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AG E N D A E XC U R SÕ E S R E N OVAÇ ÃO S U A S AÚ D E

AV comemora em 
11 de março o Dia 
Internacional da 
Mulher. Programe-se.

Associação já tem quatro 
destinos programados 
para este ano. Saiba 
quais e reserve seu lugar.

AV moderniza seus 
principais espaços e 
tem um novo Conselho 
Consultivo. Confira.

Atenção à prescrição 
médica ajuda a garantir 
uma consulta produtiva. 
Descubra como.
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O Vikingfamília

Conheça opções de excursão da AV para 2017

RADICAL
Turista faz pêndulo no 
Adventure Park, em Lages 
(SC), viagem programada 
para 21 de abril, feriado 
de Tiradentes

OS RISCOS 
DA BELEZA 

Em busca do corpo perfeito, 
obsessão por exercícios pode 

desencadear sérios danos à saúde
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Fique atento. A obsessão por exercícios em busca 
do corpo perfeito pode virar um distúrbio grave

EQUILÍBRIO

P
raticar exercícios com 
regularidade e man-
ter uma alimentação 
equilibrada são reco-

mendações recorrentes para a ma-
nutenção da boa saúde. Mas, em 
algumas situações, o desejo de um 
corpo perfeito ganha mais espaço 
e, em casos assim, está aberto o 
caminho para o desenvolvimento de 
distúrbios que podem interferir gra-
vemente na saúde. 

O modelo de bem-estar nas ca-
pas de revista e nas páginas e blogs 
fitness na internet pode ter efeitos 
nocivos quando há uma busca por 
atingir esses padrões a qualquer cus-
to, com exageros na atividade física, 
regimes sem orientação adequada e, 
nos casos mais extremos, com o uso 
de substâncias proibidas, como os 
anabolizantes, por exemplo.

Segundo a psicóloga e psicana-
lista Vânia Vidal de Oliva, do VOAM, 
plano de saúde da Volvo para funcio-
nários e dependentes, a pressão im-
posta pelos padrões de beleza pode 
levar a uma imagem distorcida do pró-
prio corpo, fonte permanente de insa-
tisfação e angústia. O resultado são  
sérios danos, mais comuns entre os 
jovens. “A ausência de um julgamen-
to equilibrado sobre o físico, o receio 
da exclusão dos grupos sociais e a 
associação do corpo ‘sarado’ com o 
sucesso podem provocar tanto trans-
tornos alimentares, como bulimia e 
anorexia, quanto a compulsão pelos 
exercícios físicos e o aumento da 
massa muscular, a vigorexia”, explica. 

Uma das causas é a busca inces-
sante pela felicidade na sociedade 
contemporânea. Esse sentimento, 
num mundo inundado por imagens, 

traz como símbolos de sucesso as 
pessoas belas, jovens, usualmente 
magras (no caso das mulheres), ou 
fortes (homens). “Essa padronização 
é altamente excludente e se o indi-
víduo não possui maturidade para 
reconhecer suas qualidades, carac-
terísticas e limites, pode entrar em 
desequilíbrio”, comenta Vânia. 

No caso da atividade física, horas 
seguidas na academia e as lesões 
recorrentes indicam exageros. Em 
busca do crescimento muscular, es-
pecialmente nos casos de vigorexia, o 
uso de suplementos e até de anabo-
lizantes são sem controle. Uma práti-
ca nociva que gera efeitos colaterais 
como danos renais, do fígado e cardí-
acos, além do sistema reprodutor. 

No caso dos distúrbios alimenta-
res, os efeitos podem ser devastado-
res e levar até a morte. É o caso da 
anorexia, em que não se come com 
medo de engordar, ou a bulimia, em 
que a pessoa se sente culpada por 
comer e vomita para evitar o ganho 
de peso. “Na maior parte das vezes, 
a pessoa não percebe que tem essa 
visão distorcida do corpo e que pre-
cisa de um processo terapêutico. Daí 
a importância da atenção da família 
e amigos para identificar e auxiliar a 
busca de auxílio profissional”, com-
plementa a psicóloga.

SAÚDE PRIMEIRO Para o edu-
cador físico da Associação Viking, 
Sidclei Chaves, são três os objetivos 
de quem busca a atividade física: a 
saúde, o convívio social e também 
melhora na estética. “A prioridade 
deve ser sempre a saúde. A satisfa-
ção com a imagem no espelho é uma 
consequência e, claro, também gera 
bem-estar. Os excessos na prática 

esportiva causam lesões articulares e 
musculares, por exemplo, e provocam 
o afastamento da atividade”, afirma. 

A Associação Viking conta com 
avaliação física e professores à dis-
posição para orientar os funcionários 
e dependentes na execução de exer-
cícios. A partir da avaliação, o profis-
sional de educação física pode indi-
car qual o trabalho mais adequado 
para as necessidades ou objetivos 
da pessoa. Os resultados não são 
imediatos, mas aparecem ao longo 
do tempo. A atenção do educador 
físico também ajuda a evitar os exa-
geros. “Já tivemos casos de pessoas 
que eram sedentárias, passaram a 
praticar corrida, por exemplo e, em 
busca de resultados rápidos, exage-
raram e tiveram lesões, como fraturas 
por estresse. Nesses casos, busca-
mos conversar e orientar”, diz. “Em 
compensação, outras, que pensam 
na vida saudável, conseguem ba-
lancear o tempo dedicado aos exer-
cícios e às demais atividades, com 
melhorias da condição geral e, como 
consequência, da estética”, relata 
Sidclei Chaves.

Segundo o educador físico, o 
ideal é praticar exercícios entre três 
e cinco vezes na semana e alternar 
atividades aeróbicas e anaeróbicas. 
A busca deve ser por atividades que 
gerem satisfação, como dança, jogos 
em equipe, caminhada, corrida ou 
musculação, entre outras. Na Asso-
ciação Viking, existem diversas op-
ções que incluem condicionamento 
físico, treinamento de corrida, alon-
gamento e ginástica. Basta conferir 
o quadro de atividades. Para iniciar a 
prática, é preciso atestado médico e 
avaliação física.



Para as mulheres
Dia 11

AAV comemora o Dia Internacional da Mulher com um sába-
do dedicado ao cuidado e carinho para todas que vierem 

até a associação participar. Além dos serviços de manicure e quick 
massage, haverá atividades de lazer e dicas de uma personal stylist 
para valorizar o visual. Aprenda a combinar roupas, acessórios e 
calçados para cada ocasião. Traga aquela peça que você tem no 
guarda-roupa e saiba como torná-la mais versátil. Inscrições anteci-
padas e gratuitas pela intranet. 

Cozinha Fácil
Dia 14

Balada Viking
Dia 18

Os hits preferidos da garotada de 
12 a 17 anos vão estar na Balada Vi-
king, que vai acontecer na sala de gi-
nástica. Dois aniversariantes do mês 
podem fazer a festa com 15 convidados 
cada. Peça ao responsável para fazer a 
reserva na intranet.

Torneio de Poker 
Dia 22

Para participar é preciso ter mais de 
18 anos e conhecimento das regras do 
jogo. Será cobrada uma taxa de inscri-
ção revertida em vale-compras para o 
campeão da noite. Ao final do ranking, 
haverá uma premiação especial por 
conta da AV. As partidas acontecem às 
quartas-feiras às 18h.

Torneio de truco

Dia 17

As inscrições podem ser feitas an-
tes das partidas no Salão Vip às 18h. 
Cada um da dupla vencedora da etapa 
leva para casa uma peça de quatro qui-
los de costela.  

Oficina com receitas pra Páscoa: a 
tradicional Colomba Pascal, bacalhoada 
e o ovo de colher, alegria da garotada. 
Vagas limitadas e inscrições na intranet.  

programação da av  agenda março 2017Associação dos 
Funcionários da Volvo
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Oriente-se Horários de espaços e atividades na Associação Viking

10h às 22h

16h às 23h

16h às 22h

16h às 23h30

14h30 às 22h30

10h às 22h

16h às 23h

16h às 22h

16h às 23h30

14h30 às 22h30

10h às 22h

16h às 23h30

16h às 23h

16h às 22h

14h30 às 22h30

10h às 2h

16h às 24h

16h às 23h30

10h às 24h

10h às 19h

16h às 1h

14h30 às 22h30

10h às 2h

10h às 19h

10h às 18h

10h às 22h

10h às 22h

10h às 18h**

**Domingos e feriados

10h às 19h

10h às 18h

Bar*
Churrasqueiras
Empório do Churrasco
Salão de festas
Quadras esportivas

* Transmissão dos Jogos do Brasileirão, Séries A e B

L O C A I S

18h30 às 19h

14h às 17h

16h

17h30

17h30 às 18h30

17h30

 16h30 e 17h45

18h30 às 19h

14 às 17h

16h
17h30 às 18h30

17h3017h30

 16h30 e 17h45

18h30 às 19h

16h
17h30 às 18h30

13h às 18h

9h às 12h

9h às 12h

13h às 18h

A T I V I D A D E S

15h às 20h

6h15 às 12h45

12h às 13h 12h às 13h

15h às 20h

6h15 às 12h45

15h às 20h

6h15 às 12h45

12h às 13h

15h às 20h

6h15 às 12h45

15h às 20h

6h15 às 12h45

Alongamento
Atleta do Futuro
Atividades recreativas
Capoeira
Condicionamento físico
Escolinha de futebol
Ginástica (Step, Local, Jump)
Zumba
Musculação manhã
Musculação tarde
Yoga

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo

BELEZA
O cuidado com as unhas é só uma das atrações para as mulheres



VPT 2017
Viking Poker Tournament

F ique atento. Este ano haverá várias alterações no formato do 
Ranking de Poker. Uma delas é taxa de inscrição para cada 

torneio. O valor arrecadado será revertido em premiação para os 
melhores de cada etapa, através de vale-compras. Os pontos obti-
dos por cada jogador nas etapas vão aumentar.

A grande final do VPT 2017 será em dezembro com os melho-
res classificados do ranking anual. Terá ainda o torneio de repesca-
gem para que mais jogadores tenham a oportunidade de participar 
da grande final. Além disso, serão sorteados brindes aos partici-
pantes em cada torneio. As primeiras etapas serão no Salão Vip, 
com oferta de bebidas e alimentação por uma equipe especializa-
da. Venha participar.

programação da av  agenda abril 2017Associação dos 
Funcionários da Volvo
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para os pequenos

Os brinquedos, como inflável e cama elástica, estão à disposição da 
criançada nos fins de semana na AV. Aos sábados e domingos, das 13h 
às 18h, tem atividades de recreação. 

não esqueça

Para participar dos eventos de todas as sextas especiais e Baladas 
Viking na AV, os associados precisam apresentar o crachá e os de-
pendentes, a carteira do VOAM e um documento com foto. Para con-
vidados, é preciso retirar o ingresso com antecedência e apresentar 
documento com foto na entrada do evento.

CASA CHEIA
O torneio de poker é um sucesso na AV e terá modificações este ano

É truco

Carros e motos

Torneio de Poker

Cozinha Fácil

Para a galera

FIQUE DE OLHO

Dia 7

Dia 8

Dia 19

Dia 25

Dia 29

Forme sua dupla e participe. As ins-
crições acontecem antes das partidas, 
no Salão Vip às 17h30. Cada um da 
dupla vencedora da etapa leva para casa 
uma peça de quatro quilos de costela.  

Carros e motocicletas vão fazer uma 
parada na AV para um grande encontro.
Raridades sobre duas e quatro rodas 
vão se reunir no evento, que terá ainda 
boa música e food trucks para aprovei-
tar com a família. É só chegar.

A Associação Viking promove mais 
uma edição do Torneio de Poker. As 
inscrições são antecipadas, feitas via 
intranet e limitadas a 40 participantes. 
A idade mínima é 18 anos.

Que tal receber os amigos com pe-
tiscos especiais? Nesta edição, você vai 
aprender a preparar Comida de Boteco. 
As vagas são limitadas. Inscreva-se pela 
intranet.

Quem tem de 12 a 17 anos vai dan-
çar pra valer sob o comando do DJ Lima 
em mais uma Balada Viking das 19h30 
até 0h30 na Sala de Ginástica. Para co-
memorar o aniversário com 15 amigos, 
o pai ou responsável deve entrar em 
contato com a AV.

Dia 6 de maio começa a Copa 
Volvo de Vôlei. Venha prestigiar 
o torneio que reúne os clubes de 
Curitiba. E, se quiser jogar, pro-
cure a AV para iniciar os treinos. 
Masculino na segunda-feira às 
17h30 e feminino na quinta-feira, 
também às 17h30.



Uma seleção dos eventos que agitam a AV Acontece Associação dos 
Funcionários da Volvo
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Colônia de Férias de Verão une educação a muita diversão 

A colônia reuniu 
400 crianças 
nas duas sema-
nas. No acan-

tonamento para os de 9 a 12 
anos, o GEIB (Grupo Escotei-
ro Ilha de Brownsea), que tem 
apoio da Volvo, promoveu ati-
vidades como tirolesa e falou 
sobre valores do escotismo, 

Lazer e aprendizado
como responsabilidade e o 
respeito à natureza. O passeio 
na piscina do Clube Mercês 
foi outra atração. 

Já as turmas de 5 a 8 anos 
aproveitaram o Kinder Park, com 
a maior piscina de bolinhas do 
país. Rafael, 7 anos, estreou na 
colônia. “É muito bom. Ele fica 
longe do videogame, do celular 

e perto da natureza”, disse a 
mãe, Rosenilda de Oliveira, do 
prédio 20.

As crianças visitaram o 
Memorial da Segurança do 
Transporte. O espaço inédito 
apresenta, de forma interativa, 
a história da segurança no 
transporte desde o início da 
humanidade até as mais avan-

NA CORDA BAMBA
As crianças se divertem no 
acantonamento. A colônia 
teve uma série de ativi-
dades que conectou os 
participantes à natureza e 
ao conhecimento

çadas tecnologias em favor de 
um trânsito seguro. 

 A colônia teve ainda ofici-
nas de arte, recreação e espor-
te. Juliane Fernandes, do pré-
dio 90, levou a filha Giovana, 6 
anos. “Ela tem apraxia de fala, 
que compromete a comunica-
ção. Foi muito bem recebida e 
ganhou mais independência.”

excursões da av programe-se para 2017

Meia Maratona do Rio 
20 de agosto Percursos de 21 
km e 5 km. Saída dia 19 e retorno 
dia 20 à noite. Pacote com pas-
sagem aérea, hospedagem com 
café da manhã, transporte, almo-
ço domingo e inscrição na corri-
da. R$ 1.060 para associados e 
R$ 1.160 para convidados em 
até 10 vezes. Os valores podem 
mudar por causa da variação das 
passagens aéreas. É preciso um 
mínimo de 20 participantes. Infor-
mações com Leandro pelo ramal 
5934 ou leandro.moreira@con-
sultant.volvo.com.

Foz do Iguaçu
Entre 11 e 15 de outubro Inclui 
transporte em ônibus, três diárias 
no Hotel AVM com café da ma-
nhã, dois almoços e três jantares. 
Visitas ao Parque das Aves, Ca-
taratas do Iguaçu, Catamarã no 
lago de Itaipu, Museu de Cera, 
Templo Budista, noturna a Itaipu, 
Argentina e Paraguai. 10 vezes 
de R$ 125 (adultos) e R$ 89 
(crianças de 3 a 10 anos) para 
associados e R$ 135 e R$ 99, 
convidados. Crianças até 2 anos 
não pagam. Vagas limitadas. Ins-
crições na intranet ou site da AV.

Tucunaré
Entre 1º e 5 de novembro 
Pesca tradicional em Presidente 
Epitácio (SP). Inclui o transpor-
te em ônibus de dois andares, 
quatro diárias na Pousada Mãe 
D’água com café da manhã, três 
almoços (dois lanches no barco 
e um churrasco de maminha no 
barranco), três jantares e toda a 
estrutura para a pescaria, com 
piloteiro, barco, iscas, bebidas e 
gelo. 10 vezes de R$ 210 para 
associados e R$ 215, convida-
dos. Informações e inscrições na 
intranet ou no site da AV.

Meia Maratona Pomerode
28 de outubro Percursos de 
21 km e 6 km na tradicional 
cidade de Santa Catarina. A 
excursão, de ônibus, sai dia 28 
pela manhã e retorna dia 29 à 
tarde. São 40 vagas. O mínimo 
para garantir a viagem são 35 
participantes. Para saber valo-
res, condições de pagamento 
e informações adicionais, se 
informe com Leandro pelo ra-
mal 5934 ou pelo e-mail lean-
dro.moreira@consultant.volvo.
com. Os valores também estão 
na Intranet ou na própria AV.
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Associação moderniza seus principais espaços

AV ganha novas placas e amplia acessibilidade

AV tem novo 
Conselho 
Consultivo

A A s s o c i a ç ã o 
Viking executa 
i m p o r t a n t e s 
obras que tra-

rão mais comodidade aos 
associados. Uma delas é a 
construção do Centro de 
Eventos com 1.633 m² de 
área, no local do antigo Bar 
da AV. O espaço vai ofere-
cer salas de recreação e de 
jogos, espaço para reuni-
ões e treinamento, cozinha, 
banheiros, brinquedoteca 
e sala de TV. O centro será 
multiuso, com a possibilida-
de de receber eventos da 
Volvo e dos associados da 

Quem circula pela asso-
ciação já notou a mudança 
nas placas de sinalização 
interna (foto ao lado). Estra-
tegicamente localizadas e 
com design claro, ajudam os 
associados, dependentes e 
convidados a encontrarem 
mais facilmente os destinos. 

A AV renovada
AV, além de concessioná-
rios e fornecedores Volvo e 
da comunidade.

A obra não requer no-
vos investimentos da Volvo. 
“O valor para a execução 
já foi captado nos últimos 
anos e está disponível na 
associação, dentro de um 
Plano Diretor aprovado jun-
to à Volvo e ao Conselho 
Consultivo”, explica Eduar-
do Giglio, da AV. 

O salão de festas é um 
dos destaques do centro, 
com capacidade máxima 
para 400 pessoas. Poderá 
ser usado para festas, como 

A AV também faz obras para 
ampliar a acessibilidade.

No lago, as mudanças já 
podem ser vistas. O espaço ao 
ar livre foi revitalizado, desasso-
reado e ganhou novos peixes. 

No Soccer Bar, as ativi-
dades estão suspensas para 
reformas. Entre as ações de 

A Associação Viking já 
empossou seu novo Conse-
lho Consultivo (gestão 2017 a 
2019). Na eleição, em novem-
bro, 873 associados partici-
param.  A chapa “AV com vc” 
teve 90,7% dos votos. Confira 
os integrantes: Representan-
te do Conselho Consultivo 
Egon Clausen. Vice-Repre-
sentante do Conselho Con-
sultivo Rosemburg Lopes.  
Comissão Social Caren Ca-
ravanti, Edvaldo Morettim, José 
Carlos Oliveira e Renee Cou-
tinho. Conselho Fiscal Paulo 
Turci. Comissão Disciplinar 
Adriano Merigli, Everson Rosa 
(Rosa), Gilmar Carniel, Regi-
naldo Santos e Vilma Mattos. 

casamentos e aniversários, 
com a vantagem de ser um 
salão modular, adaptável de 
acordo com o uso e o núme-
ro de pessoas. O local con-
tará ainda com um serviço 
próprio de alimentação, uma 
facilidade a mais para plane-
jar os eventos. A seleção do 
fornecedor está em curso e 
tem como critérios, além da 
alta qualidade, valores de 
acordo com os de mercado. 
O novo centro de eventos 
também servirá almoço dia-
riamente _ mais um benefício 
para os funcionários e de-
pendentes AV.

manutenção, a área envidra-
çada ganha uma película para 
evitar o choque de pássaros 
contra os vidros, que provo-
cava ferimentos graves e às 
vezes fatais nas aves.

Em breve, os espaços re-
vitalizados estarão disponíveis 
com benefícios para todos. 

RENOVAÇÃO
Ilustração de alguns dos 
renovados espaços da AV, 
que está em obras (ao 
lado) e o novo Conselho 
Consultivo (primeira foto 
à esquerda)



O que você precisa saber antes, 
durante, ao fim e depois de uma consulta

Os quatro passos
1. Antes da consulta

Para não esquecer, organize e se-
pare exames, receitas e outros tra-
tamentos que já fez para o motivo 
da consulta. Lembre-se de levar 
documento de identidade e a car-
teirinha do convênio.
Tem muitas dúvidas? Faça uma lista 
do que perguntar ao médico para 
não esquecer na hora.

2. Durante a consulta
Conte ao médico todos os sinto-
mas, quando começaram, como 
evoluíram, se tomou algum remédio 
e qual o efeito obtido. Ainda, se usa 
remédio para outra enfermidade, se 
tem alguma alergia, se há doenças 
na família etc.
Uma consulta médica pode termi-
nar com uma prescrição de medi-
camentos, solicitação de exames, 
indicação de cirurgia, internação ou 
apenas orientações gerais (dieta, 

FALE COM A AV Para saber mais sobre a programação da AV, ligue para 3317-8990 ou na portaria: 3405-5999.

PARTICIPE O Viking Família quer suas sugestões de reportagens para as próximas edições. 
Envie para toda@todaeditora.com.br com nome e telefone para contato.

EXPEDIENTE O Viking Família é uma publicação bimestral da Volvo do Brasil e da Associação Viking para a família dos empregados 
da Volvo . Jornalista responsável: Flávio Arantes (MTB 4715) flavio@todaeditora.com.br . Editora: Carolina Reis 
. Grupo Volvo América Latina. Av. Juscelino K. de Oliveira, 2.600, CIC, Curitiba, Paraná, Brasil, CEP 81260-900

exercícios, frequência de retorno, 
entre outras). 

3. Ao fim da consulta, deve estar 
claro para você

Qual a evolução esperada com o 
tratamento? Exemplos: Espera-se 
melhora em questão de horas, dias 
ou semanas? Se você está com 
febre, por mais quanto tempo vai 
continuar? Em caso de piora dos 
sintomas, o que fazer?
Se foi receitado um remédio, o 
nome, a dose, o intervalo entre 
uma dose e outra, a via de admi-
nistração (oral, tópica, intramuscu-
lar, endovenosa etc.), por quanto 
tempo usar. 
A receita deve trazer o nome do 
paciente, nome do fármaco, sua 
forma farmacêutica (comprimidos, 
cápsulas, gel, creme, pomada etc.), 
dosagem e quantidade, identifica-
ção do médico com nome e núme-
ro de registro no CRM ou nome do 

dentista e número de registro no 
CRO, endereço e telefone do mé-
dico (ou dentista).
Confira também se a data, assina-
tura e a identificação do médico 
(ou dentista) estão legíveis. 
Se foi solicitado um ou mais exa-
mes, confira seu nome, o nome do 
profissional que pediu, os exames 
a realizar, a data do pedido, assi-
natura e carimbo do médico (ou 
dentista). Verifique se todos os 
dados estão claros e legíveis. Evi-
ta transtornos como ter que voltar 
para concluir ou refazer uma receita 
ou solicitação de exame.
Pergunte sobre necessidade de je-
jum e/ou de outros preparos. 

4. Depois da consulta
Antes de ir embora, já deixe agen-
dada a sua próxima consulta, con-
forme a orientação do médico ou 
dentista.
Vai fazer o exame de imagem solicita-
do na consulta? Se for controle, leve 
o exame antigo para comparação.


