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Garotada se divertiu pra valer 
na Colônia de Férias da AV

TCHIBUM
O mergulho na piscina 
do Clube Mercês é
uma das atrações mais 
esperadas pelas crianças
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CONHEÇA A SOP ESPECIAL UM CHEIRO VOAM

Brasil registra mais de 2 
milhões de casos por ano 
da Síndrome do Ovário 
Policístico. 

Dia da Mulher terá 
massagem, manicure e 
dicas de maquiagem na AV. 
Programe-se.

Primeira edição do ano 
do Fazendo Arte na 
AV ensinou a arte dos 
aromatizadores.

Saiba como usar o 
benefício farmácia, que 
tem subsídio de 70% na 
compra de remédios. 
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RISCO ELEVADO
Conheça a SOP, doença muito frequente na idade reprodutiva. 
Brasil registra mais de 2 milhões de casos todos os anos

A Síndrome do Ovário Policístico, a 
SOP, é um distúrbio hormonal que 

atinge mulheres na fase de reprodução. 
Uma das mais comuns desordens nesta 
longa etapa da vida, sua prevalência é 
superior a 16% em algumas populações 
do mundo. Estudos apontam que 85% 
das causas de irregularidade menstrual de 
mulheres jovens é provocada pela SOP. 
No Brasil, segundo dados do Hospital 
Albert Einstein, são mais de 2 milhões de 
casos por ano.

O que provoca a doença ainda é uma 
incógnita e vários fatores podem estar 
envolvidos na sua origem. “A relação com 
os desvios do metabolismo lipídico, feito 
a partir da gordura, e glicídico, do carboi-
drato, são alvo de muitos estudos porque 
a SOP hoje é vista como uma doença 
metabólica”, explica o médico ginecologis-
ta André Nery Feres, do VOAM. 

Segundo ele, as principais caracte-
rísticas clínicas da SOP são a presença 
de hiperandrogenismo, que é o excesso 
de hormônios masculinos, entre eles 
a testosterona. Este e outros fatores 
associam-se à falta de ovulação, conhe-
cida como anovulação.  

Sintomas, diagnóstico e tratamento

O médico explica que, assim como as 
causas ainda são investigadas, também 
não há um consenso quanto ao que deter-
mina a SOP. Mas, segundo ele, a síndro-
me tem características muito sugestivas, 

como alteração dos parâmetros do ciclo 
menstrual associada a menos quantidade 
e qualidade da ovolução. A este padrão, 
somam-se sintomas e sinais clínicos 
importantes como atraso ou períodos sem 
menstruar, cólica, pele e cabelos oleosos, 
acúmulo de gordura na região mais central 
do abdome, acne e manchas específicas 
na pele mais expressivas em axilas, virilha 
e vulva. “Nem todos os sintomas neces-
sariamente se fazem presentes e a síndro-
me não é considerada como infertilidade 
primária, já que é possível reverter com 
tratamento e mudanças na qualidade de 
vida”, afirma André Feres.

O diagnóstico é por exame físico para 
detectar as alterações no corpo e exames 
laboratoriais e de imagem, entre eles o 
ultrassom pélvico. A síndrome é definida 
quando ao menos duas destas alterações 
são identificadas: 1) o aumento da produ-
ção de hormônios masculinos, 2) mens-
truação irregular e 3) ovários multicísticos 
que, em casos específicos, fazem com 
que eles aumentem de volume.

“Hoje existem recursos clínicos e cirúr-
gicos importantes no tratamento”, explica o 
médico. Incluem pílulas anticoncepcionais 
para regularizar a menstruação e um remé-
dio conhecido como metformina, usado 
para o diabetes, o que mostra relação na 
origem das duas doenças. O controle do 
colesterol, do peso, o uso de hormônios 
que elevam a fertilidade e a atividade física 
são fundamentais. Em casos muito resis-
tentes, é preciso cirurgia.

MULHER
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A SOP é uma das cinco doenças ginecológicas que mais afetam as mulheres. O médico do 
VOAM André Nery Feres diz quais são as outras quatro em ordem decrescente de incidência

1. VULVOVAGINITES Alteração inflamatória ou infecciosa da vulva, vagi-
na e colo do útero. O que causa Queda de imunidade sistêmica e genital 
somadas à proliferação de germes. Sintomas Desde intensa coceira e 
ardência vaginal ao urinar até odor desagradável. Diagnóstico História 
da paciente e exame clínico. Como tratar Com antibióticos e substâncias 
que estimulem e mantenham o equilíbrio imunológico, além de mudanças 
nos hábitos alimentares, apoio psicológico e redução do stress. 

2. ENDOMETRIOSE O endométrio, tecido que reveste o interior do 
útero, implanta-se fora do órgão. O que causa A teoria mais aceita é a 
presença de endométrio, que é liberado na menstruação, no interior do 
abdome e superfície de órgãos como ovários e trompas. Sintomas Os 
mais comuns são cólicas menstruais e dor no ato sexual progressivos. 
Diagnóstico Exames de imagem e videolaparoscopia. Como tratar 
Parte significativa dos casos precisa de cirurgia específica. 

3. MIOMAS UTERINOS Crescimento de tumores benignos no útero 
geralmente entre 30 a 50 anos. O que causa Áreas específicas das 
três camadas principais do útero começam a competir com o supri-
mento sanguíneo e hormonal de áreas ao redor.  Sintomas Dor pélvica 
crônica e no ato sexual e aumento da menstruação. Diagnóstico Clíni-
co e por exames de imagem. Como tratar Medicamentos. Em alguns 
casos, é preciso cirurgia.

4. DOENÇAS INFLAMATÓRIAS PÉLVICAS Infecção dos órgãos 
reprodutores femininos. É a mais rara das cinco, mas não menos 
importante. Atinge 3% das mulheres, a maioria jovem e sexualmente 
ativa. Pode provocar infertilidade. O que causa Bactérias sexual-
mente transmissíveis se propagam da vagina para o útero, as tubas 
uterinas ou os ovários. Sintomas Os mais comuns incluem dor pélvi-
ca e febre. Pode haver secreção vaginal. Diagnóstico Clínico. Como 
tratar Antibióticos, mas pode exigir cirurgia. 

AS MAIS COMUNS

3EDIÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

em cada 15 mulheres em 
idade reprodutiva tem SOP 
e mais de 2 milhões de 
casos por ano são diagnos-
ticados no Brasil.

das causas de irregularida-
de menstrual das jovens é 
pela SOP.

a 80% das mulheres voltam 
a ovular com tratamento 
para a SOP e 40% a 50% 
engravidam.

Fontes: Sociedade Brasileira de Endocrinolo-
gia e Metabologia e Hospital Albert Einstein

TRABALHO
A SOP atinge as mulheres 

na idade de reprodução, 
que coincide com 

o seu período 
mais produtivo 



PROGRAMAÇÃO DA AV  AGENDA MARÇO 2019Associação dos 
Funcionários da Volvo

O Vikingfamília4 MAR/ABR 2019

Torneio de truco

TORNEIO DE POKER

Cozinha Fácil

DIA 22

DIA 21

Segunda etapa do ranking 2019. 
No Soccer Bar, às 17h30. Inscri-
ções antes das partidas.

O primeiro semestre terá 10 
etapas do ranking 2019 e em 
março tem duas nos dias 8 e 
27. No Soccer Bar, sempre às 
18h. Inscrições no site da AV: 
associacaoviking.com.br  

Recomeça uma das atividades 
mais frequentadas em 2018. 
Às 18h. Saiba mais no site da 
AV: associacaoviking.com.br

DIVERSÃO PARA 
AS CRIANÇAS
Todo sábado e domingo, das 
13h às 17h, tem oficinas para a 
criançada na Rua do Lazer, além 
de brinquedos como inflável e 
cama elástica, à disposição dos 
pequenos próximo às chur-
rasqueiras, quiosques e salão 
Araucária. Venha se divertir.

ACADEMIA COM CARA NOVA
Quem voltar às atividades vai perceber mudanças. O novo layout 

ampliou o espaço e permite uma circulação melhor. As atividades são 
gratuitas para sócios e dependentes. Antes de começar, é preciso 
apresentar atestado médico. Para funcionários, via ambulatório Volvo. Já 
dependentes, via rede credenciada ao VOAM. Inscrição na academia.

TREINAMENTO PARA OS JOGOS DO SESI
A AV já retomou os treinamentos de vôlei, basquete e futsal. O vôlei 

masculino é às segundas e o feminino às quintas sempre às 17h30. 
Já o basquete masculino é às terças também às 17h30. O futsal 
feminino é sábado à tarde. Acesse o site da AV para se informar sobre 
as outras modalidades: associacaoviking.com.br

Dia da Mulher é na AV

O dia 9 terá uma programação especial para elas. Massa-
gem, manicure e dicas de maquiagem com produtos Mary 

Kay das 13h às 18h. Mas na AV todo dia é delas. Prova disso são 
as atividades de Zumba, Step, Jump, Localizada, Abdominal e Pi-
lates oferecidas na academia. “São as preferidas pelas mulheres”, 
conta a professora Thayany Bardi. 

A principal motivação, segundo Thayany, é a busca por saúde. 
“As aulas melhoram a capacidade cardiovascular e trazem mais 
disposição e aptidão para o dia a dia. As mulheres passam por 
muitas mudanças hormonais durante a vida e a atividade física é 
importante na regulação desses hormônios. E, como consequên- 
cia, ainda ajuda na beleza”, afirma. As aulas combinam força e 
aeróbico e são gratuitas para funcionários e dependentes.

AV NO CARNAVAL
Dias 2 e 3 Funcionamento nor- 
mal Dia 4 Fechada Dias 5 e 6 
Horário de domingo. 

EM MOVIMENTO A profes-
sora Thayany Bardi dá aula 

de Jump na academia da AV

MAIS ESPAÇO A academia ampliou as áreas de circulação
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Torneio de truco
DIA 15

Terceira etapa do ranking 2019. 
No Soccer Bar às 17h30. Inscri-
ções antes das partidas.

NÃO ESQUEÇA
Para os eventos na AV, associados 
precisam ter crachá e os depen-
dentes, a carteira do VOAM e docu-
mento com foto. Para convidados, 
nome e CPF na lista com antece-
dência e documento com foto.

ORIENTE-SE Horários de espaços e atividades na Associação Viking

seg a qui 17h30 às 18h30

seg, qua e sex 18h30 às 19h

seg e qua 17h30 às 18h30

ter a qui 16h às 12h sex 16h às 
24h sáb 10h às 24h dom 10h 
às 22h

1 seg feminino e qui, masculino  |  2 Domingos e feriados

ter e qui 6h30 e 17h30

seg, qua e sex 16h às 17h

seg e qua 14h às 16h30

seg a sex 6h15 às 12h45

ter e qui 19h às 21h sáb 9h às 12h

seg e qui 17h30

ter a qui 16h às 23h sex 16h às 
24h sáb 10h às 18h dom 10h 
às 18h2

ter a qui 10h às 22h sex e sáb 
10h às 2h dom 10h às 22h

ter a sex 14h30 às 22h30 sáb 
e dom 10h às 18h

seg a sex 15h às 20h

sáb e dom 13h às 17h

seg, qua e sex 17h30 às 18h30

Cond. físico

Alongamento

Treino corrida

Churrasqueiras

Ginástica step, local, jump

Atleta do Futuro

Treino vôlei1

Empório churrasco

Musculação tarde

Atividades recreativas

Zumba

Quadras esportivas

Musculação manhã

Capoeira

Pilates

Salão de festas

NA AV

seg, qua e sex 12h às 13h

Yoga

NA AV

sáb 9h às 12h

Escolinha Futsal

Venha treinar corrida e condicionamento

O Viking Runners tem vagas abertas para in-
crementar seus treinos. São aulas dirigidas 

e assessoria durante as provas. Você terá orienta-
ção técnica e teórica personalizada, com planilhas 
de exercício por aluno, avaliação de desempenho 
e progresso físico, além do acompanhamento em 
provas do Calendário de Corridas da AV. Apenas 
R$ 60 por mês descontados em folha. São duas 

TORNEIO DE POKER
O ranking 2019 tem duas etapas 
em abril. Será nos dias 10 e 26. 
No Soccer Bar sempre a partir 
das 18h. Inscrições no site da AV: 
associacaoviking.com.br  

Cozinha Fácil
DIA 11

Outra edição de um dos sucessos 
da associação. Começa às 18h. 
Acesse o site da AV para saber 
mais: associacaoviking.com.br

PILATES NA AV
Aumente sua flexibilidade e qualidade de vida. O Pilates beneficia o 
corpo e a mente ao trabalhar a força, o alongamento, a concentração, a 
respiração e a consciência corporal. As aulas são terças e quintas em 
dois horários, 6h30 às 7h15 e 17h30 às 18h15. São R$ 80 por mês e 
as vagas limitadas. Inscreva-se no site da AV: associacaoviking.com.br 

AV NA PÁSCOA/TIRADENTES Dia 19 Horário de domingo Dias 20 e 21 horário de fim de semana. 

PROFISSIONAL A AV oferece orientação técnica e teórica e os treinos são duas vezes por semana 

turmas: às segundas e quartas e às terças e quin-
tas, das 17h30 às 18h30. Se você tem tempo, 
pode treinar além dos dois períodos.

Condicionamento físico Melhore sua con-
dição cardiorrespiratória e resistência. São duas 
turmas de 25 alunos cada. Às segundas e quartas 
e terças e quintas, às 17h30. Precisa de atestado 
médico. Se inscreva em associacaoviking.com.br  



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

OS SEGREDOS DOS AROMAS
O Fazendo Arte na AV começou com tudo em 2019. Na primeira 

edição, em 30 de janeiro, o artista plástico e artesão Cláudio Belmudes 
ensinou todos os segredos para fazer aromatizadores de ambientes, 
sachês perfumados e água de lençóis. “As pessoas estão cada vez mais 
interessadas pelas aulas. Temos um público já fidelizado, que não perde 
uma edição da atividade, que a cada mês traz uma técnica diferente”, 
explica Belmudes.

Uma das participantes assíduas é Eliane Aragão Gonçalves. “Gosto 
demais. Sou apaixonada por artesanato e na oficina a gente faz a peça 
e leva para casa, junto com o conhecimento de como produzir. Dá uma 
sensação de orgulho ter algo que a gente mesmo produziu. Não perco 
uma edição”, afirma. Essa edição contou com a participação de 30 pes-
soas. Fique atento à agenda e à intranet para acompanhar as próximas.

AV LEVA VOCÊ PARA FOZ DO IGUAÇU E GRAMADO EM 2019

SUCESSO A última edição teve 30 alunos, que aprenderam a 
arte dos aromatizadores de ambientes e dos sachês perfumados

PREMIAÇÃO 
DO TRUCO 2018

Depois de 10 etapas entre 
fevereiro e novembro, conheça as 
três melhores duplas do campeo-
nato de truco 2018 da AV: 

10 lugar
Sidnei Libel e Marcos de Souza
20 lugar
Renata Ferreira de Lima e Clever-
son Moreira Skrzypietz
30 lugar
Genésio Silva e Sérgio Wambier

Os vencedores receberam, 
respectivamente, mesa persona-
lizada de truco e kit de utensílios 
para churrasco. 

CONVÍVIO Na foto superior, 
Sidnei e Marcos, os campeões. 
O campeonato é uma festa que 
reúne amigos o ano todo

PREPARE AS MALAS

FOZ DO IGUAÇU Destino certo para aproveitar o 
feriado da Proclamação da República, de 14 a 17 
de novembro. Entre várias atrações, a excursão inclui 
visitas às Cataratas, compras no Paraguai e Duty 
Free. No pacote, transporte em ônibus dois andares e 
diárias no hotel AVM com café da manhã. Verifique os 
valores no site AV: associacaoviking.com.br

GRAMADO Junho é um dos meses preferidos para 
viajar à cidade da serra gaúcha. O friozinho combina-

do com a arquitetura alemã ressalta toda a beleza do 
lugar. A saída será dia 19 à noite e retorno no dia 23 
também à noite. O pacote inclui viagem em ônibus 
double deck, lanche no hotel, passeios pelas atrações 
turísticas e refeições. São R$ 1.700 para associados 
e R$ 1.800 para convidados. Você pode parcelar em 
até sete vezes. O preço é diferenciado para crianças 
até 10 anos. Informações com Leandro (ramal 5934) 
ou no site da AV: associacaoviking.com.br

VERDE Gramado atrai pela paisagem de montanha

GIGANTE As cataratas e duto da usina de Itaipu

Fotos: Flickr



O s dias são contados no calendário. Quando 
entram em férias, as crianças já aguardam 

ansiosas a Colônia de Férias da AV. “Eu fico espe-
rando os dias porque é muito legal. Não vejo a hora 
de fazer as atividades. As minhas preferidas são os 
passeios e o toboágua”, conta Yasmin Olindino da 
Silva Mendes, que tem 10 anos e é filha de Edson 
Luis Mendes, do prédio 25.

“O que mais gosto no verão é a piscina e no inverno 
o Caça Monstro”, diz Laura Von Schartn Albino, filha 
de Antônio Albino, do prédio 220. Para Manuele Vitória 
de Paula Melo, de 9 anos, as atividades são tão legais 
que “a gente guarda para a vida”. Ela é filha de Marcos 
Vinícius de Paula Melo, do prédio 40.

As atividades na Colônia de Férias são variadas e 

Criançada se divertiu pra valer em mais uma edição da colônia de férias

FÉRIAS COM MUITO AGITO

FELICIDADE Piscina, brinquedos, torta na cara, toboágua. A diversão foi o destaque da colônia

7EDIÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

ELAS FAZEM A AV ACONTECER

Academia atrai público feminino que busca saúde e qualidade de vida

“Quando parei de fumar vim para a AV fazer 
atividade física. Adoro, porque as aulas são bem 
completas e a estrutura muito boa. Ganhei resis-
tência e força” Maria de Fátima Araújo Bill

“Comecei nas aulas de Zumba. Depois me animei 
e comecei também no abdominal, jump e vôlei. 
A estrutura é muito boa. As atividades mudaram 
minha disposição” Carolina Fávaro Araújo Lima

adequadas a cada faixa etária. Participam crianças de 
5 a 12 anos. “A brincadeira do Canibal aconteceu logo 
no início e tivemos que correr bastante. Fiquei até com 
dor nas pernas porque em casa eu estava sedentária. 
É legal demais”, diz Yasmim Becker, de 11 anos, filha 
de Cléberson Luiz Becker, do prédio 140. Lorena 
Holzmann, de 11 anos, concorda: “essa é a parte mais 
divertida das minhas férias”. Ela é filha de Alan Holz-
mann, do Bloco G, e Adriane Holzmann, do Bloco F.

Na edição de verão da colônia, as atividades na 
água merecem destaque. Além do toboágua, um dos 
passeios mais esperados é a piscina. As crianças 
passam algumas horas no Clube Mercês e se diver-
tem em mergulhos, sempre acompanhadas de perto 
pelos monitores. 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

CONSELHO CONSULTIVO DA AV TOMA POSSE
Os novos representantes do Conselho Consultivo da AV tomaram posse 

em 5 de fevereiro. Confira quem faz parte: Representante Amaral Silva (20M) 
Vice Fernanda Rosty (Bloco F) Comissão Social José Carlos Oliveira (P 171), 
Renne Coutinho (P 30M), Caren Caravanti (Bloco G), Alexandre Colatusso 
(P 220) e Daniel Sasaki (Bloco F) Conselho Fiscal Maristela Salmoria 
(P40) Comissão Disciplinar Diogo Faria (P 40M), Leonardo Lima (P 10), 
William Fernandes (P90), Edvaldo Moretti (P 30) e Glaucio Cararo (Bloco A) NOVO O conselho da associação



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

SAIBA COMO USAR

A Volvo mantém convênio com a Vidalink, 
que oferece uma rede ampla e completa 

de farmácias em Curitiba e Região Metropoli-
tana para o funcionário adquirir medicamentos 
sem desembolsar nada na hora da compra.

Mas é importante saber que nem todo tipo 
de remédio e produto oferecido pelas farmácias 
é coberto pelo VOAM. Entre eles, estão os de 
cuidado pessoal, como cosméticos, filtro solar, 
sabonetes, xampus, absorventes, preservativos, 
remédios para tratamento de infertilidade e me-
dicamento importado. A lista inclui também leite 
infantil (mesmo com receita), chupetas, mama-
deiras e fraldas, aparelhos para inalação, medir 
a pressão, diabetes, termômetros, entre outros.

Para os remédios disponíveis, fique atento 
às seguintes restrições: 1) adquiridos em data 
anterior à emissão da receita; 2) em quantidade 
superior à prescrita; 3) com cópia de receita já 
usada, com exceção aos casos de uso contí-
nuo; e 4) receitas de uso contínuo após o prazo 
de validade da receita (um ano para anticoncep-
cional e seis meses para os outros casos). 

Para compra de medicamentos acima de 

Uso correto do benefício farmácia garante subsídio de 
70% do valor da compra de medicamentos cadastrados

R$ 500, é preciso a aprovação do VOAM. 
Também é proibido comprar para não depen-
dentes, como pais e primos.

As restrições são importantes para garantir 
os benefícios que o VOAM oferece. O subsídio 
é de 70% para remédios com receita. A cobran-
ça da coparticipação de 30% se dá diretamente 
na folha de pagamento do funcionário no último 
dia útil do mês. Na compra sem receita médica, 
o valor debitado é integral.

Para compras em farmácias conveniadas, o funcio-
nário ou dependente precisa apresentar a carteira 
do VOAM com um documento de identidade.

Você consulta a rede de farmácias, assim como 
extrato de utilização, no site www.vidalink.com.br
Para conhecer todas as exclusões, consulte o regu-
lamento no link www.voam.com.br/regulamento. 
A lista está na página 22. E, em caso de dúvida, 
sempre procure o departamento responsável para 
análise prévia antes de fazer a compra.

+ INFORMAÇÃO

ACESSE A página do regulamento no site do VOAM, onde você conhece a lista de medicamentos restritos


