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F I L H O S N OV I D A D E J A PÃO S U A S AÚ D E

Descubra a importância 
e como estabelecer 
limites para um 
crescimento saudável.

AV estreia novo site e 
sistema moderno pela 
internet para reserva 
dos seus espaços.

Colônia de Férias traz 
a cultura japonesa para 
falar de meio ambiente e 
sustentabilidade.

VOAM atualiza seu 
site e aplicativo e a 
navegação fica ainda  
mais agradável e útil. 
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O Vikingfamília

DIVERSÃO
Na foto, criança na Festa 
Junina da AV, que atraiu mais 
de 3 mil pessoas à associação. 
Confira na página 7

DIA DA CRIANÇA
VENHA COMEMORAR EM 7 DE OUTUBRO
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Estabelecer limites é desafio para os pais e necessário aos filhos

QUANDO 
NÃO É NÃO

Quem já não presen-
ciou cenas de choro, 
birra e teimosia em 
algum local público, 

como um shopping ou supermerca-
do? As demonstrações de desafio 
à autoridade de pais ou responsá-
veis não são incomuns e revelam a 
dificuldade em impor limites para 
crianças e adolescentes. Não fal-
tam notícias que relatam o domínio 
de filhos sobre pais. Recentemente 
um colunista do jornal O Globo ci-

tou o estranho pedido de uma mãe 
a uma escola da elite carioca: como 
ela proibiu o filho de comer pipoca, 
solicitou à direção a retirada do pi-
poqueiro que trabalha em frente à 
instituição porque não sabe como 
manter o não já dito. Parece brinca-
deira, mas não é.

Segundo a psicóloga do VOAM, 
Maria Helena Souza Vernizi, há duas 
ou três décadas os pais buscavam 
os consultórios para trabalhar ques-
tões como o luto, o medo e os con-

flitos familiares. “Hoje, as pessoas 
demonstram a dificuldade e a preo-
cupação em como estabelecer limi-
tes aos filhos”, comenta. De acordo 
com a psicóloga, anteriormente a 
raiz da sociedade era a família. Ago-
ra é o consumismo que dita as re-
gras. Trabalhamos mais para consu-
mir mais. Nesse ambiente, há uma 
tendência em compensar a falta de 
tempo com presentes e com a per-
missão para que as crianças reali-
zem todas as vontades. “Há o temor 
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de melindrar e de frustrar os filhos, 
o que na verdade provoca danos no 
desenvolvimento emocional deles. A 
frustração é necessária para diferen-
ciação do certo e do errado e para o 
crescimento, para que amadureçam 
questões como responsabilidade, 
autonomia e independência. Uma 
pessoa sem essas características 
terá mais dificuldades em socieda-
de”, explica a psicóloga.

Um sintoma da carência de limi-
tes pode ser notado na relação com 
a escola. Não são incomuns relatos 
de desrespeito e até, em casos extre-
mos, de ataques violentos a professo-
res. “Muitas vezes, os pais delegam a 
responsabilidade de estabelecer limi-
tes à escola, e muitas vezes retiram a 
autoridade, o que é um erro grave. O 
papel da escola é a educação formal.  
A transmissão de valores, princípios e 
atitudes adequadas deve ocorrer em 
casa”, alerta a psicóloga. Ela ressal-
ta que os limites, em última instância, 
estão em todas as relações. Por isso 
os pais e responsáveis precisam estar 
atentos e cumprir seu papel na orien-
tação dos filhos, inclusive na deter-
minação e distribuição de tarefas de 
acordo com a idade da criança. Ela 
precisa aprender que existe hora para 
tudo: para estar à mesa nas refeições, 
para brincar, conversar, estudar. “Na 
infância é construída a personalida-
de. A criança pensa que pode tudo. 
Cabe ao adulto orientá-la. A ausência 
de limites pode gerar problemas gra-
ves, já que, sem eles, não há respeito 
às regras ou ao próximo”, analisa a 
psicóloga.

LIMITES E FRONTEIRAS 

Maria Helena explica que o limi-
te precisa ser trabalhado de forma 
firme, mas não autoritária. O auto-

ritarismo é tirânico e opressor, já a 
autoridade é a orientação firme para 
a atitude correta. O adulto deve mos-
trar que as atitudes possuem conse-
quências e que há situações em que 
não é possível voltar atrás. “Limitar é 
dar fronteiras, mostrar até onde eu 
posso ir e também onde não posso. 
O que a criança e o adolescente in-
formam ao testar os limites é: preci-
so que alguém me contenha, acolha, 
sustente e me dê conta. Por isso 
estabelecer  limites é sim um ato de 
amor”, afirma.

Uma constatação feita pela psicó-
loga é que algumas famílias simples-
mente não compartilham momentos 
e vivências: cada um tem seu quarto, 
com televisão e computador, as re-
feições não são feitas em conjunto.  
São situações que reforçam o indivi-
dualismo, com ausência de interação 
e também de frustração. “É mais fácil 
dar o celular para manter a criança 
entretida do que criar um jogo, uma 
brincadeira, ou dar atenção às suas 
demandas”, diz. Esse tipo de situa-
ção é extremamente prejudicial para 
a formação do indivíduo.

O aprendizado dos limites acon-
tece por meio da repetição ou da 
intensidade. A criança demora a 
conseguir praticar um ato que cog-
nitivamente entende, por isso é ne-
cessário repetir centenas ou até mi-
lhares de vezes uma informação ou a 
conduta correta até ser absorvida. O 
que acontece é que os pais não têm 
paciência para repetir. A psicóloga 
lembra que todo o adulto ao lado de 
uma criança é um educador e isso 
requer responsabilidade. “Não pode 
ser faça o que eu digo não o que eu 
faço. Absorver hábitos e atitudes, na 
maior parte das vezes, acontece pela 
imitação. As situações são sutis, mas 
têm consequências”, revela.

Os limites precisam fazer parte 
da vida dos pequenos desde o nas-
cimento. Nos primeiros dias de vida, 
a criança precisa de colo e acon-
chego, mas é necessário que tenha 
seu quarto, seu espaço e mundo, de 
momentos sem a presença da mãe. 
Desde bebês, elas testam os limites 
dos pais ou responsáveis, que pre-
cisam saber dizer não no momento 
apropriado e manter a posição. E é 
recomendado explicar sempre os 
motivos. “As pessoas subestimam 
a capacidade das crianças. Elas 
entendem sim e a regra precisa 
ser clara e simples: repetir e in-
formar. Também é preciso obser-
var como os filhos administram a 
própria autonomia”, afirma Maria 
Helena. Alguns exemplos simples 
são a explicação da importância 
do banho para a saúde, quando os 
pequenos se recusam a entrar no 
chuveiro, ou a necessidade de aju-
da para escovar os dentes, quan-
do a criança acredita que já pode 
fazê-lo sozinha.

Um ponto essencial para a edu-
cação é a unificação dos discur-
sos. De nada adianta o pai dizer 
sim e a mãe, não. Ou o contrário. 
Também devem ser feitos os com-
binados. Um passeio tem hora para 
começar e acabar. É preciso expli-
car que em determinado horário, a 
família irá embora independente-
mente de choro ou birra. “O limite 
é a base do desenvolvimento emo-
cional, caso contrário, o indivíduo 
não respeitará leis e normas. Se os 
pais não estabelecem limites, a so-
ciedade irá estabelecer”, ressalta 
a psicóloga. Ela acrescenta ainda 
que, sempre que houver dúvida por 
parte dos pais ou responsáveis, 
eles devem procurar um profissio-
nal para orientação adequada.

A frustração é necessária para 
diferenciação do certo e do 
errado e para o crescimento, para 
que amadureçam questões como 
responsabilidade, autonomia e 
independência”

Limitar é dar fronteiras, mostrar 
até onde eu posso ir. O que a 
criança e o adolescente informam 
ao testar os limites é: preciso 
que alguém me contenha, acolha, 
sustente e me dê conta”

“ “

Maria Helena Souza Vernizi, psicóloga



Ficou mais fácil 
A AV lança em setembro um novo site e também um novo sistema 

para reservas dos espaços sociais e esportivos que agrega mais 
funcionalidades ao integrar vários módulos que “conversam entre si”. A 
grande novidade é a possibilidade de acessar o sistema de casa ou de 
qualquer lugar por smartphone, computador ou tablet. Hoje, as reservas 
só podem ser feitas pelo sistema operacional da Volvo. Além das reservas, 
será possível emitir lista de convidados para os eventos particulares e 
consultar os descontos da AV, por exemplo. Para acessar o novo sistema, 
você terá que fazer um cadastro e criar uma senha. Embora seja intuitivo, 
entre 4 e 15 de setembro haverá um período de teste para os associados 
verificarem o novo site e sistema, que passa a valer a partir de outubro. 

programação da av  agenda setembro 2017Associação dos 
Funcionários da Volvo
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Fazendo Arte na AV

Torneio de Poker 

Cozinha Fácil 

É truco!

Dia 5

Dia 13

Dia 19

Dia 22

Solte a criatividade e aprenda téc-
nicas de envelhecimento em peças de 
gesso. O curso é a partir das 18h no 
Salão de Festas. Para associados e 
convidados. Inscrições pela intranet e 
no site da AV. São R$ 60 parcelados 
em duas vezes com desconto em folha. 

As partidas movimentam o Salão Vip 
a partir das 17h30. As vagas são para 
maiores de 18 anos e a taxa de inscri-
ção de R$ 20 é revertida em brindes 
sorteados aos participantes. A grande 
final do ranking anual é em dezembro. 

Participe da próxima edição do Cur-
so Cozinha Fácil com a professora de 
culinária Cristiane Bertho e aprenda no-
vas receitas de tortas e empadões para 
ampliar o cardápio. As vagas são limita-
das. Inscrições pela intranet.

A 8ª Etapa do Torneio de Truco é no 
Salão Vip a partir da 17h30 com inscri-
ções antes das partidas. O campeão da 
etapa ganha como prêmio uma costela. 

10h às 22h

16h às 23h

16h às 22h

14h30 às 22h30

10h às 22h

16h às 23h

16h às 22h

14h30 às 22h30

10h às 22h

16h às 23h

16h às 22h

14h30 às 22h30

10h às 2h

16h às 24h

16h às 23h30

10h às 24h

10h às 19h

14h30 às 22h30

10h às 2h

10h às 18h

10h às 22h

10h às 22h

10h às 18h*

*Domingos e feriados

10h às 18h

Churrasqueiras
Empório do Churrasco
Salão de festas
Quadras esportivas

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

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

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo

Campeonato de Crossfit

A AV recebe nos dias 23 e 24 de setembro o CF League, um evento nacional de 
crossfit. A competição reunirá 400 atletas de todo o país no ginásio da associação. 
A modalidade nasceu nos Estados Unidos nos anos 90 e tem um grande número de 
praticantes ao redor do mundo. O método une exercícios funcionais de alta intensi-
dade com foco no condicionamento físico. Venha prestigiar.

NOVIDADE
A nova home do site da AV e, 

ao lado, a página de login



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

Os brinquedos estão à dispo-
sição da criançada nos fins de 
semana na AV. Sábados e domin-
gos, das 13h às 18h, tem ativida-
des de recreação. Ainda, a área 
verde e toda a estrutura de lazer.

não esqueça

Para participar dos eventos, 
os associados precisam apre-
sentar o crachá e os depen-
dentes, a carteira do VOAM e 
um documento com foto. Para 
convidados, é preciso retirar 
o ingresso com antecedência 
e apresentar documento com 
foto na entrada do evento.

Festa da Criança
Dia 7

A AV comemora o Dia da Criança com uma festa especial 
para a garotada. A programação vai das 14h às 20h com 

brinquedos e brincadeiras para crianças de todas as idades. Um 
show de mágica está entre as atrações especiais que irão encantar 
os pequenos. Para os pais também não faltará diversão, especial-
mente com o tradicional bingo, que distribui muitos prêmios. 

Na área de alimentação, barraquinhas e food trucks com mui-
tas delícias. Os kits criança vão contar com refrigerante, cachorro-
-quente, picolé de fruta, pastel e churros. Os kits e também os con-
vites para não associados estarão à venda pela intranet a partir de 
25 de setembro. A entrega será nos dias 4 e 5 de outubro das 10h 
às 17h em frente à cantina próxima aos bancos. São 800 convites 
para a festa, limitados a dois por associado, a R$ 10 cada. 

A entrada é gratuita para os associados e dependentes da AV e 
também para crianças de até 12 anos. É imprescindível a apresen-
tação de crachá ou da carteira do VOAM e um documento com foto 
na entrada. Já para os convidados, é preciso ingresso e documento 
com foto. No dia do evento, os participantes deverão utilizar o esta-
cionamento da Volvo. 

Poker na AV

Seis!

Encontro de carros

Dia 18

Dia 20

Dia 28

Mais uma etapa do torneio no Salão 
Vip. As partidas começam às 17h30 e 
as vagas são para maiores de 18 anos.

Quer se reunir com amigos e con-
correr a uma costela? Participe da 9ª 
etapa do Torneio de Truco no Salão Vip. 
Partidas a partir das 17h30 e inscrições 
com antes dos jogos. O campeão ga-
nha uma costela.

Os apaixonados por carros antigos 
não podem ficar de fora. O encontro vai 
reunir raridades de associados e de con-
vidados e terá a participação de um clube 
de colecionadores. Começa às 13h30 e 
conta também com música ao vivo e food 
trucks com bebidas e petiscos.

programe-se
Escolinha de tênis
Estão abertas as inscrições para a Escolinha de Tênis na AV. As aulas são aos 
sábados às 9h para alunos de 8 a 11 anos e às 10h para os de 5 a 7 anos. “Além 
de aprender os fundamentos, as crianças desenvolvem com a atividade as áreas 
psicomotora e cognitiva, a agilidade física e de raciocínio, além de aspectos como 
socialização e disciplina”, explica o professor Celso Marquetti. São R$ 110 mensais 
por aluno. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas com o próprio 
professor pelo telefone (41) 99648-0356.

DIVERSÃO Os brinquedos 
infláveis são uma das atrações 
preferidas da garotada



Uma seleção dos eventos que agitam a AV Acontece Associação dos 
Funcionários da Volvo
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Cultura japonesa foi atração na Colônia de Férias de Inverno

Oficina de balões Água na boca Gramado

Um total de 187 
crianças, com 
idades entre 
5 e 12 anos, 

participaram da Colônia de 
Férias de Inverno de 17 a 
21 de julho, numa semana 
repleta de atividades es-
portivas e culturais, além de 
passeios e brincadeiras. O 
grande destaque foi a oficina 
do projeto “Dobrando ideias 
para um mundo sustentável”, 
que tem o apoio da Volvo. “O 
projeto leva a cultura japone-
sa a alunos da rede pública, 
com foco na conscientização 
para a preservação ambien-
tal e sustentabilidade”, conta 
Yurie Handa, proponente do 

Ideias para dobrar
projeto e ministrante da ofi-
cina. Na Colônia de Férias 
da AV, as crianças aprende-
ram a fazer o origami, que 
é a arte das dobraduras em 
papel; o furoshiki, uma bol-
sa sustentável de tecido; e 
conheceram o shodo, a arte 
da escrita japonesa. Cada 
criança teve o nome escrito 
no alfabeto daquele país. 

Nicolly, de 7 anos, fi-
lha de Maxililiano Wosniak 
Silva, do prédio 220, ficou 
encantada com o origami. 
“A dobradura em papel foi o 
mais legal. Fizemos a onça e 
o boto”, contou. Pedro, de 8 
anos, filho de Cézar Custó-
dio dos Anjos, também do 

prédio 220, já tinha planos 
para ensinar o que aprendeu: 
“Vou mostrar em casa como 
é fácil fazer a bolsa só com 
nós no tecido. Gostei tam-
bém do meu nome escrito 
em japonês”, disse.

Outra participação espe-
cial durante a Colônia de Fé-
rias foi a do Grupo Escoteiro 
Ilha de Brownsea (GEIB), 
também apoiado pela Volvo. 
Os integrantes prepararam 
uma tirolesa e um circuito 
de cordas que desafiou as 
crianças de 11 e 12 anos. 

Quem encerra a partici-
pação na colônia, aos 12 
anos, deixa sua marca na 
AV com o plantio de uma ár-

Versáteis, os balões podem 
ser usados de diversas manei-
ras na decoração de festas e 
eventos. Em 12 de julho, as 
13 participantes da Oficina 
de Balões na AV conheceram 
as técnicas básicas para a 
utilização desse recurso e já 
planejam decorar as festas de 
aniversário da família.

Com todas as vagas preenchi-
das, o curso Cozinha Fácil so-
bre produção de doces finos, 
em 11 de julho, foi um suces-
so. Quem participou aprendeu 
os segredos da confeitaria e 
a importância da apresenta-
ção caprichada. Um dos mais 
apreciados foi o doce de cho-
colate com pistache.

Um grupo de 45 pessoas par-
ticipou da excursão da AV para 
Gramado (RS) no feriado de 
Corpus Christi, entre 14 a 18 
de junho. Os passeios a Ca-
nela, ao Aspen Park, Museu de 
Cera e outras atrações, assim 
como a gastronomia local, fo-
ram um sucesso entre o grupo, 
na foto ao lado. 

vore. Mas, para alguns, esta 
experiência é tão marcante 
que voltam a atuar nas ativi-
dades como monitores. Ju-
lio Cesar Sampaio Cecílio 
é um deles. Filho de Paulo 
Cesar da Cruz Cecílio, do 
setor de materiais, ele des-
cobriu como participante 
da colônia o gosto pela 
educação física. Já formado 
e cursando a pós-gradua-
ção, é presença constante 
no evento. “Muitas brinca-
deiras permanecem, outras 
mudaram com o tempo. É 
sempre um desafio e uma 
alegria ensinar e comparti-
lhar conhecimentos com a 
garotada”, afirmou.

ORIENTAL As crianças aprenderam 
origami, furoshiki, que é uma 
bolsa sustentável de tecido, 
e escreveram o nome em japonês 



Novo Centro 
de Eventos
Um espaço moderno e 
multifuncional. Assim 
é o novo Centro de 
Eventos da AV, com 
área de 1.633 m² e 
construído no local 
do antigo Viking’s Bar. 
Desde julho, o salão 
principal do centro 
funciona como refeitó-
rio da Volvo, enquanto 
os refeitórios I e II do 
prédio 80 estão em 
obras. São 1.200 al-
moços por dia. A pre-
visão é de que, a partir 
de 2018, o salão prin-
cipal volte ao uso dos 
associados e também 
para eventos corpora-
tivos. “Neste primeiro 
momento, parte do 
complexo será utiliza-
do pela Volvo, mas os 
associados poderão 
contar com novos es-
paços de lazer, como 
salas de jogos, brin-
quedoteca, sala de 
TV e outras áreas de 
socialização. Enquan-
to as obras de infra-
estrutura e paisagis-
mo externo estão em 
andamento, o acesso 
será feito pelo Soccer 
Bar”, explica Eduardo 
Giglio, da AV. 
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Festa Junina da AV reúne mais de 3 mil pessoas

Rotary na AV Copa Viking de Sintético

Um dia típico de 
inverno, enso-
larado e muito 
frio, mas reple-

to de diversão. Assim foi a 
Festa Junina da AV no sába-
do, 11 de junho. Teve tudo o 
que a garotada mais gosta: 
brinquedos infláveis no cam-
po de futebol, Rua do Lazer 
com vários jogos no campo 
de sintético, Cantinho Viking 
Feliz para os pequenos, com 
a galerinha nos pula-pulas e 
piscinas de bolinhas. Paola 
Jagher, do setor de RH, trou-
xe o filho, os sobrinhos e as 
primas para a festa. “É mui-
to bem organizada, tem boa 
comida e diversão garantida 
para as crianças”, disse.

Muitos pequenos vieram 

Um dia de “arraiá” 
a caráter e chamavam a aten-
ção. Foi a primeira festa juni-
na de Lorenzo, de 1 ano e 4 
meses, filho de Bianca e de 
Denis Ricardo, que trabalha 
no prédio 30. “Participamos 
da festa junina há seis anos e 
hoje foi a estreia do Lorenzo. 
Gostamos muito dos eventos 
da AV e a compra dos kits 
via intranet foi uma novidade 
bem-vinda”, afirmou Denis. 

A área de alimentação 
reuniu pratos típicos juninos: 
cachorro-quente, pastel, san-
duíche de pernil, churros, 
quitutes feitos de milho, pizza 
e espetinhos. Também não 
faltaram as barraquinhas com 
doces e bebidas.

A AV transformou o gi-
násio de esportes num gran-

de salão de festas. Além da 
apresentação de quadrilha 
do Sesc Terceira Idade, hou-
ve shows, brincadeiras e a 
presença dos personagens 
infantis Ladybug e Cat Noir, 
que encantaram a garotada. 
O tradicional bingo distribuiu 
prêmios como forno elétrico, 
liquidificador, sanduicheira, 
panela elétrica e também te-
levisão. Os jogadores não ar-
redaram o pé e aproveitaram 
a festa até os últimos minutos. 
Marilda e Carlos Carneiro 
dos Santos, que trabalha no 
prédio 30, pais de Soffia, de 
cinco anos e meio, aprovaram 
a festa. “Tem tudo o que as 
crianças e os adultos gostam, 
é um dos eventos mais espe-
rados do ano”, afirmaram. 

Um grupo de 14 estudantes estrangeiros do 
intercâmbio do Rotary Club participou de ati-
vidades esportivas e culturais na AV entre 18 
e 21 de julho. Os jovens visitaram o Memorial 
da Segurança no Transporte, conheceram jo-
gos, brincadeiras e o Projeto Capoeira e Ci-
dadania, sob o comando professor Jorge Luiz 
“Piriquito” Freitas.

Terminou mais uma edição da Copa Viking de Fu-
tebol Sintético. O Time do Ganso foi o campeão, 
seguido do Caixa de Câmbio (2º) e Amigos do 
Bus (3º). Os artilheiros do torneio, com 8 gols 
cada, foram André Silva e Diogo Santos, ambos 
do Time do Ganso, e Matheus Kaiser, do Time 
Sem Vergonha. Já Marcos Veiga, do Time do 
Ganso, foi o melhor goleiro. Parabéns aos atletas.

FANTASIA A festa é de todos, mas as crianças são as que mais se divertem



Mudanças no site e no aplicativo facilitam utilização e atendimentos

O VOAM está renovado

Desde agosto, o VOAM (Volvo 
Odontologia e Assistência 

Médica), plano de saúde exclusivo 
para os funcionários da empresa e 
seus dependentes, implantou uma 
série de novidades nos canais de co-
municação com os beneficiários. São 
mudanças para ampliar a agilidade 
na utilização do plano e também nos 
atendimentos realizados. 

Uma delas foi a modernização do 
site www.voam.com.br. O site ganhou 
uma nova interface e a navegação é 
agora muito mais fácil. Assim, é possí-
vel encontrar tudo o que o beneficiário 
precisa com apenas alguns cliques: 
guia médico, formulários de reembol-
so, regulamento de utilização em por-
tuguês e inglês. Há também um link 
para dicas de saúde. 

Ainda por meio da página do 
VOAM, será possível acessar o link 
do Home Saúde. O sistema permiti-
rá aos funcionários visualizar o extrato 
de utilização do plano, tanto médico 

FALE COM A AV Para saber mais sobre a programação da AV, ligue para 3317-8990 ou na portaria: 3405-5999.
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quanto odontológico. Até então, para 
obter essas informações, era preciso 
fazer o pedido diretamente ao VOAM 
por e-mail. O acesso é realizado com 
o mesmo login e senha usados pelo 
funcionário para acessar os sistemas 
da Volvo.

O aplicativo do VOAM também foi 
repaginado e aprimorou as já existen-
tes, como sistema de busca na rede 
credenciada, localização dos presta-
dores por meio de lista ou mapas.

Outra novidade é o lançamento 

Por determinação da ANS (Agência Nacional de Saúde), as operadoras de saúde 
têm que informar o número do CPF de todos os beneficiários maiores de 18 anos, 
titulares ou dependentes. Assim, o VOAM precisa receber esta informação sempre 
que um dependente completa 18 anos. Não é necessário enviar o documento. Bas-
ta informar matrícula do titular, nome e número do CPF do dependente através do 
“fale conosco” no site do VOAM ou do e-mail voam@volvo.com. A colaboração dos 
usuários é importante para que o VOAM mantenha sua base de dados em confor-
midade com as regras da ANS.

Atualização para dependentes

do reembolso Vidalink. Ele dá ao fun-
cionário a possibilidade de registrar o 
pedido de reembolso de medicamen-
tos pelo site da Vidalink (www.vidalink.
com.br) ou pelo aplicativo (disponí-
vel para os sistemas Android e iOS), 
com posterior envio da documentação 
comprobatória para o VOAM e acom-
panhamento da solicitação via proto-
colo. Por meio do aplicativo, é possível 
pesquisar preços, consultar medica-
mentos cobertos, localizar farmácias e 
também obter os extratos de compras.

EXPERIÊNCIA 
O novo site do VOAM 
para celular e computador. 
Nova interface torna a 
navegação ainda 
mais fácil e intuitiva


