
VITÓRIA DE TODOS AINDA DÁ TEMPO EM FEVEREIRO PARCERIA

Volvo reúne mais de 
800 atletas em edição 
das Corridas Rústicas       
das Indústrias.

Edição de verão da 
Colônia de Férias será de 
21 a 25 de janeiro e de 28 
de janeiro a 1º de fevereiro.

Na volta às aulas, 
aproveite as opções        
de cursos e aulas de 
esporte e cultura da AV.

Está de férias? VOAM 
proporciona atendimento 
de urgência fora de 
Curitiba e região.
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Nutricionista ensina como montar a 
lancheira ideal do seu filho na volta às aulas
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O LANCHE DA ESCOLA
Lancheira deve priorizar alimentos saborosos, variados e saudáveis

Elas estão em fase de crescimen-
to, têm energia de sobra para as 

brincadeiras e muita vontade de aprender. 
Na volta às aulas, tudo é motivo de anima-
ção para a garotada: os novos cadernos, 
a mochila, a lancheira. E é aí que começa 
um dilema para os pais: como preparar 
lanches ao mesmo tempo gostosos, varia-
dos e saudáveis? 

A nutricionista Simone Mercadante 
Lopes, do VOAM, plano de saúde da 
Volvo para funcionários e dependentes, 
explica que o corpo, além de se manter e 
recuperar, deve crescer e se desenvolver 
no período do nascimento até o fim da 

puberdade. “Uma criança deve consumir 
carboidratos, gorduras e proteínas, os 
três principais nutrientes usados para 
construir e alimentar o corpo, além de 
vitaminas e minerais, água e fibras, essen-
ciais para mantê-lo em bom funcionamen-
to”, explica. 

Mas nem sempre essa é uma tarefa 
fácil para os pais. Uma alimentação equi-
librada inclui frutas, verduras e legumes, 
e os “verdes” muitas vezes são rejeitados. 
Também há o fator independência: as 
crianças aprendem a pegar, a mastigar e 
a digerir diversos tipos de alimentos, além 
de pedir e recusar. “Os hábitos alimenta-

Como manter ou reintroduzir frutas, verduras e legumes na rotina alimentar das crianças

CORES E SABORES

. Tenha somente alimentos saudáveis em casa.

. Faça as refeições sempre à mesa, na companhia 
de familiares, sem televisão ou aparelhos eletrônicos 
ligados, como celulares.
. A criança precisa em média 20 minutos para fazer 
uma refeição. Não deixe que saia antes da mesa.
. Permita que os filhos ajudem a preparar os alimen-
tos da refeição.
. Cultivar verduras e ervas aromáticas em casa é um 

modo divertido para as crianças descobrirem como 
nascem os alimentos que consomem. 

. Leve os filhos para as compras de frutas e hortaliças 
em feiras livres. É um passeio instrutivo e divertido. 
Deixe que escolham uma novidade saudável e apeti-
tosa para servir na refeição da família.

. Persista. Na maior parte dos casos as crianças de-
vem provar um novo alimento de dez a quinze vezes 
para poder apreciar o sabor. 

VOLTA ÀS AULAS



Sete opções de lanche completo para 
ajudar a montar o menu da garotada

PREPARANDO A LANCHEIRA

1. 30 g de queijo branco cortado em cubinhos, 
1 xícara das de chá de tomatinhos cereja, 10 
biscoitinhos de arroz integral e 1 garrafinha de 
água de 500 ml.
2. 1 porção de fruta da estação, 1 tapioca média 
recheada com 1 fatia de 30g de queijo tipo 
mozzarella, orégano para temperar o queijo e 1 
garrafinha de água de 500 ml.
3. 100 ml a 200 ml de iogurte natural ou com 
baixo teor em açúcar, 1 fatia pequena a média de 
bolo caseiro de cenoura, 1 xícara das de chá de 
melancia cortada em pedaços e 1 garrafinha de 
água de 500 ml.
4. 200 ml de suco de manga natural sem açúcar 
e não processado, 1 pãozinho médio de beterra-
ba, 1 ovo mexido para rechear o pão e 1 garrafi-
nha de água de 500 ml.
5. 1 xícara das de chá de bagos de uva, 1 fatia 
média de torta de legumes caseira e 1 garrafinha 
de água de 500 ml.
6. 1 goiaba cortada em pedaços médios, 4 ovi-
nhos de codorna cozidos e descascados, 1 fatia 
pequena de bolo de chocolate caseiro sem cober-
tura e 1 garrafinha de água de 500 ml.
7. 100 ml de iogurte natural, ½ xícara de cereal 
integral, 1 laranja descascada e cortada em go-
mos e 1 garrafinha de água de 500 ml.

. Escolha um alimento de cada grupo alimen-
tar: uma proteína (queijos magros, iogurte 
natural ou com baixo teor em açúcar, ovos); 
uma porção de fruta ou legume da época in 
natura; uma porção de carboidrato de pre-
ferência integrais (pães, bolos e bolachas 
caseiros); uma garrafinha com água.
. Envolva as crianças na preparação dos 
lanches.
. Higienize previamente as frutas e verduras 
in natura. Higienize também todo dia a lan-
cheira, garrafinha de água e potes de plásti-
cos usados para levar os alimentos.
. Envolva sanduíches, bolos, bolachas em 
papel de alumínio ou filme plástico.
. As preparações devem ser assadas ou gre-
lhadas, e nunca fritas.

PEQUENOS CARDÁPIOS
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res se estabelecem entre o segundo e o 
quarto ano de vida das crianças e depois 
dificilmente serão modificados. Por isso, 
a família desempenha um papel funda-
mental: se consome alimentos variados 
e saudáveis, os comportamentos alimen-
tares serão positivos”, conta a médica. É 
um aprendizado pelo exemplo. “Por isso 
é importante seguir uma alimentação 
variada, rica em cores, com produtos de 
qualidade que considerem a época do 
ano e a região, com variação e alternân-
cia, para oferecer todos os princípios 
nutritivos existentes na natureza”, ressalta 
a nutricionista. 

Na formulação do cardápio, seja da 
lancheira ou das refeições, devem ser 
respeitadas as necessidades nutricionais 
para idade, com padrões calóricos e 
nutritivos; a utilização de todos os grupos 
de alimentos para garantir a presença de 
proteínas animal e vegetal, de gorduras 
saturadas a poli-insaturadas e de carboi-
dratos complexos. Ainda, sais minerais, 
vitaminas, fibras e água e limitadíssima 
quantidade de açúcar. A recomendação 
é priorizar o consumo de alimentos in na-
tura ou minimamente processados como 
base da alimentação, usar condimentos 
naturais no preparo das refeições (ale-
crim, alfavaca, alho, canela, cebola, cebo-
linha, entre outros) e evitar ao máximo o 
consumo de alimentos processados e/ou 
ultra processados. “O ideal é não ter em 
casa. Além disso, é importante controlar 
o uso de gorduras e óleos, sal e açúcar”, 
recomenda a nutricionista.



PROGRAMAÇÃO DA AV  AGENDA JANEIRO 2019Associação dos 
Funcionários da Volvo
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DE VOLTA

Pilates

DIA 8

Você vai ganhar equilíbrio, alon-
gamento e força com Pilates. 
A técnica, desenvolvida pelo 
alemão Joseph Pilates no início 
do século 20, ganhou adeptos 
em todo o mundo nas últimas 
décadas. Venha praticar. 

A AV retoma suas ativida-
des a partir de 7 de janeiro. 
Aproveite para começar 2019 
com mais saúde e em harmonia 
com a natureza.

Aproveite o verão

A inda dá tempo de participar da Colônia de Férias de Verão 
de 21 a 25 de janeiro e de 28 de janeiro a 1º de fevereiro. 

Cada criança pode participar de uma semana de atividades. A 
programação tem tudo o que a garotada mais gosta: passeios, 
toboágua, oficinas, acantonamento, noite da pizza e sorvete. 

Só restam vagas para meninos e meninas de 11 a 12 anos. São 
R$ 185 e o valor inclui as atividades, as refeições (café da manhã, 
almoço e lanche da tarde) e as fotos do evento. As inscrições 
podem ser feitas no site da AV: associacaoviking.com.br 

Nos dias da colônia, é importante trazer de casa duas mudas 
de roupas, dois pares de calçados confortáveis, protetor solar, 
repelente, kit de higiene pessoal (escova e pasta de dentes, sabo-
nete, xampu e outros materiais para banho) e a carteira do VOAM. 
Apenas as crianças acompanhadas pelo responsável podem usar 
o transporte da Volvo para chegar à Colônia de Férias. Não traga 
objetos como celulares, tablets e outros equipamentos eletrônicos. 

DE PORTAS ABERTAS
Após a manutenção nas férias, a academia reabre as portas em 14 

de janeiro. As aulas são supervisionadas por profissionais de educa-
ção física. Você precisa de atestado médico e, para os funcionários, é 
obrigatória a emissão pelo setor de saúde da Volvo. A academia também 
oferece serviço de avaliação física para identificar os objetivos e metas 
de quem vai começar. O agendamento pode ser feito na página da AV 
na internet: associacaoviking.com.br

PURA DIVERSÃO
As atividades de recreação 
para a criançada estão de 
volta e acontecem sempre aos 
sábados e domingos, junto 
das churrasqueiras individuais, 
das 13h às 18h. A estrutura 
de lazer tem cama elástica 
e brinquedos infláveis para 
as crianças. Não é preciso 
reserva.

RESERVA DO CENTRO DE EVENTOS
O sistema de reservas já está funcionando para associados pelo site 

da AV: associacaoviking.com.br. O local está disponível a partir de 
janeiro. Confira os valores, regras de uso e serviços do espaço. É impor-
tante atenção ao termo de aceite para a confirmação. 

NÃO ESQUEÇA
Para os eventos na AV, asso-
ciados precisam ter crachá e 
os dependentes, a carteira do 
VOAM e documento com foto. 
Para convidados, nome e CPF 
na lista com antecedência e do-
cumento com foto para entrar.

ATIVIDADES INFANTIS
Os brinquedos, como inflável e 
cama elástica, estão à dispo-
sição dos pequenos aos finais 
de semana na AV. Sábados e 
domingos das 13h às 18h tem 
atividades de recreação. 

PIZZA E NATUREZA A colônia oferece várias atrações pra garotada

ZEN Aula de Yoga na academia da AV, que volta em 14 de janeiro
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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

17h30 ás 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

Saúde e bem-estar
Condicionamento físico Se você está sem praticar esporte, é uma boa 
maneira de retomar com ganhos para a saúde, melhora cardiorrespirató-
ria e mais resistência. Em 2019, as aulas serão às segundas e quartas 
das 17h30 às 18h30 e terças e quintas das 17h30 às 18h30. É de 
graça e para participar você precisa apenas apresentar atestado médico.

Treinamento de corrida O Viking Runners vai passar por uma reformu-
lação em 2019. Os alunos poderão optar por duas turmas. As aulas se-
rão segundas e quartas ou terças e quintas das 17h30 às 18h30. Quem 
participar terá o auxílio de profissionais capacitados, com educativos de 
corrida, correção de técnicas e postura, além de planilhas mensais. As 
inscrições estão disponíveis no site associacaoviking.com.br

EM MOVIMENTO Equipes do Viking Runner e do condicionamento

POKER
Começa em fevereiro o ranking 2019 com duas etapas, nos dias 15 e 
27. Inscrições antecipadas no site da AV: associacaoviking.com.br

1ª ETAPA DO TRUCO
A AV dá a largada para o ranking 2019 dia 22 de fevereiro no Soccer 
Bar às 17h30. Inscrições antes das partidas. Tem mudança na premiação 
este ano. Se informe no site da AV: associacaoviking.com.br

RETORNO ÀS AULAS
Não é só nas férias que a 

garotada aproveita a estrutura 
da AV. A associação oferece 
durante o ano cursos e aulas 
que vão de esportes a ativida-
des culturais. Boa parte volta 
em fevereiro. Confira algumas 
opções:

As aulas da Escolinha 
de Futebol começam dia 2, 
sempre aos sábados, das 9h 
às 12h, para crianças de 5 a 
12 anos. 

O Projeto Capoeira e 
Cidadania apresenta aos 
mais jovens as bases da 
expressão cultural, promove o 
bem-estar e a integração. As 
aulas são às 19h às terças e 
quintas e às 9h aos sábados. 

A AV também oferece 
aulas de violão e é possí-
vel também aprender outros 
instrumentos de corda, como 
guitarra ou contrabaixo. 
Precisa ter mais de 7 anos. 
Aos sábados das 14h às 
17h. Cada aula tem uma hora 
e em turmas com, em média, 
três alunos.

Já o Projeto Atleta do 
Futuro, ligado ao Sesi, será 
retomado em março, com 
treinos de futebol, sempre 
às segundas e quartas das 
14h30 às 16h30.

Então aproveite a volta 
às aulas, escolha a atividade 
que mais gosta e participe. 
Informações sobre matrículas 
e valores com a AV.



UMA SELEÇÃO DOS EVENTOS QUE AGITAM A AV
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ACONTECE Associação dos 
Funcionários da Volvo

REVELANDO TALENTOS
A AV ofereceu cursos em 2018 com grande adesão dos associa-

dos e que revelaram diferentes aptidões dos participantes. 
A oficinas Fazendo Arte na AV, orientadas pelo artista plástico e 

artesão Cláudio Belmudes, ensinaram uma diversidade de técnicas e 
apresentaram materiais inovadores. “Durante o ano abordamos diversos 
temas, como pintura e decoração em gesso e peças de cerâmica, MDF, 
terrários e minijardins, pontilhismo, além das oficinas temáticas para o 
Dia das Mães e o da Mulher, Páscoa e Natal”, disse o professor. 

Já no curso de cerveja artesanal, os participantes conheceram 
a história da bebida e aprenderam um método de produção com o 
mestre cervejeiro Guilherme Cominese. E degustaram o resultado 
numa grande confraternização no final. “O curso apresenta aos 
alunos o processo básico para que passem a produzir a própria 
cerveja”, afirmou o professor. 

E para quem quer desenvolver os dotes culinários, a oficina 
Cozinha Fácil revelou uma variedade de pratos: massas, comida de 
boteco, frutos do mar. Não faltou espaço para pratos saudáveis e 
low carb. Para este ano, fique ligado no cardápio de novidades em 
cursos e oficinas que serão oferecidos pela AV.

JOGOS ELETRIZANTES
Johan Van Deursen venceu o Toneio de Poker 2018. Sergio Cruz 
foi vice e Laurent Passy, o terceiro. Os três vão receber de prêmio 
cartões-presente. Participaram da final os 12 melhores do ranking se-
mestral e os quatro melhores do Torneio de Repescagem. No Torneio 
de Truco, a dupla Renata Lima e Cleverson Moreira venceu a 10ª e 
última etapa de 2018. No ranking anual, Sidney Liebel e Marcos de 
Souza foram os campões e vão receber como prêmio uma mesa de 
truco personalizada. Renata Lima e Cleverson Moreira conquistaram o 
segundo lugar e Genésio Silva e Sérgio Wambier, o terceiro.

GRAMADO 2019
É o destino da excursão da AV 
em junho. Saída dia 19 à noite e 
retorno na noite do dia 23. Viagem 
em ônibus double deck. O pacote 
inclui lanche na viagem, hotel, 
passeios a atrações turísticas e 
refeições. Pode ser parcelado. In-
formações com Leandro, no ramal 
5934, ou no site da associação: 
associacaoviking.com.br

PESCARIA NO PANTANAL
A viagem para Corumbá (MS) será 
de 19 a 24 de junho de 2019. 
Inclui transporte em ônibus double 
deck, diárias no Hotel Nacional 
com café da manhã, barco, pilotei-
ro, iscas, gelo e bebidas no barco. 
Apenas 25 vagas. Informações so-
bre valores e parcelamentos no site 
da AV: associacaoviking.com.br 

ARTE Cursos da AV uniram aprendizagem e confraternização

SHOW DE ÁGUAS 
O grupo que viajou a Foz do 
Iguaçu no feriado da Proclama-
ção da República visita Itaipu. A 
excursão da Associação Viking 
reuniu 42 participantes 

FINAL Jogadores do Torneio de Poker, que já tem os campões
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A 5ª Etapa de 2018 foi em 11 de novembro. 
Mais de 800 atletas participaram e 220 deles 

eram da equipe da casa. Foram dois percursos: de 
5,5 e de 11,5 quilômetros. A organização inverteu o 
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 exposi-
ção de caminhões Volvo VM, FMX e FH, que deram a 
largada da prova com um buzinaço. Os três primeiros 
de cada categoria ganharam troféus. E todos os 

Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias reuniu 220 corredores da Volvo

UM MAR AZUL DE ATLETAS

competidores receberam medalhas.
A Assessoria Volvo garantiu aos atletas, além da 

guarda de pertences, um caprichado café da manhã 
e orientações no aquecimento para a prova. Emer-
son Sanders, da área de Comunicação, pratica o 
esporte há 11 anos e treina na AV. “Sempre participo 
da corrida rústica. O esporte só traz ganhos para a 
saúde, o bem-estar e a qualidade de vida”, afirmou. 
Edson Teider, da área financeira, corre há 8 anos e 
participou da corrida junto com a esposa e os dois 
filhos. “Treino todas as terças e quintas. Os ganhos 
são imensos: redução de peso, colesterol, pressão. 
Outra vantagem é a integração com colegas e com a 
família por meio do esporte.”

VITÓRIA COLETIVA Mais de 800 corredores de todas as idades participaram do evento na Volvo 

NOVO CONSELHO 
CONSULTIVO DA AV
A chapa única “AV com Vc 4.0” 
foi eleita para a gestão 2019-
2021. O representante será 
Amaral Silva (20M) e a vice, Fer-
nanda Rosty (Bloco F). Integram 
a Comissão Social José Carlos 
Oliveira (P 171), Renne Couti-
nho (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). A 
posse é em fevereiro.
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CAMPEÕES DOS JOGOS DO SESI
A Volvo foi campeã estadual em três modalidades dos jogos, 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, venceu os Correios 
por 2 a 0. Já a equipe do futsal masculino, após um empate no tempo regu-
lamentar, derrotou o Botica nos pênaltis por 2 a 1. No futebol Sete Master 
a vitória na final 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. Parabéns aos atletas.

UM TIMAÇO
Nas fotos, as equipes da 
Volvo vencedoras nos Jogos 
Estaduais do Sesi. Ao todo, 
60 atletas participaram da 
competição em Carambeí, 
nos Campos Gerais



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

SAÚDE NO VERÃO

Nas férias de verão, nada melhor do que 
aproveitar os dias mais quentes viajan-

do com a família, seja no litoral ou no interior. 
Esses são os destinos escolhidos por grande 
parte dos beneficiários do VOAM nesta época 
do ano. Para garantir a tranquilidade no período 
de descanso e também nas viagens à trabalho, 
o VOAM proporciona, em parceria com a Amil, 
atendimento de urgência e emergência fora de 
Curitiba e Região Metropolitana. 

Antes de viajar, é importante que os benefi-
ciários do VOAM verifiquem a disponibilidade 
da rede parceira na região de destino. Isso 

Parceria proporciona atendimento de urgência e emergência fora de Curitiba e região

pode ser feito por meio do site da operadora de 
saúde: www.amil.com.br (clique em rede cre-
denciada e digite o CPF). É importante ressaltar 
que apenas casos de urgência e emergência 
serão cobertos e que não é permitido o uso da 
rede Amil para atendimentos eletivos. Nesse 
caso, haverá cobrança integral de todas as 
despesas. Confira no texto abaixo as diferenças 
entre os tipos de atendimento.

Em caso de dúvida sobre como proceder, 
consulte diretamente o VOAM por meio do 
telefone 0800-643-8586 e ainda pelo e-mail: 
voam@volvo.com 

Consulta eletiva É aquela programada com antece-
dência, que pode aguardar alguns dias ou até semanas, 
como a de rotina para acompanhamento de saúde.
Caso de urgência É aquele em que o paciente 
tem uma situação que necessita de resolução e 
tratamento rápidos. Aqui são enquadradas dores 
repentinas e agudas, febre alta e que não baixa, 

TIPOS DE ATENDIMENTO

dores abdominais fortes, que podem evoluir para 
algo mais grave.
Caso de emergência É o quadro em que o 
paciente corre risco de morte ou de incapacidade 
permanente. Nele, a ação de médicos e enfermeiros 
precisa ser imediata, como em infartos e acidente 
vascular cerebral. 

FÉRIAS


