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AG E N D A P R O G R A M E- S E D O  J A PÃO VOA M

Mais uma vez, o Dia 
Internacional da Mulher 
será de comemoração 
para toda a família na AV. 

Em abril, tem dois eventos 
de sucesso: o encontro 
de carros antigos e o 
Cozinha Fácil.

Os 400 participantes da 
Colônia de Férias de Verão 
se encantaram com  a 
arte milenar do jiu-jitsu.

Chegou a hora de fazer o 
Imposto de Renda. Veja 
como obter os dados 
das despesas médicas. 
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O terceiro ciclo da

VIDA
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UM NOVO TEMPO
Envelhecer traz sabedoria, tranquilidade e mais horas livres. Cuidar da 
saúde física e mental é essencial para curtir essa nova fase da vida 

O Brasil tem 29,6 milhões 
de idosos, segundo a 

PNAD, a Pesquisa Nacional por 
Amostras de Domicílio Contí-
nua do IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística). 
Entre 2012 e 2016, o número 
de brasileiros com mais de 60 
anos cresceu de 12,8% para 
14,4%. A expectativa de vida 
também aumentou e hoje está 
em 75,8 anos. E a longevida-
de em ascensão traz também a 

preocupação com a qualidade 
de vida e a boa saúde. 

Quem não quer envelhecer 
com mais sabedoria, tranquili-
dade e tempo de curtir a vida? 
Para que isso aconteça, é pre-
ciso se preparar muito tempo 
antes. Neste caso, valem os 
bons hábitos que a medicina 
recomenda em qualquer idade. 

“Alimentação equilibrada, 
boa qualidade do sono, ativi-
dade física regular e acompa-

nhamento para o diagnóstico 
precoce de doenças contri-
buem de forma significativa 
para um envelhecimento sau-
dável”, diz o médico clínico e 
cardiologista José Knopfholz, 
que integra o VOAM, o plano 
de saúde Volvo para funcioná-
rios e dependentes. 

Confira algumas orientações 
relevantes para chegar à velhice 
com qualidade e aproveitar ao 
máximo esse novo ciclo da vida. 
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PREVINA AS DOENÇAS
O médico José Knopfholz 

afirma que as doenças que de-
mandam mais prevenção são as 
cardiovasculares e a hipertensão. 
Também é importante atentar para 
câncer de intestino, mama, prósta-
ta e de pele. “O câncer de cólon 
ou intestino é o mais comum na 
soma dos casos entre homens e 
mulheres. A investigação é reco-
mendada para pessoas acima dos 
50 anos e ainda mais cedo quan-
do há histórico familiar”, explica. 
Nas mulheres, o câncer de mama 
é mais presente. Recomendam-se 
exames como ecografia e mamo-
grafia já a partir dos 35 anos. E 
os homens devem consultar um 
urologista após os 40 anos para 
avaliar a próstata. Também é preci-
so atenção a pintas e manchas na 
pele. Consulte um dermatologista 
se identificar qualquer alteração.

Mas o que mais afeta a popu-
lação é a hipertensão, que tende a 
se acentuar com a idade. “É uma 
doença silenciosa e sem sintomas. 
Atinge não só o coração, mas os 
rins, os olhos e o cérebro”, relata o 
médico. A boa notícia é que a pres-
são alta é fácil de ser diagnostica-
da e tratada. A aferição regular da 
tensão e o tratamento com medi-
camentos apresentam bons resul-

tados. Ainda mais se aliados a uma 
mudança de hábitos alimentares e 
uma rotina de atividade física. 

EVITE AS QUEDAS
Devido à visão mais fraca, à 

perda de equilíbrio e à lentidão de 
movimentos, as pessoas mais ve-
lhas ficam suscetíveis às quedas. 
São bem comuns e ocorrem a 
maior parte das vezes em casa. E 
as consequências são muitas ve-
zes graves e irreversíveis. Por isso, 
organize o ambiente de uma ma-
neira mais adequada à idade.

“O ideal é o mínimo de de-
graus possível, evitar tapetes, ter 
uma cama mais baixa que a pa-
drão, instalar barras de segurança 
próximas ao chuveiro e ao vaso 
sanitário e usar material antiderra-
pante no piso”, orienta o médico. 
Também mantenha os ambientes 
claros e arejados e sinalize as áre-
as para ajudar a orientar a circula-
ção pela casa. 

ATIVE O CÉREBRO 
Com o avanço da idade, é preci-

so estimular o cérebro. “Esquecer 
pagamentos de contas ou com-
promissos, deixar repetidamente 
lâmpadas ligadas ou fogo aceso, 
mudanças de rotina ou comporta-

mentos inapropriados são sinais 
de alerta. O importante aí é reali-
zar uma avaliação para controlar e 
minimizar os efeitos precoces de 
uma possível demência”, alerta o 
médico José Knopfholz.

Atividades que exercitam a 
memória, como a leitura e pala-
vras cruzadas, ajudam a manter 
a mente ativa e um aprendizado 
constante, o que é saudável para 
o cérebro e o espírito. E não im-
porta a idade. Quem não gosta de 
aprender?

LEVE UMA VIDA INTEGRADA
E um ponto muito importante 

e saudável: o idoso deve ser ativo 
na vida familiar. Precisa frequentar 
ambientes junto dos filhos, ser es-
timulado a usar novas tecnologias 
e, sobretudo, ter um grupo de con-
vívio social. A condição do idoso 
deve ser respeitada, respaldada e 
apoiada para que não se crie um 
preconceito geracional. Ele deve 
perceber que sua presença é im-
portante, necessária e útil. “Hoje 
existem universidades, grupos de 
corrida, ioga, centros de convívio 
social. Manter-se ativo e evitar o 
isolamento são essenciais para 
uma terceira idade plena, sem 
declínio pessoal ou cognitivo”, 
afirma o médico.



programação da av  agenda março 2017Associação dos 
Funcionários da Volvo

O Vikingfamília4 MAR/ABR 2018

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 18h2

1Segunda feminino e quinta, masculino. 2Domingos 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 16h30

16h às 19h30

17h30 às 18h30 17h30 às 18h30

19h às 20h

18h30 às 19h

14 às 16h30

16h às 19h30

17h30 às 18h3017h30 às 18h30

19h às 20h

18h30 às 19h

16h às 19h30

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

17h30 17h30

6h15 às 12h45

12h às 13h 12h às 13h

17h30

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

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo

torneio de poker
Não deixe de participar desse su-

cesso da AV. A edição 2018 do torneio 
tem novidades: o ranking será semestral 
e único para associados e convidados. 
Além disso, contará com o dobro de eta-
pas, sempre as quartas ou sextas. Em 
março será nos dias 2, 16 e 28. 

Você pode convidar até dois ami-
gos para participarem a R$ 30 cada. 

NA CALMA OU NO AGITO Cuidar das unhas ou exercitar o corpo: a festa na AV tem lazer bem variado

Vem aí o Dia Internacional da Mulher

Como todo ano, a AV comemora a data com muita atividade e respeito às mulheres. Venha, 
traga a família e relaxe com massagem, manicure e dicas de beleza. Você que é associada ou 

dependente terá um dia todo seu. Começa às 11h e vai até as 17h. A garotada vai se divertir numa 
rua do lazer especial, com muitos brinquedos, no próximo dia 10 de março. A gente espera vocês.

PANO VERDE O jogo é para todos

17h30 às 18h30 17h30 às 18h30 17h30 às 18h30

Alongamento
Atleta do Futuro
Atividades recreativas
Capoeira
Condicionamento físico
Escolinha de futsal
Ginástica (Step, Local, Jump)
Musculação manhã
Musculação tarde
Treinamento corrida
Treinamento vôlei1

Yoga
Zumba

Associados pagam R$ 25 e a soma do 
valor vira prêmios sorteados entre os 
jogadores. 

É no Soccer Bar a partir das 18h. 
São 56 vagas para jogadores com mais 
de 18 anos. Os associados têm priori-
dade para preencher as vagas. As inscri-
ções devem ser feitas via formulário no 
site da AV. Venha se divertir.



FINO SABOR Quem participa do 
curso aprende menus completos
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Os brinquedos, como inflável 
e cama elástica, estão à dis-
posição dos pequenos nos 
fins de semana. Aos sábados 
e domingos, das 13 às 18 ho-
ras, tem também atividades 
de recreação. 

para os pequenos

não esqueça

Para participar dos eventos 
na AV, os associados preci-
sam ter em mãos o crachá 
e os dependentes, a carteira 
do VOAM e um documento 
com foto. Para convidados, 
é preciso ter nome na lista 
com antecedência e apre-
sentar documento com foto 
na entrada do evento.

Toma seis!

Faça Arte na AV

Dia 6

Dia 6

A competição avança e a disputa é 
cada vez mais intensa. O Salão Vip 
recebe a partir das 17h30 a 3ª eta-
pa do Torneio de Truco para o ranking 
2018. Venha relaxar e se divertir. Você 
pode se inscrever na hora. A dupla 
vencedora de cada etapa ganha uma 
saborosa costela.

Mais uma edição do curso, um dos hits-
da associação.  O tema é a Páscoa. As 
inscrições e informações estão na pági-
na da AV. Imperdível.

torneio de poker
Na sexta 13 e na quarta 25, ve-

nha e participe. Associados pagam 
R$ 25 e você pode convidar até dois 
amigos a R$ 30 cada. Todo o dinhei-
ro vira prêmios sorteados entre os 
jogadores.

O ranking deste ano é semestral e 
o mesmo para associados e convida-
dos. Terá o dobro de etapas, sempre 
às quartas ou sextas.

São 56 vagas para jogadores com 
mais de 18 anos. Os associados têm 
prioridade para preencher as vagas. As 
inscrições devem ser feitas via formu-
lário no site da AV.  No Soccer Bar a 
partir das 18h. É diversão garantida.

É truco!
Dia 2

Participe da edição 2018 do Torneio de 
Truco. Você pode se inscrever na hora, 
antes do começo das partidas. No Salão 
Vip a partir da 17h30. A dupla vencedora 
leva para casa como prêmio uma sucu-
lenta costela.

Sábado de raridades

Os prazeres 
da cozinha 

primeira edição do Encontro de Carros Antigos na 
AV em 2018 promete movimentar a associação no 

sábado, dia 14 de abril. O evento apresenta sempre uma 
coleção de carros raros que encanta públicos de todas as 
idades. A exposição já ganhou agenda fixa e participação 
intensa. Além de ver de perto veículos de outros tempos, o 
evento tem banda ao vivo com muito rock’n’roll e food trucks 
com bebidas e petiscos. É diversão garantida para a família 
toda. Coloque na agenda e não perca. 

Gosta de experimentar novas 
receitas, testar ingredientes 
e preparar quitutes diferentes 
para a família e amigos? Então 
você não pode perder a primeira 
edição do curso Cozinha Fácil 
de 2018 na terça, dia 13 de 
março. Como a Páscoa está 
chegando, neste evento serão 
apresentadas três receitas de 
OVO DE COLHER. Fique aten-
to à abertura das inscrições na 
página da AV.

OUTROS TEMPOS Você verá clássicos como Opala e Maverick

A

 agenda abril 2017



Uma seleção dos eventos que agitam a AV Acontece Associação dos 
Funcionários da Volvo
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RADICAL
Melhor local do sul do país 
para o esporte, em 10 de 
março tem rafting no rio 
Itajaí-Açu, em Apiúna (SC). 
A excursão inclui transporte 
em ônibus executivo, almoço 
(sem bebida), o rafting e se-
guro. As vagas são limitadas. 
Associados pagam duas par-
celas de R$ 123 e convida-
dos, R$ 128. 

TODA A FAMÍLIA
Outro roteiro tradicional e que 

Movimente o corpo
A Associação Viking incentiva o esporte porque sabe 
que é um ótimo jeito de promover a saúde e a quali-
dade de vida dos associados. E a renovação da gra-
de de atividades amplia as possibilidades. Confira o 
quadro ORIENTE-SE, na página 4, escolha o que 
mais agrada você e venha se movimentar. 

Calendário de excursões da AV tem passeios pra todos os gostos; confira

excursões da av prepare as malas

UM MUNDO DE OPÇÕES

já pode ser reservado é Foz 
do Iguaçu na Proclamação da 
República, de 14 a 18 de no-
vembro. Você vai conhecer 
tudo isso: Cataratas, Parque 
das Aves, Museu de Cera, 
Templo Budista. Tem ainda 
passeio de catamarã no lago 
de Itaipu e compras na Argen-
tina e Paraguai. O pacote in-
clui transporte em ônibus dois 
andares e três diárias no hotel 
AVM com café da manhã. São 
R$ 1.350 associados, R$ 
950 crianças de 4 a 10 anos 

e R$ 350 para os menores de 
quatro. Já convidados pagam 
R$1.450, R$1.000 e R$ 
400. Você pode dividir o valor. 
Vagas limitadas. 

A F1 DOS OCEANOS
O ano tem ainda outras op-
ções de roteiros. Em abril, le-
varemos você para curtir a Vol-
vo Ocean Race, em Itajaí (SC). 

AS BELEZAS DO SUL
As atrações do feriado de 
Corpus Christi, em 31 de 

maio, são Gramado e a Serra 
Gaúcha. Tem ainda passeios 
ecológicos com aventura e as 
tradicionais viagens ao Beto 
Carrero World e Cascaneia, 
ambos em Santa Catarina. 

TANGO E CIA
Já o Carnaval 2019 será in-
ternacional: Buenos Aires e 
todos os encantos da capital 
portenha. Para ver a progra-
mação completa, fique aten-
to ao site da AV: 
associacaoviking.com.br
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jiu-jitsu é uma arte 
marcial japonesa 

desenvolvida nas escolas 
de samurais, a elite guerrei-
ra do Japão por quase mil 
anos, do ano 1.000 até o 
fim do século 19. Os sa-
murais usavam o jiu-jitsu 
para se defender quando 
ficavam sem as suas espa-
das numa batalha.

E foi essa arte nobre, 
carregada de simbolismo e 
história, que as 400 crian-
ças da Colônia de Férias de 
Verão da AV conheceram e 
tiveram a oportunidade de 
começar a aprender. 

Você sabia que a AV tem 
aulas de música aos sábados à 
tarde? Que tal tocar violão, gui-
tarra ou contrabaixo, por exem-
plo? Aprender música ajuda na 
concentração e na disciplina. E 
muito mais. Além de conhecer 
e aprender vários estilos musi-
cais e culturas, tem a interação 
com os outros estudantes.

Você só precisa ter mais de 
7 anos. E tudo bem não conhe-
cer nada sobre instrumentos! 

A ARTE DOS SAMURAIS
Colônia de Férias de Verão ensinou jiu-jitsu para a garotada 

Pode começar do zero. “Prepa-
ramos as aulas de acordo com 
o perfil dos estudantes”, conta 
o professor Carlos Henrique 
Broker, que há 8 anos dá au-
las na associação. São quatro 
horários: 14h, 15h, 16h e 17h.

No fim do ano passado, os 
estudantes se apresentaram 
em vários lugares, como no 
Encontro de Carros na AV e 
num espetáculo no MUMA, o 
Museu Metropolitano de Arte. 

“É uma alegria ver o trabalho 
que desenvolvemos durante o 
ano ir para o palco. E os alunos 
sempre nos surpreendem”, diz 
Carlos Henrique.  

São R$ 85 por mês. Você 
pode se informar diretamente 
com o professor no telefone 
(41) 98503-0330 ou e-mail 
art.antiqua@hotmail.com. 

Venha para a AV tocar um instrumento

Quer conhecer o trabalho? Visite 
artantiquacarlosbroker.com.br.  

MÚSICA PARA OS OUVIDOS Os estudantes durante apresentação em dezembro

Os professores foram da 
escola Gracie Barra, o que 
há de melhor no jiu-jitsu no 
Brasil. Foi a família Gracie 
que trouxe a arte para cá. 

E o que a garotada 
aprendeu? A usar como 
defesa pessoal, sua princi-
pal característica. “Também 
apresentamos técnicas do 
jiu-jitsu esportivo e brincadei-
ras funcionais, que trabalha-
ram aspectos como percep-
ção espacial e equilíbrio”, 
contou o professor João Jairo 
dos Santos Júnior. 

Os professores faixa 
preta e os instrutores mirins 

foram um atrativo a mais 
para a garotada. Pedro 
Henrique Barbosa, de 12 
anos, gostou da novidade. 
“Aprendi que a técnica e a 
agilidade são mais impor-
tantes que a força”, contou. 

Já a turma mais jovem 
teve ainda outras atividades. 
Os de 9 a 12 anos aproveita-
ram a piscina no Clube Mer-
cês. “Foi um dia divertido e 
relaxante e a chuva não atra-
palhou”, disse Maria Eduar-
da da Silva, de 12 anos. Os 
de 5 a 8 anos mergulharam 
em outro tipo de piscina, a 
de bolinhas, uma das atra-

ções do Kinder Park. 
Mas foi o acantonamen-

to, quando passaram a noite 
na AV, que fez a alegria da 
meninada. Em especial a 
brincadeira Caça ao Mons-
tro. “Tomamos muitos sus-
tos! É ótimo em grupo”, afir-
mou Vinícius de Lima Ramos 
Souza, de 11 anos. “Além 
de conhecer gente nova, 
aprendemos com atividades 
desafiadoras de acordo com 
a nossa idade”, explicou Ge-
orgia Cristine de Toledo Piza, 
de 11 anos, e que desde os 
5 participa da Colônia de Fé-
rias da associação. 

DIVERSÃO E DOMÍNIO A prática do jiu-jitsu fez a alegria da meninada. O acantonamento foi outro ponto alto

O



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 
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Tudo em um só lugar

VOAM lançou no fim de 2017, junto com o seu 
novo site, um acesso que permite a todos os 

funcionários visualizar seu extrato de utilização do 
plano médico e odontológico. Com este acesso, o 
funcionário consegue acompanhar suas despesas 
do mês atual e também dos meses anteriores, além 
de consultar pedidos de reembolso e o informe para 
Imposto de Renda.  

É fácil e rápido. Vá ao site do VOAM (voam.com.br), 

Home Saúde do VOAM permite que você visualize seu extrato 
com os dados de uso do plano médico e odontológico

O acesse a área de Beneficiário e a opção Home Saúde. 
O login é feito com o mesmo usuário e senha usados 
pelo funcionário para acessar o computador da Volvo. 
O acesso é extranet, ou seja, é possível acessar de 
qualquer computador, tablete ou celular. 

Para conferir o manual detalhado, basta acessar a 
opção Links Úteis e visualizar o Manual Home Saúde 
- Extratos de Utilização.

DESCOMPLICADO A página inicial do site do VOAM. Em poucos passos você consegue seus 
principais dados no Home Saúde. É o primeiro item que aparece quando você abre a opção Beneficiário


