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H O R A D E  N A S C E R N OTA S  E  S A B O R E S AG E N D A S AÚ D E  D O S  P EQ U E N O S

Parto humanizado investe 
em nova experiência e 
resgata força da mulher 
no nascimento do filho. 

AV promove em 16 
de maio um workshop 
especial para você saber 
mais sobre vinhos. 

Começam em junho as 
inscrições para a edição 
de inverno da Colônia 
de Férias. Fique atento.

Saiba como prevenir 
a otite, dor de ouvido 
que atinge até 85% das 
crianças de zero a 3 anos.

Páginas 2 e 3 Página 5 Página 5 Página 8

O Vikingfamília

Comemore na AV
Associação promove 
tradicional almoço no
dia 13 de maio e espera 
você com toda a família

Confira na página 4

DIA DAS MÃES 
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FEMININA
A NATUREZA

Parto humanizado 
resgata protagonismo 
da mulher no 
nascimento do filho

O Brasil tem uma das taxas 
mais altas de cesáreas 

do mundo. Segundo dados da 
OMS, a Organização Mundial de 
Saúde, 55,6% dos partos no país 
em 2016 foram por intervenção 
cirúrgica. A entidade recomenda 
um índice máximo de 15%. 

A epidemia de cesáreas  não 
é exclusiva do Brasil. Para ten-
tar frear o número crescente de 
partos não naturais, a organiza-
ção divulgou em fevereiro um 
conjunto de recomendações 
sobre padrões de tratamento e 
cuidados relacionados a mulhe-
res grávidas.

Entre as medidas, estão o 
apoio a uma melhor comunica-
ção entre médicos e as futuras 
mães. Também, a orientação 
para que as mulheres opinem e 
tenham mais voz sobre a gravi-

dez e condições do parto. 
Um dos caminhos para re-

duzir o número de cesarianas e 
dar à mulher mais protagonismo 
é o parto humanizado, que tem 
relação direta com a busca pelo 
respeito à natureza feminina e 
aos desejos da grávida na hora 
do nascimento. 

“O parto humanizado retoma 
as formas ancestrais de ter um 
filho, quando o nascimento era 
domiciliar e feminino, com co-
nhecimentos passados de ge-
ração a geração”, diz a médica 
ginecologista e obstetra Julia-
na Chalupe, do VOAM, o Volvo 
Odontologia e Assistência Médi-
ca, plano de saúde da Volvo para 
funcionários e dependentes.

Com passar do tempo, o 
modo de nascer ganhou outros 
contornos. O meio hospitalar 
centralizou os nascimentos e 
cresceram as intervenções clí-
nicas. “Houve o avanço das ce-
sáreas e a naturalização desse 
procedimento, como se fosse a 
indicação de rotina e não de ex-

ceção para proteger o bebê e a 
mãe sem condições para o parto 
normal”, explica a médica. 

A praticidade da previsão da 
data do nascimento e a adminis-
tração de analgésicos para a dor 
superaram a questão do risco 
cirúrgico e conduziram a maioria 
das mulheres a optar pela cesá-
rea. “Muitas vezes elas chegam 
ao consultório já com a ideia de 
realizar o parto por meio da ce-
sárea, contra algo que é natural. 
A atitude do profissional de saú-
de deve ser a de esclarecer as 
futuras mães”, diz a ginecologis-
ta e obstetra.

O CONCEITO

O parto natural, como o pró-
prio nome indica, é mais saudá-
vel para a mulher e a criança. A 
recuperação é mais rápida, há 
menos risco de infecção, o bebê 
se beneficia das alterações hor-
monais durante o nascimento. A 
lista de vantagens é grande, mas 
o parto humanizado, que pode 
ser também chamado de parto 
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adequado, não tem relação com 
a forma como o bebê nascerá. 
Pode ser natural ou induzido. Ou 
seja, feito tanto num centro cirúr-
gico quanto dentro da água, em 
casa. O que muda é que a pro-
tagonista será a futura mãe. “Ela 
recebe informações e, orientada, 
toma a maior parte das decisões 
sobre o que vai acontecer durante 
o parto”, explica Juliana Chalupe. 

De acordo com recomenda-
ções da OMS, parto humaniza-
do é o que incentiva o nasci-
mento mais natural possível, o 
que inclui o aleitamento mater-
no já nos primeiros momentos 
de vida do bebê, a presença 
de acompanhante e a redução 
de intervenções tecnológicas 

como a episiotomia, o corte 
feito na região genital para faci-
litar a passagem do bebê. Tam-
bém estimula as técnicas me-
cânicas de alívio da dor como 
massagens e banhos e a pre-
sença da doula, uma assistente 
de parto sem necessariamente 
formação médica. É uma pro-
fissional que acompanha a grá-
vida do período de gestação 
até os primeiros meses após o 
nascimento, com foco no seu 
bem-estar e da criança. 

Essa combinação da equipe 
depende das possibilidades e 
da vontade da paciente. O re-
sultado é um conjunto de medi-
das e técnicas que fortalece de 
forma significativa o laço entre a 

mãe e o recém-nascido. Assegu-
ra-se com isso uma maternidade 
e uma criança mais saudáveis. 

Quando

O ideal é que o planejamento 
do parto aconteça desde o início 
ou até em uma fase anterior à gra-
videz. “As mulheres geralmente 
possuem muitas dúvidas sobre o 
gestar e o nascer, sobre os proce-
dimentos. Cabe ao médico apre-
sentar questões técnicas ligadas 
aos métodos de nascimento para 
que ela possa se posicionar”, ex-
plica a médica. E finaliza: “O ob-
jetivo deste modelo é promover 
uma experiência segura, cons-
ciente e positiva de nascimento 
para a mãe e o bebê”.
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BOM DOMINGO O almoço atrai famílias inteiras para a AV

Almoço para as mães

AAssociação Viking promove em 13 de maio um 
almoço pra comemorar o Dia das Mães. A data é 

especial e tradicional na associação. As mulheres terão 
ainda dicas de maquiagem e manicure, entre outras ativi-
dades. Já a garotada, uma rua do lazer também especial. 

O cardápio inclui saladas (mix de folhas verdes, toma-
tes com cebola roxa, maionese, pepino azedo com azei-
tonas e palmito), guarnições (arroz branco, arroz à grega, 
nhoque ao sugo e farofa), carnes (costela no sal grosso, 
estrogonofe de carne e frango grelhado com ervas) e so-
bremesas (torta alemã, mousse de maracujá e salada de 
frutas). São R$ 35 para os adultos e R$ 20 para crianças 
de 7 a 10 anos. Menores de 6 anos não pagam.  

Reserve com antecedência pelo site da associação. 
Cada turno do almoço é para 200 pessoas. Será no Sa-
lão de Festas. A gente espera as mães com toda a família.

Bike em SC

Torneio de Poker

É truco!

Dia 5

Dia  11

A AV leva você para pedalar em Jaraguá 
do Sul, Santa Catarina. São 35 quilôme-
tros de um percurso tranquilo, indicado 
também pra quem não está acostumado 
às bikes. Uma van irá transportar os parti-
cipantes e suas bicicletas de Curitiba até 
a cidade de Campo Alegre. De lá, o gru-
po parte para Jaraguá do Sul. O retorno 
é no fim do dia. O pacote inclui almoço, 
frutas, água, apoio mecânico e seguro de 
vida. São duas parcelas de R$ 115 para 
associados e R$ 125 para convidados. A 
idade mínima é 12 anos com autorização 
do pai ou responsável. A gente te espera.

A participação não para de crescer. Em 
maio acontecem as 7ª e 8ª etapas, 
nos dias 11 e 23.  São 56 vagas e só 
pode jogar quem tem mais de 18 anos. 
Associados pagam R$ 25 de inscrição 
e, desde que participem do torneio, po-
dem trazer até dois convidados a R$ 30 
cada. A soma das inscrições é revertida 
em vales-presentes para os jogadores. 
As etapas serão no Salão Vip a partir das 
17h30. Venha e divirta-se.

O Torneio da AV chega à 4ª etapa e está 
acirrado. As inscrições são abertas pou-
co antes do início das partidas no Salão 
Vip, a partir da 17h30. A dupla vencedo-
ra leva para casa 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 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 às 18h30

17h30 17h30

6h15 às 12h45

12h às 13h 12h às 13h

15h às 20h

6h30 e 17h30

6h15 às 12h45

15h às 20h

17h às 18h30

6h15 às 12h45

12h às 13h

15h às 20h

6h30 e 17h30

6h15 às 12h45

15h às 20h

6h15 às 12h45

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo

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
Pilates
Treinamento corrida
Treinamento vôlei1

Yoga
Zumba
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Os brinquedos, como inflá-
vel e cama elástica, estão à 
disposição dos pequenos 
nos fins de semana. Nos 
sábados e domingos, das 
13h às 18h, tem também 
atividades de recreação. 

para os pequenos

não esqueça

Para participar dos eventos na AV, os associados precisam 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 apresentar documento com foto na en-
trada do evento.

Colônia de Férias

Começam em 6 de junho as inscrições para a edição 
de inverno, que será de 16 a 20 de julho. São 200 

vagas para crianças de 5 a 12 anos. Para a inscrição, basta 
o pai ou responsável preencher o formulário na página da 
AV: associacaoviking.com.br. São R$ 160 por criança. A 
colônia tem uma programação com atividades esportivas, re-
creativas e artísticas, além do acantonamento na AV para as 
turmas de 9 a 12 anos. Lembre-se: apenas as crianças acom-
panhadas pelo responsável podem usar o transporte da Volvo 
para chegar à Colônia de Férias. Não é permitido o transporte 
dos menores desacompanhados. 

 agenda junho 2017

Um mundo 
de sabores 
Para descomplicar o universo 
dos vinhos, a AV promove dia 16 
de maio, das 18h às 21h, um 
workshop especial. Você vai co-
nhecer os diferentes graus de in-
tensidade, de acidez, taninos, es-
trutura e persistência dos vinhos. 
Também, participar de um exercí-
cio de degustação às cegas. O 
curso será dado pelo sommelier 
e chef de cozinha André Porto. 
Inscrição a R$ 80 no site da AV 
para associados e convidados. 
No dia do curso, você pode apro-
veitar o convênio da associação 
com a Táxi Líder Curitiba. Asso-
ciados têm 20% de desconto. É 
só apresentar o crachá funcional 
ou carteirinha do VOAM. Chame 
pelos números 3099-9999 ou 
3030-0303. 

Toma 9!Dia 1
Dia da 5ª etapa do Torneio de Truco para o ranking 2018. No Salão Vip a partir 
das 17h30. A dupla vencedora ganha uma costela. Forme sua dupla e partici-
pe. As inscrições são antes do começo das partidas. 

CERVEJARIA ARTESANAL A Associação Viking vai promover em 
breve um curso sobre cervejas artesanais. Você vai aprender tudo sobre 
o processo de produção e também como fazer a sua própria cerveja. 
Fique ligado no site da AV para garantir sua vaga.

FESTA JULINA O “arraiá” da AV em 2018 será em julho. Além dos 
quitutes típicos, vai ter quadrilha, o tradicional bingo e muita diversão 
para a garotada. Não perca.

Vem aí

Torneio de Poker
Junho terá três etapas: a 9ª dia 8, a 10ª dia 20 e a repescagem dia 29. 
Participam da repescagem os classificados entre a 13ª e a 28ª posição. Os 
quatro primeiros terão vaga na final com os 12 melhores já classificados no 
ranking semestral. Cada torneio oferece 56 vagas para jogadores com mais de 
18 anos. A taxa de inscrição de R$ 25 vira vales-presentes como premiação aos 
participantes. Associado que participa do torneio pode trazer dois convidados 
a R$ 30 cada. Sempre no Soccer Bar a partir das 18h. A diversão é garantida.



Uma seleção dos eventos que agitam a AV Acontece Associação dos 
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CARTÃO-POSTAL
Foz do Iguaçu é o destino certo para quem quer aproveitar o 
feriado da Proclamação da República, de 14 a 18 de no-
vembro. A excursão inclui visitas às Cataratas, ao Parque das 
Aves, ao Museu de Cera, ao Templo Budista, além de passeio 
de catamarã no lago de Itaipu e compras na Argentina e no 
Paraguai. No pacote, transporte em ônibus dois andares e três 
diárias no hotel AVM com café da manhã. Verifique os valores 
diretamente na AV e aproveite as últimas vagas.

LAZER COMPLETO
Que tal aproveitar e curtir a tranquilidade do campo? Participe da 

excursões da av programe-se para 2018

Sábado de homenagem
A Associação Viking homenageou as mulheres com um 

dia de atividades e cuidados femininos na Casa Cultural. No 
sábado, 10 de março, associadas, dependentes e convida-
das aproveitaram os serviços de manicure, massagem, dicas 
de maquiagem e cuidados com a pele. Um dos atrativos da 
homenagem à mulher foi a oficina de mudas e temperos, 

como manjericão, manjerona, alecrim e tomilho. Os vasos 
das plantas estavam caprichosamente decora-

dos com chita e palha da costa. As crianças 
também aproveitaram o dia ensolarado na 
Rua de Lazer com camarim de pintura, to-
boágua e ainda oficina de arte. A partici-
pação da garotada foi grande. Pelo menos 
60 meninos e meninas se divertiram nas 
várias atrações.

Ovos e enfeites de Páscoa
Quem participou do curso Cozinha Fácil, em 13 de 

março, aprendeu a fazer ovos de Páscoa de colher com 
diferentes variações de recheios: mousse de leite ninho, 
crocante de paçoca e trufado de chocolate. E também um 
grande segredo: a temperagem do chocolate, o processo de 
derretimento na temperatura certa para manter a textura e 
o brilho ideais. 

Já a oficina Fazendo Arte na AV, em 6 de mar-
ço, ensinou as participantes a fazer uma guir-
landa de Páscoa. Veja uma delas na foto. Não 
faltaram também dicas sobre a decoração 
de mesas. 

Fique atento no site da associação 
para os próximos cursos Cozinha Fácil e 
oficina Fazendo Arte na AV. 

AV leva você para Foz do Iguaçu e Fazzenda Parque Hotel, em SC

ENCONTRO COM O LAZER

excursão ao Fazzenda Parque Hotel, em Gaspar, Santa Catarina. 
Será no feriado de Finados, em 2 de novembro. A infraes-
trutura de lazer é completa. Tem campo de futebol, cancha de 
bocha, quadras de esportes, mesas de sinuca, pebolim e tênis 
de mesa. As piscinas térmicas são um atrativo à parte. Outra op-
ção é caminhar pelas trilhas, participar de cavalgadas e também 
de arvorismo. O transporte é em ônibus dois andares e o pacote 
inclui também os pernoites, pensão completa e até café colonial. 
São três diárias por R$ 1.700 para associados e R$ 1.800 para 
convidados. Crianças até 12 anos pagam apenas R$ 250. A 
saída de Curitiba é dia 1º às 18h30 e o retorno no domingo, dia 
4. Verifique as formas de parcelamento na AV e aproveite.
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ma corrida reple-
ta de desafios. 

Assim foi a etapa Copel 
do Circuito de Corridas 
Rústicas das Indústrias 
em 18 de março. A equi-
pe Volvo teve 45 integran-
tes que competiram nos 
circuitos de 5, 10 e 21 
quilômetros. O percurso é 
bem desafiador, com mui-

DIAS SAUDÁVEIS
Equipe Volvo participou de corrida rústica em Curitiba 
e grupo encarou desafio do rafting em Santa Catarina 

U tos trechos íngremes. Mas 
as dificuldades não desa-
nimaram os corredores, 
que transformaram a ativi-
dade em uma grande festa 
em meio à natureza. Des-
taque para a atleta Liliane 
Wrublewski, da Volvo, que 
subiu ao pódio na quarta 
colocação na categoria 
10 km Industriário, com o 

tempo de 1h04. 
    
RIO ABAIXO
  A natureza também deu 
o tom do passeio promo-
vido pela AV do dia 10 de 
março em Apiúna, San-
ta Catarina, para um dia 
de rafting com emoção 
garantida. O local é con-
siderado o melhor do sul 

do país para a prática do 
esporte. A atividade acon-
tece nas corredeiras do 
rio Itajaí-Açu. No passeio, 
todos se divertem: aque-
les que estão estreando 
nos botes e também quem 
já tem experiência. Fique 
atento para novas excur-
sões cheias de adrenalina 
promovidas pela AV.

MOVIMENTO Participantes da excursão pra Gaspar no rio Itajaí-Açú; abaixo, a equipe Volvo da etapa Copel de corrida rústica
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Aquela dor de ouvido

Irritabilidade, manipulação cons- 
tante da região da orelha e 

febre. São sinais de que algo não 
vai bem com ouvido das crianças 
e podem indicar a otite média 
aguda, uma inflamação que, 
segundo estudos, ocorre em 50 
a 85% dos casos em crianças de 
zero a 3 anos de idade. 

Qual o motivo dessa incidência 
tão alta? “A conformação do 
crânio das crianças. Nele, a tuba 
auditiva, que é o canal do ouvido, 
é mais horizontal que nos adultos. 
Isso permite uma ligação maior 
com a região nasal e amplia a 
possibilidade do acúmulo de 
secreções na região”, explica a 
médica otorrino-pediatra Larissa 
Rispoli Mendes, da Clínica 
Otorrinos Curitiba, que integra a 
rede credenciada do VOAM.

A otite média aguda costuma 
aparecer com maior frequência nos 
períodos em que as enfermidades 
respiratórias são mais comuns, 
como o outono e o inverno. Isso 
não significa que um resfriado ou 

Saiba o que é e como prevenir o aparecimento da otite nas crianças 

gripe obrigatoriamente provoque 
a inflamação. Pode ser mais 
frequente em quem apresenta uma 
propensão genética ou ainda nos 
que possuem secreção crônica na 
área, a chamada efusão. 

O tratamento da otite média 
aguda nas crianças é normalmente 
com medicamentos por via oral. “É 
feito o tratamento sintomático da dor 
e da febre, que apresentam melhora 
em até 48 horas de uma maneira 
geral. Casos mais graves, que 
ocorrem nos dois ouvidos ou em 
crianças muito pequenas, podem 
exigir a administração de antibiótico. 
O mais importante é que os pais 
ou responsáveis procurem um 
profissional de saúde ao perceber 
os sintomas de desconforto na 
criança”, recomenda a médica. 

COMO PREVENIR
A primeira medida é o estímulo 

ao aleitamento materno. O bebê 
que mama no peito por pelo menos 
três meses recebe imunoglobulinas, 
que são anticorpos que ajudam a 

proteger o organismo de doenças. 
Outra ação importante é o 

modo de oferecer a mamadeira 
para os bebês. O ideal é mantê-los 
mais sentados do que deitados. 
Evita que o leite entre no canal do 
ouvido, que é muito horizontalizado 
nessa faixa etária. É essencial evitar 
contato com a fumaça do cigarro, 
que amplia em 20% a chance da 
inflamação, e manter a carteira de 
vacinação em dia.

Nas crianças maiores, ao sinal de 
secreção nasal, é importante fazer 
a higienização imediata para evitar 
a migração dos fluidos para a tuba 
auditiva. Outra recomendação é, 
dentro do possível, postergar a ida dos 
bebês para a creche, já que em meio 
a outras crianças elas podem ficar 
mais expostas a vírus, por exemplo. 

“É importante ressaltar que a 
tuba auditiva tem a tendência de 
verticalizar com o crescimento e que 
a ocorrência da otite média aguda 
reduz consideravelmente após esse 
período”, conclui a otorrino-pediatra 
Larissa Rispoli Mendes. 


