planilha 
mensalmente, As aulas 
acontecem durante a sema-
na na AV. Mas o grupo está 
ampliando o território e, no 
sábado, dia 12 de maio, pro-
moveu mais um aulão, des-
sa vez no Parque Barigui. 
Um total de 25 associados 
participou. 

Vem aí a Copa 
do Mundo

Não é só na Rússia que 
tem Copa do Mundo. Na as-
sociação Viking os atletas 
já entraram em campo para 
defender seus times num 
campeonato com três mo-
dalidades: sintético, futsal 
e futebol de campo. A pri-
meira etapa do campeona-
to foi a Copa do Mundo de 
Sintético. Foram 16 equipes 
inscritas, cada uma com o 
nome de um país que parti-
cipa da Copa da Rússia.

Para as outras etapas é 
esperado um número ainda 
maior de times. Quer partici-
par? Forme seu time e infor-
me-se sobre as inscrições 
com Cristiano Schuh, na AV.

Por segurança, AV substituiu madeira por piso com absorção de impacto e alta resistência

GINÁSIO RENOVADO

O piso de madeira foi substituído por um de alta absorção 
de impacto e de resistência, o que há de mais novo em tecno-
logia para espaços de prática esportiva. O piso tem dez anos 
de garantia e os atletas que já utilizaram o espaço comprova-
ram a diferença.

DE PONTA O novo piso é o que há de mais novo em tecnologia para espaços de prática esportiva
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O s encontros aconteceram no mês de maio e foram 
um verdadeiro sucesso! O sommelier e chef de 
cozinha André Porto apresentou as características 
dos diferentes tipos de vinhos. Também foi promo-

vida uma degustação às cegas de seis variedades da bebida, 

Dia das Mães
O belo domingo de sol foi um convite a mais para os as-

sociados da AV participarem das comemorações do Dia das 
Mães. A associação recebeu um número recorde de pesso-
as, pelo menos 800, que aproveitaram o clima para celebrar 
a data nas churrasqueiras e no quiosque, e claro, no Almoço 
Especial.

O Soccer Bar recebeu 300 convidados que degusta-
ram os pratos principais: costela no sal grosso, estrogonofe 
de carne e frango grelhado com ervas, além de deliciosos 
acompanhamentos.

As atividades especiais do dia incluíram massagens e 
manicure, com centenas de participantes em cada uma de-
las. Outro atrativo foi a Oficina de Suculentas, plantinhas que 
não exigem cuidados especiais e que embelezam a casa e 
também o jardim. As associadas e convidadas ornamenta-
ram com criatividade pequenos vasos de plantas, utilizando 
palha da costa e tecidos coloridos. Também houve um ani-
mado bingo que distribuiu eletrodomésticos e outros artigos 
aos participantes.

Jogos do Sesi
Mantendo a tradição de valorizar a prática esportiva, a 

Volvo participa de mais uma edição dos jogos nas categorias 
futebol sete livre, futsal masculino e feminino, futebol sete 
master, vôlei masculino e feminino, basquete, tênis e atletis-
mo. Os treinos acontecem na AV. 

FIQUE DE OLHO  Que tal aproveitar alguns dias curtindo a 
tranquilidade do campo? O feriado de finados tem excursão 
para o Fazzenda Park Hotel, em Gaspar (SC). Serão três 
diárias, com saída de Curitiba no dia 1º (quinta-feira) e retor-
no dia 4 de novembro. A infraestrutura inclui piscinas térmi-
cas, campo de futebol, cancha de bocha, quadras de espor-
tes, mesas de sinuca, pebolim e tênis de mesa. O transporte 
é em ônibus dois andares e o pacote inclui os pernoites, 
pensão completa e até café colonial. São três diárias por R$ 
1.650 para associados e de R$1.710 para convidados. Para 
crianças de até 11 anos, são R$ 200 e menores de 2 anos 
viajam de graça. Informe-se sobre as formas de parcelamen-
to e inscrições no site associacaoviking.com.br.

Com grande procura, o workshop especial contou com três turmas 

UMA NOITE DE VINHOS

para que os participantes pudessem identificar cada um deles 
por meio do paladar. A ideia do curso é ampliar o conhecimen-
to sobre os vinhos e ajudar a escolher adequadamente cada 
tipo de acordo com o prato servido. No total, 82 pessoas par-
ticiparam das oficinas. 

TAÇAS Quem participou dos workshops com o sommelier André Porto (foto acima à direita) aprendeu e se divertiu



FALE COM A AV Para saber mais sobre a programação da AV, ligue para 3317-8990 ou na portaria: 3405-5999.

PARTICIPE O Viking Família quer suas sugestões de reportagens para as próximas edições. 
Envie para toda@todaeditora.com.br com nome e telefone para contato.
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Prefira a Rede Credenciada

Qual a melhor maneira de es-
colher um profissional de 

saúde para o atendimento em con-
sultas eletivas? Para os beneficiários 
do VOAM, o contato com médicos e 
clínicas altamente qualificadas pode 
estar a um clique. 

A Rede Credenciada do VOAM 
é composta por uma equipe de pro-
fissionais criteriosamente seleciona-
dos, com alta capacidade para diag-
nóstico e prevenção de doenças. 
Isso dá ao beneficiário a garantia 
de um atendimento e de acompa-
nhamento adequados. Também nos 
casos de emergência, clínicas e hos-
pitais conveniados estão preparados 
tanto para o atendimento pediátrico 
quanto para o adulto. 

Caso tenha recebido atendimen-
to emergencial e seja necessário dar 
prosseguimento ao tratamento, reco-
mendamos que ele seja feito em con-
sultório com médicos credenciados 

Saiba porque é importante buscar profissionais do VOAM

pelo VOAM, o que proporciona maior 
agilidade no agendamento e tranquili-
dade para o beneficiário. Lembramos 
que é vedado ao profissional cobran-
ça paralela ao beneficiário, o que é ga-
rantia de uma melhor assistência. Em 
caso de dúvida sobre como proceder, 
consulte diretamente o VOAM, por 
meio do telefone 0800-643-8586 ou 
do e-mail: voam@volvo.com.

Para ajudar a evitar esperas des-
necessárias e transtornos, o ideal é 
reconhecer os tipos de atendimento 
médico e buscar auxílio adequado, 
de acordo com a gravidade. O aten-
dimento eletivo é aquele programado 
com antecedência, que pode aguar-
dar alguns dias ou até semanas, 
como consultas de rotina e casos em 
que os sintomas de que não sejam 
incapacitantes. Já os casos de urgên-
cia e emergência acontecem quando 
o paciente necessita de resolução e 
tratamento rápidos, que exigem ação 

imediata dos profissionais de saúde. 
Após esse atendimento pontual, o be-
neficiário deve prosseguir o tratamen-
to com os médicos e em consultórios 
ligados à rede.

Salientamos que o fato de a Vol-
vo realizar a autogestão do benefício 
saúde, que possibilita uma maior co-
bertura de procedimentos e exames 
em relação às demais operadoras e 
ainda pratica uma remuneração que 
corresponde às expectativas dos pro-
fissionais da rede credenciada.

O VOAM conta com uma ampla 
rede de atendimento, que abrange 
Curitiba e Região Metropolitana e tam-
bém cidades do litoral. Ferramentas na 
internet e aplicativo para celular ajudam 
a localizar médicos, clínicas, laborató-
rios e hospitais. Para obter a listagem 
da Rede Credenciada, basta acessar 
o site do VOAM (voam.com.br) ou o 
app, disponível para os sistemas 
iOS e Android.


