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AV oferece a todos os associados 
acesso ao Gympass, 

com milhares de academias 
e apps para seu bem-estar

Cuidados e prevenção
Fique atento a sintomas recorrentes e 
adote hábitos saudáveis para uma vida de 
bem-estar e mais disposição. Página 24
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SIGA A GENTE CLIQUE NOS ÍCONES
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O SEU PLANO DE SAÚDE
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HISTÓRIAS E PRESENTES PRA VOCÊ

UM VALOR VOLVO

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
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EM TODO LUGAR
AV oferece a todos os associados acesso ao Gympass

O Gympass é uma plata-
forma corporativa de 

atividade física com foco na 
qualidade de vida e bem-estar. 
“Gostaríamos que todos os as-
sociados viessem para a AV e 
desfrutassem do espaço maravi-
lhoso que temos, mas nesse mo-
mento é difícil. O Gympass é 
para quem está em home office, 
viajando ou mora fora de Curi-
tiba escolher uma academia, es-
túdio de Yoga, Pilates, natação e 

vários outros”, explica o coorde-
nador da AV, Sidclei Chaves. 

A principal vantagem é pagar 
uma única mensalidade e ter 
acesso a várias atividades.

Por meio do Gympass, o as-
sociado e seus dependentes 
têm acesso também ao Gym-
pass Wellness, plataforma para o 
bem-estar que dá acesso a apli-
cativos que tratam de nutrição, 
meditação, atendimento psico-
lógico e muito mais.

MOVIMENTO O Gympass permite que você frequente academias 
no mundo todo e faça aulas online. Clique na imagem e veja o vídeo

40 ANOS DA AV HISTÓRIAS E PRESENTES PRA VOCÊ

https://bit.ly/2OrovZM
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6 PASSOS PARA INICIAR

1 Baixe o app do Gympass para Android ou iOs
2 Faça login, escolha plano e forma de pagamento
3 É possível visualizar os planos com as acade-
mias e modalidades. Também tem filtros para bus-
ca mais específica
4 O titular inclui os dependentes, que não têm 
acesso direto
5 O início é imediato após finalizar a adesão
6 O pagamento é descontado diretamente em 
folha de pagamento. Para dependentes e associa-
dos ouro, com cartão de crédito

4 PASSOS PARA USAR

1 Avise que é aluno Gympass na recepção da aca-
demia que for frequentar
2 Faça check in no app ou site. Em seguida, ative 
a geolocalização 
3 Selecione o nome da academia 
4 Valide a entrada. A atendente da academia libe-
ra sua entrada como um aluno regular

Ainda com dúvidas? Acesse o hotsite do Gympass

9 MIL ACADEMIAS

39 APLICATIVOS 
DE BEM-ESTAR

8 PLANOS DISPONÍVEIS

600 PARCEIROS COM 
AULAS ONLINE AO VIVO

http://bit.ly/3bG9890
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TEMPO SEGURO 
PVST mobiliza a sociedade há mais de três décadas 

Continua na página 8

O PVST, o Programa Volvo 
de Segurança no Trânsi-

to, cumpre há 34 anos o objeti-
vo de mobilizar as pessoas para 
um trânsito melhor e com me-
nos acidentes. “É um orgulho ter 
um programa que reforça muito 
bem um dos valores fundamen-
tais da Volvo, que é a seguran-
ça. A segurança está no DNA da 
Volvo”, diz a assessora de Res-
ponsabilidade Social e Corpora-
tiva, Anaelse Marques de Olivei-

ra. Para multiplicar a informação 
sobre as ações do programa, a 
Volvo promove fóruns, seminá-
rios e desenvolve ferramentas 
como o Atlas Acidentalidade no 
Transporte Brasileiro e o aplica-
tivo Eu Rodo Seguro, disponíveis 
de graça para todos.

“O atlas é um grande e bem de-
talhado diagnóstico das rodovias 
federais. Identifica e mostra ao 

UMA LUZ O PVST mobiliza a sociedade para um trânsito melhor. 
Clique na imagem e veja o que diz a assessora Anaelse de Oliveira 

https://bit.ly/37humaM
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NÚMEROS E DADOS
O ATLAS ACIDENTALIDADE NO TRANSPORTE BRASILEIRO

O comportamento inseguro é o 
principal motivo de acidentes nas 

rodovias. E a falta de atenção lidera 
disparada em número de acidentes de 

trânsito. É, sozinha, responsável por 
cerca de 40% dos acidentes.  

O atlas é um grande diag-
nóstico das rodovias federais. 

Identifica e mostra ao motorista 
onde estão os trechos com maior 

índice de acidentes, principais 
causas e por que eles ocorrem.

Já entre as causas mais letais estão a ultra-
passagem indevida, excesso de velocidade e 

desobediência à sinalização.   

Apenas as rodovias federais do Brasil (que cor-
respondem a 34% da malha viária do país) regis-

traram 63.447 acidentes e 5.287 mortes em 2020.

 Em todo o país (ruas e cidades, estradas federais e 
estaduais), são cerca de 38 mil mortes todo ano.

1

2
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motorista onde estão os trechos 
com maior índice de acidentes, 
principais causas e por que eles 
ocorrem”, explica Anaelse.

A partir das informações do 
atlas, a Volvo lançou o app Eu 
Rodo Seguro, que auxilia no ge-
renciamento de risco de viagens 
ao listar os trechos de rodovias 
de alta e moderada periculosida-
de em todos os estados.

O app emite alertas sonoros 
quando o motorista se aproxi-
ma dos trechos com maior ris-
co de acidentes nas rodovias fe-
derais. “É uma ferramenta que 
ajuda a adotar um estilo de di-
reção preventivo, com alertas 

500 metros antes de o moto-
rista entrar em trechos com ris-
co”, conta Anaelse.

A Visão Zero é um posiciona-
mento de segurança no trânsito 
aprovado pelo parlamento sueco 
e adotado pela Volvo. Estabelece 
meta de índice zero de mortos 
e feridos graves em acidentes de 
trânsito. É uma visão estratégica 
de longo prazo. No Brasil desde 
2014, o Zero Acidentes dire-
ciona as ações do PVST para o 
transporte de carga e passageiros, 
com foco na redução de aciden-
tes com veículos comerciais e na 
valorização dos profissionais que 
atuam no setor.  

FERRAMENTAS Anaelse de Oliveira fala neste vídeo sobre o atltas 
de acidentalidade e também do app Eu Rodo Seguro. Clique e assista

https://bit.ly/3ucjFQK
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MENOS RISCOS NAS VIAGENS
COMO O APP EU RODO SEGURO AJUDA VOCÊ

SAIBA MAIS CLIQUE PARA LER

O app lista locais de pericu-
losidade alta e moderada de 

todas as rodovias federais e 
em todos os estados.

Site do Programa Volvo de Segurança no Trânsito 
traz ações, notícias, a história do PVST, contato, 

vídeos e muito mais. Clique aqui e confira

Atlas da acidentalidade traz informações de todas 
as rodovias federais do Brasil. Ferramenta auxilia 

o gerenciamento de risco de viagens. Clique aqui, 
confira e acesse também o app Eu Rodo Seguro

O app emite alerta sonoro quando 
o motorista se aproxima dos tre-

chos com maior risco de acidentes 
nas rodovias monitoradas.

“É uma ferramenta que ajuda a adotar um 
estilo de direção preventivo, emitindo alertas 

sonoros 500 metros antes de o motorista en-
trar em trechos com maior risco de acidentes 

nas rodovias federais”
Anaelse Marques de Oliveira, assessora 

de Responsabilidade Social e Corporativa

https://bit.ly/3dihyES
http://bit.ly/3qqkTVZ
http://bit.ly/3qqkTVZ
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CLUBE PREMIUM
Gazeta by Viking tem benefícios e promoções diárias

O clube, de graça para os 
associados, dá acesso ili-

mitado ao portal de descontos 
em mais de 700 estabelecimen-
tos de todo tipo. E sorteios de 
prêmios tornam a experiência 
ainda mais legal. Os primei-
ros foram uma viagem de trem 
até Morretes e um voucher de 
R$ 100 para uso no Salão La-
dy&Lord, em comemoração ao 
Dia da Mulher. “Com o Clube 
Gazeta, colocamos o que há de 

melhor e com maior variedade à 
disposição dos associados”, conta 
Sidclei Chaves, coordenador da 
AV. Os sorteios serão frequentes 
e as promoções do clube, diárias. 
Acompanhe pelo nosso Insta-
gram e Facebook. 

“Nesse momento em que é 
aconselhável não sair de casa, 
o clube oferece muitas opções 
também de delivery com restau-
rantes, pizzarias e muitas outras 
opções. Vale conferir”, completa.

UAU! A viagem de trem pela Serra do Mar é um passeio incrível. 
Clique na imagem e veja um vídeo em 360o com o visual do passeio

https://bit.ly/3leK1xu
https://bit.ly/3vnPuGW
https://bit.ly/3vnPuGW
http://bit.ly/3eB8mwa
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PARTICIPE!

Quem já está no Clube par-
ticipa automaticamente dos 
sorteios. Dados de fevereiro 
mostram que mais de 800 as-
sociados já se cadastraram 
no Clube Gazeta by Viking.

Com o Clube Gazeta, você 
pode economizar até R$ 400 
por mês com os diversos 
descontos disponíveis. As 
categorias são bem varia-
das. Incluem desde pet shop 

até cursos de desenvolvimen-
to pessoal e profissional. 

Para acessar, basta baixar o 
app do Clube Gazeta, disponí-

vel para iOS e Android. Aí, insira 
o CPF do associado (titular ou de-

pendente) da AV e a data de nasci-
mento.  Clique aqui, acesse o hotsi-

te do clube e saiba mais.

O associado Marlus Reikdal 
venceu o sorteio para a via-
gem pela Serra do Mar. Ele 
poderá fazer o passeio assim 
que a Serra Verde Express re-
tomar as atividades.

http://bit.ly/3cvUQXE
http://bit.ly/3cvUQXE


12 | O VIKING FAMÍLIA MAR ABR 2021

ACONTECEU A ASSOCIAÇÃO NÃO PARA

TUDO PARA ELAS
AV inovou com calendário online no Dia da Mulher 

Atividades para o bem-estar 
sem sair de casa e com a 

família. Foi assim a comemora-
ção do Dia da Mulher pela as-
sociação. Uma ideia alternativa 
para comemorar a data tão es-
pecial mesmo com as restrições 
impostas pela pandemia. Solu-
ção que envolveu a família toda 
com comodidade e segurança.

Cerca de 70 mulheres se ins-
creveram e participaram da pro-
gramação entre os dias 8 e 13 

de março. Funcionárias Volvo, 
esposas e filhas de funcionários.

Entre as atividades, aulas de 
treino funcional, dicas de ma-
quiagem e cabelo, Yoga e aula 
de artesanato. Os horários eram 
pré-definidos e bastava acessar o 
link pelo computador ou celular.

“Dediquei um tempo para 
aprender dicas e trocar experi-
ências para me cuidar e deixar 
a casa mais bonita”, diz Rosane 
Maria Weber Tuleski. 

TEMPO MEU Rosane cuidou de si e deixou a casa mais bonita. 
Clique na imagem e veja o que ela conta sobre o Dia da Mulher na AV

https://bit.ly/3cMjaVx
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CORPO E CABELO
Truques de beleza simples 
para se arrumar com os pro-
dutos que todas têm em casa.

TREINAMENTO FUNCIONAL
A atividade física presencial da 
AV foi na casa das mulheres.

AULAS DE YOGA
Atividade para o corpo e a 
mente com comodidade.

SPA FACIAL
Aula com dicas de automa-
quiagem teve quatro edições 
na semana da mulher na AV. 

ARTESANATO
Cláudio Belmudes ensinou 
duas técnicas de decoração 
em garrafas. 

ATIVIDADES QUE COMEMORARAM O DIA DA MULHER NA AV
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ACONTECEU A ASSOCIAÇÃO NÃO PARA

RODADA DO POKER
Ricardo Oliveira vence etapa e derruba campeão

Além de vencer a 7ª eta-
pa do Viking Poker Tour 

2021, o jogador tirou do torneio 
Sidnei Mocelin, o campeão da 
etapa anterior. Por isso, somou 
mais 10 pontos e agora é o quarto. 
Destaque também para Gustavo 
Aires, campeão do ranking 2020. 
Gustavo terminou em terceiro, 
aparece entre os seis primeiros 
e volta a ter chances na disputa 
pelo título. Joarez Baida, terceiro 
no ranking 2020, terminou em 
segundo, escalou cinco posições 

e está entre os 10 primeiros.
O top 10 tem Jair Santos em 

primeiro com 282 pontos. Em se-
guida, Marcio Germano com 263. 
Líder e vice-líder mantiveram as 
posições. Vagner Abucarub subiu 
uma posição e terminou em ter-
ceiro com 259 pontos. Ricardo 
Oliveira subiu duas e soma 256 
pontos em quarto. Silvio Smice-
lato aparece em quinto com 250 
pontos. Perdeu duas posições. O 
sexto é Gustavo Aires. Ganhou 
duas posições e tem agora 231 
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ACONTECEU A ASSOCIAÇÃO NÃO PARA

VEJA OS 1O PRIMEIROS APÓS A RODADA 7

pontos. O sétimo é Sidney Mo-
celin com 227 pontos e duas 
posições acima. Cristiano Schuh 
aparece em oitavo com 222 pon-
tos e três posições abaixo da úl-
tima rodada. Anderson Alves é 
o nono com 220 pontos. Subiu 
duas posições. Joarez Baida fecha 
o top 10 com 203 pontos, cinco 

posições acima.  
Ricardo Oliveira venceu a mesa 

final, seguido por Joarez Baida, 
Gustavo Aires, Sidney Mocelin, 
Anderson Oliveira, Sidclei Cha-
ves, Leandro Moreira, Alcione 
Cesti e Gabriel Tacci. Os cinco 
primeiros colocados receberão 
premiação em vale-presente.

A quinta rodada será na quarta 13 de maio. Se você ainda não se 
inscreveu, acesse aqui o site da AV e garanta a sua presença. Lá 
tem todas as informações que você precisa para participar, inclusi-
ve a premiação. A competição vai muito além de um carteado. Jogar 
poker exige técnica, raciocínio ágil e várias outras habilidades úteis 
para o nosso cotidiano. 

CLIQUE AQUI 
E ACESSE 

O RANKING 
COMPLETO DA 

RODADA 7

1º JAIR SANTOS | 282 PONTOS

2º MARCIO GERMANO | 263 PONTOS

3º VAGNER ABUCARUB | 259 PONTOS

4º RICARDO OLIVEIRA | 256 PONTOS

5º SILVIO SMICELATO | 250 PONTOS

6º GUSTAVO AIRES | 231 PONTOS

7º SIDNEY MOCELIN | 227 PONTOS

8º CRISTIANO SCHUH | 222 PONTOS

9º ANDERSON ALVES | 220 PONTOS

10º JOAREZ BAIDA | 203 PONTOS

PARTICIPE

QUEM É QUEM NO RANKING 2021

https://bit.ly/2F63ZK1
http://bit.ly/2LXOhUG
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ACONTECEU A ASSOCIAÇÃO NÃO PARA

“Retomamos algumas ativida-
des com um protocolo gigante 
de cuidados”, diz o coordenador 
da AV, Sidclei Chaves. A ideia é 
voltar com as atividades que não 
gerem aglomeração e conforme 
a pandemia permite.

“Com a área de Saúde da Vol-
vo, é feito um acompanhamento 
dos números de casos para que, 
conforme o andamento, possa-
mos oferecer atividades para o 
bem-estar e qualidade de vida 

RETORNO SEGURO
Com rígidos protocolos, atividades voltam passo a passo

dos associados”, afirma.
Tudo o que voltou permite 

controle de número de pessoas 
e o distanciamento social. A lis-
ta tem a academia, o estaciona-
mento, as quadras de tênis e de 
areia, pista de atletismo, pesca 
no lago, treinamento funcional e 
área verde. Na entrada, mede-se 
a temperatura, todos os frequen-
tadores devem estar de máscara 
e cada espaço tem suas regras de 
cuidado e higienização.

UM BOM LUGAR A família Nizer está de volta à AV. Clique na imagem, 
veja depoimentos, saiba o que voltou a funcionar e como frequentar

https://bit.ly/3dxjXLY
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LUGAR SAUDÁVEL Ketlin Garcia na academia da AV, que reabriu com 
novidades. Clique na foto, veja seu depoimento e confira o que mudou

“

“Os protocolos estão bem tranquilos e coerentes 
com a situação da pandemia 

Aroldo Gomes, jogador de tênis

Podemos trazer a família para a Volvo de novo e 
aproveitar essa infraestrutura que faz muita falta

Elisandro Nizer, que voltou a pescar

Fiquei bem confortável com as orientações 
Ketlin Garcia, que frequenta a academia

Importante Com a pandemia, tudo é provisório. Para saber 
o que funciona e como na AV, acesse sempre o nosso site. 
Fora os passeios na área verde, agende aqui as atividades.

https://bit.ly/3pCBk0r
https://bit.ly/2F63ZK1
http://bit.ly/2ZgAQjd
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ACONTECEU A ASSOCIAÇÃO NÃO PARA

OBJETIVO COMUM
Conselho é ponte entre associado, AV e diretor executivo

“Vai ser uma gestão bacana e 
bem positiva. Vou trabalhar jun-
to com um grupo de pessoas 
bem participativas nesse novo 
desafio”, conta Leonardo Lima, 
da área comercial da Volvo, re-
presentante do novo Conselho 
Consultivo da AV, que tomou 
posse em fevereiro. 

O conselho dá apoio à AV. 
Além de atuar como canal de 
comunicação entre os associa-
dos, a AV e o diretor executivo, 

pode opinar sobre a elaboração 
do programa anual de atividades 
e alinhar as ações às expectativas 
dos associados. “Sei que temos 
desafios por causa da pandemia. 
É preciso nos reinventar e criar 
sempre coisas novas”, explica 
Mariluz Strapasson, analista de 
suporte de TI e em sua primeira 
participação.

A mais importante função do 
grupo é fiscalizar as contas da 
associação por meio do Conse-

PARA TODOS Festa Julina da AV. Conselho Consultivo tem como uma 
das funções ajudar no programa de eventos. Clique e veja depoimentos

https://bit.ly/3rXtvDR
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Representante 
Leonardo Rezende 
de Lima

Vice-representante
Adriano Carlo Gepiak

Comissão Social 
Alexandre Colatusso, Carl 
Andreas Karlsten, Fabricio 
Todeschini, Ketlin Elizabeth 

Garcia, Schnaider da Silva 
Ferreira

Conselho Fiscal 
Liliane de Souza Wosniak
Conselho Disciplinar 
Amaral Timoteo da Silva,  
Diogo Salvino dos Reis 
Faria, Elaine de Almeida 
Parisotto, Glaucio Rogerio 
Cararo, Mariluz Strapasson

ACONTECEU A ASSOCIAÇÃO NÃO PARA

lho Fiscal. Também elaborar as 
normas de conduta e disciplina 
para os associados e seus depen-
dentes. Ainda, julgar atos indisci-
plinados e transgressões das nor-
mas e aplicar as penas de acordo 
com o Estatuto da AV. 

“Minha expectativa é trazer à 
AV e aos associados um pouco 
do que a gente tem dentro da 
organização. E dar continuidade 
ao trabalho que já é feito na as-
sociação há 40 anos”, avalia Elai-
ne Parisotto, da área de Recursos 
Humanos América Latina, pela 

primeira vez no conselho.
Para Leonardo, atuar direta-

mente no conselho é uma expe-
riência que todos os funcionários 
deveriam experimentar. Elaine  
diz que a oportunidade de deba-
ter e reunir pessoas de diversas 
vivências e áreas variadas da Vol-
vo enriquece o grupo. 

Tanto Elaine como Mariluz 
participam da AV como atletas. 
“Fiquei muito feliz com o convi-
te para participar agora além de 
associada também no conselho”, 
diz Mariluz.

QUEM É QUEM
Os integrantes do Conselho Consultivo 2021-2023
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AGENDA AV ANOTE AÍ E PROGRAME-SE

TUDO A FAZER
Agenda da associação segue agitada; confira opções

Mesmo com as limitações 
que a pandemia impõe, 

a AV não parou de oferecer atra-
ções para os associados.

Foi assim que, desde o ano 
passado, surgiram diversos even-
tos online e que envolveram as 
famílias em cursos, treinos, jogos 
e até corridas digitais. Tudo para 
que a AV continue como parte 
do cotidiano dos associados.

A associação obteve um su-
cesso tão grande que, mesmo 

quando a pandemia estiver sob 
controle, a programação online 
deve continuar. Inovações digitais 
como poker, Cozinha Fácil e Fa-
zendo Arte permitiram a partici-
pação de muito mais gente e in-
tegraram famílias em suas casas. 

E pro segundo semestre voltam 
as excursões, sempre um clássico 
do calendário da associação. 

Confira, a seguir, os eventos 
que estão acontecendo e as via-
gens programadas. 

EXCURSÃO Pôr do sol em Presidente Epitácio, destino da AV em 
setembro. Clique na imagem e veja vídeo sobre a cidade no rio Paraná

https://bit.ly/2O18VUR
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PESCARIA DE TUCUNARÉ EM SETEMBRO
Quem não está com saudades de viajar? No feriado de 7 de se-
tembro, a AV leva você para a pesca esportiva de tucunaré em Pre-
sidente Epitácio (SP). Em ônibus semileito com diárias na Pousada 
Mãe D’água. Inclui café da manhã, almoço e jantar. Para pescaria, 
barcos para dois pescadores com piloteiro.

10 de R$ 235 para associados e R$ 255 para convidados. Sa-
ída 4 de setembro e retorno, 8. Vagas limitadas. Clique aqui e 
faça sua inscrição.

FOZ DO IGUAÇU EM NOVEMBRO
No feriadão de 2 de novembro. Passeios com ingressos inclusos 
às Cataratas, Itaipu, Parque das Aves, Marco das Três Fronteiras, 
templo budista e passeio de catamarã. Previstas compras em vans 
no Paraguai e na Argentina se a pandemia permitir. Em ônibus se-
mileito. Hospedagem no Hotel AVM com café da manhã, almoço e 
jantar. Clique aqui e veja um vídeo bem legal de Foz feito pela Itaipu.

10 parcelas de R$ 170 para associado adulto, R$ 110 para 
criança de 5 a 10 anos e R$ 45 para de 2 a 4. Para convidados, 
R$ 180 (adulto) e R$ 120 (crianças de 5 a 10 anos). Saída dia 
29 de outubro e retorno 2 de novembro. Vagas são limitadas. 
Clique aqui e faça sua inscrição.

http://bit.ly/2OlsuqF
http://bit.ly/2OlsuqF
http://bit.ly/2ZbbUOj
http://bit.ly/3rcxPiX
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AGENDA AV ANOTE AÍ E PROGRAME-SE

VIKING POKER TOUR E RANKING DE TÊNIS
A disputa do poker segue com rodadas a cada 15 dias, geralmente 
às quartas. O torneio deste ano já está na 4a etapa. Clique aqui e 
leia mais. Já a primeira rodada 2021 do ranking de tênis, Australian 
Open, foi em março. Os próprios jogadores agendam entre si as 
partidas e este ano tem algumas novidades na formação dos gru-
pos e chaves. Para participar, os atletas precisam se inscrever e pa-
gar uma taxa de R$ 35 para compra dos troféus aos primeiros e se-
gundos lugares e vales-compras. Os demais participantes que não 
vencerem o ranking ainda podem ganhar vales-compra por sorteio. 

COZINHA FÁCIL
Um dos primeiros eventos a ser adaptado para o modelo online. 
Conquista mais e mais participantes desde a primeira edição. Toda 
a família participa dos encontros com o Chef Toni. Os pratos são 
variados. Como as aulas são superdidáticas, são também por quem 
não tem prática na cozinha. Já teve até um evento especial só para 
a criançada. Destaque também para os kits que são entregues na 
casa dos participantes com todos os ingredientes para fazer o pra-
to. Em fevereiro, teve a primeira edição deste ano com a elaboração 
de uma pizza artesanal de fermentação lenta. Fique de olho no nos-
so site que sempre tem pratos diferentes para sua família cozinhar 
e degustar em conjunto. O valor varia de acordo com o prato, mas 
sempre cabe no seu bolso.

https://bit.ly/2InfUoB
https://bit.ly/2InfUoB
https://bit.ly/2F63ZK1
https://bit.ly/2F63ZK1
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FAZENDO ARTE
A versão presencial sempre fez sucesso com artesanatos variados. 
Não foi diferente na versão online. Para decorar a casa para o Natal 
e também a Páscoa, os participantes aprenderam o passo a passo 
de guirlandas com o artista Cláudio Belmudes. Os encontros acon-
tecem via Google Meet e não é preciso ter destreza com trabalhos 
manuais. Cláudio ensina tudo de forma simples e didática. Assim 
como o Cozinha Fácil, a AV entrega na sua casa os kits para as au-
las com tudo que é preciso para participar. O valor também varia de 
acordo com o tipo de artesanato.

VIKING RUNNERS
A assessoria de corrida da AV faz sucesso com acompanhamento 
especial e personalizado pra iniciantes e pra quem já treina corrida. 
A novidade é a parceria com a Assessocor, responsável pela orien-
tação. As vantagens de treinar com assessoria são as planilhas de 
treinos personalizadas; avaliação de desempenho e progresso físi-
co; acompanhamento em provas do calendário de corridas, acesso 
à tenda da Assessocor e valor diferenciado para inscrição nas pro-
vas. As aulas, nas segundas e quartas, começaram em março e é 
preciso se inscrever para participar. A taxa mensal é de R$ 80. 

Acesse o site da AV e saiba mais sobre nossa programação

https://bit.ly/2F63ZK1
https://bit.ly/2F63ZK1
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FIQUE ATENTO
Não descuide de sintomas e cuide da sua saúde

Todo mundo está de olho 
na pandemia do coronaví-

rus. A crise sanitária domina a 
atenção do mundo e não podia 
ser diferente. A luta contra a Co-
vid-19 já dura mais de um ano 
com números e dados que ainda 
não permitem relaxar. 

Mas o coronavírus não fez de-
saparecer as outras doenças. E é 
preciso ficar atento a sintomas 
que indicam o risco de mani-
festação de algumas das mais 
comuns. Segundo dados do Mi-

nistério da Saúde, as causas prin-
cipais de morte no país têm rela-
ção direta com o nosso estilo de 
vida moderno. 

A alimentação inadequada, a 
obesidade, o estresse, o sedenta-
rismo, o álcool, o tabagismo são 
alguns dos fatores que desenca-
deiam o risco de desenvolver al-
gumas das doenças que mais ma-
tam no Brasil. São as do coração e 
aparelho circulatório, câncer (leia 
mais na página 29) e diabetes, 
apontam dados do ministério. 

COTIDIANO A atividade física deve ser um componente da sua vida. 
Clique na imagem e veja informações e dicas do Ministério da Saúde

SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

https://bit.ly/3qqFbhz
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FORÇA AERÓBICA Drauzio Varella diz como os exercícios físicos agem 
no coração e outros músculos e lista benefícios. Clique na imagem e veja

A hipertensão é uma doença e 
ao mesmo tempo um dos prin-
cipais fatores de risco para as ou-
tras anomalias do coração, como 
o infarto. Segundo a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, 36 mi-
lhões de adultos brasileiros têm 
pressão alta. 

E a hipertensão é uma doen-
ça silenciosa. Por isso, cheque a 
pressão com regularidade e fique 
atento a sintomas como dor no 
peito e na cabeça, falta de ar, fa-
diga. No caso da diabetes, a sede 
e a urina excessivas, o aumento 
do apetite e o cansaço podem ser 
sinais da doença. Preste atenção 
a todos esses sintomas. Se forem 
recorrentes, procure um médico. 

Prevenção
Mas a principal recomenda-

ção é: tenha um estilo de vida 
saudável. A prática regular de 
exercício físico, uma dieta ba-
lanceada, laços sociais positivos 
elevam sua autoestima, melho-
ram o seu sono e a disposição 
no dia a dia. E, no decorrer da 
sua vida, ajudam a prevenir todo 
tipo de doença. 

O oposto também ocorre: 
quem não se cuida tem menos 
ânimo, se cansa mais fácil, está 
mais propenso a doenças.  Uma 
rotina saudável é ainda mais 
importante neste momento em 
que a pandemia limita nossa 
mobilidade e eleva a ansiedade.

https://bit.ly/3qw7Vpd
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SAÚDE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

SINTOMAS NAS CRIANÇAS 

O que você não deve ignorar quando o filho se queixa

A Academia Americana de Pe-
diatria lista 12 sintomas que exi-
gem atenção médica. A febre é 
um dos principais. No caso da fe-
bre alta, o número no termôme-
tro não é tão importante quanto 
a disposição do filho. A exceção 
são os bebês com menos de três 
meses. Já a febre prolongada é a 
que não diminui com tratamen-
to ou dura mais de cinco dias. E 
a febre com dor de cabeça pode 
ser sinal de meningite. 

Em seguida, aparecem erupção 
cutânea e pinta incomum. A de-

pender do tipo, a erupção pode 
indicar um distúrbio sanguíneo 
ou reação alérgica. Já a pinta, faça 
uma verificação sempre durante 
o banho. E alerte o seu médico 
se notar pinta irregular, com mais 
de uma cor ou elevada.

Os outros sintomas são dor 
de cabeça com vômito, micção 
reduzida, lábios roxos, rosto in-
chado, vômito com alterações 
neurológicas e sangramento em 
excesso. Reportagem da revista 
Pais & Filhos detalha os sintomas 
e cuidados. Clique aqui e leia.

CUIDADO COM OS PEQUENOS A Academia Americana de Pediatria 
lista 12 sintomas que exigem atenção médica, como febre e pintas

http://bit.ly/3cjsXC2
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NEOPLASIAS SEM DIAGNÓSTICO

Detecção de câncer deixou de ser feita na pandemia

Fazer um acompanhamento 
rotineiro da sua saúde é impor-
tante para verificar possíveis al-
terações, muitas sem sintomas 
importantes. Esse também é o 
caso das neoplasias durante a 
pandemia. 

“Um fenômeno bastante per-
ceptível nesse momento é o fato 
de que os exames de diagnós-
tico de neoplasia deixaram de 
ser feitos na frequência exigida 
e que era regular antes do coro-
navírus”, explica o cardiologista 
do VOAM José Knopfholz. Isso 

leva, segundo o médico, a cons-
tatações tardias das doenças, o 
que prejudica o tratamento. 

“É importante que as neopla-
sias sejam sempre detectadas 
precocemente. No caso de cân-
cer de mama, câncer de colo de 
útero, câncer de próstata, câncer 
de pulmão, câncer de pele, es-
ses tipos bastante comuns certa-
mente reconhecidos cedo e tra-
tados resultam em uma diferença 
muito grande para sobrevida do 
paciente e para o prognóstico do 
próprio tratamento da doença.”

IMPORTANTE Exames para os tipos mais comuns de câncer também 
estão sendo negligenciados, o que significa um risco extra para a saúde
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RISCO PARA TODOS
Vacinação infantil não atinge metas desde 2018

Entre as 15 vacinas do ca-
lendário infantil (inclui a 

segunda dose da Tríplice Viral), 
metade não bate as metas há 
muito mais tempo, desde 2015.

Os dados foram apresentados 
em outubro na Jornada Nacional 
de Imunizações pela coordena-
dora do PNI (Programa Nacio-
nal de Imunizações) do Ministé-
rio da Saúde, Francieli Fontana.

“A queda tem muitos fatores. 
Claro, sabemos que 2020 foi um 
ano diferente e muitas pessoas 

não procuraram as Unidades de 
Saúde e as clínicas de vacinação 
por medo da pandemia e isso 
impacta no esquema vacinal”, 
explica a médica pediatra e in-
fecto-pediatra Tatiane Hirose.

A queda é uma tendência e, 
segundo Tatiane, são várias as 
causas. “As vacinas são tão efe-
tivas e boas que muitas pessoas 
desacreditam de algumas do-
enças porque nunca viram seus 
efeitos”, diz a médica ao citar 
uma das razões.

CIDADANIA Vacinar é ato de coletividade. Quem se vacina protege a si 
e aos outros. Clique na imagem e veja entrevista com médica do VOAM

VOAM O SEU PLANO DE SAÚDE VOLVO

https://bit.ly/3udfWT5
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VOAM O SEU PLANO DE SAÚDE VOLVO

2015
foi o último ano em 
que o Brasil bateu a 
meta de todas as vaci-
nas do calendário in-
fantil, até os 9 anos

destaque
O Programa Nacional de Imunizações é referência 
mundial. O Brasil foi pioneiro na incorporação de 
diversas vacinas no calendário do SUS e é um dos 
poucos no mundo que ofertam de maneira univer-
sal um número abrangente de imunobiológicos

todas as idades
O Calendário Nacional de Vacinação do Ministério 
da Saúde listou, em 2020, 17 vacinas para crian-
ças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. Cli-
que aqui e acesse o calendário com todos os imu-
nizantes e quem precisa se vacinar

O Ministério da Saúde produ-
ziu um vídeo sobre nossa his-
tória em vacinação, importân-
cia e riscos para quem não se 
vacina. Clique na imagem veja.

117
milhões de crianças em 
37 países estiveram em 
risco no ano passado 
de não receber a vacina 
do sarampo, diz a ONU

https://bit.ly/2NyqKtM
https://bit.ly/3pmSZZX
https://bit.ly/3pmSZZX
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A GOTA D’ÁGUA
Paraná encara pior seca em 50 anos; faça a sua parte

O Dia Mundial da Água, 
em 22 de março, lançou 

luz sobre um tema que invadiu o 
cotidiano dos curitibanos. Desde 
março de 2020, a crise hídri-
ca atinge o Paraná e a Sanepar 
(Companhia de Saneamento do 
Paraná) adotou o esquema de 
rodízio para garantir o abasteci-
mento. A situação mostra que, 
assim como os outros recursos 
naturais, a água é finita e é pre-
ciso economizar e preservar para 
que não acabe. 

Segundo o diretor de Comu-
nicação e Marketing da Sanepar, 
Hudson José, vários fatores de-
sencadearam a situação de estia-
gem no Paraná. “O principal é o 
climático. Temos a maior seca em 
50 anos no estado. Tivemos um 
efeito grande do La Ninã com 
ausência de chuva em períodos 
considerados importantes para 
acumulação de água durante a 
primavera e o verão. Então é uma 
ocorrência histórica que foge das 
previsões mais pessimistas.”

MEIO AMBIENTE UM VALOR VOLVO

ENTENDA A CRISE A barragem do rio Passaúna. Hudson José, diretor 
da Sanepar, fala sobre a seca no Paraná. Clique na imagem e assista

https://bit.ly/3uM80rZ
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COMO EU FAÇO Amanda não fica sem água. Ela e Genilson, seu colega 
da Volvo, contam como economizam e dão dicas. Clique na foto e veja

Impactos
A falta de água afeta também 

outros setores essenciais, como 
a produção de alimentos. “A 
RMC (Região Metropolitana de 
Curitiba) é nosso cinturão ver-
de com produção de hortifruti-
granjeiros que abastece inclusi-
ve outras cidades e até mesmo 
estados vizinhos. A seca com-
prometeu a produção”, explica 
Hudson José.

Ele lembra que a forte seca 
não é exclusiva da RMC. Da-
dos do fim de fevereiro mos-
tram que 62% do estado esta-
vam em condição de seca em 
níveis variados. 

Na metade de 2020, nos me-

ses de inverno, o Paraná teve 
apenas 27% de água necessária 
em reserva. “É muito próximo 
do nosso limite de 25% e que 
nos levaria a um esquema de ro-
dízio ainda mais rígido”, conta o 
diretor. Hoje, são 36 horas com 
água e 36 horas sem. As chu-
vas de novembro, dezembro e 
janeiro amenizaram a situação.

Entre várias ações, a Sane-
par lançou a campanha Meta 
20, que envolve a população, 
para economizar 20% da água 
e elevar a reserva. Começou em 
agosto e já em setembro atin-
giu com êxito a meta. “Dizemos 
que a população fez chover”, 
comemora o diretor da Sanepar.

https://bit.ly/3kE4jQI 
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FAÇA A SUA PARTE
Pequenas ações contribuem muito na economia de água

Evite lavar carros e calçadas no período de rodízio

Reduza a lavagem diária de roupa. Acumule e use a ca-
pacidade máxima da máquina de lavar

A água do último enxágue do tanque ou da máqui-
na pode servir para regar jardim e grama, ensaboar 
tapetes, tênis e outras peças

A água do tanque ou da máquina que lavou a 
roupa serve também para lavar calçadas e pi-

sos. Lavar calçadas com a mangueira é des-
perdício de água tratada. Use a vassoura.

Reduza o tempo da torneira 
aberta ao escovar dentes, en-
saboar mãos ou fazer bar-

ba. Torneira aberta manda 
para o ralo 20 litros de 

água por minuto. Prefi-
ra sanitários menores, 
que usam menos 

água pra descarga

Encha a cuba da pia com água e feche a 
torneira. Ensaboe toda a louça e enxágue 

com água limpa. Não deixe a torneira 
aberta durante todo o tempo.

Cinco minutos de chuveiro conso-
mem 70 litros de água. Reduzir o 

tempo do banho faz muita diferen-
ça na conta.

Fonte: Sanepar
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FAÇA EM CASA Hudson José, diretor da Sanepar, dá dicas simples 
para economizar água e dinheiro. Clique na imagem e assista ao vídeo

A Sanepar permite consultar a 
situação do rodízio na RMC de 
um jeito interativo. Você digita seu 
endereço e vê os dias do rodízio 
e a localização no mapa da região 
afetada. Clique aqui e confira.

Hudson José, diretor da Sanepar

Precisamos chegar a um nível médio de 60% nos 
quatro reservatórios que abastecem a cidade para 
fazer uma projeção de flexibilização do rodízio

SAIBA MAIS

https://bit.ly/3uOUT9p
http://bit.ly/381AAf7
http://bit.ly/381AAf7
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www.volvogroup.com.br

www.associacaoviking.com.br
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