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Como encarar a 
curiosidade dos filhos 
sobre como nasceram.
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do outono

Atividades 
físicas na AV 
atraem cada vez 
mais adeptos

PREPARO
Elder de Araújo treina 
corrida na pista da AV
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Curiosidade dos 
pequenos é natural 
e assim deve ser 
encarada pelos pais

Como 
eu nasci?
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PARA AuxiliAR 
PAis E filhOs

Os livros podem ser exce-
lentes instrumentos para, 
de uma forma lúdica, traba-
lhar com as crianças e pré-
-adolescentes a descober-
ta de onde vêm os bebês. 
O convite para uma leitura 
conjunta é uma boa oportu-
nidade para estreitar laços.

- Cabelinhos nuns lugares 
engraçados  _ Babette Cole 
– Editora Ática; 

- De onde vêm os bebês 
_ Andrew C. Andry e ste-
ven schepp - Editora José 
Olímpio;

- De onde viemos? - Arthur 
Robins, Peter Mayle, Paul 
Walter _ Editora Nobel; 

- Mamãe botou um ovo 
_ Babette Cole – Editora 
Ática;

- Menino brinca de boneca? 
_ Marcos Ribeiro – Editora 
Moderna;

- O grande livro animado do 
corpo humano _ Pascale 
hedelin – Editora impala.

- Mamãe, como eu nasci? 
Eis aí uma pergunta que pais e 

mães vão sempre enfrentar. Como 
responder para aquela criança tão 
pequenina sobre a intimidade e a 
origem da vida? Para os especialis-
tas, a naturalidade e a objetividade 
são chaves na hora de tirar as dú-
vidas dos pequenos, já que os pais 
tendem a explicar mais do que a 
criança está pedindo. “A resposta 
deve ser objetiva e clara, sem entrar 
em muitos detalhes, especialmente 
com as crianças bem pequenas. 
Para as um pouco maiores é pos-
sível responder com outra questão, 
para verificar o que elas já sabem 
e qual a sua dúvida exata”, explica 
a psicóloga, psicopedagoga e es-
pecialista em sexualidade humana 
Fernanda Bonato, do VOAM _ plano 
de saúde da Volvo para funcioná-
rios e dependentes. “É importante 
mostrar-se sempre aberto e ressal-
tar que, quando surgir alguma outra 
questão, ela tem toda a liberdade 
para perguntar”, afirma.

As respostas mais objetivas são 
recomendadas porque, até os 7 
ou 8 anos, o pensamento infantil é 
concreto. As informações mais ela-
boradas devem ser dadas apenas 
a partir dos 9 anos, época em que 
passam a desenvolver ideias abstra-
tas. “É sempre importante respeitar 
o tempo da criança. Se você não 
sabe como responder ou se aquele 
não é o momento mais apropriado, 
não desvie do assunto. Diga que 
irá responder em breve e o faça o 
quanto antes. A sinceridade cria um 
canal aberto de diálogo que será 
essencial no futuro”, comenta a pe-
diatra Caroline Godinho, também 
integrante do VOAM.

Desde o nascimento, o bebê 
passa por várias fases de desenvol-
vimento psicossexual. Ele envolve 
descobertas e sensações importan-
tes para a formação do indivíduo. 
Primeiro há o desejo e o prazer em 
se alimentar e os laços afetivos que 
surgem entre mãe e filho com a ama-
mentação, por exemplo. Essa fase 
vai até os 2 anos de idade. Depois, 
entre os 3 e os 4 anos, a criança 
deixa de usar fraldas e passa a con-
trolar o “ir ao banheiro”. Entre os 3 e 
os 5 anos, meninos e meninas per-
cebem que têm diferenças anatômi-

cas e começam a elaborar as ques-
tões de gênero. Essa também é uma 
etapa de conhecimento do próprio 
corpo e é importante que os pais 
orientem sobre a preservação da in-
timidade. “A criança deve aprender 
que seu corpo precisa de cuidado 
e respeito e deve reconhecer quem 
pode auxiliá-la a cuidar dele, inclu-
sive para higienização, já que nessa 
fase a maioria já frequenta a escola”, 
ressalta a pediatra. Após esse perío-
do, as questões ligadas à sexualida-
de entram em uma fase de latência e 
voltarão a surgir na puberdade e na 
adolescência.

A construção desse conheci-
mento pelas crianças também acon-
tece por meio dos exemplos que 
ela vivencia em casa. As relações 
afetuosas e naturais propiciam uma 
tranquilidade maior na abordagem 
de assuntos considerados mais de-
licados. E se o elo de confiança foi 
criado entre pais e os filhos ainda 
pequenos, ele tende a ser mantido 
na adolescência. “Esse é um perío-
do em que há um afastamento dos 
pais e uma busca de afirmação no 
grupo. Mas, quando há laços for-
tes, é a eles que o adolescente irá 
recorrer quando quiser ter informa-
ções transmitidas de forma aberta 
e verdadeira”, analisa a psicóloga 
Fernanda Bonato. “Está comprova-
do que, quanto maior o grau de in-
formação e de educação em casa, 
menores as chances de gravidez 
precoce e de doenças sexualmen-
te transmissíveis entre os jovens”, 
comenta.

Os pais também devem estar 
atentos à exposição inadequada 
para cada idade nos meios de co-
municação e também pela internet. 
As crianças não devem ter acesso a 
redes sociais e aos pais é recomen-
dado o monitoramento de conteúdos 
acessados por elas no computador. 
No caso dos adolescentes, eles de-
vem ser orientados para navegar de 
forma segura na web e para aceitar 
em suas redes apenas pessoas que 
conhecem efetivamente. A supervi-
são dos pais ou responsáveis deve 
ser mantida sempre. Vale lembrar 
que tudo o que é ensinado com 
transparência contribui para evitar vi-
sões distorcidas, traumas e fortalecer 
a confiança entre pais e filhos. 
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segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo
18h20 às 19h

15h às 20h

14h às 17h

06h30 às 13h

16h e 17h30

12h às 13h 12h às 13h

15h15, 16h30 e 17h45

15h às 20h

10h às 22h

17h30 às 19h30 9h às 11h

06h30 às 13h

16h às 23h

16h às 23h

8h30, 14 e 19h

16h às 24h

14h30 às 22h30

18h20 às 19h

15h às 20h

10h às 22h

14 às 17h

06h30 às 13h

16h às 23h

16h às 23h

16h e 17h30

16h às 24h

12h às 13h

14h30 às 22h30

15h15, 16h30 e 17h45

15h às 20h

10h às 22h

8h30, 14 e 19h

16h às 24h

06h30 às 13h

16h às 23h

16h às 23h

14h30 às 22h30

18h20 às 19h

15h às 20h

10h às 2h

06h30 às 13h

16h às 24h

16h às 24h

10h às 24h

10h às 20h

16h e 17h30

16h às 1h

14h30 às 22h30

10h às 18h

9h às 12h

10h às 2h

8h às 12h

9h30 às 12h

10h às 19h

10h às 18h

10h às 18h

10h às 22h

10h às 22h

10h às 18h

10h às 19h

10h às 18h

oriente-se Confira os horários e atividades da AV.

Alongamento
Atleta do futuro
Atividades recreativas
Capoeira
Condicionamento físico
Cumbucão futebol sintético
Escolinha de futebol
Ginástica (step, local, Jump)
Musculação manhã
Musculação tarde
Yoga

Bar*
Churrasqueiras
Empório do Churrasco
salão de festas
Quadras esportivas
* Transmissão dos Jogos do Brasileirão, séries A e B

ATiViDADEs

lOCAis

dia 8

Para as mulheres
O Dia Internacional das Mulheres será comemo-

rado por associadas e convidadas com cuidados 
pessoais, que acontecem das 11h às 18h, no Salão 
de Festas. Estarão disponíveis serviços de manicure 
e relaxamento, com o shiatsu na maca. A massagem, 
de origem oriental, é aplicada em pontos específicos 
para liberar tensões e deixar fluir a energia do corpo, 
equilibrando os órgãos internos. Além disso, outras 
novidades ligadas a saúde e beleza serão apresenta-
das para as participantes. As atividades são gratuitas 
e a idade mínima para participar é de 16 anos.  Para a 
garotada, no mesmo horário, estará funcionando a rua 
do Lazer Especial.  UM DIA DE RELAX O shiatsu será uma das atrações

Happy Hour
Às sextas-feiras, a partir 
das 18h, o Soccer Bar 
abre as portas para músi-
ca ao vivo. A programação 
vai alternar estilos musi-
cais, para você começar 
bem o fim de semana. 
Aproveite para encontrar 
os amigos e relaxar.

seis!
Cascanéia

Madrugada

Em quadraBalada Viking

dia 13 dia 14dia 6

dia 14dia 7

Participe da 2ª etapa do 
Torneio de Truco para o ranking 
2014. A competição começa 
a partir das 18h e as inscrições 
podem ser feitas antes das 
partidas, no Soccer Bar.

Um dos passeios mais procurados é o Parque Aquático de 
Cascanéia, em Gaspar (SC). O pacote inclui transporte, lanche 
no ônibus, entradas e almoço no restaurante do parque. Bebidas 
e sobremesas não estão inclusas. Para os associados, r$145. 
Crianças de 4 a 10 anos, r$110, e de 3 anos, r$ 70. Convida-
dos r$155 e crianças de 4 a 10 anos, r$120. O passeio para as 
crianças de até 2 anos não tem custo, porém elas viajam no colo. 
Confira as formas de parcelamento na internet.

Aberta a 2ª etapa do Tor-
neio de Truco para os fun-
cionários do 2o turno. Venha 
participar! O vencedor leva 
para casa uma costela.

Venha acompanhar os 
jogos da VII Copa Volvo de 
Vôlei. A competição, mascu-
lina e feminina, serve como 
treinamento para os jogos do 
Sesi. As partidas são sempre 
aos sábados e domingos à 
tarde. Traga a família e presti-
gie a competição. 

Esta edição será no Salão 
de Festas. Se você tem de 12 
a 17 anos, comemore o ani-
versário com até 15 amigos. 
Dois aniversariantes do mês 
celebram idade nova com di-
reito a um bolo, cortesia da AV. 
Peça para o pai ou responsá-
vel fazer a reserva na intranet.
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não esqueça
Para participar de to-
das as sextas especiais 
e Baladas Viking na AV, 
os associados preci-
sam apresentar o cra-
chá e os dependentes, 
a carteira do VOAM e 
um documento com 
foto. Para convidados,  
é preciso retirar o in-
gresso com antece-
dência e apresentar 
documento com foto 
na entrada do evento.

Beto Carrero!

Madrugada 

Top hits

É tempo de oliviking

dia 11

dia 10

dia 25                 

Diversão para todos na ex-
cursão ao Beto Carrero World, 
em Penha, Santa Catarina. 
Para as crianças pequenas há 
brinquedos adequados a cada 
faixa etária e para quem gosta 
de aventura, a adrenalina de 
brinquedos radicais. O pacote 
inclui a entrada para o parque, 
o transporte de ida e volta e 
o lanche servido no ônibus. 
O custo para os associados 
é de r$140 e para convida-
dos, r$ 150. Crianças de até 
3 anos têm preços especiais. 
Detalhes com Tatiane, no ra-
mal 8990 após as 14h30 ou 
pelo e-mail tatiane.cochinski@
consultant.volvo.com.

Truco
dia 10

Começa 3ª etapa do Tor-
neio de Truco para os funcio-
nários do primeiro turno. As 
partidas acontecem depois 
das 18 horas, no Soccer Bar. 
Forme já a sua dupla.

A 3ª etapa do Torneio de 
Truco da Madrugada para o 
ranking 2015 acontece no 
Soccer Bar. A dupla vencedo-
ra leva para casa uma costela. 

A Balada Viking está de endereço novo. Agora acontece 
no Salão Araucária. A garotada de 12 a 17 anos vai curtir o 
som do momento, nas pick-ups comandadas pelo DJ Lima.  

Prepare-se para mais uma edição da Oliviking. A competição 
acontece entre o final do mês de julho e o início de agosto. As 
equipes irão disputar as seguintes modalidades: atletismo, bas-
quete, bola oito, boliche, dominó, futebol, futevôlei, gincana, na-
tação, Playstation, tênis de mesa e de campo, vôlei de areia e de 
quadra, triatlo, truco e xadrez. Cada uma delas pode contar com 
até 75 integrantes. Para participar, bastar ter mais de 18 anos. 
As informações completas você encontra na intranet.

Para os PeQuenos

dia 17

Excursão para foz do iguaçu
A excursão para Foz do Iguaçu 

acontece de 17 a 21 de abril. São 
quatro dias para aproveitar tudo o que 
a região oeste oferece. Estão pro-
gramados passeios às Cataratas do 
Iguaçu e ao Parque das Aves, visita à 
hidrelétrica de Itaipu e ida para a Ar-

Os brinquedos in-
fláveis e camas elásti-
cas estão à disposição 
dos pequenos aos fins 
de semana na AV. Aos 
sábados e domingos, 
das 10h às 18h, acon-
tecem atividades de re-
creação. 

 

BELEZA NATURAL As Cataratas do Iguaçu, atração principal da excursão

gentina e o Paraguai. O pacote inclui 
transporte em ônibus double deck, 
hospedagem no Hotel AVM, café da 
manhã, almoço e jantar em Foz. Infor-
me-se sobre as formas de pagamento 
e faça sua reserva na intranet. As va-
gas são limitadas. 
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ALEgRIA NO VERÃO
Colônia de Férias ensolarada diverte a criançada

O sol deu o ar da 
graça e não quis 

perder nenhum momento 
das duas semanas da Co-
lônia de Férias de Verão da 
AV. Sorte da garotada, que 
pode se espalhar pelos es-
paços da associação, brin-
car, se divertir e também 
aprender.

Um dos pontos altos 
da Colônia nessa época 
do ano é o toboágua. Nada 
como escorregar deliciosa-
mente pela lona molhada e 
com muito sabão! A ativi-
dade, com duração de uma 
hora e meia, é suficiente 
para a meninada percorrer 
mais de 30 metros de lona 

várias vezes e de todo jei-
to: de ponta, de barriga, de 
costas. “É a atividade mais 
legal!”, comentou Maria 
Eduarda Santos da Silva, 
de 9 anos. Lavínia Alves 
Franco, também de 9 anos 
é estreante na Colônia. E 
não se intimidou com a 
descida: “É muito gostoso 
e não dá frio na barriga”, 
disse. “O melhor são as 
atividades com água e as 
brincadeiras com a turma”, 
afirmou Pedro ribeiro de 
Carvalho, de 9 anos. “O to-
boágua e o acantonamento 
são os preferidos da meni-
nada. Desde o primeiro dia 
eles já estão ansiosos para 

Nem parece, mas já faz 
um ano da inauguração do 
novo campo de futebol da As-
sociação Viking. Hoje, o cam-
po, que tem as dimensões 
oficiais e um gramado de alta 
qualidade, é um ponto de en-
contro daqueles que querem 
se dedicar ao esporte e tam-
bém da torcida.

Também houve a abertu-

participar”, revela Maiko de 
Araújo, monitor da ativida-
de.

Mas todo cuidado é 
pouco! Com a temperatura 
em alta e o calor, os moni-
tores estiveram atentos ao 
uso de bloqueador solar e 
à ingestão de água pela ga-
rotada. A Colônia de Férias 
de Verão 2015 recebeu 
400 crianças, entre 5 e 12 
anos, nas duas semanas de 
funcionamento, de 26 a 30 
de janeiro e de 2 a 6 de fe-
vereiro. Além de atividades 
ao ar livre, oficinas artísti-
cas, gincanas e passeios 
tornaram esta edição ines-
quecível para a galerinha.

ra da pista de corrida. Outro 
destaque foi a inauguração 
do Soccer Bar, um espaço 
moderno, com vista para o 
campo de futebol. Equipado 
para receber mais de 200 
pessoas com todo conforto, 
já abriga os torneios de tru-
co e também o happy hour, 
uma nova programação se-
manal que traz, a cada sex-

ta-feira, um estilo musical 
diferente.

O ano também será lem-
brado pelo retorno de uma 
festa que marcou época na 
AV: o Baile do Horror. Os 
ingressos para o evento 
praticamente esgotaram e 
o público entrou no clima. E 
que venham mais novidades 
em 2015!

churrasco renovado

Belezas do litoral

As churrasqueiras da 
AV estão novinhas 
em folha. São 16 
churrasqueiras para 
25 pessoas, uma para 
90 pessoas e um 
quiosque, para 40. 
Algumas unidades 
foram reformadas e 
outras construídas. 
São padronizadas: 
têm acabamentos 
em grafiato, mesas 
e tampos em granito 
e fechamento com 
vidro temperado para 
os dias frios. Reserve 
pela intranet. Mas 
atenção: quem reser-
var e não usar deve 
cancelar com antece-
dência. Do contrário, 
estará sujeito a multa, 
impedido de reservar 
por três meses. 

Um dia ensolarado 
e quente recebeu os 
integrantes da AV que 
participaram da excur-
são Iate do Príncipe, 
em Santa Catarina. 
O passeio começou 
com a navegação no 
entorno das ilhas da 
baía da Babitonga. 
Houve uma parada 
em São Francisco do 
Sul, para conhecer os 
pontos turísticos da 
cidade catarinense. 
A excursão terminou 
com um café colonial 
na Estrada Bonita, 
um dos recantos 
mais belos do estado, 
referência no turismo 
rural de Joinville. 

DESLIZANDO 
O toboágua é um dos pontos 
altos da Colônia de Verão

1º DE fEVEREIRO DE 2014
A inauguração do campo
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MANTENhA O pIqUE

Manter uma ativida-
de física regular 

durante todo o ano, e não 
apenas nos períodos mais 
quentes, é essencial para 
garantir saúde e bem-estar. 
Com essa proposta, a AV 
convida os associados a 
integrarem as atividades 
oferecidas durante 2015. 
O verão vai embora, mas a 
saúde e a boa forma perma-
necem.

Yoga é a atividade pre-
ferida por Karin Strapasson, 
da área de TI. Três vezes por 
semana, ela dedica parte do 
horário do almoço à prática 
da atividade física, que na 
AV acontece com o método 
Derose. Além da facilidade 
de acesso e do custo bem 

abaixo do mercado, a quali-
dade das aulas faz de Karin 
uma aluna assídua. “Me-
lhora a concentração, alivia 
as tensões e garante muito 
mais disposição”, conta.

Calçar o par de tênis e 
correr é o momento mais 
esperado do dia para El-
der de Araújo, da área de 
pintura, do prédio 30. A 
paixão pelo esporte nasceu 
há cinco anos. Inicialmen-
te ele jogava futebol, mas 
lesões o tiraram de campo 
e ele trocou a grama pelo 
asfalto. “Agora com a nova 
pista da AV intensifiquei os 
treinos. Como o terreno é 
preparado especialmente 
para a prática do esporte, 
o rendimento é superior e o 

resultado nas competições, 
muito melhor”, conta. Além 
do treino na pista duas ve-
zes na semana, ele ainda 
reforça o preparo físico 
na musculação. Assim, se 
mantém preparado para os 
jogos do Sesi e os Circuito 
das Indústrias. 

Até o ano passado, 
Denise Chaikoski, do setor 
de Desenvolvimento Logís-
tico, era aluna assídua da 
ginástica, em especial do 
Body Pump. Agora, experi-
menta uma nova atividade 
com treinos de corrida: são 
quatro dias de treinamento 
na AV e dois externos. Para 
ela, alternar os tipos de exer-
cícios e sempre ser ativa é 
importante. “São muitos 

A chegada do outono não é motivo para diminuir o ritmo

benefícios, com melhora na 
saúde e na disposição e no 
sono... os dias ficam muito 
melhores!”, afirma.

Entre as aulas mais 
procuradas da AV, está a 
de condicionamento físico, 
que melhora o desempe-
nho do sistema cardiorres-
piratório, aumentar a força 
muscular e a flexibilidade.  
Ela acontece nas terças e 
quintas-feiras em três horá-
rios: às 15h15, às 16h30 
e às 17h45, sempre na 
pista de corrida. Vale lem-
brar que, para participar 
das aulas e da muscula-
ção, é preciso apresentar 
atestado médico. Escolha 
o melhor horário e comece 
já a treinar!

Pescaria do tucunaré Presi-
dente Epitácio (SP) é um 
dos melhores locais para 
pesca esportiva do Brasil. A 
excursão sai de Curitiba dia 4 
de setembro e retorna dia 8. 
Inclui transporte em ônibus 
double deck, 3 diárias na 
Pousada Mãe D’Água, 4 cafés 
da manhã, 3 almoços e 3 
jantares. E toda estrutura para 
a pescaria, até iscas. R$1.750 
para associados e  R$ 1.850, 
convidados em parcelas. 
Fique de olho na intranet.

Já foi à Bahia? A excursão para 
Porto Seguro acontece de 3 
a 7 de junho (Corpus Christi). 
Inclui transporte aéreo, trasla-
do na chegada e no retorno, 4 
pernoites no Porto Bello Park 
Hotel com pensão completa, 
city tour histórico e visitas às 
praias de Mundaí, do Espelho 
e Coroa Vermelha. R$ 2.256 
(associados) e R$ 2.352 
convidados. Para crianças de 
2 a 7 anos, R$ 1.680. Valores 
parcelados. Confira na intra-
net. São só 20 vagas.

CORpO E MENTE 
Karin se dedica ao yoga 
e Denise, à corrida: 
bem-estar o ano todo

coloque na agenda



Funcionários podem ampliar cobertura do Seguro de Vida para cônjuge

Tranquilidade para a família
Todo mundo concorda: o bem mais importante que 

possuímos é a vida. Por isso, a Volvo concede a cada um 
de seus colaboradores o Seguro de Vida. “Não há o que 
repare a perda de um ente querido, mas esta é uma manei-
ra de amparar aqueles que ficam e que vão necessitar de 
apoio financeiro”, ressalta Paulo Sérgio Oliveira, gerente 
Comercial Seguros Brasil.

Por isso é importante que os funcionários mante-
nham sempre atualizada a lista de beneficiários. Eles 
podem ser o cônjuge, os filhos ou mesmo os pais. Para 
dar mais conforto e proteção aos familiares, a Volvo Cor-
retora de Seguros oferece ainda a contratação do bene-
fício para o cônjuge. Como exemplo, para um salário de 
r$ r$ 2.500,00, o custo mensal será de apenas r$ 
0,89* descontado em folha de pagamento. “Com esse 
investimento é possível garantir um benefício equivalen-
te à metade do valor concedido ao funcionário Volvo”, 
comenta Oliveira.

Aproveite essa parceria da Volvo com a SulAmérica 
seguros para proteger quem você ama. A seguradora Su-
lAmérica, por meio da Volvo Corretora de Seguros, pro-
porciona ainda serviços complementares, como uma linha 
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direta de contato 24 horas por meio do telefone 4004-
4642, para capitais e regiões, metropolitanas, ou 0800 
1254 642 para as demais regiões e também a Assistência 
Funeral. “Muitas vezes percebemos que falta clareza sobre 
a primeira medida a ser tomada em caso de sinistro. É im-
portante que os segurados e os beneficiários saibam que 
o primeiro passo é acionar a seguradora”, ressalta Eros 
Tuleski, do rH da Volvo.

Ao repassar para a seguradora as informações neces-
sárias, é ela que irá auxiliar os beneficiários com toda a 
documentação e trâmites burocráticos, além de tornar o 
pagamento da indenização o mais ágil possível.

Vale ressaltar que muitas pessoas ainda não têm a cul-
tura da prevenção e é esse o objetivo do Seguro de Vida: 
proteger a quem se ama. Mas lembre-se que para ter tran-
quilidade é preciso manter sempre seus dados atualizados, 
com especial atenção à relação de beneficiários. Atualize 
seus dados pelos seguintes canais: Fone: 3317- 8911 ou 
5847 e pelo e-mail: adm.rhservic@volvo.com. Para obter 
informações mais específicas sobre valores e coberturas 
e esclarecer dúvidas, entre em contato com a Volvo Corre-
tora de Seguros pelo e-mail: adm.vfs.seguros@vfsco.com.

O Seguro de Vida SulAmérica é comercializado pela Volvo Corretora de Seguros. As coberturas oferecidas são disponibilizadas con-
forme os produtos comercializados pela SulAmérica Seguros, que opera com a Volvo Corretora de Seguros. Em caso de sinistro: morte, 
invalidez ou auxílio-funeral, a família deve acionar a SulAmérica Seguros 24 horas pelo telefone 4004-4642 para capitais e regiões metro-
politanas, ou 0800 1254 642 para as demais regiões. *Esse valor do prêmio de R$ 0,89 tem como referência um salário de R$ 2.500,00. 
Sujeito a alteração conforme valor do salário.


