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Descubra o que é, como 
prevenir, diagnosticar e 
tratar a depressão, uma 
doença do século 21.

F1, Fazzenda Park Hotel e 
Pico do Marumbi. Confira 
excursões da AV para 
toda a família.

Associação reúne cerca 
de 400 pessoas para 
comemorar com estilo 
o Dia das Mães.

Cônjugue, companheiro(a), 
filhos e tutelados. 
Saiba quem pode ser 
dependente do plano. 

Páginas 2 e 3 Página 5 Página 6 Página 8

O Vikingfamília
ATENTOS
Crianças visitam o Memorial 
da Segurança do Transporte, 
uma das atrações da Colônia 
de Férias de Inverno de 2016. 
Este ano tem origami

Diversão com 
conhecimento

AV abre vagas para a Colônia de Férias de Inverno
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Reconhecer a 
depressão é o 
primeiro passo 
para reencontrar 
o equilíbrio

A DOENÇA 
DO SÉCULO 21

A OMS (Organização 
Mundial da Saúde) 
estima que 300 mi-
lhões de pessoas so-

frem de depressão em todo o mun-
do. Estudos mostram que o número 
de casos cresceu 18% entre 2005 
e 2015. No Brasil, ainda segundo 
a OMS, 5,8% da população, ou 
mais de 11 milhões de brasileiros, 
têm a doença.

A depressão afeta pessoas de 
todas as idades, classes e interfere 
na capacidade do paciente fazer ta-
refas simples da vida cotidiana. Se 
não tratada, pode desencadear sé-
rios danos para a saúde e, em casos 
extremos, levar ao suicídio. A doen-
ça é hoje uma das principais razões 
para afastamento do trabalho. 

A depressão é um transtorno 
mental de origem não totalmente 
esclarecida, mas com causas mul-
tifatoriais. Há elementos biológicos, 
psicológicos e sociais associados 
ao aparecimento da doença. “A ca-
racterística é a de um adoecimento 
com um sentimento de tristeza pro-
funda, um sofrimento intenso e pro-
longado”, explica o médico psiquia-
tra Richard Roberto Echterhoff, do 
VOAM, plano de saúde da Volvo.  A 
depressão pode surgir por um úni-
co ou por vários fatores, em espe-
cial aqueles ligados a uma ruptura. 
“Entre os exemplos, estão fins de 
relacionamento, perda de emprego, 

descoberta de uma doença pesso-
al ou na família; mas notadamente 
coisas que provocam uma quebra 
intensa e marcante na vida daquele 
paciente e que pode ser o suficien-
te para desencadear um quadro de-
pressivo”, explica. 

A tristeza profunda, apesar de 
ser uma das características da do-
ença, nem sempre é sinônimo de 
depressão. A intensidade é um ele-
mento chave nessa diferenciação. 
“A tristeza é uma condição huma-
na, um sentimento que não impede 
que se vivencie outras emoções e, 
quando não é patológica, as pes-
soas percebem que podem supe-
rar a situação. Já na depressão, a 
tristeza é mais intensa, prolongada 
e o paciente tem dificuldade de en-
xergar um caminho para recuperar 
a alegria. Ele não vê como sair des-
sa situação”, diz o médico. 

O diagnóstico da doença é feito 
a partir da análise de vários critérios, 
os dois principais são o humor de-
primido e a sensação de tristeza in-
tensa ou uma diminuição do prazer 
acentuadas. São consideradas im-
portantes a duração e a intensidade 
de comportamentos como: 1) redu-
ção do interesse pelas atividades, 
2) insônia ou excesso de sono, 3) 
alterações psicomotoras com agita-
ção ou letargia, 4) ganho ou perda 
de peso, 5) ausência de energia, 
6) dificuldade de concentração, 7) 
sentimento de inutilidade ou culpa 
excessiva, vazio, desesperança. 

Segundo a psicóloga do VOAM, 
Caroline Domanski Bohatch, geral-
mente as pessoas com depressão 
podem ter dificuldade em reconhe-
cer a doença e isso provoca o risco 
de aprofundar o quadro. “Não são 
pequenos episódios, mas sim a 
junção de sentimentos como culpa, 
ansiedade, estresse, menos valia, 
incapacidade, irritabilidade, um sen-

timento de saber que tem que fazer 
algo e não conseguir. O pacien-
te sabe que não era assim e essa 
consciência gera ainda mais frustra-
ção”, explica. Geralmente, as pesso-
as mais próximas percebem essas 
alterações de humor, comportamen-
to e a mudança na funcionalidade, 
mas têm dúvidas em como agir. “A 
melhor forma é a abordagem de 
uma pessoa próxima. Quanto mais 
confiança e intimidade possam ter, 
menor a chance de uma reação 
negativa. Essa conversa deve ser 
pontuada de forma afetuosa e aten-
ciosa, mostrando as mudanças que 
estão ocorrendo para que a pessoa 
consiga considerar uma possível 
intervenção”, diz a psicóloga.

TRATAMENTO E PREVENÇÃO 
Ainda existe muito preconceito em 
relação não apenas à depressão, 
mas aos transtornos mentais de 
uma forma geral. Isso faz com que 
muitos casos cheguem ao consultó-
rio só depois de agravados. O tra-
tamento é geralmente com a asso-
ciação de atendimento psiquiátrico 
e psicológico. Apenas a avaliação 
dos profissionais da área de Saúde 
pode determinar o diagnóstico cor-
reto, as necessidades individuais 
de cada paciente e as formas mais 
eficazes de tratamento. O diagnós-
tico é feito pelo médico psiquiatra, 
porque pode ser necessário o uso 
de remédios. Já o profissional de 
psicologia trabalha as questões de 
autopercepção e comportamentais 
no processo terapêutico. 

Não existe uma forma única de 
prevenção, mas algumas atitudes aju-
dam a melhorar a qualidade de vida 
e a reduzir a chance de um quadro 
depressivo. “Em primeiro lugar, o auto-
conhecimento. As pessoas precisam 
saber quais os seus sentimentos e 
limites para um ajuste às demandas, 
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buscar uma rotina mais saudável, com 
alimentação e sono adequados; fazer 
exercícios, incluir momentos de lazer 
na rotina, ter amigos e vivências reais, 
não apenas curtidas nas redes so-
ciais”, recomenda a psicóloga Caroli-
ne Domanski Bohatch. 

O estilo de vida contemporâneo, 

pautado no imediatismo, muitas 
vezes serve como um gatilho para 
a forma de adoecer. “Vivemos um 
cenário que exige uma intensidade 
e uma rapidez de transformação, 
que nem sempre somos capazes 
de acompanhar. É preciso repensar 
o mundo contemporâneo da hiper-

É preciso repensar a 
hiperconectividade, 
quando a todo tempo 
somos alcançados, 
em que não existe 
mais relaxamento 
completo”

18%
é o número do crescimento 
de casos de depressão 
entre 2005 e 2015, 
segundos dados da OMS

“

Richard Roberto Echterhoff, 
médico psiquiatra 

conectividade, quando a todo tem-
po somos alcançados, em que não 
existe mais um momento de relaxa-
mento completo, você está sempre 
ligado. Será preciso reencontrar um 
equilíbrio que hoje parece perdido”, 
analisa o médico psiquiatra Richard 
Roberto Echterhoff.

Volvo tem programa AtivaMente
Nos últimos dez anos a Volvo observou o incremento das patologias 

relacionadas com a área de Saúde Mental. Preocupada com a qualidade 
de vida do funcionário e seus dependentes, a empresa lançou em 2013 
o programa AtivaMente, com foco principal na prevenção.

O programa tem como objetivo discutir a respeito dos principais 
conceitos e preocupações relacionadas ao assunto. 

O AtivaMente faz parte do Programa Volvo Qualidade de Vida e 
abriga quatro grandes subprogramas: 1) Programa de Apoio ao 
Dependente Químico, 2) Programa de Cessação do Tabagismo, 
3) Programa de Apoio à Saúde Mental e 4) Programa de Preven-
ção ao Estresse.

O Programa atua em quatro níveis: 1) promoção e prevenção, 2) 
diagnóstico precoce, 3) tratamento e 4) reabilitação.

Para a Volvo, o termo Saúde Mental representa o equilíbrio emocio-
nal entre as exigências ou vivências internas e externas. É a busca de 
viver a vida em sua plenitude, administrando as emoções dentro de um 
amplo espectro de variações, sendo sujeito das próprias ações.



programação da av  agenda julho 2017Associação dos 
Funcionários da Volvo
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Diversão no inverno
Dia 17

A estação mais fria do ano pode ser divertida, com muito es-
porte, lazer e cultura. A Colônia de Férias de Inverno da AV 

já está com as inscrições abertas e acontece de 17 a 21 de julho. 
São R$ 145 por participante parcelados em duas vezes. A AV esti-
ma a inscrição de 200 crianças de 5 a 12 anos.

Um dos destaques será a oficina de origami, a arte oriental das 
dobraduras de papel (foto acima). Com a técnica tradicional japo-
nesa, é possível confeccionar figuras como animais, flores e obje-
tos com folhas de papel e sem o uso de tesoura. Os participantes 
vão desafiar as habilidades manuais e a concentração. 

Para a colônia, os participantes devem trazer na mochila duas 
mudas de roupas, um par extra de calçados, kit de higiene (toalha, 
sabonete, escova e creme dental), protetor solar e a carteirinha do 
VOAM. Apenas crianças acompanhadas pelo responsável podem 
usar o transporte da Volvo para participar do evento. O transporte 
de menores desacompanhados não é permitido.

Torneio de Truco

Torneio de Poker 

Dia 7

Dia 26

Participe da 6ª etapa. Além de diver-
são garantida, o campeão ganha como 
prêmio uma costela. Partidas no Salão 
VIP, a partir da 17h30. As inscrições 
podem ser feitas antes dos jogos. 

O campeonato é no Soccer Bar a 
partir das 18h, com R$ 20 de inscrição 
revertida em prêmios aos melhores da 
etapa. É preciso conhecer as regras do 
jogo e ter maior que 18 anos.

Artes em balões
Dia 12

O próximo curso Fazendo Arte na AV 
é sob medida para deixar mais bonitas 
as suas festas. A oficina de Arte em Ba-
lões vai ensinar as técnicas básicas de 
decoração e montagem. Informações 
sobre valores e inscrições pela intranet.

Cozinha Fácil
Dia 11

A próxima edição do curso ensina 
os segredos da confeitaria. A professora 
de culinária Cristiane Bertho vai ensinar 
o preparo de doces finos. Pode ser até 
a oportunidade de um ganho extra com 
quitutes para festas. As vagas são limita-
das. Faça sua inscrição na intranet.

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

Oriente-se Horários de espaços e atividades na Associação Viking

18h30 às 19h

14h às 17h

16h

17h30

17h30 às 18h30

17h30

17h às 18h30

 16h30 e 17h45

18h30 às 19h

14 às 17h

16h

17h30 às 18h30

17h30

17h às 18h30

17h30

 16h30 e 17h45

18h30 às 19h

16h

17h30 às 18h30

13h às 18h

9h às 12h

10h30 às 11h30

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 futsal
Ginástica (Step, Local, Jump)
Jiu Jitsu
Musculação manhã
Musculação tarde
Yoga
Zumba

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo



programação da av  agenda agosto 2017Associação dos 
Funcionários da Volvo
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Torneio de Poker 
Dia 18

Seis! 
Dia 4 Dia 13

Quer se reunir com amigos e con-
correr a uma costela? Participe da 7ª 
etapa do Torneio de Truco, no Salão 
VIP. As partidas acontecem a partir das 
17h30 e as inscrições acontecem an-
tes dos jogos.

No Soccer Bar a partir das 18h. 
Vagas para maiores de 18 anos e taxa 
de inscrição de R$ 20. Tem sorteio de 
brindes a cada etapa. A final do torneio 
é em dezembro com os melhores do 
ranking anual. 

Almoço especial
O Dia dos Pais deve repetir na AV 

o mesmo sucesso do Dia das Mães. A 
associação promove um almoço com 
cardápio especial e com reservas de 
horário. As informações e valores estão 
na intranet.

excursões da av programe-se

FÓRMULA 1
Em 11 e 12 de novembro Assista ao 
vivo o Grande Prêmio do Brasil de Fór-
mula 1. O pacote inclui passagem aé-
rea, hospedagem no Hotel Braston Au-
gusta em quartos duplos ou triplos com 
café da manhã, ingressos para o treino 
livre, de classificação e para a corrida. 
R$ 1.400 no setor G (fim da reta mais 
longa de Interlagos), R$ 1.625 no setor 
A (visão das famosas curvas Laranjinha, 
Pinheirinho e Bico de Pato) e R$ 2.250 
no setor M (em frente aos boxes). Você 
pode parcelar em sete vezes. Informa-
ções e inscrições via intranet.Fazzenda Park Hotel

Entre 7 e 10 de setembro Passe o 
feriadão da Independência no Fazzenda 
Park Hotel, em Gaspar (SC). Divirta-se 
com passeios em trilhas, cavalgadas e 
charretes, áreas de lazer, jogos e pis-
cinas térmicas. Ônibus de turismo es-
pecial com almoço de chegada, três 
pernoites com pensão completa (café, 
almoço, café da tarde e jantar), seguro 
viagem, serviços de bordo e um técnico 
de lazer da AV. São 8 parcelas de R$ 
210 para associados adultos, R$ 74 
para os de 3 a 12 anos e R$ 6,25 para 
os 0 a 2 anos. Para convidados, 8 de 
R$ 220 (adultos), R$ 84 (3 a 12 anos) 
e R$ 6,25 (0 a 2 anos). Inscrições na 
intranet e site da AV.

Pico do Marumbi
19 de agosto O passeio ao Parque 
Estadual Pico do Marumbi, na Serra do 
Mar paranaense, é uma ótima opção 
para quem gosta de natureza e aventura. 
O local possui trilhas e opções de es-
calada com vários graus de dificuldade. 
São R$ 140 para associados e R$ 150 
para convidados, que podem ser parce-
lados em até duas vezes. Inscrições na 
página da AV.

Beto Carrero 
21 de outubro A AV promove a excur-
são ao Beto Carrero World, em Penha, 
Santa Catarina. A saída da associação 
é às 6h e o retorno às 22h30. O pacote 
inclui o transporte em ônibus de turismo 
com lanche na ida e na volta e o passa-
porte para o parque. Para associados, 
R$ 190 e R$ 200 para convidados. 
Crianças de 3 a 12 anos associadas e 
acompanhadas de um adulto pagam R$ 
100 e convidadas, R$ 110. Até 2 anos 
e 11 meses não pagam. Para reservar 
assentos para crianças dessa idade, en-
tre em contato com Leandro, na AV.

venha curtir punta cana no carnaval 2018
10 a 17 de fevereiro de 2018 No feriado de Carnaval do ano que vem, a AV leva 
você para o mar do Caribe numa excursão aérea para Punta Cana, um paraíso tro-
pical na parte mais oriental da República Dominicana. São sete dias com transporte 
aéreo pela Gol com saída de Curitiba. Inclui sete estadias no Hotel Rio Bambu no 
sistema all inclusive (alimentação e bebidas incluídas em todos os dias da hospeda-
gem). Confira a estrutura do hotel neste link www.riubamburesort.com. Para associa-
dos, são 12 parcelas de R$ 660 e, convidados, R$ 680 parcelados via autorização 
de débito online. Inscrições na intranet ou no site da AV. As vagas são limitadas.



av agora também 
tem Jiu Jitsu
A Associação Viking 
traz mais uma novida-
de na grade de mo-
dalidades esportivas. 
São aulas de Jiu Jitsu 
Gracie Barra, a me-
todologia que é sinô-
nimo do esporte. As 
aulas serão nas terças 
e quintas das 17h30 
às 18h30 e aos sá-
bados das 10h30 às 
11h30. São R$125 
de mensalidade, 40% 
menos que o valor de 
mercado. Vagas limita-
das e inscrições pela 
intranet.

Food truck 
na Associação
Uma estação tubo di-
ferente foi instalada na 
AV, em frente ao giná-
sio de esportes. É o 
food truck Estação do 
Sabor. A novidade é 
para atender a deman-
da do Soccer Bar, que 
está em reforma e terá 
novo fornecedor. No 
cardápio, hambúrguer 
de costela, fraldinha, 
vegetariano e o famoso 
macarrão na chapa. O 
serviço está disponível 
das 11h às 21h.

Uma seleção dos eventos que agitam a AV Acontece Associação dos 
Funcionários da Volvo

O Vikingfamília6 JUL/AGO 2017

Comemoração do Dia das Mães agitou a associação

Associação reúne carros raros e miniaturas 

Ao menos 400 
pessoas apro-
veitaram o 
domingo en-

solarado para passear e 
aproveitar as atividades da 
Associação Viking para o 
Dia das Mães. Associadas, 
dependentes e convidadas 
participaram dos serviços de 
massagem, manicure, orien-
tações sobre maquiagem e 
dicas para manter a pele jo-
vem. Fernanda Botelho e a 
mãe, Odete, comemoraram a 

Entre carros e motos, 
40 veículos partici-

param do IV Viking Collec-
tors e do II Motoviking, em 6 
de maio. Novidade, as minia-
turas chamaram a atenção. 

Também as motos ga-
nharam destaque como a 
Harley Davidson Ultra Glide 
de Dalton Abdalla, do prédio 
90 S. “Participar do encontro 
é uma maneira de interagir 
com colegas que têm inte-
resses semelhantes em um 
ambiente descontraído”, dis-

Um dia especial
data com um belo churrasco 
em um dos quiosques da AV. 
Fernanda, esposa de Cleber 
Medeiros, do C3, elogiou a 
homenagem às mães. “São 
atividades que agradam a 
todos. Nós adoramos a AV 
e estamos sempre presentes 
nas festas, excursões, ativi-
dades esportivas e também 
nos momentos de lazer aos 
fins de semana com nossa 
filha de 2 anos.” 

O almoço especial no 
Salão de Festas serviu 200 

convidados, em horários 
agendados com antecedên-
cia, com um serviço de quali-
dade e sem filas. 

A garotada também teve 
um dia de diversão no cama-
rim de pintura, nos brinque-
dos ao ar livre e na minirroda-
-gigante.

Em pesquisa da AV, os 
associados deram nota 8,3 
para o evento. Entre os itens 
avaliados, estão organização, 
qualidade da alimentação e 
as atividades.

se. O evento reuniu também 
food trucks e música ao vivo 
com a banda de funcionários 
Globe Rockers. 

O próximo será em 28 
de outubro. A inscrição de 
expositores estará aberta na 
intranet no início de outubro. 
Participe.

Juca Lodetti

PELO TEMPO
Modelos de várias décadas 
chamaram a atenção dos 
apaixonados por veículos

GOURMET Mais de 200 pessoas aproveitaram o almoço especial no Salão de Festas
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Comida de boteco faz sucesso na Cozinha Fácil

Esporte da hora, beach tennis chega à AV

A AV precisou 
abrir duas tur-
mas em maio 
para atender 

a alta procura pelo curso. 
Quem participou aprendeu 
os segredos da comida de 
boteco com a professora de 
culinária Cristiane Bertho. 
No cardápio, pratos que não 
exigiam fritura, apenas assa-
dos ou cozidos. No fim da 
aula, todos degustaram os 
quitutes. E os alunos já colo-
caram os conhecimentos em 

A partir de julho, a qua-
dra de areia terá nova 

iluminação e toda a estrutura 
para a prática do beach tennis 
ou tênis de praia, além das 
modalidades já disponíveis: 
futevôlei e vôlei de areia. 
Como o beach tennis é novo, 
a AV vai emprestar as raque-
tes. O esporte começou na 
Itália como atividade recrea-

Sabores na mesa

prática, como Elpidio Narde, 
que trabalha do bloco F, e a 
esposa Michelle Pierin, do 
bloco G. “O curso traz dicas 
simples, rápidas e saboro-
sas. Aprendemos a massa 
da empadinha de camarão 
e já fizemos tortas usando 
a receita”, disse Elpidio. “A 
receita é muito versátil, tanto 
para salgados quanto para 
doces. Adaptamos com ou-
tros recheios, como frango, 
e até como base para tor-
ta de maçã. O curso ajuda 

muito quem quer aprimorar 
os conhecimentos na culiná-
ria”, afirma Michelle. Miguel 
Calisario, do prédio 10, é 
outro que já experimentou as 
receitas em casa. Preparou a 
receita do swing de boteco, 
prato cozido que reúne car-
ne suína, bovina e de frango, 
paio, mandioquinha e tem-
peros servido com torradas 
com alho. “Tenho a cozinha 
como hobby e o Cozinha Fá-
cil amplia meus conhecimen-
tos nessa área”, diz. 

tiva e desde 1996 é regula-
mentado por uma federação 
internacional. Se assemelha 
ao tênis na contagem de 
pontos e na forma de dispu-
ta: individuais ou em duplas. 
O jogo é em quadra de areia 
com 16×5 metros para sim-
ples e 16×8 metros para du-
plas. A rede tem 1,70 m de 
altura. O objetivo é devolver 
a bola ao campo adversário 
sem tocar no chão e com 
apenas um toque na raquete. 
Venha conhecer.

PRATIQUE!
O beach tennis é mais 
uma atração da AV

Movimente-se 
e melhore a 
sua saúde

A academia da AV oferece 
diversas modalidades de au-
las para quem quer melhorar 
e manter a saúde o ano todo. 
São aulas de alongamento, 
abdominal, zumba e ginástica 
abertas para associados e de-
pendentes, sempre das 16h 
às 19h nas segundas, quartas 
e sextas-feiras. As modalida-
des trabalham o fortalecimento 
muscular, a melhora cardiorres-
piratória e a flexibilidade, por 
exemplo.

Maria de Fátima Araújo Bill, 
que é esposa do funcionário 
Valdevino Monteiro Bill, da área 
de protótipos, participa das 
aulas de ginástica há mais de 
duas décadas. “Na época, havia 
parado de fumar e recebi um 
convite para começar a fazer as 
aulas. De lá para cá, não parei 
mais”, conta. Ela participa das 
aulas de localizada, step e jump 
e garante: tem uma saúde de 
ferro. “Não sei como eu estaria 
hoje se não fosse a atividade 
física regular. Sou muito dis-
ciplinada e me programo para 
não perder nenhuma aula. É um 
cuidado com o físico e também 
uma higiene mental”, afirma. 
Fátima acrescenta que o am-
biente acolhedor e a formação 
de novas amizades são diferen-
ciais na academia da AV. Esco-
lha a sua modalidade preferida 
e participe. 



Conheça as regras para a elegibilidade ao plano de saúde

Para quem é o plano?

Quem pode usar o VOAM

O VOAM, Volvo Odontologia 
e Assistência Médica, é o 

plano de saúde mantido e custeado 
pela Volvo exclusivamente para os fun-
cionários da empresa e seus depen-
dentes. Oferece assistência médica 
e ambulatorial, serviços de diagnose 
e terapias, assistência hospitalar, ser-
viços odontológicos e subsídios em 
medicamentos.

Para que o funcionário e seus be-
neficiários utilizem o plano, é preciso 
atenção a algumas das normas para a 
manutenção dos dependentes. 

Todos os funcionários com contra-
to de trabalho ativo podem incluir um 
cônjuge ou companheiro e os filhos, 
tutelados e enteados como beneficiá-
rios do plano. 

A inclusão do cônjuge ou compa-
nheiro é feita com a apresentação no 
RH Serviços da certidão de casamen-
to ou da escritura pública de união es-
tável registrada em cartório civil. Já nos 
casos de exclusão do cônjuge ou com-
panheiro, existe o prazo de carência 
de um ano para nova inclusão.

A cobertura do plano para os fi-
lhos, tutelados ou enteados acontece 
em três situações: 1) Crianças e os 
jovens até 20 anos, 11 meses e 29 
dias de idade, desde que solteiros e 
economicamente dependentes dos 
pais; 2) jovens de até 23 anos, 11 
meses e 29 dias de idade comple-
tos, desde que solteiros, economi-
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1. Funcionários com contrato de 
trabalho ativo.

2. Cônjuge ou companheiro (a).

3. Crianças e os jovens até 20 
anos, 11 meses e 29 dias de idade, 
desde que solteiros e economica-
mente dependentes dos pais.

4. Jovens de até 23 anos, 11 
meses e 29 dias completos, desde 
que solteiros, economicamente de-
pendentes e estudantes universitá-
rios com comprovação da matrícula 
no ensino superior que deve ser 
entregue e atualizada semestral-
mente junto ao RH Serviços.

5. Dependentes de qualquer idade, 
solteiros, portadores de deficiência 
intelectual ou de invalidez, com 
comprovação médica e, nos casos 
de invalidez, também do INSS e em 
carteira de trabalho. 

Não são elegíveis como dependentes 
ao VOAM: pai, mãe, sogro (a), fun-
cionário aposentado, nem qualquer 
outra pessoa com grau de paren-
tesco, mesmo que seja dependente 
do titular ou esteja sob a condição 
de curatela.

camente dependentes e estudantes 
universitários com comprovação da 
matrícula em instituição de ensino 
superior, que deve ser entregue e 
atualizada semestralmente junto ao 
RH Serviços. Também, 3) depen-
dentes de qualquer idade, solteiros, 
portadores de deficiência intelectual 
ou de invalidez, com comprovação 
médica e, nos casos de invalidez, 
também do INSS e em carteira de 
trabalho. 

Não são elegíveis como dependen-
tes ao VOAM: pai, mãe, sogro (a), fun-
cionário aposentado, nem qualquer 
outra pessoa com grau de paren-
tesco, mesmo que seja dependente 
do titular ou esteja sob a condição 
de curatela.

Vale lembrar que o funcionário é 
o titular e o responsável pela ma-
nutenção dos dados atualizados e 
corretos. Qualquer alteração deve 
ser apresentada ao RH Serviços 
com documentos originais, inclu-
sive a comprovação da condição 
de universitário dos dependentes. 
Para filhos maiores de 18 anos, é 
preciso apresentar também o CPF, 
conforme exigência da Agência Na-
cional de Saúde.

Para tirar dúvidas e ter informa-
ções detalhadas, consulte o regula-
mento disponível no site do VOAM 
(www.voam.com.br) ou ligue para o 
número 0800-643-8586.

VOAM


