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AG E N D A E XC U R SÕ E S ACO N T E C E S E U S  D E N T E S

As inscrições para a 
Colônia de Férias de 
Inverno da AV já estão 
abertas. Programe-se.

A Associação Viking 
já tem seis viagens 
programadas. Confira 
quais e faça as malas.

Uma vez por mês, o 
Torneio de Poker da AV 
é um sucesso que une 
colegas e diversão.

Conheça os cuidados 
para o uso correto do 
aparelho e como garantir 
um belo sorriso.
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O Vikingfamília

Saiba a hora certa e como 
visitar um bebê recém-nascido

COMEÇO
Daniela, mãe de primeira 
viagem, e a pequena Laura: 
muito aprendizado
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Bom senso é fundamental na visita ao recém-nascido

Todo cuidado

O nascimento de um 
bebê é motivo para 
a família comemorar 
entre amigos e co-

nhecidos. Na vontade de celebrar a 
chegada, muitas vezes se esquece 
que é um momento delicado e de 
adaptação. Após nascer, a criança 
tem o primeiro contato com o mun-
do; a mulher passa a vivenciar a ma-
ternidade e busca compreender as 
necessidades do bebê; e nos núcle-
os em que havia apenas o casal, pas-
sam a ser pai, mãe e filho. Por isso, 
são precisos cuidados nas visitas ao 
recém-nascido. 

Há mãe que prefere receber visi-
tas ainda no hospital, mesmo após 
o trabalho de parto ou uma cesárea. 
Foi o caso de Daniela Santos Vaz, do 
setor de recebimento de materiais, 
do prédio 30. Ela deu à luz em de-
zembro e, para apresentar a Laura, 
recebeu os familiares e amigos ainda 
na maternidade. “Foi mais tranquilo. 
Havia um horário específico para vi-
sitas e o suporte da enfermagem, por 
exemplo, no caso de qualquer dúvi-
da com o bebê”, afirma. 

Segundo a médica pediatra Emí-
lia Schmidt Xavier, do VOAM, plano 
de saúde para funcionários e depen-
dentes Volvo, a opção pela visita na 
maternidade ou em casa deve res-
peitar a vontade e o perfil dos pais. 
“Algumas mães preferem ficar sozi-
nha com o bebê nessa primeira fase. 
Outras optam por receber o carinho 
e o suporte de amigos e familiares. A 
decisão é importante e deve ser cla-
ramente anunciada e respeitada por 
todos”, explica.

Daniela conta que sua rotina 
mudou muito. A amamentação nos 
primeiros 15 dias de Laura era fre-
quente. À noite, por exemplo, o bebê 
acordava no mínimo três vezes para 

trocas e mamadas. “No começo o 
sono interrompido causou algum 
cansaço. Por isso, acho importante 
que as visitas em casa ocorram no 
mínimo após duas semanas de vida 
do bebê. A mãe e filho já estão mais 
adaptados à rotina um do outro.”

Para a médica Emília Schmidt 
Xavier, é importante que as visitas no 
início seja apenas das pessoas mais 
próximas. Nos casos dos bebês 
prematuros, elas devem ser adiadas 
até a liberação do pediatra. Outra 
orientação importante é a duração. 
“A visita deve ser rápida para não 
atrapalhar os cuidados da mãe com 
o bebê”, recomenda.

A primeira medida para os visitan-
tes é fazer a correta higienização das 
mãos em casa ou na maternidade. 
Mesmo assim, deve-se evitar segu-
rar, beijar e tocar as mãos da criança. 
“Nesta fase, o bebê ainda não tomou 
vacinas e é bastante frágil quanto à 
imunidade. Por isso, o toque é con-
traindicado”, explica a pediatra. Pes-
soas com sintomas de qualquer tipo 
de doença contagiosa ou mesmo 
resfriados não devem visitar recém-
-nascidos em nenhuma hipótese.

Uma das dicas de Daniela, que é 
mãe de primeira viagem, é sobre o 
agendamento das visitas ao recém-
-nascido. É importante telefonar an-
tes e verificar com a família qual a 
hora mais oportuna. Evite chegar em 
momentos como o banho da criança 
ou a amamentação. “Nesta fase, es-
tamos compreendendo o que cada 
gesto ou choro significa. Se é fome, 
hora de trocar as fraldas, se a crian-
ça está com cólica ou qualquer mal 
estar. É uma etapa importante e que 
exige tranquilidade para mãe e filho”, 
afirma. Para ela, os palpites sobre 
a forma de cuidar do bebê também 
são dispensáveis. 

OITO DICAS PARA 
A HORA DA VISITA

1. Verifique com an-
tecedência se os pais 
desejam a visita na ma-
ternidade ou em casa.
2. Telefone antes de 
visitar o bebê.
3. Evite chegar no 
horário das refeições da 
família ou da amamen-
tação do bebê.
4. Não vá se estiver 
doente.
5. Higienize as mãos 
logo ao chegar.
6. Só segure o bebê no 
colo se a mãe permitir 
ou oferecer.
7. Nunca toque nas 
mãos ou no rosto do 
bebê.
8. Faça uma visita rápida 
e não dê conselhos ou 
palpites. 

Etiqueta



O Vikingfamília 3JUL/AGO 2016

O TEMPO CERTO
Daniela e Laura: “Acho 
importante que as visitas em 
casa ocorram no mínimo após 
duas semanas de vida do bebê



prepare as malas

programação da av  agenda julho 2016Associação dos 
Funcionários da Volvo
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Oriente-se Horários de espaços e atividades na Associação Viking

10h às 22h

16h às 23h

16h às 22h

16h às 23h30

14h30 às 22h30

10h às 22h

16h às 23h

16h às 22h

16h às 23h30

14h30 às 22h30

10h às 22h

16h às 23h30

16h às 23h

16h às 22h

14h30 às 22h30

10h às 2h

16h às 24h

16h às 23h30

10h às 24h

10h às 19h

16h às 1h

14h30 às 22h30

10h às 2h

10h às 19h

10h às 18h

10h às 22h

10h às 22h

10h às 18h**

**Domingos e feriados

10h às 19h

10h às 18h

Bar*
Churrasqueiras
Empório do Churrasco
Salão de festas
Quadras esportivas

* Transmissão dos Jogos do Brasileirão, Séries A e B

L O C A I S

18h30 às 19h

14h às 17h

16h
17h30 às 18h30

17h30

 16h30 e 17h45

18h30 às 19h

14 às 17h

16h
17h30 às 18h30

17h30

 16h30 e 17h45

18h30 às 19h

16h
17h30 às 18h30

13h às 18h

9h às 12h

9h as 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 futebol
Ginástica (Step, Local, Jump)
Zumba
Musculação manhã
Musculação tarde
Yoga

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo

Cozinha Fácil

Cascanéia em dezembro 

É truco! 

Noite de Poker 

Balada Viking  

Aqueça no inverno

Dia 5

Dia 8

Dia 13

Dia 23

Dia 11

Aprenda a preparar um cardápio 
completo em um curso rápido e surpre-
enda os amigos. As inscrições podem 
ser feitas pela intranet. 

A 6ª etapa do Torneio de Truco para 
o ranking 2016 acontece no Soccer 
Bar. As inscrições podem ser feitas an-
tes dos jogos e os vencedores levam 
para casa uma costela. 

O campeonato promovido pela AV 
movimenta o Soccer Bar a partir das 
17h30.  Atenção: as vagas são para 
maiores de 18 anos e limitadas a 40 
jogadores.

A moçada de 12 a 17 anos já tem 
programação para este sábado: é a Ba-
lada Viking, agora sempre no Soccer 
Bar. Dois aniversariantes do mês po-
dem convidar até 15 amigos para co-
memorar a data. A reserva deve ser feita 
pelo pai ou responsável na intranet. 

Estão abertas na intranet as inscrições para a Colônia de Férias de Inver-
no da AV, de 11 a 15 de julho. São R$ 130 por participante, parcelados 

em duas vezes. Até 200 crianças, com idades de 5 a 12 anos, irão integrar 
atividades educativas, artísticas e de recreação. Meninos e meninas devem tra-
zer na mochila duas mudas de roupas, um par extra de calçados, kit de higiene 
(toalha, sabonete, escova e creme dental), protetor solar e a carteirinha do 
VOAM. Só crianças acompanhadas pelo responsável podem usar o transporte 
da Volvo para participar da colônia. Não é permitido o transporte de menores 
desacompanhados.

O parque aquático em Gaspar, Santa Catarina, já é um clássico entre 
as excursões da AV. Previsto para o final do ano, em 3 de dezembro, 
o passeio inclui o transporte em ônibus executivo, o lanche no ônibus, a 
entrada no parque e o almoço no sistema de buffet livre (exceto bebidas e 
sobremesa). Informações sobre vagas e valores do pacote na intranet.



prepare as malas

programação da av  agenda agosto 2016Associação dos 
Funcionários da Volvo
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Mestre-cuca

Seis!

Poker

Na balada 
Tucunaré 2017 

Para os pais

Dia 9

Dia 12

Dia 17

Dia 20

para os pequenos fale com a gente

Dia 14

Aprenda novas receitas e surpre-
enda os amigos e a família. O curso 
Cozinha Fácil ensina, em uma tarde, 
um cardápio completo e termina com 
a degustação dos pratos. Vagas limita-
das. As inscrições podem ser feitas na 
intranet.

Participe da 7ª etapa do Torneio de 
Truco, no Soccer Bar. Inscrições das 
duplas são aceitas até pouco antes das 
partidas. Os campeões ganham uma 
costela.  

O Soccer Bar recebe mais uma edi-
ção do Torneio de Poker. As inscrições 
são antecipadas, feitas via intranet e li-
mitadas a 40 participantes.  

O DJ Lima comanda mais uma Bala-
da Viking, agora no Soccer Bar. Os su-
cessos do momento vão embalar a fes-
ta, que acontece das 19h30 até 0h30. 
Para comemorar o aniversário com 15 
amigos, peça para o pai ou responsável 
entrar em contato com a AV.

Os brinquedos, como inflável e 
cama elástica, estão à dispo-
sição da criançada nos fins de 
semana na AV. Aos sábados e 
domingos, das 13h às 18h, tem 
atividades de recreação. 

A AV quer estar cada vez mais perto dos associados e dependentes. Por 
isso, faz um cadastramento para manter você cada vez mais informado 
sobre tudo que acontece na associação. Basta entrar no link de cadas-
tramento na página da AV e preencher o nome completo, número de 
celular e endereço de e-mail. Participe! 

Venha homenagear o papai com um domingo especial na As-
sociação Viking, que prepara várias atividades de lazer para 

reunir pais e filhos. Participe!

A tradicional pesca em Presidente Epitácio, no Oeste de São Paulo, já 
tem data marcada para acontecer no ano que vem. A excursão parte de 
Curitiba em 14 de junho e retorna no dia 18 de junho de 2017. O pa-
cote inclui o transporte em ônibus de dois andares, três diárias na Pousada 
Mãe D’Água, quatro cafés da manhã, três almoços e três jantares. Também 
toda a estrutura para a pescaria, com piloteiro, barco, iscas, bebidas e gelo. 
O número mínimo de inscritos são 30 pessoas. Os valores podem ser par-
celados em até 12 vezes com desconto em folha a partir de junho de 2016, 
via autorização de débito online. Para associados, são 12x de R$ 159 e, con-
vidados, 12x de R$ 167. Detalhes e inscrições na intranet ou no site da AV.

FESTA COMPLETA
A data tem diversão para todas as idades



Uma seleção dos eventos que agitam a AV Acontece Associação dos 
Funcionários da Volvo
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Campeonato terá agora edições mensais 

Uma vez por mês, o Soccer Bar 
abre as portas aos participantes 
do Torneio de Poker da AV. As 
40 vagas para o campeonato se 

esgotam rapidamente. Para participar, é preci-
so fazer a inscrição individual na intranet. Os 
resultados e a colocação no ranking são divul-
gados por meio de um grupo no WhatsApp, 
com todos os competidores, além dos meios 
tradicionais de divulgação.

Keniti Kurotake, do departamento de ma-
nufatura, no prédio 40, foi um dos incentiva-
dores para a criação do evento pela AV. Ele 
conta que Curitiba é um dos centros do Poker 
no Brasil e que o esporte exige muita habilida-
de e raciocínio. Como na Volvo já havia gru-
pos interessados no jogo, a proposta de um 
campeonato não demorou a aparecer. “A ideia 
foi unir todos em um grande torneio, que além 
de tudo é uma forma de integrar as pessoas. 

Tempo de Poker
A participação superou as expectativas”, diz. 

Igor Silva, estagiário no prédio 21, é 
um dos participantes mais entusiasmados. 
Está no topo do ranking, em segundo lu-
gar na competição, com o mesmo número 
de pontos do líder. “As partidas são muito 
equilibradas e para avançar agora será pre-
ciso atenção e estratégia na mesa do jogo”, 
diz. O vice-líder vê no evento uma forma de 
conhecer novas pessoas com o mesmo ho-
bbie. “Já jogamos juntos inclusive fora do 
campeonato”, conta.

Podem participar da competição funcio-
nários, dependentes, estagiários, aprendi-
zes e sócios vitalícios acima de 18 anos. É 
preciso ter conhecimento prévio das regras 
do jogo, disputado na modalidade No Limit 
Texas Hold’em. Nela, os jogadores podem 
apostar todas as fichas que possuem a qual-
quer momento. 

EM JOGO
O evento é uma mistura de confraternização e disputa

Dia das Mães na AV
O presente para as mães que vie-

ram à Associação Viking comemorar o 
Dia das Mães foi um conjunto de ativi-
dades para o bem-estar. Teve manicu-
re, massagem, dicas de maquiagem e 
cuidados com a pele para 168 asso-
ciadas e dependentes. 

MOMENTOS
A AV ficou lotada pra comemoração, 
que teve um pouco de tudo

Escolinha 
de tênis

Agilidade, 
concentração, 
coordenação 
motora são alguns 
dos aprendizados 
desenvolvidos com 
a prática do tênis. A 
Escolinha de Tênis 
da AV funciona aos 
sábados, das 9h às 
10h, para crianças 
dos 5 aos 11 anos. 
São separadas 
por faixas etárias. 
Cada uma delas 
trabalha diferentes 
aspectos, como 
conta o professor 
Celso Marchetti: 
“Dos 5 aos 7 anos, 
a atividade é mais 
lúdica, voltada ao 
desenvolvimento psi-
comotor, agilidade e 
socialização. Já dos 
8 aos 11 anos, são 
agregados elemen-
tos mais complexos 
de coordenação 
motora, além de 
disciplina e técnica 
da modalidade”.

As inscrições 
podem ser feitas 
todos os dias com o 
professor pelo e-mail 
celsomarchetti@
hotmail.com ou (41) 
9648-0356. 
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Beto Carrero!

Hopi Hari e Wet’n Wild 

Foz do Iguaçu

Curso de culinária é sucesso entre associados

Campeonato terá agora edições mensais 

Diversão para todas as idades. A viagem será 
em 17 de setembro e inclui a entrada para o par-
que, o transporte de ida e volta e o lanche servido no 
ônibus. São R$ 175 para associados e R$ 185 para 
adultos convidados. O passeio é gratuito para crian-
ças de 0 a 3 anos. Parcelado em até quatro vezes. 

Os parques no interior de São Paulo contam com 
atrações para todas as idades. Entre os destaques do 
Hopi Hari, em Vinhedo, estão as montanhas-russas 
radicais e shows temáticos com super-heróis e per-
sonagens de desenhos animados. O Wet’n Wild, em 
Itupeva, é um parque aquático com diversos toboá-
guas e até uma enorme piscina com ondas. A excur-
são será dos dias 21 a 23 de outubro. O pacote 
inclui ônibus de turismo, uma noite de hospedagem em 
apartamento duplo com café da manhã no Hotel Interci-
ty Premium Vinhedo, um ingresso para cada parque, kit 
lanche e seguro viagem. Atenção: no Hopi Hari há brin-
quedos pagos à parte - Hadkali, Tirolesa e Katakumb. 
Valores e parcelamentos estão na intranet. 

O curso Cozinha Fácil caiu no gosto dos 
associados e dependentes da AV. A pes-
quisa de satisfação sobre o evento ganhou 
9,4. Desde a estreia, em março, o Cozinha 

Fácil atrai cada vez mais participantes que querem apren-
der novas receitas e truques para surpreender a família e 
os amigos. A expectativa inicial, de atender um público 
de 20 interessados a cada minicurso, foi superada. Em 
média, 50 pessoas comparecem a cada edição.

Eros Tuleski, da área de recursos humanos, conta que 
participou da edição em que foram preparados um drink, 

Vá para a cidade no feriado da Proclamação da Re-
pública. A excursão será de 11 a 15 de novembro 
e inclui transporte em ônibus de dois andares, estadia 
no Hotel AVM com pensão completa – café da manhã, 
almoço e jantar. O pacote tem ainda passeios no Parque 
das Aves, nas Cataratas do Iguaçu, Catamarã no lago 
de Itaipu e visitas ao Museu de Cera e à Hidrelétrica de 
Itaipu. Também: idas à Argentina e ao Paraguai. Preços, 
parcelamentos e reservas na intranet.

prepare as malas

Gastronomia na AV
uma paella como prato principal e a torta banoffi como sobre-
mesa. “Foi uma noite muito agradável junto dos colegas. Além 
disso, a chef trouxe informações interessantes sobre a origem 
dos pratos e sobre a forma de escolha dos ingredientes e do 
preparo.” Ele já mostrou o que aprendeu no curso numa reu-
nião com familiares. E não faltaram elogios. “Preparei a torta 
banoffi. A receita foi aprovada por todos, que destacaram a 
suavidade e o sabor da sobremesa.”

O curso, em módulos, ensina menus completos. São R$ 
60 (inclui a aula e todos os ingredientes). Ao final de cada 
etapa, os integrantes são convidados a degustar os pratos. 



Uso de aparelho nos dentes é eficaz, mas requer cuidados

Sorriso em dia

Os cuidados com os 
dentes para que se 
mantenham saudáveis 
e alinhados começam 

ainda na infância. A primeira visita ao 
ortodontista, profissional especializa-
do no diagnóstico e tratamento de ir-
regularidades na posição dos dentes, 
deve ocorrer por volta dos seis anos. 
“Nesse período, é possível evitar e 
sanar danos que seriam agravados 
durante a fase de crescimento, como 
falta de espaço para a troca de den-
tes, mordidas cruzadas ou abertas e 
mandíbula projetada à frente ou re-
traída”, explica a ortodontista Gislana 
Braga Machado, do VOAM, plano de 
saúde Volvo para funcionários e de-
pendentes.

Na consulta, caso seja identi-

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, ou ligue para 3317-7931 e fale com Ariza.

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, 35 9236-6411 . Editora: Ariza Sozzo 
. Grupo Volvo América Latina. Av. Juscelino K. de Oliveira, 2.600, CIC, Curitiba, Paraná, Brasil, CEP 81260-900

ficada a má oclusão, pede-se uma 
documentação ortodôntica (radio-
grafias, fotografias e modelos dos 
dentes). Após a análise, é indica-
do o aparelho mais adequado, que 
pode ser removível ou fixo. 

No primeiro mês são necessárias 
duas ou três visitas ao ortodontista 
para a instalação dos aparelhos. Após 
esse período, as consultas ocorrem 
uma vez ao mês. “Nelas, os aparelhos 
são ativados, ou seja, ajustados para 
promover os movimentos necessários 
para a correção dos dentes. Tam-
bém são avaliados a higiene bucal 
e o andamento do tratamento como 
um todo”, explica a ortodontista. Ela 
destaca ainda que a regularidade nas 
consultas de manutenção é funda-
mental para que o resultado esperado 

seja atingido.
As recomendações de higiene 

para as crianças e adolescentes 
que utilizam aparelho dental são 
bastante simples, mas merecem  
atenção  dos pais. Eles devem su-
pervisionar a escovação  dos den-
tes, o uso do fio dental e o boche-
cho diário com  flúor. Aparelhos 
removíveis devem ser higienizados 
com solução antisséptica.

Além dos cuidados com a higiene, 
também é preciso cuidar da alimenta-
ção. Evite balas, chicletes e alimentos 
muito duros que possam danificar o 
aparelho. 

Esses procedimentos garantem 
um tratamento ortodôntico sem cárie 
nos dentes ou inflamação nas gengi-
vas e o desejado sorriso perfeito.


