
NÃO ACENDA

ARRAIÁ CONTRA O CIGARRO OLIVIKING PELO APP

AV prepara Festa Julina 
repleta de brincadeiras para 
as crianças, pratos típicos e 
atrações musicais.

Você sabia que a atividade 
física é uma aliada na hora 
de vencer o vício? Escolha 
a sua e pratique na AV.

Edição deste ano 
terá 19 equipes 
que prometem agitar 
competidores e torcida.

Serviços da Amil 
oferecidos pelo VOAM 
agora acessados apenas 
pelo aplicativo da empresa. 
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Os benefícios de parar de fumar impressionam 
mais que os danos do tabagismo. 
Descubra como abandonar o cigarro
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DEPOIS DO CIGARRO
O tabagismo é uma das principais causas de morte no mundo, 
mas os benefícios de parar de fumar impressionam mais

epidemia de tabagismo é a maior ame-
aça à saúde pública que o mundo já 

enfrentou, segundo a OMS (Organização 
Mundial de Saúde). Cada tragada de cigarro 
leva para o corpo de quem fuma 4.700 subs-
tâncias tóxicas. O cigarro é a causa de cerca 
de 50 doenças diferentes, em especial as re-
lacionadas ao coração e à circulação, além de 
vários tipos de câncer e doenças respiratórias.

A OMS revela que as mortes provocadas 
pelo consumo de cigarro quase dobraram 
desde o início do século. Subiram de 4 mi-
lhões para mais de 7 milhões em 2017. Meta-
de das pessoas que consomem tabaco morre 
de doenças associadas ao fumo. Segundo o 

INCA (Instituto Nacional do Câncer), 12,6% 
de todos os óbitos de brasileiros têm cone-
xão com o tabagismo. Por causa de números 
assim é que 29 de agosto é o Dia Nacional 
de Combate ao Fumo.

Grandes vitórias
Se os riscos do cigarro assustam, as 

vantagens de parar de fumar são bem mais 
impressionantes. Vitórias que vão das imedia-
tas às duradouras. 

Segundo o médico pneumologista do 
VOAM Orlei Kantor Júnior, apenas 20 minu-
tos após parar de fumar, a pressão sanguí-
nea e a pulsação retornam ao normal. Um 

CONTRA O FUMO

Foto do selo da capa sobre o Dia Nacional Contra o Fumo: freepik.com
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Fontes: Ministério da Saúde e INCA

3EDIÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO 

pessoas morrem por dia no 
Brasil por causa do tabagismo

mil mortes poderiam ser 
evitadas a cada ano

de todas as mortes no país têm 
relação com o vício de fumar

dia depois, os brônquios nos pulmões já 
começam a fazer uma faxina nos resíduos 
deixados pelo fumo (e as chances de enfartar 
diminuem). Entre duas semanas e três meses, 
a capacidade respiratória melhora em até 
30%. Em um ano, cai pela metade os riscos 
de doenças ligadas ao coração. Em cinco, o 
risco de um AVC (Acidente Vascular Cere-
bral) se aproxima ao de um não fumante.  Em 
dez anos, o risco de sofrer um infarto é igual 
ao de quem nunca fumou. E com quinze, 
também o de câncer de pulmão. 

Mas abandonar o cigarro não é tarefa 
fácil. Dados do Ministério da Saúde mostram 
que, a cada ano, cerca de 80% dos fuman-
tes tentam parar de fumar, mas apenas 3% 
conseguem sem ajuda profissional. 
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É difícil, mas não impossível. O Ministério 
da Saúde lista três métodos e 10 passos para 
parar de fumar (confira no quadro abaixo). 
O médico Orlei Kantor Júnior diz que o que 
determina o sucesso de quem quer parar é a 
atitude aliada à ajuda médica. O pneumolo-
gista explica que, quando um fumante pro-
cura por ele, “primeiro baixamos o estresse 
e a ansiedade. Depois, seguimos para uma 
redução progressiva, retirando um cigarro por 
semana”. Para o médico, não adianta retirar 
abruptamente. “A pessoa não resiste e volta 
a fumar.” Quando o paciente está em três a 
cinco cigarros por dia, o nível de nicotina já 
não causa dependência. “Aí entramos com 
medicações para ele tentar abandonar de vez 
o cigarro”, explica o médico. 

PARE DE FUMAR EM 10 PASSOS
Confira as dicas do Ministério da Saúde para abandonar o cigarro

1 Tenha determinação 
As recaídas são comuns. Comece de novo e fique 
atento ao que fez você voltar a fumar. Dê quantas 
chances precisar. 
2 Escolha um método
São três. O primeiro é a parada abrupta. Fumou 
hoje, não fuma mais amanhã. O segundo é gradual 
por redução. Marque uma data e, a cada dia, reduza 
os cigarros até zero no dia agendado. O terceiro é 
gradual por adiamento. Fuma um a cada 30 minu-
tos? Passe para uma hora, duas e assim até parar. 
3 Marque um dia
Primeiro, decida por um dos três métodos do item 
acima. Aí defina uma data aleatória ou significativa, 
como o seu aniversário. E seja determinado.
4 Corte os gatilhos do fumo
Evite café e álcool e fique atento a situações que 
pedem cigarro, como ao acordar, após refeições, na 
espera do ônibus e na companhia de quem fuma. 
5 Encontre substitutos saudáveis
Contenha a fissura, aquela vontade incontrolável de 
fumar (que costuma durar cinco minutos e passa) 
com algumas medidas: faça atividade física com 
regularidade e tenha uma dieta equilibrada com 
pouco doce e gordura. Acredite. Os efeitos de mais 
disposição e bem-estar virão rapidamente. 
6 Livre-se das lembranças do cigarro
Tire os cinzeiros espalhados pela casa, desmonte 

o “cantinho do cigarro”, mude os móveis de lugar, 
examine seus hábitos e evite locais e situações em 
que fumava mesmo sem ter tanta vontade.
7 Busque apoio de amigos e da família
É importante que eles apoiem sem cobrar, sejam 
companheiros e ofereçam informação útil. 
8 Para a hora da fissura
Quando a vontade de fumar apertar, tenha perto e 
use um ou mais desses itens: 1) bebidas não alco-
ólicas geladas, 2) frutas picadas, 3) picolés de baixa 
caloria, 4) água de coco, se possível com cubos de 
gelo, 5) cenoura crua, aipo ou rabanete cortados em 
palitos e 6) cravos e cristais de gengibre. 
9 Procure apoio médico
Você pode buscar ajuda privada ou pelo SUS. Ligue 
136 e encontre unidades básicas de saúde e hospi-
tais com tratamento disponível. Pelo VOAM, busque 
por pneumologistas ou psiquiatras na rede creden-
ciada em voam.com.br ou pelo aplicativo. Para os 
funcionários, há ainda o programa de cessação do 
tabagismo, disponível no ambulatório. 
10 Troque experiências em grupo de apoio
Assim como os Alcoólicos Anônimos, dividir suas 
vitórias e fracassos em grupo é um componente 
poderoso de ajuda no processo de parar de fumar. 
O tratamento do SUS oferece essa experiência 
ou você pode buscar grupos similares ao AA para 
fumantes e ex-fumantes. 
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Fichas na mesa

Karaokê

Poker

DIA 10

DIA 19

DIA 24

Primeira etapa do ranking do 
segundo semestre de Poker. 
No Soccer Bar, às 18h. Faça 
sua inscrição no site da AV: 
associacaoviking.com.br

Solte a voz com seus convida-
dos ao som de banda e garan-
ta muita diversão. No Centro 
de Eventos, das 19h às 23h.

Segunda etapa do ranking. 
No Soccer Bar, às 18h. Faça 
sua inscrição no site da AV: 
associacaoviking.com.br

SEXTA ESPECIAL + TRUCO
Mais uma super edição da Sexta 

Especial em 12 de julho. Com a banda 
Coração Brasil (funk Brasil e pop interna-
cional) e DJ Lima. Muita música e comida 
de boteco e a comodidade de estaciona-
mento e segurança da AV. Os inscritos do 
projeto Seu Talento na AV mostram seus 
dotes. De graça e você pode levar até seis 
convidados. No Centro de Eventos, das 
21h30 às 4h da matina. Junto acontecem 
ainda as partidas de truco do 1º turno (às 
17h30) e do segundo turno (às 2h).

PESCA É NA AV
Todos os sábados e do-

mingos, das 10h às 12h e das 
13h às 16h, você pode fisgar 
seu peixe no lago da AV. É de 
graça e o equipamento pode 
ser emprestado na associação 
ou você levar o seu. Se quiser 
o peixe limpo, basta pagar R$ 
2. A limpeza é no Soccer Bar. 
Se preferir, faça pesca espor-
tiva. Tem mais uma opção: 
deguste o peixe preparado 
na associação. É só retirar o 
tíquete no Soccer Bar.

VAI COMEÇAR
Vem aí uma das mais aguardadas atividades da AV: a Colônia de 

Férias de Inverno com muita atividade para a criançada de 5 a 12 anos. 
De 15 a 19 de julho. Além de muita disposição, é preciso levar 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. A diversão é por nossa conta!

PARA A CRIANÇADA 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. Diversão garantida!

É festa no arraiá! 
A AV vai te surpreender com a grande Festa Julina repleta de 

brincadeiras para as crianças, pratos típicos e atrações musi-
cais. Será em 28 de julho, das 14h às 20h. O bingo e os fogos de 
artifício já confirmaram presença. Entrada livre para associados e de-
pendentes, que precisam apenas apresentar o RG ou a carteirinha 
do VOAM na entrada. Para convidados, são R$ 10 e os convites es-
tão limitados em 800. Para curtir tranquilo, garanta seu kit julino com 
refrigerante, hot dog, pastel, churros e pipoca a R$ 14,50. Compras 
antecipadas pelo site da AV: associacaoviking.com.br. Crianças 
até 12 anos não pagam. O estacionamento da associação estará 
fechado, mas será permitido estacionar na Volvo.

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

MOVIMENTO A Festa Julina da AV atrai milhares e é uma tradição

RELAX Pescar no lago 
da AV faz bem pra mente 
e também pro estômago

SOM E BALANÇO A 
Sexta Especial da AV 
reúne casais e amigos
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AGOSTO 2019

Karaokê

Poker

DIA 2

DIAS 7 E 21

Chame a galera e mostre seu 
talento no vocal com acom-
panhamento de banda. Coisa 
de profissional. No Centro de 
Eventos, das 19h às 23h.

No dia 7 tem a terceira etapa 
do ranking. E 21 a quarta eta-
pa. No Soccer Bar, sempre às 
18h. Inscrições no site da AV: 
associacaoviking.com.br

PREPARE AS MALAS
FOZ 2020 Roteiro inesquecível, 
com as belas Cataratas 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. 

COSTA DO SAUÍPE Destino 
preferido do litoral norte da Bahia, 
com praias maravilhosas. Excursão 
será em dezembro deste ano, no 
Natal. Informações e inscrições 
em associacaoviking.com.br

SEXTOU!
Diversão ao som do grupo 

Samba Social (samba e pagode 
de mesa) e do DJ Lima. O evento 
é gratuito e cada associado pode 
levar até seis convidados. Dia 30 
de agosto, no Centro de Eventos, 
das 21h30 às 4h da matina. Os 
inscritos do projeto Seu Talento 
na AV mostram seus dotes. Junto 
acontecem ainda as partidas de 
truco do 1º turno (às 17h30) e do 
segundo turno (às 2h).

TABAGISMO
O Dia Nacional de Comba-

te ao Fumo é 29 de agosto. E 
os exercícios físicos ajudam na 
luta contra o vício. A AV oferece 
diversas modalidades espor-
tivas que auxiliam na redução 
dos sintomas de abstinência. 
No Oriente-se (abaixo) tem 
todas as modalidades. Veja 
qual combina mais com você e 
venha (leia mais nas páginas 
2 e 3 e no Acontece).

ORIENTE-SE Horários de espaços e atividades na Associação Viking

ter e qui 17h30 às 18h30

ter a qui 17h30 às 18h30

ter a qui 16h às 23h sex 16h às 
24h sáb 10h às 24h dom 10h 
às 22h

1 seg: feminino; qui: masculino  |  2 Domingos e feriados

ter e qui 6h30 e 17h30

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

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 17hseg, qua e sex 12h às 13h

seg, qua e sex 17h30 às 18h30

Treinamento funcional

Treino corrida

Churrasqueiras

Escolinha de Futsal

Atleta do Futuro

Treino vôlei1 Yoga

Quadras esportivas

Musculação tarde

Atividades recreativasAlongamento

Zumba

Musculação manhã

Capoeira

Pilates

Salão de festas

NA AV

seg, qua e sex 16h às 17h

Ginástica
step, local, jump NA AV

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

Empório do Churrasco

Aos pais, com carinho
Venha curtir com a família e homenagear os pais no almoço 

do dia 11 de agosto. Será no Centro de Eventos, limitado 
a 300 pessoas. Para funcionários, dependentes e convidados. 
No cardápio, saladas (mix de folhas verdes, tomate com cebola 
roxa, maionese, salpicão de frango e mix de legumes cozidos), 
guarnição (arroz branco e à grega, lasanha à bolonhesa, farofa e 
batata palha), carnes (costela assada, strogonoff de carne e filé 
de sobrecoxa grelhado) e sobremesa (mousse de doce de leite 
com paçoquinha, pavê de abacaxi com coco e salada de frutas). 
São R$ 39,90 por adulto e R$ 22,50 para crianças. Menores de 
6 anos não pagam. Atividades especiais para os pais e de lazer 
para os pequenos. Faça reserva em associacaoviking.com.br
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SAÚDE A academia da AV



TÊNIS CAMPEÃO
Terminou em maio a 

primeira etapa de 2019.  O 
campeão foi Carlos Fuad e o 
vice, Adriano Pereira. Partici-
param 22 jogadores. Os jogos 
são agendados de acordo 
com a disponibilidade dos 
atletas em um prazo estabele-
cido pela AV. Gosta de tênis? 
Consulte o site da AV e saiba 
mais sobre como se inscrever: 
associacaoviking.com.br

TREINO FUNCIONAL
Já se deu conta dessa 

novidade na AV? Ainda não? 
Então corre para participar. 
Desde junho, a associação 
oferece sem custo para 
associados e dependentes o 
treinamento funcional, que me-
lhora a habilidade nas tarefas 
do cotidiano, com ganho de 
eficiência e autonomia.

Os exercícios baseiam-se 
em movimentos naturais do dia 
a dia, como correr, agachar, 
pular, entre outros. Com isso, é 
mais fácil executar as ativida-
des cotidianas com aumento 
de resistência, equilíbrio, 
agilidade e coordenação mo-
tora. Um trabalho integrado de 
todos os músculos. As aulas 
são às terças e quintas, das 
17h30 às 18h15. Inscreva-se 
em associacaoviking.com.br

JOGOS DO SESI
Desde maio, a equipe da 

Volvo se prepara para fazer 
bonito nos jogos, que seguem 
até setembro.  A empresa par-
ticipa de mais uma edição no 
vôlei, basquete, futsal, futebol 
suíço e de campo. Os treinos 
acontecem na AV e logo mais 
vamos trazer a cobertura de 
mais essa participação.

UMA SELEÇÃO DOS EVENTOS QUE AGITAM A AV
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A conclusão inédita é de um estudo da universidade britânica St. 
George’s University of London. “O exercício tem efeito protetor no desen-
volvimento da dependência da nicotina”, diz a pesquisa. “A atividade física 
para quem parou ou quer parar de fumar só soma, porque os fumantes têm 
no cigarro um escape para doenças como estresse e ansiedade”, afirma o 
educador físico e técnico de lazer da Associação Viking, Leandro Moreira.

Já o professor de educação física e treinador do Viking Runners, Gilson 
Rios Calsavara, destaca que “a corrida é muito eficiente. Elimina rapida-
mente o monóxido de carbono e aumenta os níveis de oxigênio”.

O estudo destaca que a atividade não precisa ser de grande intensida-
de e os benefícios estão ligados mais às modalidades que atuam sobre o 
sistema cardiovascular, como os exercícios aeróbicos.

A AV fez em 12 de maio no Centro de Eventos um almoço 
especial para comemorar o Dia das Mães. Além de fugir das 

filas e almoçar com comodidade e conforto, as mães também pu-
deram fazer massagem, ter dicas de maquiagem e manicure. Ainda 
aprenderam mais sobre a fabricação de difusores de ambiente, com 
direito a levar um para casa. Não faltou o bingo com vários prêmios.

Tudo isso sabendo que os filhos estavam bem cuidados. As crian-
ças se divertiram em várias atividades e brinquedos. 

Cláudio Leal, do Prédio 30, trabalha há 27 anos na Volvo e foi 
com toda a família. “É um programa legal para fazer nessa data tão 
especial”, disse. Para Elisa Juliana Sousa, do Bloco G, a programação 
na AV foi perfeita para fugir do agito dos restaurantes lotados. “Foi 
possível aproveitar o dia com muito sossego e longe de estresse.” 

Dia especial teve almoço e diversas atividades

A RELAÇÃO ENTRE EXERCÍCIO E CIGARRO

MIMO PARA AS MÃES

ACONTECE Associação dos 
Funcionários da Volvo

DOMINGO As mães e suas famílias aproveitaram o dia preparado pela AV

SAÚDE Equipe do Viking 
Runners: contra o cigarro

FINAL O campeão Carlos 
(à direita) e o vice Adriano



PESCA É SUCESSO
A pesca liberada todos os 

finais de semana na AV está 
fazendo sucesso com os fun-
cionários, dependentes e con-
vidados nos finais de semana. 
“Muito bacana a pescaria para 
que a gente possa se desco-
nectar do mundo profissional e 
aproveitar a tranquilidade que 
a atividade oferece. Destaque 
para toda a infra-estrutura até 
com varas, ração, guarda-sol 
e banquinho oferecidos pela 
AV e a segurança que sempre 
é prioridade na associação”, 
conta Joel Santos, do Prédio 
30. E completa: “Pescamos 
muito bem e já degustamos os 
peixes no almoço. Os peixes 
foram limpos e servidos em 
porções no Soccer Bar”. Para 
participar é preciso retirar o 
ticket pesca no Soccer Bar.

TORNEIO DE FUTEBOL
A criançada que participa 

da Escolinha de Futebol da AV 
está fazendo bonito nos amisto-
sos e torneios organizados pela 
associação. No dia 17 de maio 
foram vários jogos por catego-
rias (sub 7, sub 9, sub 11 e sub 
13) com os alunos de futebol 
da Associação dos Servidores 
Públicos do Paraná, a ASPP. 

A Oliviking é um dos maiores acontecimentos esportivos da Vol-
vo. E a deste ano ainda é mais especial porque celebra os 40 

anos da marca no Brasil. Um total de 19 equipes se inscreveu para 
participar da Oliviking 2019, que integra funcionários, estagiários, 
aprendizes e dependentes com mais de 16 anos. 

A Oliviking conta com representantes de todas as unidades de 
negócio: caminhões, ônibus, Volvo CE, Volvo Penta e VFS. “Acho 
importante participar pela prática desportiva, mas também por co-
nhecer pessoas de outras áreas da empresa”, diz Leonardo Lima, do 
Prédio 10, que participará pela quinta vez da competição.

Acompanhe na próxima edição do Viking Família a cobertura com-
pleta da abertura do evento.

Q uem participou do curso básico de fabricação de cerveja 
artesanal deu um passo a mais no conhecimento com o 

módulo intermediário ministrado pelo mestre cervejeiro Guilherme 
Cominese, da Cervejaria Terraço, dia 22 de maio. 

“Os participantes aprenderam técnicas para melhorar a fabricação 
de cerveja. Falamos sobre maltes, lúpulo, fermentação e off flavors, 
que são aromas indesejados. Tudo para que consigam distinguir uma 
cerveja boa de uma ruim”, conta o instrutor.

Participaram funcionários e dependentes. “Eu fabrico cerveja em 
casa e aprendi por conta. Hoje quero pegar dicas e melhorar a pro-
dução”, afirmou Rafael Rocha, do Prédio 220.

Jaime Antônio Vichineski, do Prédio 21, trabalha há 32 anos na 
Volvo e participou do módulo básico. “Aprendi ainda mais agora e 
logo vou fazer minha própria produção”, comemorou.

Durante o curso, foi produzida cerveja à base de trigo (weissbier). 
A produção ficou 40 dias em maturação e depois foi apreciada em 
um churrasco com os participantes.

Oliviking 2019 terá 19 equipes na competição

AV oferece módulo intermediário para produção

TUDO PELO ESPORTE

A CERVEJA COMO ARTE

7EDIÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO 

SABORES O curso ensinou técnicas mais avançadas de produção

BONS DE BOLA Equipes 
da escolinha da AV: sucesso
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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
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PELO APLICATIVO

Agora, os serviços da Amil são aces-
sados pelos usuários do VOAM ape-

nas pelo aplicativo da empresa de assistên-
cia médica. Você não precisa mais do cartão 
físico. A Volvo firmou uma parceria com a 

1. Baixe o aplicativo da Amil em seu celular. 
Abra o app e clique em cadastrar.  
2. Informe e-mail, CPF ou número do cartão 
e clique outra vez em cadastrar. 
3. Pronto. Seu aplicativo está ativado. Abaixo 
do número do cartão há uma área para 
acessar os dados da carteirinha. 
4. Clique em mostrar dados e a carteirinha 
irá aparecer com todas as informações rele-
vantes sobre o usuário e o plano. 

Serviços da Amil são feitos agora apenas pelo app da empresa

Amil para atender urgência e emergência 
onde não existe rede própria do VOAM. 

Confira em quatro passos como criar 
sua conta no app da Amil para usar os ser-
viços da empresa de assistência médica:

SIMPLES O VOAM tem uma parceria com a Amil e você acessa os serviços da empresa pelo app

Para o atendimento médico via Amil fora da 
região de cobertura do VOAM, o funcionário 
ou seu dependente pode ligar para o 3005-
1000. Ou acessar o site www.amil.com.br e 
se informar sobre o local mais próximo para 
o procedimento. 
E lembre-se: o uso da carteira da Amil em 
Curitiba e Região Metropolitana gera despe-
sas ao plano que serão cobradas integral-
mente do funcionário.  
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