
MEIO AMBIENTE O RISCO ESTÁ NO AR

EM GRANDE ESTILO

Poluição atmosférica das grandes cidades é um dos principais desafios de saúde pública
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ESPECIAL MOTORES DIA DAS MÃES VOAM

Programação especial da 
Casa Verde vai celebrar o 
Dia Mundial do Meio 
Ambiente.

O 8º Viking Collectors 
Encontro de raridades 
reuniu carros clássicos, 
originais e antigos.

Associação terá dia 
especial em 12 de maio 
ainda mais organizado  
e sem filas.

Siga os cinco passos e 
saiba como agir na hora 
de um atendimento 
médico ambulatorial.
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AV traz de volta Oliviking, evento que une esporte e integração

CARA NOVA
Abertura da Oliviking 
em 2011. Na edição 
2019, haverá novidades
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OS PERIGOS DO AR
Desafio de saúde pública, poluição atmosférica provoca danos 
aos sistemas respiratório, cardiovascular e imunológico

A OMS (Organização Mundial da Saú-
de) calcula que a poluição do ar mata 

mais de 50 mil pessoas por ano no Brasil e 
é um dos grandes desafios da saúde pública 
no país, aponta estudo de 2018. 

Relatório da revista científica The Lancet 
diz que uma de cada seis mortes no mundo 
é por poluição. A contaminação do ar teve 
o maior impacto: dois terços dos óbitos. 
Segundo a OMS, a poluição do ar mata mais 
de 7 milhões de pessoas por ano no planeta, 
número que supera Aids e malária juntas.

As doenças mais comuns 

A poluição atmosférica é a contaminação 
do ar por gases, líquidos e partículas sólidas 
em suspensão, material biológico e até ener-
gia. Reduz a expectativa de vida e é a causa 

desde doenças simples às crônicas. 
 “O grau de incidência e de gravidade de-

pende do nível da poluição e das substâncias 
envolvidas. Crianças e idosos costumam ser 
os mais afetados”, explica a médica pneumo-
logista Adriana Purcote, do VOAM.

Segundo ela, as lesões começam com irri-
tação na garganta, olhos e nariz. A exposição 
muito intensa pode causar náuseas, vômitos 
e até perda de consciência, com desmaios. 

Mas o grande risco está na exposição 
contínua, mais comum em grandes cidades. 
Desencadeia danos aos sistemas respirató-
rio, cardiovascular e imunológico. “Nas vias 
aéreas, pode desenvolver ou piorar a asma, 
bem como uma dificuldade no controle da 
doença. Também causar a DPOC, grupo de 
doenças pulmonares que bloqueiam o fluxo 
de ar e dificultam a respiração, como bron-
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URBANO Imagem aérea de Curitiba. O risco maior dos efeitos da poluição está nas grandes cidades

Foto: Pedro Ribas/PMC.  Vetor da capa sobre meio ambiente: freepik.com
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Cinco atitudes para a sociedade perseguir

O que você pode fazer pra reduzir a poluição

Fontes: OMS, The Lancet e eCycle

1. Ter limites claros para os níveis de poluição nos 
ambientes urbanos e rurais e um monitoramento 
constante da qualidade do ar.
2. Conservar e ampliar as áreas florestais, reservas 
ambientais e áreas de proteção ambiental naturais, 
além de reflorestar áreas degradadas. Nos espa-
ços urbanos, conservar e criar áreas verdes, como 
bosques, praças, parques e corredores verdes.
3. Incentivar uso de meios de transporte alterna-
tivos ao carro e implantar sistemas de transporte 
coletivo de qualidade.
4. Incentivar o uso de instrumentos que minimizem 
as emissões de poluentes, como catalisadores 
automotivos, filtros nas fábricas e usinas, tratamen-
to de resíduos etc.
5. Fazer o controle e a fiscalização das queimadas 
em lavouras, áreas de pastagens e em regiões de 
cobertura vegetal natural.

1. Ande de bicicleta Além de exercitar o corpo 
e contribuir para a saúde, você economiza com-
bustível.
2. Use o transporte público Você contribui para 
a melhora do trânsito e a redução de emissões.
3. Evite queimadas Não queime folhas, papéis, 
restos de madeira e outros resíduos. Queimadas 
liberam grande concentração de dióxido de carbo-
no na atmosfera e contribuem para o aquecimento 
global. Procure descartar esses materiais via coleta 
seletiva de lixo.
4. Organize um grupo de carona Tire o carro 
da garagem só quando for realmente necessário. 
Se você conhece duas ou mais pessoas que usam 
o carro para ir ao trabalho e moram na mesma 
região, compartilhe a viagem.
5. Plante árvores As árvores sequestram gases 
tóxicos e devolvem oxigênio à natureza. Com isso, 
ajudam a purificar e umedecer o ar. Se você tem 
espaço, uma única árvore que você planta já ajuda.

COMO EVITAR A POLUIÇÃO DO AR

NO SEU DIA A DIA 
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mil pessoas morrem por ano 
no Brasil por causa da polui-
ção atmosférica

milhões de pessoas morrem 
por ano no mundo por causa da 
poluição, número que supera os 
óbitos de Aids e malária juntos

é o lugar do Brasil entre os pa-
íses com mais alto percentual 
de mortes por poluição

quite, enfisema e pneumonia. Todas essas 
situações levam à perda progressiva da capa-
cidade pulmonar”, conta a médica.

Segundo Adriana Purcote, a exposição 
crônica à poluição atmosférica provoca 
também aumento dos casos de câncer, prin-
cipalmente de pulmão, e de doenças cardio-
vasculares, já que a poluição agride os vasos 
sanguíneos. “Isso favorece a aterosclerose, a 
formação de placas nas paredes das artérias, 
que pode obstruir o fluxo sanguíneo cerebral 
e cardíaco. A exposição ao ar poluído tam-
bém eleva a pressão arterial e a frequência 
cardíaca. Alterações que, com o passar do 
tempo, agravam os danos do sistema cardio-
vascular”, afirma ela. 

“Como pneumologista, vejo crescer nos 
últimos anos o número de casos de pessoas 
com doenças respiratórias. Em muitos casos 
não há exposição clara ao risco. Isso nos faz 
pensar que há, com certeza, vários agentes 
que desencadeiam essas doenças. E um de-
les é a poluição atmosférica”, relata a médica.

Adriana Purcote explica que, como é um 
grupo vasto de doenças, os tipos de trata-
mento também são amplos e ao mesmo tem-
po específicos para cada uma. “Vai desde 
terapia com remédios e orientação médica 
até o afastamento de possíveis agentes e de 
áreas de alta poluição”, diz. 



PROGRAMAÇÃO DA AV  AGENDA MAIO 2019Associação dos 
Funcionários da Volvo

Sexta especial e truco
DIA 31

Venha curtir um agito ao 
som de boa música na AV. 
Com DJ Lima e a banda Orbital 
(pop e rock). Para animar ainda 
mais, a abertura será com uma 
atração interna dos inscritos 
no projeto SEU TALENTO NA 
AV, apresentação musical de 
um funcionário ou banda que 
tenha ao menos um funcionário 
Volvo como integrante. Comida 
de boteco e as facilidades que 
só a AV tem para você, como 
estacionamento gratuito e ótima 
estrutura. É de graça e cada as-
sociado pode levar até seis con-
vidados. No Centro de Eventos, 
das 20h30 às 3 da matina. 

Junto acontece a 4a etapa 
de truco do 1º turno (às 17h30) 
e a 3a etapa de truco para o 
segundo turno (às 2h). 

PESCARIA NO LAGO
A partir do dia 4 você pode pescar no lago da AV sempre nos fins de 
semana, das 10h às 16h. E de graça! A associação oferece vara de 
pesca de bambu, mas pode trazer o seu próprio equipamento. Quem qui-
ser pode levar o peixe limpo. São R$ 2  por peixe e a limpeza é feita no 
Soccer Bar. Se você preferir, pode fazer pesca esportiva. Ou seja, fisgar 
e soltar o peixe. Para participar, é só retirar o ticket no Soccer Bar.

TODOS OS SEGREDOS DA CERVEJA
A AV repete o sucesso do curso no ano passado e oferece dia 8 

de maio mais um curso módulo básico para fabricação de cerveja 
artesanal. É bem completo, com história e mão na massa, quer dizer, no 
lúpulo. A produção será armazenada por 40 dias para maturação. Para 
quem já participou do módulo básico, dia 22 de maio tem curso do 
módulo avançado, ideal para se aprofundar no mundo da cervejaria arte-
sanal. Novos conceitos e muitas dicas para fazer sua própria bebida. No 
final de cada curso tem um churrasco para acompanhar a degustação. 
Informações e inscrições em associacaoviking.com.br

HAPPY HOUR NO SOCCER BAR
Agora você e sua turma têm mais uma opção para relaxar no fim do dia. 

O Soccer Bar oferece uma nova atração todas as quintas das 17h30 às 21h: 
apresentação musical com voz e violão e os mais diversos estilos musicais. 
Começa dia 2 e em maio se repete dias 9, 16, 23 e 30. Aproveite nos-
so ótimo espaço, a segurança do estacionamento da AV, as deliciosas op-
ções do cardápio e os descontos para se reunir com os colegas de trabalho. 

APOSTE AS SUAS FICHAS
A sétima etapa do torneio de Poker será dia 3. Já a oitava eta-

pa no dia 17 e a nona em 29, sempre as 18h.  E dia 25 de maio 
tem torneio de sábado do Poker. Começa às 14h30. Inscrições no 
site da AV: associacaoviking.com.br

Dia das Mães na AV
Dia das Mães especial é em 12 de maio. E organizado para 

que ninguém perca tempo nas filas! Se você demorar mais 
de 10 minutos para entrar, não paga o almoço. Será no Centro de 
Eventos e limitado em 300 pessoas. Para funcionários, depen-
dentes e convidados. No cardápio, saladas (mix de folhas verdes, 
tomate com cebola roxa, maionese, salpicão de frango e mix de le-
gumes cozidos), guarnição (arroz branco, risoto cremoso, rondele 

de ricota com brócolis, polenta frita e farofa), carnes (medalhão 
suíno com bacon, strogonoff de carne e frango grelhado com 
ervas) e sobremesa (creme suíço, mousse de maracujá e 

salada de frutas). São R$ 39,90 por adulto e R$ 22,50 para 
crianças. Menores de 6 não pagam. Terá bingo, atividades 

especiais para as mães e de lazer para os pequenos.  
Faça reserva em associacaoviking.com.br

FAZZENDA PARK Atividades 
de lazer para toda a família em 
Gaspar (SC). Saída dia 31 de 
maio às 19h30 e volta dia 2 de 
junho à noite (sai 17h30 de lá). 
Ônibus Double Deck. São R$ 
1100 por pessoa e crianças 
até 12 anos pagam R$ 300. 
Vagas limitadas. 
COSTA DO SAUÍPE Destino pre-
ferido do litoral norte da Bahia, 
com praias maravilhosas. 
Excursão será em dezembro 
para o Natal. 
FOZ 2020 Roteiro turístico ines-
quecível, com as belas Catara-
tas do Iguaçu e atrações como 
Parque das Aves e passeio ao 
Paraguai. Saída 17 de abril do 
ano que vem e retorno dia 20. 
Preços especiais. 

Informações e inscrições 
para as viagens em
associacaoviking.com.br

PREPARE AS MALAS

PRA TODA A FAMÍLIA
A partir de maio a AV terá 
uma vez por mês karaokê com 
banda. Este mês será sexta, 
dia 10. Venha e traga seus 
convidados para cantar com o 
acompanhamento da banda. 
No Centro de Eventos, das 
19h às 23h.

DE OLHO 
A turma de 

2018 atenta 
às dicas



HAPPY HOUR
O Soccer Bar oferece agora ha-
ppy hour toda quinta das 17h30 
às 21h com voz e violão e os mais 
diversos estilos musicais. Em ju-
nho será dias 6, 13 e 27. Saiba 
mais na agenda de maio.

KARAOKÊ
A nova atração da AV tem a 
segunda edição dia 28 de junho. 
Você e convidados podem subir 
ao palco para mostrar seu talento, 
acompanhados pela banda. Das 
19h às 23h no Centro de Eventos.
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JUNHO 2019

Sexta especial e truco
DIA 14

Evento em clima Junino 
com o DJ Lima e a ban-
da Anauê (forró, sertanejo 
dançante e temas juninos). A 
animação começa com uma 
atração interna que atende 
os inscritos no projeto SEU 
TALENTO NA AV. A entrada 
é gratuita e cada associado 
pode levar seis convidados. 
No Centro de Eventos a partir 
20h30. Junto tem a 5ª etapa 
do truco do primeiro turno às 
17h30 e a 4ª etapa para o 
segundo turno às 2h.

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 churrasqueiras, quiosques e salão 
Araucária. Venha se divertir.

ORIENTE-SE Horários de espaços e atividades na Associação Viking

seg a qui 17h30 às 18h30

seg e qua 17h30 às 18h30

ter a qui 16h às 23h 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 17hsáb 9h (sub 13), 10h (sub 9) e 11h (sub 7)

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 seg, qua e sex 12h às 13h

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

seg a sex 15h às 20h

sáb e dom 13h às 17h

seg, qua e sex 17h30 às 18h30

Cond. físico

Treino corrida

Churrasqueiras

Ginástica step, local, jumpEscolinha de Futsal

Atleta do Futuro

Treino vôlei1 Yoga

Empório churrasco

Musculação tarde

Atividades recreativas

Zumba

Musculação manhã

Capoeira

Pilates

Salão de festas

NA AV

seg, qua e sex 12h às 13h

Alongamento
NA AV

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

Quadras esportivas

Consciência ambiental

A Casa Verde terá uma programação especial em 15 de junho 
para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho). 

Funcionários e comunidade estão convidados para atividades como 
jogos ambientais e pesca de resíduos, além de contação de histó-
rias e passeio pela trilha. Será das 13h às 17h. “Um programa legal 
para fazer em família”, afirma a bióloga Thaís Krauss Ortiz, educadora 
ambiental. Para Marli Bonatti, coordenadora de sociedade, é uma 
oportunidade para conhecer o trabalho da Volvo na área de 210 mil 
metros quadrados de mata na empresa.

NÃO ESQUEÇA Para os eventos na AV, associados precisam ter crachá 
e os dependentes, a carteira do VOAM e documento com foto. Para convi-
dados, nome e CPF na lista com antecedência e documento com foto.

POKER
São três etapas. Dia 5 

a 10ª do 1o turno. Dia 12 a 
repescagem do 1o semestre. 
E dia 26 o torneio final do 1o 

semestre. Inscrições em asso-
ciacaoviking.com.br

Oliviking de volta
DIA 8

Grande festa de lançamento 
da 5a edição ao som da banda 
Evidence. Às 19h no Ginásio 
da AV. Leia mais na página 7.

COLÔNIA DE FÉRIAS
Inscrições para a edição 

de inverno a partir do dia 3 a 
R$ 185 por criança. De 15 a 
19 de julho. Se informe em 
associacaoviking.com.br

NOITE GAUCHESCA
Com a inauguração do Centro de Eventos, a associação volta a realizar os 
esperados bailes, ausentes desde o fechamento do antigo bar. O primeiro 
será dia 29 de junho, sábado, com a banda Mateadores. Para participar, 
você precisa adquirir antes a mesa ou o ingresso para casal (R$ 40). A 
mesa para 4 pessoas sai a R$ 100. Mas não demore. São apenas 75 
mesas e 200 ingressos para casal.

SABER Thaís ensina na Casa Verde, sob coordenação de Marli Bonatti
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SEXTA ESPECIAL
Muita música, dança, boa 

comida e confraternização na 
Sexta Especial do dia 29 de 
março. O Centro de Eventos 
foi palco de mais uma edição 
com música do DJ Lima e das 
bandas Jeito a Mais e Anauê. 
Associados, familiares e con-
vidados aproveitaram a infra-
-estrutura com estacionamento 
gratuito e muita segurança.

PARA OS PEQUENOS
Que tal passar os fins 

de semana com as crianças 
longe do computador, celular 
e televisão? Na AV a diversão 
ao ar livre é garantida. São 
brinquedos infláveis, cama 
elástica, além de atividades de 
recreação todos os sábados e 
domingos, das 13h às 18h.

Poker O ranking ocorre duas vezes ao mês. O do 1º semestre já tem mais 
de 70 participantes. Uma vez ao mês a AV promove o torneio de sábado, 
que não integra o ranking, para atender também os funcionários do 2º turno. 
Truco São dois rankings separados (1º e 2º turnos), sempre uma sexta 
por mês, com média de 30 participantes.
Tênis Este ano o ranking tem novo formato. São torneios mensais com 
média de 30 jogadores.

FESTA Quem foi curtiu músi-
ca ao vivo e a ótima estrutura

UMA SELEÇÃO DOS EVENTOS QUE AGITAM A AV
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O evento que une esporte, integração e história. A abertura será 
em 8 de junho, às 19 horas, no Ginásio da AV. Nesta quinta 

edição, a Oliviking marca os 40 anos do primeiro produto Volvo fabri-
cado no Brasil e cada equipe irá representar um produto desenvolvido 
pela empresa nesse período. A abertura terá a apresentação das equi-
pes que vão disputar em 17 diferentes modalidades esportivas. Tudo 
ao som da banda Evidence.

A previsão é contar com 1000 participantes nas provas que serão 
disputadas até outubro, quando será feito um grande evento de en-
cerramento e premiação. E lembre-se que a torcida vale pontos. Então 
organize seus amigos, colegas e familiares para fazerem parte dessa 
grande celebração do esporte e da saúde.

A OLIVIKING EM NÚMEROS
. Mais de 200 pessoas estão envolvidas na organização
. São mais de 1000 participantes
. A premiação terá mais de 900 medalhas

Vem aí mais uma edição da sensacional Oliviking

ESPORTE E UNIÃO

ACONTECE Associação dos 
Funcionários da Volvo

VOLTA Abertura da Oliviking de 2011. Na edição 2019, haverá novidades

CAMPEÕES DE POKER, TRUCO E TÊNIS

VITÓRIA A turma do poker, truco e tênis, misto de disputa e diversão

LÚDICO As crianças se diver-
tem nos vários brinquedos



Parte da comemoração do Dia Mundial 
do Meio Ambiente (5 de junho), o 

projeto de reciclagem de resíduos prevê uma 
abordagem e orientação a quem faz uso do 
espaço das 17 churrasqueiras da associação. 

O objetivo é ir além da separação apenas 
do lixo comum e do reciclável. Lixeiras identi-
ficadas permitirão a triagem de 1) lixo comum 
(papel toalha, copos, talheres plásticos), 2) 
lixo reciclado (garrafas pet, metal e vidro). O 
vigilante irá abordar os usuários e orientar 
como fazer e a importância da separação. O 

Associação desenvolve ação importante de preservação ambiental 

FOCO NA RECICLAGEM 

VERDE Área das churrasqueiras é espaço agradável que reúne famílias e integra programa de reciclagem

COZINHA FÁCIL PÁSCOA
E a primeira edição do Cozinha 

Fácil deste ano foi doce. 18 
pessoas participaram do curso e 
aprenderam a fazer trufas espe-
ciais, ovos de colher e bombons. 
Saíram animadas com o conheci-
mento para presentear amigos e 
familiares ou ainda vender seus qui-
tutes e fazer uma renda extra. Além 
da mão na massa, tiveram dicas 
sobre técnicas de armazenamento 
e sugestões de embalagens. 

QUE DIA DA MULHER!
Sucesso é a palavra que define 

a ação de Dia da Mulher feita na 
AV em 9 de março. Um total de 
180 mulheres aproveitou o dia 
especialmente planejado para o 
bem-estar delas com massagem, 
manicure e dicas de maquiagem 
e cuidados para a pele. A progra-
mação foi na Casa Cultural e as 
crianças que acompanharam as 
mães se divertiram nas atividades 
da Rua do Lazer.

MOTORES AQUECIDOS
O 8º Viking Collectors Encon-

tro de Raridades reuniu em 13 
de abril uma coleção de carros 
clássicos, originais, restaurados e 
antigos em frente ao Ginásio Es-
portivo. Além dos carros expostos, 
teve música boa ao som da Banda 
GlobeRockers e food trucks com 
alimentos e bebidas. Uma tarde 
memorável. As crianças também se 
divertiram com atividades recreati-
vas e brinquedos infláveis.
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projeto prevê ainda parceria com catadores 
para geração de renda.

“A Volvo tem um trabalho sério com a 
separação adequada de resíduos. Fico feliz 
que isso seja feito de maneira mais efetiva na 
AV também”, afirmou Cleber Cecilio Me-
deiros, da área de Logística. José Roberto 
de Souza, também da Logística, concorda. 
“Muito importante que cada um faça a sua 
parte para a preservação”, disse ele, que 
aproveitava o espaço pela primeira vez com 
sua família e amigos.

TEMPO Veículos que têm história

BELEZA Maquiagem e massagem

ATENÇÃO Grupo durante o curso



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

OS CINCO PASSOS

O VOAM oferece serviços de as-
sistência médica ambulatorial, 

que correspondem aos atendimentos em 
consultório médico ou ambulatório como 
consultas médicas, cirurgias de pequeno 
porte que dispensam internação hospitalar 
e atendimento em pronto-socorro. 

Mas atenção: as especialidades médi-
cas precisam ser reconhecidas pelo CFM, 
o Conselho Federal de Medicina. O plano 
tem uma rede referenciada de profissionais 
e entidades da área de saúde disponível e 
atualizada no site www.voam.com.br. 

Para esse tipo de procedimento, você 
precisa seguir cinco passos importantes: 

1. Escolha na lista de prestadores 
referenciados o profissional de sua 
preferência, ligue para o consultório do 
médico, informe que você é beneficiário 
do VOAM e marque a consulta.

2. Na hora de ser atendido, não esqueça 
de apresentar o cartão de identificação 
do VOAM e documento de identidade. 

Saiba como agir na hora de um atendimento médico ambulatorial

É uma exigência para todo e qualquer 
atendimento nos serviços credenciados.

3. Para cada consulta, assine apenas o 
formulário do atendimento específico.

4. E atenção: nunca assine guias em 
branco. A sua assinatura significa que 
você concorda com o tipo de serviço 
prestado, a quantidade de procedimen-
tos feitos e, se houver, a sua coparticipa-
ção nos custos. 

5. Por último, não pague em hipótese 
alguma o profissional credenciado pela 
consulta, exames ou qualquer outro 
procedimento. Os pagamentos aos cre-
denciados são feitos pelo VOAM após a 
conferência das guias que devem ter a 
sua assinatura ou de seus dependentes, 
e que autoriza o pagamento. 

O prestador de serviço, como médi-
cos, laboratórios, hospitais e outros, não 
pode cobrar diferença de honorários ou 
taxas dos usuários do VOAM por servi-
ços que já são credenciados pelo plano.

POUCOS CLIQUES O guia médico do site do VOAM, onde você acessa os prestadores de serviço do plano


