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Conheça os riscos 
de usar o celular em 
excesso, que elevou a 
procura por médicos.

AV já tem excursões 
para o começo do verão 
e também Carnaval e 
Corpus Christi de 2019.

Festa Julina da AV atraiu 
mais de 4 mil pessoas 
para uma confraternização 
de famílias e amigos.

Saiba o que é regulação 
do plano de saúde e 
sua importância para a 
manutenção dos serviços.

Páginas 2 e 3 Página 4 Página 7 Página 8

O Vikingfamília

Dia da Criança terá superfesta na AV em 6 de outubro 

DIVERSÃO PARA A

MENINADA 
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TEMPOS MODERNOS
Uso do celular leva cada vez mais gente ao consultório médico

O s smartphones são 
parte da nossa roti-

na. Praticamente substituí-
ram o computador, devido às 
tantas funções do aparelho. 
Respondemos mensagens 
de WhatsApp, mandamos 
e-mails, tiramos e compar-
tilhamos fotos, lemos notí-
cias, assistimos a vídeos e 
filmes. Mas o tempo de ex-
posição e o modo que usa-
mos o celular contribuem 
cada vez mais para que se 
desenvolvam doenças, mui-

tas relacionadas à postura. 
Os consultórios, especial-
mente os de ortopedistas, 
recebem um número cres-
cente de pacientes. Os 
danos são consequência 
da inclinação da cabeça 
para o uso do telefone e 
o hábito de digitar por lon-
gos períodos.

O médico ortopedista 
Sergio Mulinari, do VOAM, 
costuma se referir ao tele-
fone celular em conversas 
com os pacientes como 

“meu sócio”, uma brinca-
deira que ajuda a alertar 
sobre essa ligação muito 
estreita com o celular. “O 
uso excessivo do aparelho, 
combinado com uma pos-
tura incorreta, pode acarre-
tar tendinites, estiramentos 
musculares, sobrecarga de 
articulações, degeneração 
precoce, dor por movimen-
tos inadequados e com-
pressão radicular”, explica.

Segundo a ergonomista 
da Volvo, Erika Ogasawara, é 
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perceptível o aumento das 
reclamações de dores nas 
mãos, que as pessoas nor-
malmente não relacionam 
com o uso do celular. “As 
dores ocorrem principal-
mente no dedo indicador 
e no polegar, por conta da 
digitação”, afirma. 

Também são comuns as 
queixas de dores no pes-
coço, uma consequência 
do mau hábito de segurar 
o aparelho entre o queixo e 
o ombro. Afeta a região do 
ombro, pescoço e trapézio 
e, nos casos mais graves, 
pode provocar perda de for-
ça muscular e dor irradiada. 
“A contração das vértebras 
cervicais associadas ao uso 
prolongado podem trazer a 
uma dor permanente e até 
a sensação de dormência 
nas pontas dos dedos”, diz 
Erika Ogasawara.

Outro hábito muito co-
mum é usar o celular dei-
tado no sofá ou na cama, o 
que é bastante prejudicial, 
não apenas para a região 
cervical. “Podem ser lesa-
dos quadril, ombros, mãos 
e, de forma menos intensa, 
outras articulações. Sem 
contar que o uso da tela de 
cristal antes de dormir exci-
ta neurônios, prejudicando 
a qualidade do sono. Isso 
pode gerar doenças sistê-
micas circulatórias, cardía-
cas e pulmonares”, alerta o 
médico ortopedista Sergio 
Mulinari.

CRIANÇAS E JOVENS
 As consequências 

do uso excessivo do ce-
lular podem ser sentidas 
também pelas crianças e 

adolescentes. Em fase de 
crescimento, eles estão 
mais propensos a desvios 
de coluna, como cifose ou 
escoliose. “A tolerância nas 
crianças é maior. No curto 
prazo, gera menos sinto-
mas. Mas o esqueleto em 
crescimento está sujeito 
a danos estruturais muito 
mais severos, com conse-
quências permanentes”, 
alerta a ergonomista Erika 
Ogasawara. Por isso é im-
portante um processo de 
educação postural, que só 
trará benefícios. “O único 
modo de evitar dano teci-
dual relacionado ao vício 
postural é o intervalo, con-
trole de tempo de uso. Isso 
deve estar presente já nas 
próximas gerações de apa-
relhos, para configuração 
de controle para adultos, 
crianças, trabalho e lazer”, 
diz Mulinari.

Para Erika Ogasawara, 
a recomendação básica é 
observar a sua postura, ima-
ginar como quer estar em 
dez anos e agir já, tomando 
medidas para proteger o or-
ganismo de lesões. Quando 
a dor ou o incômodo já está 
instalado, você deve buscar 
a orientação dos profissio-
nais de saúde, como médi-
cos e fisioterapeutas, para 
minimizar os danos e recu-
perar a qualidade de vida, 
opinião compartilhada pelo 
médico ortopedista. “Nada 
compensa tempo de uso ina-
dequado. Prevenção é o úni-
co tratamento. Fisioterapia e 
medicação podem suprimir 
as consequências, o que é 
inútil se a causa persistir”, 
conclui Sergio Mulinari.

DO JEITO CERTO
Dicas para o uso do celular 

Tempo
O médico ortopedista Sergio 
Mulinari, do VOAM, explica que os 
danos por causa da postura têm 
mais relação com tempo do que 
com posição. Assim, a dica é ser 
racional ao usar o aparelho. Um 
grupo muscular tolera até 50 mi-
nutos de uso contínuo. Mais que 
isso pode gerar danos à saúde.

Dedos
O hábito de digitar por longos 
períodos pode provocar dores 
no indicador e polegar. Dê mais 
intervalos ou pequenas pausas e 
evite o uso prolongado. Também 
alongue os dedos.

Pescoço
Evite o hábito de segurar o apa-
relho entre o queixo e o ombro, 
o que pode provocar até uma 
contratura muscular. Dê prefe-
rência ao fone de ouvido.

Exercícios
O alongamento e as ativida-
des físicas regulares ajudam a 
reduzir danos, em especial os 
exercícios que fortalecem os 
músculos, como musculação, 
natação e Pilates.

220
milhões de smartphones es-
tão ativos no Brasil, segundo 
pesquisa de maio deste ano 
da FGV, a Fundação Getúlio 
Vargas, o que supera a marca 
de um aparelho por habitante. 
O IBGE estima a população 
do país em 210 milhões de 
habitantes. Se considerados 
também notebooks e tablets, 
esse número salta para 306 
milhões de dispositivos. 



programação da av  agenda setembro 2018Associação dos 
Funcionários da Volvo
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AV leva você para o Pantanal e SC
Cascaneia para abrir o verão
A excursão para o parque aquático Cascaneia, em 
Gaspar (SC), acontece em 1º de dezembro. O 
pacote inclui transporte rodoviário, o ingresso para 
o parque e o almoço. As reservas podem ser feitas 
por meio do site da AV ou diretamente com Leandro 
Moreira. 

Fazzenda Park no Carnaval
Planeje com antecedência o feriado em 2019, em 
março. O Fazzenda Park Hotel fica em Gaspar, San-
ta Catarina. A infraestrutura de lazer tem piscinas, 
quadras esportivas, passeios de charrete e a cava-
lo, trilhas em meio à natureza, shows e até baile de 

carnaval. Transporte por ônibus de dois andares. A 
excursão inclui pensão completa (exceto bebidas). O 
pacote de R$ 2.500 para quatro diárias pode ser 
parcelado em 10 vezes. Crianças até 11 anos pagam 
R$ 250 na companhia dos pais ou responsáveis. 

Pescaria no Pantanal
No feriado de Corpus Christi, em junho de 2019, 
a AV leva você a um verdadeiro paraíso: o Pantanal 
mato-grossense. A viagem é em ônibus dois andares 
e o pacote inclui três diárias no Hotel Nacional, bar-
co, iscas, gelo e piloteiro para a pescaria. São dez 
vezes de R$ 288. Saiba mais sobre as excursões no 
site da AV: associacaoviking.com.br

Torneio de Poker 
O poker é reconhecido como um esporte que trabalha o raciocínio e a habilidade 
dos jogadores. Além disso, é democrático: qualquer um pode jogar. O Torneio de 
Poker da AV reúne associados com diferentes perfis e de vários setores da Volvo 
que confraternizam por meio do esporte. São 56 vagas para quem tem mais de 
18 anos e R$ 25 de inscrição para associados. Cada associado que joga pode 
trazer dois convidados a R$ 30 cada. A soma das inscrições vira brindes sorteados 
aos participantes. Dias 14 e 26 de setembro a partir das 18h, no Soccer Bar, 
que ganhou mesas profissionais para as partidas. Venha! 

não esqueça
Para os eventos na AV, associados 
precisam ter crachá e os dependen-
tes, a carteira do VOAM e documen-
to com foto. Para convidados, nome 
e CPF na lista com antecedência e 
documento com foto para entrar.

Desperte o mestre cervejeiro que existe em você. No curso, além da história e do 
modo de produção, quem participar vai aprender a preparar a própria cerveja, de 
acordo com a sua preferência e paladar, e que será armazenada por 40 dias para 
maturação. No final do curso tem um churrasco para acompanhar a degustação 
da bebida. Informações e inscrições em associacaoviking.com.br

Toma 6!
Dia 21

A 8ª Etapa do Torneio de Truco é 
no Soccer Bar a partir das 17h30. 
As inscrições são antes das parti-
das. O campeão da etapa leva 
uma costela suculenta como prê-
mio. A gente espera você. 

prepare as malas

Curso de cervejaria artesanalDia 28

VENHA Vamos pescar no Pantanal, curtir o Fazzenda Park e começar o verão no parque aquático de Cascaneia 
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Tem Festa da Criança 

A AV prepara um dia repleto de brincadeiras e diversão para a garota-
da em 6 de outubro das 14h às 20h. As atrações são para todas 

as idades. A associação vai distribuir pelo seu espaço infláveis e jogos 
adequados a cada faixa etária. A programação também conta com o tradi-
cional bingo, que distribui prêmios que vão de eletrodomésticos à bicicle-
ta. Além disso, uma área especial de alimentação vai reunir barraquinhas 
e food trucks com tudo o que a garotada mais gosta. Cachorro-quente, 
pastel, churros, picolé de frutas e refrigerante fazem parte do “kit criança”. 
Você pode adquirir com antecedência por R$ 13 cada. Também estarão à 
disposição 800 ingressos para convidados, a R$ 10 cada. 

A entrada é de graça para os associados, dependentes e crianças até 
12 anos. É obrigatória a apresentação de crachá ou da carteira do VOAM 
e um documento com foto. Já os convidados precisam do ingresso e 
também de documento com foto. No dia do evento, quem vier deve usar 
o estacionamento da Volvo. Vans farão o transporte entre o local e a AV.

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 outubro 2018

para os pequenos
Os brinquedos, como inflável, 
cama elástica e atividades de 
recreação estão à disposição nos 
sábados e domingos das 13h às 
18h. As atividades acontecem 
sempre no Contêiner do Lazer, 
próximo as churrasqueiras, quios-
que e salão Araucária.

Truco Máquinas
Dia 26 Dia 27

Reunir os amigos, descontrair e concor-
rer a uma costela. Tem isso e muito mais 
no campeonato de truco da AV. A 9ª 
será no Soccer Bar a partir das 17h30. 
Você pode se inscrever antes dos jogos.

Caminhões antigos serão os astros da 
nova edição do Encontro de Carros na 
AV, com raridades de colecionadores 
convidados e associados. Tem música 
ao vivo e food trucks. Das 13h às 18h.

Poker na av
Em outubro, tem três etapas do 
torneio, dias 10, 19 e 31. São 56 
vagas para quem tem mais de 18 
anos e R$ 25 de inscrição para as-
sociados. Se você participa do tor-
neio, pode trazer dois convidados a 
R$ 30 cada. No Soccer Bar a partir 
das 18h, só para quem tem mais 
de 18 anos. E uma boa notícia. 
Quer treinar para o campeonato ou 
jogar com amigos e familiares nas 
horas vagas? Reserve o espaço no 
Soccer Bar e deguste os pratos e 
bebidas servidos no local. Informa-
ções e reservas na página da AV: 
associacaoviking.com.br



Uma seleção dos eventos que agitam a AV
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Reservas para o Centro de Eventos
Agenda será aberta em breve! Tem novidade na AV: a partir de novembro, o Centro 

de Eventos estará disponível para reserva. Será o quarto espaço da associação para even-
tos. Os outros são aos salões Araucária, VIP e de Festas. O centro tem capacidade para 
atender festas dos associados, reuniões e até cerimônias de grande porte, como casamen-
tos, já que o salão principal recebe com conforto entre 150 e 300 pessoas. 

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. A amplitude dos espaços chama a atenção. O visual do salão, em 
frente a um bosque de araucárias, é encantador. 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 asso-
ciado, com ampla opção de escolha. A reserva do Centro de Eventos seguirá as mesmas 
regras das reservas dos salões já disponíveis. Faça pelo site da AV: associacaoviking.com.br 

História 
e sabores

Uma turma de 30 
pessoas aprendeu so- 
bre os vinhos portu-
gueses num curso dia 
4 de julho. O somme-
lier André Porto desta-
cou as características 
das principais regiões 
produtoras, como Alen-
tejo, Algarve, Setúbal, 
Lisboa e também do 
sul do país europeu. 
Uma aula de história 
e de sabor, já que os 
vinhos são degustados 
pelos integrantes do 
workshop. Fique aten-
to ao calendário de 
novos cursos.

Brasil!
A equipe do Brasil venceu o Uruguai na final da Copa Viking de Futebol Sinté-

tico, em 30 de junho. O placar de 4 a 3 consagrou o time após uma virada espe-
tacular. 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. 
Um total de 17 equipes participou do campeonato, que teve 22 jogos e 135 gols. 
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.

Acontece Associação dos 
Funcionários da Volvo

cultura e diversão
Nem parecia inverno. Com as altas temperaturas e o clima mais seco, a garotada que 
participou da Colônia de Férias de Inverno 2018 teve muito tempo para jogar e brincar 
ao ar livre. A edição teve até brincadeiras com água. A colônia foi entre 16 a 20 de julho 
com 200 crianças de idades entre 5 e 12 anos. O grupo se divertiu e aprendeu com 
atividades esportivas e culturais, passeios e oficinas. 

frutos do mar
Camarão na moran-
ga, atum empanado 
no gergelim, ceviche e 
moqueca. O cardápio 
do curso Cozinha Fácil 
era tão bom que a AV 
abriu duas turmas para 
dar conta da procura. 
O curso, da professora 
Cristiane Bertho, foi um 
verdadeiro sucesso. Fi-
que atento às próximas 
edições e surpreenda a 
todos como um verda-
deiro chef.

ALEGRIA, ALEGRIA As crianças se divertem na Colônia de Férias da associação

MODERNO 
O restaurante e a 
fachada do novo 
Centro de Eventos
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Centenas de bandeirinhas coloridas deram o cli-
ma da festança e transformaram o estaciona-

mento e o ginásio de esportes da Associação Viking 
em um grande arraial. A Festa Julina foi em 28 de 
julho, um sábado de sol e alegria que atraiu um pú-
blico de 4,3 mil pessoas.

A garotada se encantou com os brinquedos infláveis 
e camas elásticas no campo de futebol. A AV transfor-
mou o campo de sintético no Espaço Kids e a quadra, no 
Espaço Games. Os pequenos se divertiram no Cantinho 
Viking Feliz. Márcio Germano dos Santos, que trabalha 
no prédio 20, na linha F, veio para a festa acompanhado 
da esposa, dos filhos, dos sobrinhos e de alguns ami-
gos convidados, um total de dez pessoas. “Participo da 
festa há oito anos. Além do clima familiar, são muitas as 
atrações para as crianças e também uma oportunidade 
de encontrar os amigos num momento de lazer”, disse.

A área de alimentação serviu pratos típicos juninos 
para todos os gostos: cachorro-quente, pastel, chur-
ros, quitutes feitos de milho, espetinhos, doces e bebi-
das. As barraquinhas com brincadeiras como a Boca 
do Palhaço e a Pescaria atraíram muita gente. 

Um espaço foi novidade no evento: a Tenda Serta-
neja, como um grupo tocando moda de viola ao vivo. 

Festa Julina da AV atraiu um público de mais de 4 mil pessoas

EITA ARRAIÁ BÃO, SÔ!

Quem passou por lá também pôde saborear o chimar-
rão, num clima de fazenda. Também teve música no 
ginásio, além do tradicional bingo, que distribuiu prê-
mios como bicicleta, vale-compras e vale-presentes, 
forno elétrico, sanduicheira e panela de arroz.

O ponto alto da festa para a criançada foi a apre-
sentação Disney Sertanejo. Mickey, Minnie, Pluto e 
Pateta estavam a caráter e fizeram meninas e meninos 
cantar e dançar. Os personagens também tiraram fo-
tos com as crianças, que não esconderam a emoção. 
E não faltou a tradicional apresentação da quadrilha 
com integrantes do projeto Capoeira e Cidadania. Em-
polgou o público. E para encerrar a festa, nada melhor 
do que uma queima de fogos. Renata Terbai, do setor 
de TI, participa da festa há cinco anos. Acompanhada 
das filhas Maria Regina, de 4 anos, e Julia, de 1, ela en-
trou no clima julino e caprichou no visual. “A estrutura 
da festa é sempre muito boa, com opções para todas 
as idades. É um dia de diversão para toda a família.”

Além da comodidade do serviço de leva e traz com 
vans até o estacionamento da Volvo, a AV ofereceu 
convênio com uma empresa de táxi. Quem consumiu 
bebida alcoólica voltou pra casa em segurança. E lem-
bre-se sempre: se beber, não dirija.

é campeã!
A equipe Volvo de futsal feminino venceu invicta a fase 
Regional dos Jogos do Sesi e se classificou para a fase 
estadual após vencer o Boticário por 1 a 0. Já a equipe 
masculina levou o vice-campeonato. Perdeu nos pênaltis 
por 4 a 3 também para o Boticário. Parabéns aos atletas.

corrida rústica
Em 22 de julho, 30 atletas acompanhados pela assessoria 
esportiva da AV integraram a terceira etapa da Corrida Rús-
tica das Indústrias, na empresa Novozymes, em Araucária. 
Os percursos de 5 e 10 km misturam diferentes tipos de 
terreno, como asfalto e estrada de chão.
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PARA TODOS Com múltiplas atrações, a festança foi também um dia de confraternização das famílias



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.

EXPEDIENTE O Viking Família é uma publicação bimestral da Volvo do Brasil e da Associação Viking para a família 
dos empregados da Volvo . Jornalista responsável: Flávio Arantes (MTB 4715) flavio@todaeditora.com.br . Colaboração: Camila Maistrovicz  
. Grupo Volvo América Latina. Av. Juscelino K. de Oliveira, 2.600, CIC, Curitiba, Paraná, Brasil, CEP 81260-900

do plano de saúde
Regulação

Equilibrar os recursos dis-
poníveis, planejar melho-

rias, verificar as ações que va-
lem para o dia a dia na casa de 
cada um de nós também estão 
presentes quando falamos em 
plano de saúde, como o VOAM. 
São cuidados que garantem a 
sustentabilidade dos serviços e 
que ganham o nome de “Regu-
lação do Plano de Saúde”. Ela 
segue mecanismos legais dentro 
dos padrões determinados pela 
ANS, a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar.

Essa regulação é composta 
por aspectos financeiros e técni-
cos. Na área financeira, engloba 
o gerenciamento dos recursos 

Equilíbrio no uso de recursos é 
fundamental para manter serviços

disponíveis para permitir o fun-
cionamento e sobrevivência do 
convênio.

Já a regulação técnica é a 
análise feita para aprovar a so-
licitação de exames e de pro-
cedimentos complexos. Inclui 
a verificação da habilitação e 
adequação do profissional para 
realizá-los e também se serão 
úteis para o tratamento. Esse 
procedimento de análise busca o 
bem-estar, a proteção e a quali-
dade de vida do cliente. Algumas 
vezes, são necessárias perícias 
documentais ou presenciais para 
as liberações e seguem rigoro-
samente os prazos previstos na 
legislação.

O beneficiário do VOAM tem 
papel importante para a manu-
tenção do plano, ao utilizá-lo 
com consciência, sem desper-
diçar recursos. Ele também age 
como um fiscalizador quando 
está atento à pertinência dos pro-
cedimentos solicitados pelo pro-
fissional de saúde, analisando se 
não há exageros, como a repeti-
ção desnecessária de exames ou 
indicações indevidas. Ao realizar 
consultas com especialistas 
que pedem exames já realiza-
dos, por exemplo, o próprio be-
neficiário pode tomar a iniciativa 
de levá-los, em vez de fazê-los 
de novo. Assinar guias sem sa-
ber a qual procedimento se refere 
também pode originar distorções. 
Essas atitudes na utilização do 
plano de saúde contribuem para 
que ele perdure e para que aten-
da, com qualidade, a um número 
cada vez maior de pessoas.


