
ENERGIA
Atletas largam para corrida rústica na Volvo, um bom
exemplo da qualidade de vida que vem com o esporte
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Colônia de Férias 
de Verão terá jiu-
jitsu e novidades no 
acantonamento. 

Reserve seu lugar na 
excursão para Foz do 
Iguaçu e confira outras 
opções de viagem.

Dia da Criança na 
AV reuniu 3 mil 
pessoas numa festa de 
confraternização.

Aplicativo e internet 
facilitam o uso do auxílio 
farmácia do VOAM. 
Confira como usá-lo.
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FESTA DO ESPORTE
Corrida rústica na Volvo reúne quase mil 
atletas para celebrar a saúde e o bem-estar

Uma grande festa marcou 
a 6ª Etapa do Circuito de 

Corridas Rústicas das Indústrias 
em 12 de novembro na Volvo. Fo-
ram 960 inscritos na edição 2017 
e os atletas da Volvo formaram a 
maior equipe: 230. 

A competição teve dois per-
cursos, de 5 e 10 quilômetros, 
que passaram pela frente da 
sede da empresa e percorreram 
trilhas no Parque do Passaú-
na. Ao final da prova, além das 
medalhas e de um lanche para 
repor as energias, os corredo-
res puderam relaxar na quick 
massage. Na Associação Viking, 
local da largada, caminhões das 
séries FH e VM, equipamentos 
de construção e um motor Penta 
atraíram olhares e foram cenário 
para fotos e selfies dos partici-
pantes do evento.

Marina Chaiben, da área de 
administração de vendas, es-
tava acompanhada do marido, 

Carlos. Os dois correm desde 
2010, incentivados pelo cunha-
do, que já praticava o esporte. 
Começaram, gostaram e não 
pararam mais. “Sentimos uma 
melhora geral na disposição, 
no condicionamento físico e na 
qualidade de vida”, conta Ma-
rina, que correu a prova de 10 
quilômetros. 

A assessoria esportiva da 
Volvo acompanhou os compe-
tidores, auxiliou na entrega de 
kits, na guarda de pertences e 
ofereceu um saudável café da 
manhã. Além das provas, a as-
sessoria ajuda os atletas na pre-
paração e no treinamento. Ano 
passado, as aulas de corrida 
foram sempre às sextas na AV, 
a partir das 17h30. Os horários 
devem ser ampliados em 2018. 
“Para participar, o funcionário 
deve apresentar atestado médi-
co do Setor de Saúde da Volvo 
e os dependentes, atestado do 

DE BEM COM A VIDA
Num domingo de 
sol, os atletas se 

reuniram para 
competir e confra-

ternizar. Na foto 
maior, o aquecimen-
to antes da largada. 

Na outra página, 
alguns momentos 

de descontração

médico da família. Esse é o pré-
-requisito para começar o traba-
lho”, explica Leandro Moreira, 
que é educador físico da Asso-
ciação Viking. 

Para quem quer começar no 
esporte, os primeiros passos são 
a caminhada. Apenas quando o 
aluno está condicionado, par-
te para percursos de 5, 10, 15, 
21 e 42 quilômetros, de acordo 
com o perfil e os objetivos de 
cada um. 

Valquíria Morikami, da área de 
controladoria, e Margrit Remor, 
do setor de compras, correm há 
três anos com apoio da assesso-
ria Volvo. 

“Os treinos personalizados 
para cada tipo de percurso me-
lhoram muito o desempenho. 
Além disso, há um incentivo do 
grupo de atletas que participa, o 
que torna a atividade muito mais 
divertida”, conta Valquíria. “Nós 
sentimos uma evolução muito 
grande com a assessoria espor-
tiva. Temos metas e desafios a 
serem superados e que promo-
vem o crescimento na atividade e 
o bem-estar”, completa Margrit. 
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PVST participa 
com educação e
conscientizaçãoO que você deve saber antes de praticar esporte

para começar

Quem faz do esporte uma rotina sabe bem os benefícios. 
Melhora a autoestima, reduz a ansiedade e o estresse e também 
favorece uma maior interação social. A endocrinologista Ana Carolina 
Rebolho, do VOAM, lembra ainda que a atividade física acelera o 
metabolismo, reduz a gordura corporal, o açúcar no sangue, previne 
contra o diabetes e outras doenças. “Existem ganhos na prevenção 
de osteoporose, redução da ansiedade, quadros de insônia e de 
depressão. Reduz também o risco de tumores de mama, intestino, 
endométrio e pâncreas, de acordo com alguns estudos. Fazer 
exercícios é investir na qualidade de vida”, afirma.

Já a corrida é um exercício completo, que melhora a força, a re-
sistência, a concentração e que, se praticada de forma contínua, traz 
inúmeros benefícios para a saúde. “Além do bem-estar e disposição, 
o esporte reduz a pressão arterial, o risco de ataque cardíaco, eleva o 
colesterol bom, o HDL, melhora a capacidade respiratória e aumenta 
a massa muscular”, conta o cardiologista José Knopfholz, que tam-
bém integra o VOAM.

Para começar, escolha um esporte adequado ao seu perfil e 
faça uma consulta médica para avaliação. “O médico vai definir se 
esse paciente está apto a fazer atividade e em que intensidade: se 
leve, moderada ou mais intensa. Devem ser pelo menos 30 minutos 
ao dia ou 150 minutos semanais divididos em três vezes na semana 
para garantir os resultados”, explica Ana Carolina Rebolho.

A avaliação médica para praticar esporte é imprescindível. “É 
analisado o histórico pessoal e familiar de saúde, doenças preexis-
tentes, problemas cardíacos, respiratórios, episódios de desmaio, por 
exemplo. Também podem ser solicitados exames laboratoriais e clíni-
cos detalhados, como eletrocardiograma, ecocardiograma e teste de 
ergométrico, especialmente se o paciente tem mais de 40 anos ou 
histórico familiar de cardiopatia”, finaliza José Knopfholz. 

A corrida teve também uma 
ação do PVST, o Programa Volvo 
de Segurança no Trânsito, que 
comemora 30 anos promovendo 
a conscientização e iniciativas para 
um trânsito mais seguro, agora 
alinhado à visão Zero Acidentes da 
Volvo, que tem o objetivo de zerar o 
número de acidentes com veículos 
do grupo.

 Os atletas e familiares puderam 
visitar o Cine Segurança, ônibus 
adaptado que exibe vídeos publici-
tários educativos de diversos países 
sobre o tema. Também, o Memorial 
da Segurança no Transporte, um 
espaço único no país que mostra a 
história dos transportes e a tecno-
logia desenvolvida para um trânsito 
mais seguro. O memorial é interativo 
e permite aos visitantes experimen-
tar recursos como crash tests e rea-
lidade virtual. “Eventos como os da 
AV são preciosos para disseminar 
conteúdos de segurança no trânsito 
porque mobilizam e engajam pesso-
as de todas as idades. São ações 
que educam e ajudam a mudar o 
comportamento para um ideal de 
futuro com zero acidentes”, afirma 
Anaelse Oliveira, coordenadora do 
PVST.
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Recreação não para Retorno da academia
todos os fins de semana Dia 15

As atividades recreativas são sempre aos sábados e do-
mingos, junto das churrasqueiras individuais, para as crianças 
que estiverem na associação. A estrutura de lazer conta com 
cama elástica e brinquedos infláveis. Tem também atividades 
culturais e artísticas para a garotada. A diversão é garantida e 
não precisa reservar.  

Tudo volta ao normal após a manutenção nas férias. Para 
participar, é preciso atestado médico. No caso de funcionários, é 
obrigatório a emissão pelo setor de saúde da Volvo. A academia 
também oferece serviço de avaliação física para identificar os 
objetivos e metas de quem começa. O agendamento pode ser 
feito na página da AV na internet.

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

HARMONIA Momentos das duas últimas edições da Colônia de Férias de Verão, que incentiva a coletividade

Tempo de amigos, diversão e conhecimento

Tem novidades na edição deste ano da Colônia 
de Férias de Verão. O acantonamento será 

para todas as idades, com muita pizza, sorvete e diver-
são. Também terá iniciação ao jiu-jitsu, uma arte marcial 
japonesa milenar. Além disso, a programação também 
tem o tradicional toboágua, passeios com monitores 
especializados e, no encerramento, uma Rua do Lazer 
com infláveis, cama elástica e algodão-doce. 

Será em duas semanas: de 15 a 19 e de 22 a 
26 de janeiro. Dias cheios de atividades com muito 
esporte, recreação e oficinas artísticas para meninos e 

meninas de 5 a 12 anos. Cada criança pode participar 
apenas de uma semana pelo valor de R$ 160, que inclui 
café da manhã, almoço e lanche da tarde.

Quem vier deve trazer duas mudas de roupas, dois 
pares de calçados confortáveis, protetor solar, repelente, 
um kit de higiene pessoal (escova e pasta de dentes, 
sabonete, xampu e outros materiais para banho) e a 
carteira do VOAM. Apenas as crianças acompanhadas 
pelo responsável podem usar o transporte da Volvo 
para chegar à colônia. Quem participa não deve trazer 
objetos eletrônicos como celulares e tablets. 
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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.

Traga a sua rede

Talentos da cozinha

Jogos do Sesi
Dia 5

Tem novidade na AV. Já está disponível 
para os associados e dependentes o 
redário. O espaço tem estrutura para 
receber até 15 redes. Traga a sua de 
casa e aproveite para descansar e relaxar 
ainda mais na associação.

Se você gosta de cozinhar, provar no-
vos sabores e surpreender a família 
com pratos diferentes, venha e partici-
pe. O curso Cozinha Fácil é um dos 
mais concorridos da AV. Apresenta 
sempre menus completos, com entra-
da, prato principal e sobremesa, varie-
dade de receitas e formas inovadoras 
de preparar os alimentos. A próxima 
edição é dia 27 de fevereiro. Fique 
atento ao calendário de inscrições na 
página da AV na internet.

Começam na AV os treinamentos para 
a competição. A participação é aber-
ta a todos os associados e a seleção 
é feita no decorrer dos treinamentos. 
Confira no novo site da AV os conta-
tos para começar a treinar e no quadro 
“Oriente-se”, na página anterior, as mo-
dalidades e horários.

SATISFAÇÃO Uma das turmas do curso, que é um dos mais concorridos da AV

Truco e poker estão de volta

Competições de suces-
so, começam os torneios 

2018 de truco e de poker na AV 
com a promessa de mobilizar ain-
da mais os jogadores. 

Dia 2 de fevereiro 
Primeira etapa do Torneio de 
Truco para o ranking 2018. As 
inscrições podem ser feitas an-
tes do início das partidas. A du-
pla vencedora de cada etapa leva 
para casa uma costela. No Salão 
Vip a partir da 17h30.

Dia 21 de fevereiro  
É a vez do Torneio de Poker. 
São 40 vagas para jogadores com 
mais de 18 anos. A taxa de inscri-
ção é de R$ 20 para os associa-
dos, revertida em brindes sortea-
dos aos participantes. Associados 
que participam do torneio podem 
inscrever até dois convidados à 
taxa de R$ 25 cada. Assim como o 
Truco, o Torneio de Poker também 
é no Salão Vip a partir das 17h30.

MAIS QUE CARTAS Os torneios são momentos pra confraternizar



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

O Vikingfamília6 JAN/FEV 2018

Associação prepara calendário para 2018 e também 2019; programe-se

Com um grupo de 45 
pessoas, a excursão 

para o parque aquático Cas-
caneia, em Gaspar, Santa 
Catarina, abriu no dia 2 de 
dezembro a programação 
de excursões da época mais 
quente do ano na AV. Com 
o dia de sol e a temperatura 
próxima dos 30 graus, crian-
ças e adultos aproveitaram 
as piscinas, toboáguas e a 
natureza bem preservada do 
local, que agora também con-
ta com uma piscina aquecida. 
Fique atento para participar 
do próximo passeio. 

Já o feriado prolongado 

VIAJE COM A GENTE

do Dia da Criança foi especial 
para 48 integrantes da viagem 
a Foz do Iguaçu, num total de 
cinco dias de passeio pela re-
gião da fronteira. As Cataratas 
do Iguaçu estavam especial-
mente belas, com uma grande 
vazão no dia da visita. Quem 
foi também visitou o Parque 
das Aves, estreou o passeio no 
Templo Budista e conheceu o 
Museu de Cera. O passeio 
de catamarã no lago de Itaipu 
aconteceu com um belo entar-
decer. Também não faltaram 
visitas à Argentina e Paraguai 
para compras.

E a AV já prepara várias 

opções de excursões e pas-
seios para 2018 e também 
2019. Estão previstos rafting 
em Apiuna (SC), viagem para 
Serra Gaúcha (RS), Bonito 
(MS), Passeio de Trem na 
Serra do Mar (PR) e um des-
tino internacional: Buenos Ai-
res em 2019.  

Um roteiro que já pode 
ser reservado é Foz do Igua-
çu. Neste ano, a excursão 
acontece de 14 a 18 de 
novembro. Além de conhe-
cer as Cataratas, estão pre-
vistos passeios no Parque 
das Aves, Museu de Cera, 
Templo Budista, passeio do 

ano novo, site novo
A Associação Viking estreou o seu novo site, com muito mais 
facilidades para o associado e seus dependentes. Todas as in-
formações sobre a programação, notícias e informações estão 

em associacaoviking.com.br. 
A partir de agora, o sistema 
de reservas de espaços, lista 
de convidados para eventos 
e conferência de débitos com 
a AV podem ser feitos pela 
página. A grande vantagem 
é a possibilidade de acessar 
o sistema de qualquer lugar, 
através do computador, ta-
blets e smartphones.

jardinagem
Os participantes da oficina 
Fazendo Arte na AV, em 18 
de outubro, colocaram as 
mãos na terra e exercita-
ram o talento na jardinagem. 
Vinte alunos integraram a 
oficina de decoração com 
plantas suculentas, espé-
cies que têm a raiz, o talo ou 
as folhas mais grossas para 
armazenar água. Aprende-
ram os cuidados básicos e 
criaram jardins em miniatura 
com vários tipos delas.

enfeites de natal 
AV realizou em 14 de novem-
bro e 7 de dezembro oficinas 
de enfeites para o Natal. Na 
primeira, os alunos aprenderam 
a fazer guirlandas mesclando 
materiais rústicos, como juta, 
a bolas, festão e outros itens 
cheios de brilho característicos 
da época. Já no dia 7, foi a vez 
dos arranjos para centros de 
mesa e aparadores. Quem par-
ticipou também aprendeu dicas 
para uma decoração harmonio-
sa da árvore de Natal. 

catamarã no lago de Itaipu 
e fronteira com Argentina e 
Paraguai. 

O pacote também inclui 
transporte em ônibus dois 
andares e três diárias no ho-
tel AVM com café da manhã. 
São R$ 1.350 para adultos, 
R$ 950 para crianças de 4 
a 10 anos e R$ 350 para 
os menores de 4 anos. Para 
convidados, R$1.450 adul-
tos, R$ 1.000 crianças de 4 
a 10 anos e R$ 400 até 4 
anos. Os valores podem ser 
divididos em até 11 vezes. 
Inscrições no site da AV. Va-
gas limitadas.

CATARATAS E TOBOÁGUAS Os grupos que viajaram para Foz de Iguaçu e Cascaneia, duas excursões de sucesso da AV
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Três mil pessoas comemoram o Dia da Criança na AV

A chuva e o frio não 
atrapalharam a ale-

gria da garotada em mais uma 
Festa da Criança na AV. Não 
faltou animação. A festa, no 
domingo, 7 de outubro, teve 
show de mágica, muitas brin-
cadeiras, infláveis gigantes 
espalhados pela AV, quitutes 
saborosos nas barraquinhas 

TODAS AS IDADES

e em food trucks e um movi-
mentado bingo que distribuiu 
vários prêmios. 

Marcos Sousa, funcio-
nário Volvo da área de TI, foi 
com a esposa, a filha, a so-
brinha e um casal de amigos 
com os filhos. As pequenas, 
de 3 e 7 anos, brincaram a 
tarde toda, em especial nas 

camas elásticas. 
“Chegamos no começo 

da festa e só fomos embora 
no fim. É sempre muito bem 
organizada. Gostamos muito 
e as crianças aproveitaram 
mesmo com a chuva”, disse 
Marcos. Na pesquisa da AV, 
o evento recebeu nota 9,4 
dos presentes. 

máquinas do tempo
A Edição do Viking Collectors  
em 28 de outubro reuniu 60 
veículos dos mais diversos ti-
pos e que fizeram história no 
mundo dos carros, como os 
lendários Fusca, Opala, Ma-
verick e Kombi. Além de con-
ferir as raridades reunidas no 
evento, o público aproveitou 
o dia ensolarado para consu-
mir petiscos nos food trucks 
e também ouvir boa música 
com a banda GlobeRockers, 
formada por funcionários Volvo.

COLETIVO A confraternização é um dos pontos altos da festa. Na foto à direita, Marcos Souza com a família

Finais de Truco e Poker
Nove jogadores disputaram a final do torneio de poker da AV, em 
8 de dezembro. Silvio Smicelato venceu, seguido por Ketlin Garcia. 
Os campeões ganharam um vale-presente de 15% do valor das 
inscrições e entradas de todas as etapas do ano.  Já a final do 
torneio de de truco foi em 10 de novembro. Giuliano Cruzara e 
Marcos Sousa venceram e ganharam uma viagem para Cascaneia 
ou Beto Carrero. Sidnei Libel foi o segundo. Ganhou um cooler 
para 24 latas. Jair Santos, o terceiro, um para 12 latas.

Copa Viking de Futsal
A final, em 9 de dezembro, consagrou o time CAP campeão num 
disputado jogo contra a equipe Caixa da Água. Os campeões 
derrotaram os adversários por apenas um gol e o placar termi-
nou 3 a 2. A equipe CAP ainda contou com o artilheiro da com-
petição, Felipe Lima, com 10 gols marcados, e também com o 
melhor goleiro, Thiago Borges, com apenas 4 gols em 5 jogos.  
Além das medalhas, a equipe campeã ganhou um churrasco logo 
após a final. E as equipes foram juntas para a confraternização. 

PANO VERDE Silvio, à direita, com os finalistas do poker SÓ ALEGRIA A equipe CAP comemora o título da copa



Aplicativo e internet facilitam o dia a dia dos beneficiários do VOAM

Saiba como usar o
auxílio farmácia 

A Volvo oferece aos funcionários 
e seus dependentes o benefí-

cio do auxílio farmácia para a compra de 
medicamentos. A Vidalink é a empresa 
que administra o programa. Nas farmá-
cias conveniadas ao sistema, é possível 
adquirir medicamentos sem desembol-
sar valores na hora da compra. As aqui-
sições com receita médica têm subsídio 
de 70% do valor e a cobrança dos 30% 
de coparticipação é feita diretamente na 
folha de pagamento, no último dia do 
mês. Acesse a relação completa de far-
mácias conveniadas no endereço www.
vidalink.com.br. Recomenda-se também 
a leitura do regulamento no endereço 
www.voam.com.br/regulamento. 

No fim de 2017, o VOAM ofere-
ceu uma nova ferramenta para faci-
litar o acesso ao benefício farmácia. 
Ela permite que os funcionários e 
dependentes obtenham informa-
ções sobre as farmácias credencia-
das, extrato de compras, solicitação 
de reembolso de medicamentos, 
status do pedido de reembolso, 
medicamentos cobertos pelo pla-
no, além de uma pesquisa de preço 
médio pago pelos remédios.

Para ter acesso, basta entrar no 
site do Vidalink ou baixar o aplicati-
vo, disponível para Android e iOS. 
O acesso deve ser feito com o nú-
mero do Vidalink, que está atrás 
do cartão do VOAM. No primeiro 
acesso ao sistema, é preciso ca-
dastrar uma senha. No site do 
VOAM (www.voam.com.br), na 
opção links úteis, existem al-
guns manuais para auxiliar no 
acesso.

As solicitações de re-
embolso de medicamentos 
poderão ser feitas digi-
talmente via internet ou 
aplicativo. Após a re-

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 
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     A Volvo oferece aos seus 
beneficiários algumas vacinas 
que não integram o calendário da 
rede pública de saúde. São elas: 
Bexsero (Meningo B), Pneumo-
vax 23 e Prevenar 13, que estão 
disponíveis para a aplicação no 
Centro de Vacinação do Hospital 
Pequeno Príncipe. Para essas 
vacinas, o funcionário terá des-
contado em folha de pagamento 
30% do valor de cada dose. 

Também é possível solicitar 
o reembolso, que será 
feito no percentual 
de 70% sobre o valor 
negociado pela Volvo 
com o centro de vaci-
nação. As vacinas que 
integram o Calendário 
Nacional de Vacinação 
não possuem subsídio, 
por isso a sugestão é 
que sejam aplicadas 
na rede pública.

Vacinas

alização do pedido, gera-se um 
protocolo para acompanhamento 
da aprovação online. Depois é só 
aguardar o reembolso em folha de 
pagamento. Com este novo forma-
to, não é mais necessário o envio da 
documentação original comproba-
tória, porém ela deve ser arquivada 
pelo beneficiário até a conclusão do 
processamento e pagamento do re-
embolso pela empresa.

Em caso de dúvidas ou dificul-
dades no acesso, entre em con-
tato com o Vidalink pelo telefone 
0800 774 0000 ou pelo e-mail              
atendimento@vidalink.com.br.

MAIS FÁCIL 
O aplicativo para 
acesso ao auxílio 
farmácia: comodidade


