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NÓS PARTIMOS
Abertura atraiu 2,5 mil pessoas para celebrar o esporte

Torcida, companheirismo, 
criatividade, espírito de 

equipe resumem o clima da aber-
tura da Oliviking 2019, em 8 
de junho. O evento marca os 40 
anos da Volvo no Brasil e contou 
com 19 equipes, mais de 1,3 mil 
atletas e público de 2,5 mil pes-
soas. Participaram das competi-
ções funcionários e familiares.

O ponto alto da festa foram os 
desfiles das equipes. O júri deu o 
México como campeão.

A cerimônia contou com a 
presença do presidente do Grupo 
Volvo América Latina, Wilson 
Lirmann, e do vice-presidente de 
Recursos Humanos e Assuntos 
Corporativos, Carlos Ogliari, que 
declarou abertos os jogos. 

Que noite! Acesse fotos dos principais momentos da festa

COMEÇO Carlos Ogliari declara os jogos abertos. Veja o vídeo oficial da abertura 

VÍDEO E HOTSITE Veja depoimentos de participantes da Oliviking, acesse 
o site especial da olimpíada e confira mais informações sobre a competição 

http://bit.ly/2HgXAJL
http://bit.ly/2z8qJCu
http://bit.ly/31RfWZE
http://bit.ly/2ZfmuUf
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E CHEGAMOS
Todos foram campeões da maior Oliviking da história

A Alemanha venceu, o Mé-
xico ficou em segundo e 

a Romênia em terceiro. Mas a 
vitória foi de todos. A cerimônia 
de encerramento foi em 2 de no-
vembro para um Centro de Even-
tos lotado de um grande espírito 
de união e emoção de sobra.

Os números impressionam. Fo-
ram 5 meses de competições, 24 

dias de provas e 858 medalhas. 
19 equipes participaram de 30 
provas em 19 modalidades. 

A festa de encerramento come-
çou com a premiação dos atletas 
que se destacaram, eleitos pelo 
voto de quem participou, e ter-
minou com o plantio de árvores. 
Depois, todos aproveitaram uma 
suculenta feijoada. 

Que dia! Confira um superálbum de fotos do ecerramento

FIM A Alemanha celebra o título de uma Oliviking só de vencedores. Veja o vídeo
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LEGADO O atleta e diretor de RH, Ricardo Nanami, durante a cerimônia. Após 
a premiação, todos foram plantar 19 árvores frutíferas no jardim da Oliviking 

http://bit.ly/2WBM16k
http://bit.ly/2WEIfJs 
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OLIVIKING ESPORTE E INTEGRAÇÃO

HORA DE RECORDAR
Maior de todas, Oliviking 2019 tem muito para ver e rever

Uma grande onda to-
mou os funcionários, 

suas famílias e a torcida na 
maior Oliviking da Volvo e 
da Associação Viking. Por 
quase cinco meses, centenas 
de atletas competiram em 29 
provas. Em todas, prevaleceu 

EM MINUTOS Veja em vídeo um resumo dos principais momentos da Oliviking

o espírito de união e de uma 
grande confraternização. 

Hora de relembrar. Veja 
aqui e nas próximas páginas 
fotos e vídeos inéditos de vá-
rias competições. E parabéns 
a todos por essa grande festa 
do esporte e da integração.  
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Clique a acesse um mundo de fotos da maior de todas as Olivikings

https://1drv.ms/u/s!AirbeUeXk-aQjrFlOcXiUR44CFzzFA?e=Sb97QD
http://bit.ly/31LFBT8


O VIKING FAMÍLIA NOV DEZ 2019 | 7 

Atletismo masculino celebrou a união

Competição feminina foi da superação

A disputa foi um sucesso que 
reuniu atletas, famílias e amigos 
para competir e torcer num do-
mingo de sol. A competição mais 
nobre de uma olimpíada teve 

O atletismo feminino foi tam-
bém num domingo, mas sem sol 
e com frio. Mas as mulheres não 
se intimidaram. Mais que provas, 
venceram seus limites na dispu-

provas de 100 e 200 metros, re-
vezamento 4x100 metros, 1500 
e 3000 metros nas provas de 
pista. Ainda, salto em altura, em 
distância e arremesso de peso. 

ta de 100 e 200 metros, reve-
zamento 4x100 metros e 800 
metros nas provas de pista. Ain-
da, salto em altura, em distância 
e arremesso de peso.

CORAGEM Vários atletas do salto em altura encararam desafio pela primeira vez

LARGADA As mulheres venceram seus próprios limites com garra de sobra

http://bit.ly/31KudqA
http://bit.ly/2pO7E7d
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Natação consagrou festa na água

Corrida Rústica teve percurso inédito

A competição no Clube Três Ma-
rias viu mais uma grande confra-
ternização do esporte. Com mui-
to apoio da torcida, centenas de 
atletas amadores competiram em 

Num domingo campeão, a Cor-
rida Volvo 40 anos, última prova 
da Oliviking, levou 1.124 atletas 
à AV, 540 deles da Volvo, dois 
recordes. Nem a manhã sem sol 

quatro provas: os 50 metros livre, 
peito, borboleta e o revezamento 
4x50 metros.

tirou o ânimo dos corredores, 
que pela primeira vez correram 
dentro da fábrica da Volvo. A fes-
ta do esporte teve ainda o encer-
ramento da Oliviking. 

COLETIVO A equipe pouco importou. Valeu mesmo torcer para cada chegada

TODOS CAMPEÕES Última prova consagrou o espírito de união da Oliviking

OLIVIKING ESPORTE E INTEGRAÇÃO

AS PROVAS, CLASSIFICAÇÃO E TEMPOS

http://bit.ly/2qHCJdh
http://bit.ly/2pJGK0h
http://bit.ly/2mVzJbN
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Coração marcou futebol masculino

México venceu também no feminino

A competição consagrou a equipe 
do México, que venceu a Alema-
nha nos pênaltis após um empa-
te em 1 a 1 nos 30 minutos do 
jogo. A vitória foi muito festejada 

As mulheres derrotaram a mes-
ma Alemanha do masculino, mas 
com mais facilidade. Venceram 
por 5 a 1 com gols memoráveis e 
jogadas que merecem até replay. 

após uma disputa dura e decidida 
apenas na 12ª cobrança. A Ale-
manha errou sua sexta tentativa 
e o México marcou. A Finlândia 
ficou com o bronze. 

Na disputa do terceiro e quarto 
lugares, a equipe da China der-
rotou a Albânia e conquistou a 
medalha de bronze, muito come-
morada no pódio. 

SANGUE LATINO A disputa entre México e Alemanha foi com o coração na mão

REPLAY A final do futebol feminino teve jogadas espetaculares para ver e rever

http://bit.ly/32Lg9OW
http://bit.ly/2qzxV9F
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OLIVIKING ESPORTE E INTEGRAÇÃO

Portugal levou a última prova surpresa 

Gincana arrecada toneladas pra doação

A competição surpreendeu as 
equipes, mas não faltou vontade 
de cozinhar. China, Timor Leste, 
Suécia e Portugal foram para a 
final com o desafio de fazer uma 

Primeira prova da Oliviking foi 
uma grande festa com doações de 
produtos, além de provas diverti-
das e curiosas. As equipes arreca-
daram 4 toneladas de alimentos, 

massa com frutos do mar. O pó-
dio teve Portugal (ouro), Suécia 
(prata) e Timor Leste (bronze). 
A prova teve o apoio e a parceria 
do Centro Europeu. 

mais de 10 mil fraldas geriátricas 
e produtos de limpeza. Teve tam-
bém doação de sangue. O Mé-
xico venceu, com Timor Leste e 
Suécia na sequência.

CORES E SABORES O master chef foi um desafio que não intimidou ninguém

PRA TODOS Primeira prova da Oliviking, gincana mostrou espírito de solidariedade

http://bit.ly/32PLWyw
http://bit.ly/2MrTliP 
https://centroeuropeu.com.br/portal/
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ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

SOL E DIVERSÃO
Dia da Criança levou 6,4 mil pessoas à AV, um recorde

Num sábado de muito sol, 
a associação recebeu o 

maior público já registrado para a 
festa. O estacionamento deu lu-
gar a barracas com todo tipo de 
comida e bebida e refrescantes 
picolés. Ao lado, o Cantinho Feliz 
fez a alegria dos bem pequenos. 

No Ginásio de Esportes, inflá-
veis e brinquedos. Uma multidão 
lotou o ginásio para assistir ao 
show da Patrulha Canina. A asso-
ciação ligou a irrigação do campo 

de futebol e a brincadeira com 
água animou a garotada. No cam-
po de futebol sintético, mesas de 
pebolim e pingue-pongue. 

O último grande evento foi 
o bingo, que distribuiu mais de 
uma dezena de prêmios e en-
cheu o Centro de Eventos. “É 
um momento de integração para 
a família desfrutar do lazer e da 
qualidade de vida que a associa-
ção oferece”, diz Sidclei Chaves, 
coordenador da AV.

VARIEDADE O show com a Patrulha Canina foi uma das atrações. Veja o vídeo

Veja um superálbum de fotos com o melhor da festa na AV

http://bit.ly/33X9P7b
http://bit.ly/2PfEyID
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ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AVACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

O orgulho de uma camisa
Equipes treinam duro para a fase estadual dos Jogos do Sesi

A Volvo vai estar bem repre-
sentada na fase estadual 

dos Jogos do Sesi, de 14 a 17 
de novembro, em Carambeí. Se 
classificaram as equipes de vôlei 
masculino e feminino, basquete 
masculino e futsal feminino. O 
futebol master masculino foi vice-
-campeão regional ao perder por 
2 a 1 para a Renault num jogo 
difícil, em que pressionou muito 
e teve boas chances de empate. 

Mas vencer e perder é do jogo. 
O mais relevante é representar 
a Volvo numa das competições 
mais tradicionais do país. Quem 
vai estar lá destaca o apoio e 
não esconde o orgulho de vestir 
a camisa da empresa. As atletas 
do futsal e do vôlei feminino 
treinam duro no domingo pela 
manhã e após o expediente para 
fazer bonito nos jogos. Confira 
acima vídeos com depoimentos.

ESPÍRITO CAMPEÃO
As equipes do vôlei, do 
futsal e do futebol master 
com o troféu de vice. Em ví-
deos, elas contam do valor 
de representar a Volvo. Veja 
também a final do master

http://bit.ly/361dJhh
http://bit.ly/2PiABmu
http://bit.ly/2WaFzmE
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Emoção e muito ritmo
AV abriu as portas para evento do projeto Capoeira e Cidadania

A Associação Viking recebeu 
um grande público para a 

9ª edição do projeto, em 28 e 29 
de setembro. Foram quatro even-
tos nos dois dias. No primeiro, ofi-
cinas onde os alunos aprimoraram 
a técnica com grandes mestres. 

No segundo, um curso com o 
mestre Camisa, um dos principais 
nomes da capoeira no mundo, 
responsável pela filiação de mais 
de 50 mil capoeiristas apenas no 
Brasil. O mestre Camisa roda o 
planeta para divulgar a cultura 
brasileira e ensinar capoeira. Já 

fez isso em mais de 60 países. 
O terceiro evento foi a con-

ferência “Memórias do Mestre: 
Lembranças da Minha Vida”, em 
que o mestre relembrou sua lon-
ga trajetória de vida dedicada à 
capoeira.

Por último, o evento mais 
aguardado: a troca de cordas e 
graduações dos 400 alunos que 
participam do projeto. O famoso 
batizado foi uma celebração com 
pais e amigos. O público assistiu 
à roda e a emoção do ritual to-
mou conta de todos.

FESTA CIDADÃ Famílias, alunos e grandes mestres na AV. Veja o vídeo do evento

Veja mais fotos

http://bit.ly/2PmDAul
http://bit.ly/2BBBdf3
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ACONTECEU EVENTOS QUE AGITARAM A AV

Tempos modernos
Workshop na  AV debateu riscos dos mobiles para jovens

A era digital traz benefícios 
em todas as áreas do co-

nhecimento humano numa velo-
cidade nunca vista. Mas, à medida 
que essa revolução se populariza, 
aparecem danos. Um dos que mais 
preocupa especialistas é o uso cada 
vez mais em excesso dos mobiles. 
“Crianças chegam hoje na escola 
sem saber usar uma tesoura”, diz 
o neurocientista Luiz Otávio Ma-
ddalozzo. 

O médico foi um dos convida-
dos de um workshop promovido 
pela Associação Viking para deba-

ter como essa dependência afeta 
crianças e adolescentes. O encon-
tro reuniu ainda a psicóloga Ve-
ronicka Seegmuller Gonsalles e o 
médico e especialista em coluna 
Dalton Chuman. “A sobrecarga 
no pescoço de quem usa incorre-
tamente um celular provoca per-
da de qualidade de vida”, afirma 
Chuman. “Os pais precisam pres-
tar mais atenção nos filhos. Uma 
família conectada de forma real, e 
não virtual, tem espaço para uma 
interação maior”, aconselha Vero-
nicka.

CONSELHOS Os palestrantes e o público atento. Assista ao vídeo da palestra

http://bit.ly/362KB9r
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AV agora tem manicure
Mulheres destacam agilidade e qualidade do novo serviço

O novo serviço atrai as mu-
lheres pela qualidade, 

praticidade e segurança. 
“É minha primeira vez. Outras 

amigas que já vieram falaram 
muito bem e eu vim aproveitar 
mais esta oportunidade que a 
Volvo e a Associação Viking es-
tão nos dando”, disse Cristiane 
Bortoleto, enquanto fazia a mão. 

A ideia partiu de outra funcio-
nária da Volvo, Kethlen Barros, e 
algumas amigas. Juntas, procura-
ram a associação que, de pronto, 
organizou o serviço. “É bom pra 
gente e pra empresa, do ponto de 
vista de produtividade”, diz Lizia-
ne Malani. 

TUDO À MÃO O novo serviço da AV começou em setembro. Assista ao vídeo

SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

Leia mais sobre qualidade de vida

Quando Segunda a quinta das 11h às 14h e sexta das 10h30 às 12h
Onde Na Casa Cultural da Associação Viking
Como agendar Com a manicure Ana Paula pelo 98494-9613

ANOTE AÍ

http://bit.ly/2PiBgEu
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AGENDA AV PROGRAME-SE NOVEMBRO E DEZEMBRO

Quando Dia 28 de setembro das 12h às 20h e 29 das 9h às 16h
Onde Na Associação Viking
Como participar Saiba mais em www.associacaoviking.com.br

ANOTE AÍ

ENERGIA É COM A AV!
Inscrição para Colônia de Férias de Verão começa dia 6

Fim de ano aí e a garotada já 
conta os dias para a Colô-

nia de Férias. Muitas atividades 
esperam meninos e meninas de 
5 a 12 anos na AV. As inscrições 
começam em 6 de novembro e é 
bom se apressar. São só 400 va-
gas. O valor é R$ 200.

As atividades são monitoradas e 
adequadas a cada faixa etária. Terá 

acantonamento, oficinas, noite da 
pizza e sorvete e passeios. E as 
preferidas: toboágua e piscina!

Para garantir a segurança, a AV 
contrata 26 monitores que fazem 
as atividades. A equipe técnica 
da associação supervisiona tudo. 
É preciso levar a carteirinha do 
VOAM, muda de roupa e sapato, 
protetor solar e muita energia!

ESQUENTA Veja vídeos da colônia de inverno, que teve diversão e aprendizado

Quando 20 a 24 (1ª semana) e 27 a 31 de janeiro (2ª semana)
Onde Na Associação Viking
Como participar Clique aqui para saber mais e fazer a sua inscrição

ANOTE AÍ

http://bit.ly/34BBDhK
http://bit.ly/2KK2Wzl
http://bit.ly/2TMxOCn
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ANOTE AÍ

Encontro com o passado
Novembro tem mais uma edição do Viking Collectors

Se você já estava com sauda-
des, então se prepare. No 

próximo sábado, 30 de novem-
bro, a Associação Viking promo-
ve mais um encontro de auto-
móveis antigos e raridades.

A proposta é reunir no even-
to carros clássicos, originais e 
restaurados. Um momento que 
já virou uma tradição na AV. Se 
você coleciona essas raridades 
ou é apenas apreciador das má-

quinas que marcaram sua época, 
não perca!

O evento vai ser em frente ao 
Ginásio Esportivo da AV, das 13 
às 18h. Além dos veículos raros, 
vai ter food trucks, com alimen-
tação e bebidas, e música da me-
lhor qualidade com a Banda Glo-
beRockers. O evento é gratuito. 
Traga sua família e participe. A 
gente espera você para um en-
contro bem legal com o passado.

OUTROS TEMPO Edições anteriores do Viking Collectors, sempre um sucesso

Quando Dia 30 de novembro da 13h às 18h
Onde No estacionamento em frente ao Ginásio Esportivo da AV
Como participar De graça e exclusivo para associados e seus convidados
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Rumo ao torneio final
Poker da AV já tem os classificados para a última etapa

Rafael Rodrigues mantém 
a liderança após a 10ª ro-

dada, seguido de Anderson Al-
ves. O terceiro agora é Cristiano 
Schuh, que subiu duas posições. 
Os 13 primeiros já estão classifi-
cados para o torneio final. Os 18 
seguintes disputam a repescagem 

e cinco se classificam para a gran-
de final, com 18 jogadores. O 
Tour de Poker da AV terminou 
com um recorde de 77 partici-
pantes. Confira abaixo o ranking 
com os classificados.

Quando 8 (etapa 10), 13 (repescagem) e 27 de nov (torneio final)
Onde Sempre no Soccer Bar a partir das 18h
Como participar Inscreva-se em www.associacaoviking.com.br

Acesse um álbum com fotos do carteado na AV

HORA FINAL Líderes do ranking falam da expectativa da vitória. Assista o vídeo

ANOTE AÍ

Veja o ranking até a 10a etapa

https://www.associacaoviking.com.br/
http://bit.ly/2oe6fq6
http://bit.ly/2qJkEM5
http://bit.ly/2krrkLL
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Em busca do campeão
Disputa do truco avança para as últimas etapas

BLEFE Disputa do truco na AV. Confira depoimento dos líderes da competição

Adir (Peixe) e Michael se-
guem líderes do ranking 

do 1º turno à frente de Clevinho, 
que superou Genésio e agora está 
em segundo. João B. e Sérgio es-
tão em quarto. A quinta posição 
é da dupla Rogério e Jair, mesma 
classificação da etapa anterior. 

No ranking do 2º turno, Luiz 
P. mantém a liderança. João agora 
é o segundo e ganhou duas posi-

ções. O terceiro é o Paulo, apenas 
o 6º na rodada anterior. Em quar-
to está Giuliano e em quinto a 
dupla Fernando e Ismael. 

O ranking das últimas etapas 
traz a posição e pontuação dos 
jogadores do 1º e 2º turnos, além 
dos classificados para os Jogos do 
Sesi. Clique abaixo e confira.

Quando Dias 1º (etapa 10 do 1º turno) e 29 de nov (etapa 6 do 2º turno)
Onde Sempre no Soccer Bar a partir das 18h
Como participar É só chegar. As inscrições são antes das partidas

Veja em fotos como é a festa do truco na associação

ANOTE AÍ

Acesse o ranking aqui

http://bit.ly/2N4MbyU
http://bit.ly/2p8NXqE
http://bit.ly/2lSmU0L
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Muitos estilos músicais
Sexta Especial de novembro tem anos 80 com banda MP7  

RITMO Forró e sertanejo. Veja vídeo da sexta especial com a banda Anauê  

Quando Dia 29 de novembro
Onde No Centro de Eventos da AV das 22h às 3 da matina
Como participar De graça. Leve carteira do VOAM e convidados, documento com foto.

ANOTE AÍ

Top 100 anos 80. Faça um esquenta para a sexta com a banda MP7 

Menina veneno, o mundo é 
pequeno demais pra nós 

dois. O megassucesso de Ritchie 
é um exemplo de como o som 
dos anos 80 marcou época. Uma 
era de ouro da música que você 
pode recordar e curtir na Sexta 
Especial de novembro. 

A banda MP7 promete tocar o 
melhor do som nacional. Além de 

Ritchie, sucessos de bandas como 
Legião Urbana, Capital Inicial, 
Kid Abelha e o irreverente Cazu-
za. A banda promete ainda um 
tributo Michael Jackson, um entre 
tantos sucessos internacionais.

Então, junte os amigos e a 
família e venha curtir todos esses 
sucessos com infraestrutura de 
primeira e toda segurança da AV.   

http://bit.ly/33ZTmiF
http://bit.ly/2Zh8wBf
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Noite de primavera
Karaokê reuniu família e amigos para festa de aniversário

FESTA Mariza, a família e amigos antes do parabéns para você. Assista o vídeo

Quando Dias 8 de novembro e 6 de dezembro
Onde No Centro de Eventos da Associação Viking das 19h às 23h
Como participar De graça. Leve carteira do VOAM e convidados, documento com foto.

ANOTE AÍ

Veja álbum de fotos do karaokê com aniversário

O karaokê de setembro foi 
especial. Marilza Moreira, 

do Banco Volvo, reuniu a família e 
os amigos para comemorar o ani-
versário numa noite de cantoria. 

O ambiente familiar teve outro 
ponto de destaque: a presença de 
várias crianças, o que é incomum 
nos karaokês da associação. Elas 
foram com os pais e convidados 

da aniversariante e também subi-
ram ao palco. 

A festa começou cedo e se es-
tendeu até depois das 22h, hora 
marcada para cantar parabéns, 
quando Mariza reuniu a família e 
os amigos ao redor do bolo. Em 
dezembro tem mais karaokê na 
AV. Veja a programação abaixo e 
venha curtir.

http://bit.ly/32LiOYT
http://bit.ly/2MGQ1PM
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VIAGEM EMBARQUE COM A AV

Parque aquático de Cascanéia é o melhor de Santa Catarina

Quando Dia 30 de novembro
Onde Parque aquático de Cascanéia 
Como participar Clique aqui para saber mais e se inscrever                           

TCHIBUM NA DIVERSÃO

Duas novas atrações aguar-
dam os visitantes: o 

Tornado, um toboágua com 12 
metros de altura, 89 metros de 
percurso e muitas curvas; e o 
Kamikaze, descida vertical de 
20 metros. Além disso, aven-
tura fora da água também com 
o Yoop, o balanço mais alto do 
Brasil, com 40 metros de altura.

Para quem não gosta de brin-
quedos radicais, tem piscinas, 
campo de futebol, trilha com ca-
choeira e muitas outras atrações. 
A infraestrutura merece desta-
que com lanchonete, quiosque 
de sorvete e restaurante. E para 
as crianças, playground, fraldá-
rio e tudo o mais para garantir o 
bem-estar dos pequenos.

DIAS DE SOL A AV leva você para Cascanéia em novembro. Assista a vídeos

ANOTE AÍ

http://bit.ly/2PemrCU
http://bit.ly/2PPGNm8
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Excursão para Foz do Iguaçu inclui Argentina e Paraguai

Quando De 17 a 20 de abril de 2020, no feriado de 21 de abril
Onde Foz do Iguaçu, Argentina e Paraguai
Como participar Clique aqui para saber mais e se inscrever                           

PARA NÃO ESQUECER

No ano que vem, a AV te 
leva para Foz do Igua-

çu para curtir atrações como as 
Cataratas, o Parque das Aves e 
muito mais. Além disso, a ex-
cursão dá uma passadinha pela 
Argentina e por Ciudad Del Este, 
no Paraguai. Um roteiro que une 
turismo e compras.

O passeio será no dia 21 de 
abril e já é possível reservar sua 

vaga. O transporte será de ônibus 
double deck com sala de jogos 
e lanches. E a hospedagem, no 
Hotel AVM com café da manhã 
e jantar incluído em meia pensão. 

O pacote ainda tem dois almo-
ços e visita às Cataratas, Parque das 
Aves, Templo Budista, Usina de 
Itaipu, Paraguai e Argentina, Museu 
de Cera e Marco das Três Frontei-
ras. Corre lá fazer sua inscrição!

DE PRENDER O FÔLEGO O Macuco Safari. Veja vídeo com as atrações de Foz

ANOTE AÍ

http://bit.ly/33F85QG
http://bit.ly/2ZbbUOj
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A TERCEIRA IDADE
Novembro é mês de conscientização sobre o câncer de 
próstata. No mundo, 75% dos casos surgem após os 65 anos

O câncer de próstata só é 
menos incidente entre os 

homens que o de pele não-me-
lanoma. Este representa cerca de 
30% de todos os tumores ma-
lignos registrados no país, segun-
do o Inca (Instituto Nacional de 
Câncer).

A próstata é uma glândula pe-
quena, com forma de maçã, loca-
lizada na parte baixa do abdômen 
e produz parte do sêmen. Envolve 
a porção inicial da uretra. 

O câncer de próstata é consi-
derado da terceira idade porque 
cerca de 75% dos casos no mun-

do surgem a partir dos 65 anos. 
A elevação nas taxas de incidência 
no Brasil pode ser parcialmente 
justificada, de acordo com o Inca, 
pela evolução dos métodos diag-
nósticos, pela melhoria na quali-
dade dos sistemas de informação 
do país e pelo aumento na expec-
tativa de vida.

Alguns tumores crescem de for-
ma rápida, se espalham para ou-
tros órgãos e podem levar à morte. 
Mas a maioria cresce lentamente. 
Leva cerca de 15 anos para atin-
gir 1 cm³. Ainda de acordo com 
o Inca, esse segundo tipo não dá 

FIQUE POR DENTRO Médico explica em vídeo de 2 minutos como se prevenir

http://bit.ly/2BHidvG
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sinais durante a vida e nem a ame-
aça a saúde do homem.

“As causas do câncer de prósta-
ta ainda são desconhecidas. Mas 
existem múltiplos aspectos envol-
vidos e outros possíveis. Atividade 

SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

hormonal, raça, idade, índice de 
massa corpórea, história familiar e 
fatores genéticos são os principais 
fatores envolvidos na gênese da 
doença, diz o urologista e médico 
do VOAM, Bruno Pimpão.

O QUE É PRECISO SABER SOBRE A PRÓSTATA

Sinais, sintomas, diagnóstico e tratamento do câncer
Sinais e sintomas 
Na fase inicial, o câncer da próstata 
evolui de forma silenciosa. Muitos 
pacientes não apresentam nenhum 
sintoma ou, se apresentam, são simi-
lares aos do crescimento benigno da 
próstata, como dificuldade ou neces-
sidade de urinar várias vezes de dia 
e à noite. Já na fase avançada, pode 
provocar dor óssea e, quando mais 
grave, infecção generalizada ou insu-
ficiência renal.
Diagnóstico 
Dosagem de PSA, exame de sangue 
que avalia a quantidade do antígeno 
prostático específico e o toque retal. 
O médico palpa a próstata e percebe 
se há nódulos (caroços) ou tecidos 

endurecidos (possível estágio ini-
cial da doença). O toque é rápido e 
indolor.
Tratamento 
Para doença localizada, cirurgia, 
radioterapia ou apenas observação. 
Para doença avançada, radiotera-
pia ou cirurgia em combinação com 
tratamento hormonal. Já quando o 
tumor se espalhou para outras par-
tes do corpo, o mais indicado é a 
terapia hormonal. Mas a escolha do 
tratamento mais adequado deve ser 
individualizada e definida após médi-
co e paciente discutirem os riscos e 
benefícios de cada um.

Fonte: Instituto Nacional do Câncer

SAIBA MAIS
Veja outros conteúdos sobre o câncer de próstata

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
Leia entrevista com o urolo-
gista do VOAM, Bruno Pimpão.

INCA Conheça e baixe a 
cartilha “Câncer de Próstata: 
vamos falar sobre isso”. 

http://bit.ly/31Folip
http://bit.ly/2pN0GQ0
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VERMELHO E JOVEM
Casos de Aids crescem entre a população mais nova 
e dezembro é o mês de conscientização sobre o HIV 

O Dezembro Vermelho é 
uma iniciativa do Minis-

tério da Saúde que coincide com 
o 1º de dezembro, Dia Mundial 
contra a Aids, lembrado no mun-
do inteiro. A campanha ganha 
cada vez mais importância entre 
os jovens. Segundo dados do mi-
nistério, mais de 70% dos novos 
casos de Aids registrados no país 
são em homens. E, entre eles, um 

em cada cinco têm entre 15 a 24 
anos. Entre os homens na faixa 
de 20 a 24 anos, a taxa de detec-
ção de Aids cresceu 133% entre 
2007 e 2017.

Os jovens são o foco de cam-
panhas de prevenção nos últimos 
anos. O Ministério da Saúde de-
senvolve em parceria com secre-
tarias estaduais e municipais de 
saúde ações e campanhas regio-

LEIA E VEJA Como a ONU quer cumprir objetivo de eliminar a Aids até 2030

SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

http://bit.ly/2BEapL1
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nais e municipais em eventos des-
tinados à juventude, como shows 
e festas regionais. 

Dados mostram que o uso do 
preservativo não é frequente en-
tre os mais jovens, ainda que o 
nível de informação seja elevado 
em relação à forma de prevenção 
ao HIV. De acordo com a Pesqui-

sa de Conhecimentos, Atitudes e 
Práticas na População Brasileira, 
45% dos entrevistados disseram 
não ter recorrido ao preservativo 
em 2017. Mas a mesma pesquisa 
mostra que 94% dos brasileiros 
sabem que a camisinha é a me-
lhor forma de evitar as Infecções 
Sexualmente Transmissíveis.

MITOS E VERDADES SOBRE AIDS
ASSIM PEGA
1. Sexo oral, vaginal e anal sem cami-
sinha
2. Uso de seringa por mais de uma 
pessoa
3. Transfusão de sangue contaminado
4. Da mãe infectada para o filho du-
rante a gravidez, no parto e na ama-
mentação
5. Instrumentos que furam ou cortam 
não esterilizados

ASSIM NÃO PEGA
1. Sexo vaginal e anal com camisinha
2. Masturbação a dois
3. Beijo no rosto ou na boca
4. Suor e lágrima

5. Picada de inseto
6. Aperto de mão ou abraço
7. Sabonete, toalha e lençóis
8. Talheres e copos
9. Assento de ônibus
10. Piscina
11. Banheiro
12. Doação de sangue
13. Pelo ar

SAIBA MAIS
Veja outros conteúdos sobre HIV e Aids

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
Leia entrevista com o infecto-
logista do VOAM Evandro Oda.

DIDÁTICO Especial do Minis-
tério da Saúde explica tudo 
sobre o vírus e a doença.

866 
mil pessoas vivem com o HIV no Brasil. 
A epidemia no país está estabilizada e só 
não cai por causa do aumento de casos 
entre os homens mais jovens.

Fonte: Ministério da Saúde

http://bit.ly/2PbW9kK
http://bit.ly/2N8ZAG3
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A NOVA AMEAÇA
Lixo eletrônico chegará a 120 mi de toneladas em 2050

Os dados são de um relató-
rio da ONU (Organização 

das Nações Unidas). O Brasil gera 
11,3 milhões de toneladas de lixo, 
de acordo com o WWF (Fundo 
Mundial para a Natureza). Desse 
total, 1,5 mil tonelada é lixo ele-
trônico. Somos o sétimo maior 
produtor do mundo.  

O relatório da ONU informa 
que o valor anual de lixo eletrônico 
global é de US$ 62,5 bilhões. Da-
dos de 2018 do Fundo Monetário 
Nacional mostram que o valor é 
superior ao PIB de 88 dos 192 pa-
íses. O mundo produziu mais de 
44 milhões de toneladas de lixo 
eletrônico e elétrico em 2017, ou 

6 quilos por habitante do planeta. 
Equivale ao peso de todos os avi-
ões comerciais já produzidos.

Menos de 20% do lixo eletrô-
nico é reciclado e 80% segue para 
aterros e lixões, onde contamina o 
solo e os lençóis freáticos e coloca 
em risco sistemas de fornecimento 
de alimentos e recursos hídricos.

A ameaça do lixo eletrônico ele-
va o alerta sobre a importância da 
reciclagem. O Brasil recicla apenas 
3% do seu lixo, de acordo com o 
Plano Nacional de Resíduos Sóli-
dos, índice que tem potencial para 
chegar a 30%. Curitiba é a capital 
com melhor programa de recicla-
gem. Reaproveita 70% do seu lixo.

PASSO A PASSO  Veja reportagem do G1 que ensina a descartar o lixo eletrônico

https://glo.bo/32L0Ky9
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MEIO AMBIENTE UM VALOR VOLVO

O QUE PODEMOS FAZER

Atitudes no dia a dia pra reduzir a produção de lixo eletrônico

1. Procure locais de descarte 
A maioria das cidades possui local 
próprio para o descarte de eletrôni-
cos, seja para reutilização ou para re-
aproveitamento de suas peças. Entre 
em contato com entidades com foco 
em reciclagem e informe-se sobre 
esta possibilidade. Ao descartar os 
seus eletrônicos, certifique-se de 
que estejam limpos e sem nenhuma 
peça solta. 
2. Doe para museus
Se você está descartando algum tipo 
de dispositivo muito antigo, pode ser 
que existam instituições interessa-
das em obtê-lo. Computadores e ou-
tros aparelhos de décadas passadas 
já podem ser considerados artigos 
de museu. 
3. Repasse para outros
Vai trocar de smartphone? Você não 
precisa jogar o antigo fora. Pergun-
te antes aos amigos e parentes se 
alguém está interessado em ficar 
com ele. Não conhece ninguém que 
precisa do seu dispositivo? Procu-

re ONGs ou institutos que podem 
precisar.
4. Devolva ao fabricante
Muitas empresas que fabricam ga-
dgets (dispositivos eletrônicos por-
táteis) como smartphones e tablets 
costumam aceitar de volta os apa-
relhos para darem a eles o devido 
descarte. Entre em contato com o 
fabricante do seu dispositivo e peça 
informações.
5. Venda o aparelho
Em vez de descartar o seu eletrôni-
co que ainda funciona, por que não 
vendê-lo e gerar uma renda para 
você? Algumas empresas compram 
a sucata eletrônica. 
6. Compre menos
É sempre positivo gerar cada vez 
menos sucata. Não é porque saiu o 
último modelo de smartphone que 
você precisa imediatamente subs-
tituir o seu. Sempre pense bem se 
você realmente precisa deste novo 
gadget ou se será apenas uma com-
pra impulsiva. 

SAIBA MAIS
Veja outros conteúdos sobre reciclagem de lixo

MUITO POUCO Só 3% do lixo 
no Brasil é reciclado. Veja re-
portagem do Jornal Hoje

EM CURITIBA Saiba a frequ-
ência, horários, dias, tipos de 
lixo e muito mais. 

https://glo.bo/33XbSrT
http://bit.ly/2MJFzXS
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MEIO AMBIENTE UM VALOR VOLVO

ESQUENTANDO
Saiba como o aquecimento global já afeta o nosso dia a dia

O aquecimento global tem 
um novo desafio. Segundo 

o Painel do Clima da ONU (Or-
ganização das Nações Unidas), um 
quarto dos solos sem gelo no pla-
neta já estão degradados e ações 
importantes para combater as tem-
peraturas em alta, como produção 
de biocombustíveis e plantio de 
florestas, vão elevar o conflito pelo 
uso da terra. São ações que reque-
rem áreas com vastas extensões, o 
que deve elevar a disputa fundiá-
ria, já que os sinais da mudança do 

clima mundial, com o acúmulo de 
dióxido de carbono (CO2) e outros 
gases do efeito estufa na atmosfera, 
devem derrubar a produtividade da 
agropecuária. Com isso, a tendên-
cia é ampliar as fronteiras agrícolas 
para alimentar uma população que 
não para de crescer.

Este novo capítulo do aqueci-
mento global é mais um que pa-
rece distante do dia a dia das pes-
soas. Mas, afinal, como o aumento 
da temperatura da Terra já afeta o 
nosso cotidiano? 

REAL 17 dos 18 anos mais quentes já registrados foram neste século. Veja vídeo

http://bit.ly/2NfHt1w
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Pesquisadores da Fundação Os-
valdo Cruz revelam efeitos den-
tro e fora de casa. Na saúde, os 
extremos do clima desencadeiam 
vários danos colaterais. Se chove 
muito, explodem os casos de do-
enças transmitidas por mosquitos. 
O Brasil enfrenta uma explosão de 
dengue. Segundo o Ministério da 
Saúde, até agosto eram 1,4 milhão 
de casos, contra 205 mil no mes-
mo período de 2018.

Já a falta de chuva piora a qua-
lidade do ar. Crianças e idosos são 
os mais vulneráveis com o desen-
volvimento de asma, bronquite e 
pneumonias.

Em casa, o calor prejudica o sono. 
E quem dorme mal se torna menos 
produtivo e irritado. Outro efeito é 
no bolso. A tendência é pagar cada 
vez mais caro pelos alimentos. A 
produção agrícola depende da pre-

visibilidade climática. Mas a desor-
dem do tempo eleva o risco da ati-
vidade. E, quando dá errado, quem 
paga é o consumidor final.

Fora de casa, os efeitos das mu-
danças climáticas podem ser me-
nos perceptíveis, como o descon-
forto ao caminhar debaixo de sol 
forte em pleno inverno. Não é raro 
também as trágicas trombas d’água 
com alagamentos e até mortes. 

O jornal Folha de S. Paulo pro-
duziu o especial “Crise do Clima, 
no rastro do aquecimento global”, 
em que mostra os impactos sobre 
a vida das pessoas e os custos da 
adaptação à nova realidade (acesse 
o especial na seção “saiba mais”). 

“Eventos extremos são sintoma 
de desarranjo global no clima”, dis-
se ao jornal o pesquisador da Fun-
dação Osvaldo Cruz Ulisses Con-
falonieri.

SAIBA MAIS
Veja outros conteúdos sobre o aquecimento global

RÁPIDO NASA mostra 134 
anos de aquecimento global 
em 30 segundos

ESPECIAL Folha de S. Paulo 
revela efeitos do aquecimento 
no nosso dia a dia 

http://bit.ly/33ZRuXk
http://bit.ly/2p1al5w
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UM GRANDE RISCO 
Álcool na gravidez pode provocar a Síndrome Alcoólica Fetal

O consumo de álcool na gra-
videz pode provocar a Sín-

drome Alcoólica Fetal, a SAF, “o 
transtorno mais grave do espectro 
de desordens fetais alcoólicas”, 
define o CISA (Centro de Infor-
mações sobre Saúde e Álcool). 

De acordo com a SBP (So-
ciedade Brasileira de Pediatria), 
a SAF afeta o sistema nervoso 
central dos recém-nascidos com 
danos irreversíveis após o nas-
cimento. Os sintomas mais co-
muns são alterações faciais, atra-
so no crescimento, desordens de 
comportamento e comprometi-
mento de diferentes órgãos. Três 
das alterações faciais relaciona-

das à SAF são bem estabelecidas: 
pálpebras estreitas e pequenas, 
ausência de filtro nasal e borda 
vermelha do lábio superior fina. 
Além disso, as orelhas podem 
nascer abaixo da linha e as crian-
ças desenvolverem microcefalia, 
cabeças menores que o padrão.

O Ministério da Saúde estima a 
prevalência de síndrome no Brasil 
de 1 a cada 1.000 nascidos vivos. 
Mas o ministério reconhece que o 
número pode estar subestimado 
por causa da dificuldade de diag-
nóstico, a não obrigatoriedade da 
notificação, a tendência crescente 
de consumo de bebidas alcoóli-
cas pelas mulheres e seu consu-

TODOS OS DANOS O médico César Fernandes fala à SBP sobre a SAF. Assista

http://bit.ly/31IxoPB
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Acesse o Guia Médico do VOAM

Veja outros conteúdos sobre a Síndrome Alcoólica Fetal

VOAM O SEU PLANO DE SAÚDE

mo significativo pelas gestantes 
no país, diz em nota, segundo a 
Agência Brasil.

O transtorno é tão grave que o 
Brasil instituiu por lei o 9 de se-
tembro como o Dia Nacional de 
Conscientização sobre a Síndro-
me Alcoólica Fetal. O ministério 
e a SBP destacam um estudo feito 
em 2008 em uma maternidade 
pública de São Paulo com duas 
mil mulheres no período pós-par-
to. A pesquisa apontou que a in-
cidência do risco de desordens re-
lacionadas ao álcool chega a 34,1 
bebês a cada mil nascidos vivos.

O estudo revela ainda que 
mais de 70% das mulheres pes-
quisadas relataram que a inges-
tão ocorreu sem o conhecimento 

do estado de gravidez. Médicos 
alertam que um simples gole de 
bebida alcoólica pode atingir o 
bebê. Mas esclarecem que nem 
todas as crianças que foram ex-
postas ao álcool durante a gesta-
ção desenvolvem a síndrome.

PRÉ-NATAL
Para os médicos, a SAF só refor-

ça a importância de um pré-natal 
bem feito. O VOAM oferece um 
número amplo de profissionais 
das áreas de obstetrícia e gineco-
logia. No Guia Médico, você en-
contra de maneira fácil e rápida o 
médico mais próximo de acordo 
com a especialidade. 

SAIBA MAIS

GRAVIDEZ SEM ÁLCOOL Conheça 
a campanha da Sociedade Brasileira 
de Pediatria pela prevenção da SAF, a 
Síndrome Alcoólica Fetal.

EM PROFUNDIDADE Página do Cisa 
(Centro de Informações sobre Saúde e 
Álcool) detalha a SAF e suas consequ-
ências para os bebês.  

http://bit.ly/33Ta57c
http://bit.ly/2WeVLUa
http://bit.ly/2pOaHMH
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ORIENTE-SE UM GUIA PARA CURTIR A AV

Confira todos os espaços e atividades que a Associação 
Viking oferece com os horários, como usar e participar

TREINAMENTO FUNCIONAL 
Trabalhe a capacidade cardiorrespiratória, a força, a potência, a 
resistência. O treinamento funcional engloba tudo isso e cada alu-
no consegue fazer na sua intensidade os mesmos exercícios e cir-
cuitos. As aulas ajudam a desenvolver as atividades do dia a dia, 
como aquela corridinha para pegar um ônibus, subir uma escada, 
carregar uma sacola mais pesada. Uma atividade completa que 
relaxa corpo e mente. Para praticar, o único requisito é o atestado 
de aptidão física fornecido pela área de Saúde da Volvo. 

NA AV

ter a qui 17h30 às 18h30

DESTAQUE ATIVIDADES

Saiba mais Inscreva-se

PARA TODOS Alunos e a professora Letícia Grzibovzki durante aula

http://bit.ly/2lIwdAC
http://bit.ly/2MrcgKz
http://bit.ly/2nu6k8T
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DESTAQUE ESPAÇOS

Saiba mais Inscreva-se

FUTEBOL SINTÉTICO
A quadra passou por ampla reforma e ganhou uma nova grama. E 
não é qualquer gramado. O novo piso é da marca Italgreen, líder 
mundial na produção de grama sintética. É responsável pelo gra-
mado de mais de 50 clubes, como o Manchester City e a Arena 
da Baixada. O material sintético é antiderrapante. Assim, absorve 
impactos e ajuda a evitar lesões durante os jogos. Além disso, é 
de fácil manutenção e alta durabilidade.

NA AV

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

TUDO NOVO Novo gramado da quadra sintética é superantiderrapante

CLIQUE E ACESSE O GUIA COMPLETO

http://bit.ly/2kbWZAN
http://bit.ly/2mRqV6k
http://bit.ly/30lkUO7
http://bit.ly/2ZgAQjd
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www.volvogroup.com.br

www.associacaoviking.com.br

www.ovikingfamilia.com.br

www.voam.com.br

SIGA A GENTE CLIQUE NOS ÍCONES

http://www.volvogroup.com.br
http://www.associacaoviking.com.br
http://www.ovikingfamilia.com.br
http://www.voam.com.br
https://www.ovikingfamilia.com.br/cadastro-newsletter
https://www.facebook.com/ovikingfamilia
https://www.ovikingfamilia.com.br/cadastro-whatsapp
http://www.instagram.com/ovikingfamilia/
https://issuu.com/ovikingfamilia
https://www.youtube.com/channel/UCBHhvxHGnMdPt2aFvIbQb4Q

