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N OVO S  T E M P O S PA R A V I A J A R M A I S  M O D E R N A S U A S AÚ D E

Pais que são ativos 
na criação dos filhos 
geram adultos mais 
seguros e assertivos.

AV já prepara calendário 
de excursões para 
2018 e 2019. Confira 
algumas opções.

Associação encerra o ano 
com espaços renovados 
para elevar comodidade 
dos associados.

Conheça a parceria do 
VOAM com a Ecco-Salva 
para atendimento de 
urgência e emergência.

Páginas 2 e 3 Página 5 Página 6 Página 8

O Vikingfamília
É MAIS QUE LAZER
Adolescentes no 
acantonamento da 
colônia deste ano. Um 
espaço para diversão, 
integração e aprendizagem

E APRENDA
DIVIRTA-SE
CO L Ô N I A  D E  F É R I A S  D E  V E R ÃO
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Figura de 
identidade, 
participação efetiva 
do pai na criação 
dos filhos gera 
adolescentes e 
depois adultos 
seguros e 
assertivos

DE MÃOS DADAS
Até há algumas déca-

das, o papel principal 
do pai era garantir o 
sustento da família. 

Às mães cabiam os cuidados e a 
educação das crianças. Mas os 
tempos são outros. E as mudanças 
nas relações sociais e familiares 
mostram que a importância do pai 
vai muito além do suporte financei-
ro. A partir do contato, do carinho e 
do exemplo, ele dá apoio emocio-
nal à criança e ajuda na formação 
de um adulto seguro e completo. 

Segundo a psicóloga Luci Apa-
recida Martinelli Victorino, que in-
tegra o VOAM, plano de saúde da 
Volvo para funcionários e depen-
dentes, o autoritarismo e ausên-
cia muito frequentes nas relações 
de pai e filho estão em acelerada 
substituição. Os pais modernos 
redimensionam suas funções e es-

tabelecem vínculos sólidos e cons-
trutivos com os filhos desde a gra-
videz e no respaldo à mãe. E assim 
ajudam a construir uma nova dinâ-
mica familiar. “Percebe-se a figura 
paterna cada vez mais presente e 
participativa na família, sobretudo 
na vida dos filhos”, diz a psicóloga.

Um pai participativo vai gerar 
um impacto muito forte no desen-
volvimento dos filhos e na relação 
afetiva da família. Depois da mãe, 
é o primeiro elo da criança com o 
exterior, com a relação social. É o 
exemplo para a construção da per-
sonalidade e identidade da criança. 
Atitudes do pai que despertem sen-
timentos de proteção e segurança 
incentivam os filhos a aceitarem e 
enfrentarem de forma mais natural 
e proativa os desafios de cada fase 
da vida. Já um filho sem um vínculo 
forte com o pai pode tornar-se um 
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Um pai presente 
traz aconchego e 
segurança para a 
mãe e também passa 
essas sensações 
para a criança. É toda 
uma dinâmica que 
se instala de forma 
positiva”

O pai que se permite 
viver a experiência 
de ser atuante faz 
uma descoberta 
maravilhosa, tanto do 
desenvolvimento da 
criança quanto como 
pessoa”

“

“

Luci Aparecida Martinelli 
Victorino, psicóloga

adulto mais inseguro e agressivo, 
com dificuldades para lidar com 
frustrações. 

Uma imagem que represen-
ta bem proteção e segurança é o 
aprender a andar de bicicleta: com 
o apoio necessário, com a confian-
ça de que, se houver uma queda 
isso não será um revés, a criança 
sente-se forte o suficiente para ir 
em frente. 

O pai deve estar aberto a con-
versar, a perceber e compreender 
as dificuldades da criança e a aju-
dar a superá-las. Palavras simples 
e assertivas são importantes para 
contornar medos, como o de escu-
ro, por exemplo. 

Ainda na gestação, é cada vez 
mais comum ver pais que estão 
juntos desde as consultas médicas 
até a escolha das roupas, brinque-
dos e decoração do quarto. “Uma 
participação que promove a forma-
ção de vínculos e que serão per-
petuados no decorrer do tempo”, 
afirma Luci Victorino.

CONVERSA FRANCA

Pelo elo da alimentação, a 
criança está muito conectada à 
mãe nos primeiros meses de vida. 
E sua dedicação ao recém-nascido 
é quase integral. Nessa hora, o pai 
deve estar presente e aberto a dar 
suporte. Pode ser o auxílio numa 
troca de fraldas, o colo ou a ajuda 
no banho do bebê. “Um toque, um 
olhar, um cuidado, tudo isso é mui-
to importante porque a mulher está 
num momento que demanda muito 
empenho, tanto emocional quanto 
físico. Quando o pai consegue ter 
essa presença, traz aconchego e 
segurança para a mãe e também 
vai passar essas sensações para a 
criança. É toda uma dinâmica que 
se instala de forma positiva”, relata 
a psicóloga. 

Construir a confiança entre pais 
e filhos já na primeira infância per-
mite a criação de uma relação sóli-
da para tratar de qualquer assunto. 
“Desta forma, é possível orientar, 
trabalhar questões delicadas, 
como drogas e sexualidade, e tam-

bém as escolhas na formação e no 
trabalho, até a vida adulta”, afirma a 
psicóloga. 

Hoje, na maioria das famílias, os 
pais e as mães trabalham e as quei-
xas sobre a falta de tempo para de-
dicar aos filhos não são incomuns. 
Daí ser ainda mais importante que 
o pai reserve tempo para participar 
das atividades dos filhos. 

Um erro clássico é tentar subs-
tituir a falta de tempo com super-
proteção ou a falta de ação em 
comportamentos inadequados. A 
birra é um exemplo. O limite, sem-
pre de comum acordo entre os 
pais, numa linguagem única, dará 
ao filho consciência do espaço 
próprio e aos pais, da correção e 
do respeito.

Um pai atuante não traz benefí-
cios apenas para os filhos. “Quem 
permite essa vivência e experiência 
faz uma descoberta maravilhosa, 
tanto do desenvolvimento da crian-
ça quanto para ele como pessoa. 
Quando nasce um bebê, nascem 
também uma mãe e um pai. Nessa 
hora começam os aprendizados. 
Os desafios são muitos e as ale-
grias, também”, diz Luci Victorino.

POR ONDE COMEÇAR

DICAS BÁSICAS 
PARA OS PAIS

. Seja atuante desde 
o primeiro momento. 
Acompanhe a gestação 
e, após o nascimento, 
participe das atividades 
diárias do bebê.

. Vá às consultas com 
pediatras, participe do 
ambiente escolar, da 
relação com os coleguinhas 
e seus pais, das atividades e 
brincadeiras.

. Converse, pergunte, tire 
dúvidas, preste atenção ao 
que a criança transmite com 
suas palavras e ações.
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Corrida Rústica

Cozinha Fácil Natal

Dia 12

Dia 21

Final do truco
Dia 17

A 10ª e última etapa da competição 
pelo ranking 2017 será no Salão de 
Festas a partir das 17h30. As inscri-
ções são antes das partidas. Confira os 
prêmios para os vencedores do ranking:
Campeão Viagem a Beto Carrero ou 
Cascanéia com acompanhante.
Vice-campeão Cooler para 24 latas.
Terceiro lugar Cooler para 12 latas. 

Já os vencedores de cada etapa ga-
nham uma costela e o segundo lugar, um 
copo ou balde personalizado do torneio.

A Volvo recebe a 6ª Etapa do Circui-
to de Corridas Rústicas das Indústrias. 
Nesta edição haverá o circuito curto, de 
5 quilômetros e caminhada, e o já tradi-
cional circuito de 10km. Os atletas da 
Volvo têm auxílio da assessoria esportiva 
para as inscrições e também no dia da 
prova. Para participar, funcionários e de-
pendentes precisam apresentar atestado 
médico. As inscrições para o público ex-
terno podem ser feitas na loja Procorrer.

Esta edição do curso vai ajudar você 
a preparar a ceia natalina. A professora 
Cristiane Bertho irá ensinar pratos 
apetitosos para servir neste fim de ano. 
Inscrições pela intranet e vagas limitadas.

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

torneio de poker
O Salão Vip recebe o torneio dia 22 a partir das 18h. São 40 vagas para jogado-
res acima de 18 anos e taxa de inscrição a R$ 20 revertida em brindes sorteados 
aos participantes. Inscrições para associados de 1 a 14. A partir dessa data, asso-
ciados que participam do torneio podem escrever até dois convidados a taxa de R$ 
25 cada. Mas atenção: apenas os associados pontuam no ranking.

torneio de futsal
Um total de 70 crianças da Escolinha de Futsal da AV participa também de um 
torneio nas categorias sub 7, 9, 11 e 13 anos. A competição termina dia 25 de no-
vembro. As partidas são sempre aos sábados das 8h às 12h. Venha assistir.

VOANDO 
A tirolesa foi uma das 
atrações da colônia do 
ano passado: diversão 
e conhecimento

Vem aí a Colônia de Férias
Começam no dia 20 pela intranet as inscrições para as 400 

vagas da Colônia de Férias de Verão de 15 a 19 e de 22 a 
26 de janeiro de 2018. Podem participar crianças de 5 a 12 anos e 
que serão divididas em quatro turmas de acordo com a faixa etária. 
Cada criança pode ser inscrita apenas em uma das duas semanas. 
Para o dia a dia na colônia, os participantes devem trazer protetor 
solar, duas mudas de roupas confortáveis, chinelo ou sandália, kit de 
higiene, toalha e sacola para roupas molhadas. 
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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.

para os pequenos

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.

Fim de ano na AV

Final do Poker
Dia 6

A academia fecha em 20 de de-
zembro e reabre em 15 de janeiro 
de 2018. O clube fecha nos dias 25 
de dezembro e em 1º de janeiro. As 
churrasqueiras e salões funcionam com 
atendimento no empório do Churrasco. 
O almoxarifado esportivo estará fechado 
nesses dias. A AV deseja a todos um 
Feliz Natal e um 2018 de muita saúde e 
realizações.

O Salão Vip recebe o torneio final 
para o ranking 2017. Participam os sete 
melhores colocados do ranking e os 
dois melhores da repescagem, que será 
disputada no mesmo dia antes do iní-
cio do torneio final. Podem participar da 
repescagem os jogadores classificados 
no intervalo entre a 8ª e 16ª colocação 
do ranking anual e que estiveram em no 
mínimo cinco etapas no ano. Confira os 
prêmios: 
Campeão Em vale-compras, 65% da 
arrecadação total (jackpot) durante todo 
o ranking, arrecadação da repescagem 
e da mesa final e maleta de 300 fichas
Vice-campeão Em vale-compras, 35% 
da arrecadação total (jackpot) durante 
todo o ranking, arrecadação da repes-
cagem e da mesa final e maleta de 200 
fichas.

A Associação Viking já prepara o calendário de excursões para 2018 e 
2019. Entre os destinos, estão Foz do Iguaçu (PR), Serra Gaúcha 

(RS), pescaria em Presidente Epitácio (SP) e Bonito (MS). Também 
haverá um roteiro internacional para Buenos Aires, previsto para o Car-
naval de 2019. Programe sua viagem. Com antecedência, é possível efetuar 
o parcelamento e viajar tranquilo.

prepare as malas para
2018 e 2019
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PARAÍSOS O obelisco em Buenos Aires, Gramado à noite e peixes em Bonito

AV estreia o seu novo site
Além da programação e as no-

tícias da associação, o site 
é agora o canal para reservas de 
salões, quadras e churrasqueiras. 
Acesse de computadores, tablets e 
smartphones (foto) e faça reservas 
de qualquer lugar das 8h às 24h. 
Para a área de reservas, cadastre o 
número do crachá funcional. Outra 
novidade é o cadastro de convida-
dos para eventos sem retirar convi-
tes. Com o novo sistema, os asso-

ciados terão também um histórico 
unificado das atividades na AV. 
Podem consultar reservas já 
feitas e futuras, entre outras in-
formações. A AV fez em setem-
bro duas semanas de testes e, 
em dois dias nos refeitórios, os 

associados conheceram a ferra-
menta e tiraram dúvidas.

associacaoviking.com.br
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2017 foi um ano de ampliação e modernização

A A s s o c i a ç ã o 
Viking busca 
inovar sempre 
para ampliar 

o conforto e a comodidade 
dos associados. E foram 
muitos os avanços este 
ano. Além da nova página 
na internet, que facilita o 
acesso a reservas e convites, 
investiu em melhorias na 

AV RENOVADA
Volvo no Sesi
Os atletas Volvo participaram 
da etapa municipal dos Jogos 
do Sesi 2017, que inclui Curi-
tiba e Região Metropolitana, 
nas modalidades tênis, vôlei 
de areia, futsal e 7 Master. No 
tênis, Adriano Pereira foi cam-
peão e Gustavo Javorski ficou 
em terceiro na classe A. Rogé-
rio Santos foi vice na classe C. 
A equipe de Futebol 7 Master 
também foi vice e de Futsal 
Masculino, terceira.

campeonato de tênis
José Carlos Oliveira venceu 
e Adriano Pereira ficou em 
segundo lugar no Campeonato 
Interno de Tênis da Associação 
Viking, que nesta edição teve 
12 participantes em uma 
única categoria. A final foi em 
22 de setembro. Fique atento 
porque já agora em novembro 
começam as inscrições para o 
próximo campeonato. Acesse a 
intranet e garanta o seu lugar 
na competição.

Pico Marumbi
Uma caminhada de 12 quilô-
metros em meio à natureza. As 
25 pessoas que participaram 
da excursão ao Pico Marumbi, 
em agosto, curtiram a aven-
tura. A viagem até Morretes 
foi em um micro-ônibus. De 
lá, o grupo partiu para a trilha 
do Rochedinho, um caminho 
de 12 quilômetros ida e volta 
classificado como leve. Mesmo 
assim, foram 5 horas para subir 
e regressar. 

infraestrutura do clube. A AV 
ganhou um moderno Centro 
de Eventos com 1.633 m² 
com estacionamento onde 
antes era o antigo Viking’s 
Bar. O salão principal, para 
400 pessoas, é para o uso 
dos associados e eventos 
corporativos. Além disso, há 
espaços de lazer, como salas 
de jogos, brinquedoteca, 

sala de TV e outras áreas de 
socialização. 

A associação ainda reno-
vou a pavimentação e distri-
buiu novas placas de orien-
tação. Também revitalizou o 
lago e há um novo redário 
na área de lazer próxima às 
churrasqueiras individuais. A 
conexão Wi-Fi agora está em 
todo o clube.

SATISFAÇÃO O grupo após a aventura pelo Marumbi

DE CARA NOVA
Nas fotos centrais, a fa-
chada e o restaurante do
Centro de Eventos. Uma
AV moderna e para todos
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Associação sediou em setembro campeonato nacional de Crossfit

O CF League, o 
evento nacio-
nal de Cross-
fit, reuniu 435 

atletas do Paraná, Santa Ca-
tarina, Rio Grande do Sul e 
São Paulo em 23 e 24 de 
setembro. A AV transformou 
o seu ginásio em um box gi-
gante para receber as equi-
pes. 

O CrossFit é um 
programa de treinamento e 

DISPUTA SAUDÁVEL
condicionamento físico de 
alto impacto e intensidade 
com uma grande variação de 
exercícios que promovem, entre 
tantos benefícios, a resistência 
cardiovascular e muscular, 
coordenação e melhora no 
equilíbrio. “O método une 
exercícios funcionais variados e 
de alta intensidade. A proposta 
é de um estilo de vida saudável 
e sempre em comunidade”, 
explica Luiz Otávio Batista, da 

organização do CF League. 
Luiz destacou a parceria com 
a AV e a excelente estrutura 
da associação, que além dos 
atletas, recebeu amigos e 
familiares para acompanhar a 
competição.

Um dos participantes foi 
o bancário Carlos Renato 
Simonetto. Para ele, é uma 
atividade desafiadora: “A 
ideia é superar os próprios 
limites e também realizar 

atividades em conjunto. No 
Crossfit não há rotina e o 
estímulo é permanente”, 
disse. Aline Lampert, que 
dá aulas da modalidade, 
conta que a adrenalina nos 
15 minutos de prova é muito 
grande. “É uma sensação de 
superação forte e também um 
espírito de grupo, já que um 
integrante ajuda e incentiva 
o outro. É o que torna a 
atividade apaixonante.” 

Cozinha Fácil faz sucesso Copa tem final emocionante

A AV abriu duas novas turmas do curso em setembro por 
causa da procura, ambas com capacidade máxima. Os alunos 
aprenderam empadão de frango com bacon, a quiche de alho-
-poró, de abobrinha e de cenoura, além de tortas de quatro 
queijos e de maçã. As opções, versáteis, podem ter vários re-
cheios. O curso é em módulos com menu completo e taxa de 
participação de R$ 60. Na foto, uma das turmas de setembro. 

O time Caixa de Câmbio (foto) venceu a Copa Viking de 
Futebol de Campo, encerrada em 23 de setembro, contra o 
Dínamo 220. Após o 1 a 1 no tempo regulamentar, a Caixa 
de Câmbio levou nos pênaltis por 4 a 3. O melhor goleiro 
foi Danilo Oliveira, do Dínamo 220, com um gol nas cinco 
partidas. Cristian Mattos, do Caixa de Câmbio, foi o artilheiro 
com quatro gols. Oito times participaram da copa.

ESTÍMULO
O ginásio da AV foi 
adaptado para receber a 
competição que une força, 
equilíbrio e coletividade



Veja em que casos o serviço da Ecco-Salva pode ser acessado

Atendimento domiciliar

O VOAM (Volvo Odontologia e 
Assistência Médica), plano 

de saúde da Volvo para funcionários 
e dependentes, possui uma parce-
ria com o serviço de atendimento 
de Urgência e Emergência Médica 
Ecco-Salva, sem custo para os be-
neficiários. O atendimento nesta mo-
dalidade é feito apenas em Curitiba, 
Araucária e São José dos Pinhais, 
onde a empresa mantém a sua base.

Os serviços são de urgência e 
emergência com deslocamento da 

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

Acidentes graves.
Afogamentos.
Alteração súbita do nível de consciência, dificuldade 
de movimentar um ou vários membros e de falar.
Aspiração de corpos estranhos.
Aumento súbito da pressão arterial, acompanhada 
por dor de cabeça, tonturas, falta de ar, podendo 
ocorrer perda da visão na crise.
Choques elétricos.
Cortes profundos.
Dor intensa (especialmente no peito, opressiva, as-
sociadas ou não a suores frios, falta de ar, náuseas).
Dor lombar súbita muito intensa, acompanhada de 
náuseas, vômitos e alterações urinárias.
Dor no abdômen acompanhada de náuseas e vômito.
Dores abdominais intensas que não cedem com os 
remédios habituais.
Dores de cabeça súbitas e de forte intensidade, não 
habituais e que não cedem com os medicamentos 
comuns.
Falta de ar intensa, chiado no peito, suor, incapacida-
de de ficar deitado, pele, lábios e língua arroxeados.

Febre elevada de causa não esclarecida e que não 
sede com antitérmicos, associada a dor de cabeça 
intensa ou antecedente de crise convulsiva.
Ferimentos que necessitem sutura.
Fraturas com hemorragia ou perda da consciência.
Fraturas sem hemorragia. 
Intoxicações graves.
Quadro alérgico grave (placas vermelhas e incha-
das no corpo, tosse e falta de ar).
Movimento do tipo tremores, ou abalos em todo 
corpo ou partes dele, com desvio dos olhos e repu-
xo da boca.
Perda da consciência.
Perda de líquidos (sangramento, diarreia, vômitos, 
sudorese), com queda súbita de pressão arterial, 
sede intensa, palidez, perda de força e extremida-
des frias. 
Perda de sangue em grande quantidade.
Tonturas intensas acompanhadas de perda súbita 
desequilíbrio ou de sonolência.
Vômitos repetidos.

equipe de saúde diretamente ao lo-
cal em que está o paciente. 

Para acessar o serviço, os be-
neficiários do VOAM que estiverem 
nas localidades cobertas devem li-
gar para a Ecco-Salva no telefone 
3242-1212, identificar-se como 
integrante do plano, informar os da-
dos do paciente e seguir as orienta-
ções do atendente.

É muito importante estar ciente 
que o serviço é prestado com exclu-
sividade para os casos de urgência e 

quando chamar a ecco-salva
Confira, em ordem alfabética, os casos em que o serviço pode ser acessado

emergência. Veja no quadro abaixo as 
situações que integram esta categoria.         

Outras situações devem ser 
atendidas pela rede credenciada 
sem acionar o serviço. 

Em caso de dúvidas ou informações, 
ligue para o mesmo telefone 3242-
1212 e peça para falar com o serviço de 
auxílio médico, um atendimento 24 ho-
ras e sem custo. Se tiver dúvidas sobre a 
cobertura, entre em contato diretamente 
com o VOAM pelo telefone 0800-643-
8586 ou pelo e-mail voam@volvo.com.


