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sua saúde
Conheça os cuidados que 
você deve ter para manter 
seus rins saudáveis.

Páginas 2 e 3

Corra para 
participar

Já estão abertas 
as inscrições 
para a Colônia 
de Férias de 
Inverno na AV
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Fique por dentro 
da saúde dos seus 
rins, que também 
está ligada aos 
cuidados com 
o coração

Bem além da 
hidratação

os rins são órgãos vitais 
para o equilíbrio do 
organismo. Filtram o 
sangue para eliminar 

toxinas, regulam a concentração de 
diferentes substâncias no sangue, a 
pressão sanguínea e fazem o balan-
ço químico e de líquidos do corpo. o 
funcionamento inadequado tem con-
sequências graves, que podem levar a 
diálise ou transplante do órgão.

o preocupante é que muitos 
brasileiros não sabem que estão de-
senvolvendo deficiências renais. Es-
timativas da Sociedade Brasileira de 
Nefrologia mostram que elas atingem 
pelo menos 12 milhões de pessoas 
adultas no país, porém 70% delas 
desconhecem que têm doença renal 
crônica. Hoje, o Brasil tem cerca de 
100 mil pessoas que necessitam re-
alizar diálise para continuarem vivas, 
enquanto aguardam um transplante. 
“A doença renal crônica é silenciosa 
e muitas vezes se manifesta apenas 
através de sinais e sintomas inespe-
cíficos, como anemia, falta de apetite 
e de disposição, que podem ocorrer 
mesmo sem uma redução da quan-
tidade ao urinar. Além disso, esses 
sintomas costumam aparecer numa 
fase tardia. Portanto, grande parte dos 

pacientes só identifica o processo 
quando cerca de 80 a 90% da fun-
ção renal está comprometida”, alerta 
o médico nefrologista Fellype Barreto.

os grupos mais expostos ao risco 
de desenvolver a doença renal crôni-
ca são os idosos, obesos ou pessoas 
com sobrepeso, diabéticos e hiper-
tensos. os adultos acima de 40 anos 
e os idosos com mais de 60 anos 
são os mais predispostos. “Existe 
uma associação estreita entre as fun-
ções cardíaca e renal, por isso preve-
nir as doenças cardiovasculares, com 
controle de peso, da pressão arterial, 
do colesterol e não fumar são formas 
de diminuir as chances de doenças 
renais”, diz o médico.

o acompanhamento regular de 
profissionais de saúde é importante 
na identificação precoce de altera-
ções na função renal. Rins deficientes 
não filtram corretamente o sangue e 
permitem que as toxinas se acumulem 
no sangue e circulem no organismo. 
Exames laboratoriais simples, como 
a dosagem dos níveis de creatinina 
e de ureia, são recomendados. Nos 
exames periódicos de saúde, todos 
os funcionários da Volvo fazem dosa-
gem de creatinina no sangue, exame 
que avalia a função dos rins.

Reduzir a ingestão de sal, de ali-
mentos industrializados e de proces-
sados, não exceder na ingestão de 
proteínas e beber ao menos dois litros 
de líquidos por dia são medidas que 
contribuem para prevenir doenças 
nos rins. A atenção deve ser redobra-
da com os idosos com alterações nos 
mecanismos da sede e dificuldades 
de locomoção. Isso limita o acesso à 
água. Para esse público, os líquidos 
devem ser ofertados constantemente.

FIque Atento
Cinco sintomas que 
chamam a atenção em 
doenças renais crônicas

1. Pressão alta de difícil controle

2. Edemas ou inchaços

3. Urina espumosa

4. Redução no volume da urina

5. Sangue na urina
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sAIbA mAIs
Cálculos renais 

Popularmente conhecidos como pedras nos rins, têm no 
histórico familiar um importante componente. “Na maior 
parte das vezes, elas surgem quando há uma alteração 
no metabolismo renal e ocasiona, por exemplo, o aumen-
to dos níveis na urina de cálcio e oxalato ou a diminuição 
se substâncias que impedem a formação do cálculo, 
como o citrato”, explica o nefrologista Fellype Barreto.  

Entre os sintomas dos cálculos renais estão a presença 
de sangue na urina e a cólica nefrética. A saída dos 
cálculos dos rins pode ser bastante dolorosa e provocar 
cólicas intensas. A infecção urinária de repetição é uma 
possível complicação dos cálculos renais. o tratamento 
das crises pode ser feito com medicamentos para aliviar 
os sintomas ou procedimentos como a fragmentação 
das pedras e a retirada por meio cirúrgico. Para evitar, a 
recomendação é controlar a ingestão de alimentos com 
excesso de cálcio e sódio e a ingestão de líquidos de 
dois a três litros de líquidos diariamente.

Cuidados com os pequenos 

Não são apenas os adultos que podem sofrer com doen-
ças nos rins. Nas crianças, as deficiências mais frequen-
tes são a enurese noturna (xixi na cama) e as infecções 
urinárias. “o xixi na cama pode acontecer até os 5 anos. 

A partir daí, é preciso estar atento e investigar as causas, 
pois nem sempre a causa é psicológica ou de preguiça 
da criança”, comenta a nefrologista pediátrica Enaira Ro-
cha. “As infecções urinárias de repetição também devem 
ser investigadas. Podem estar relacionadas a malforma-
ções do trato urinário.”

os exames mais frequentes para avaliação de crianças 
são o parcial de urina e a urocultura, além da ultrassono-
grafia das vias urinárias. os pais devem estar atentos à 
cor da urina, que deve ser clara; à frequência, à quantida-
de e também a queixas de dor ou ardência ao urinar.

os cálculos renais, ou pedras nos rins, também podem 
aparecer nos pequenos, assim como a hipertensão 
arterial. Geralmente a presença dos cálculos está ligada 
a fatores genéticos e ao consumo excessivo de sódio na 
dieta. Por isso, mantenha uma alimentação mais natural.

os pais devem levar regularmente as crianças ao pedia-
tra para as consultas e exames de rotina. Nas consultas, 
a avaliação da pressão arterial e de edemas sem motivo 
aparente pode auxiliar na indicação do acompanhamento 
de um nefrologista. Toda criança acima de 3 anos deve 
ter a pressão arterial aferida ao menos uma vez por ano. 
“A maior parte dos casos de doenças renais crônicas na 
infância é ocasionada por malformações urológicas, e 
quanto antes forem identificadas, melhoram as chances 
de tratamento e prevenção da evolução para insuficiência 
renal crônica”, conclui a médica.

COM OU SEM SEDE
Beber ao menos dois litros de líquidos 
por dia é uma das recomendações dos 
médicos para evitar doenças dos rins
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segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo
18h20 às 19h

15h às 20h

14h às 17h

06h30 às 13h

16h e 17h30

12h às 13h 12h às 13h

15h15, 16h30 e 17h45

15h às 20h

10h às 22h

17h30 às 19h30 9h às 11h

06h30 às 13h

16h às 23h

16h às 23h

8h30, 14 e 19h

16h às 24h

14h30 às 22h30

18h20 às 19h

15h às 20h

10h às 22h

14 às 17h

06h30 às 13h

16h às 23h

16h às 23h

16h e 17h30

16h às 24h

12h às 13h

14h30 às 22h30

15h15, 16h30 e 17h45

15h às 20h

10h às 22h

8h30, 14 e 19h

16h às 24h

06h30 às 13h

16h às 23h

16h às 23h

14h30 às 22h30

18h20 às 19h

15h às 20h

10h às 2h

06h30 às 13h

16h às 24h

16h às 24h

10h às 24h

10h às 20h

16h e 17h30

16h às 1h

14h30 às 22h30

10h às 18h

9h às 12h

10h às 2h

8h às 12h

9h30 às 12h

10h às 19h

10h às 18h

10h às 18h

10h às 22h

10h às 22h

10h às 18h

10h às 19h

10h às 18h

oriente-se Confira os horários e atividades da AV.

Alongamento
Atleta do Futuro
Atividades recreativas
Capoeira
Condicionamento físico
Cumbucão futebol sintético
escolinha de futebol
Ginástica (step, Local, Jump)
musculação manhã
musculação tarde
Yoga

bar*
Churrasqueiras
empório do Churrasco
salão de festas
quadras esportivas
* transmissão dos Jogos do brasileirão, séries A e b

AtIVIDADes

LoCAIs

Colônia de Férias de Inverno 
Estão abertas na intranet as inscrições 

para a Colônia de Férias de Inverno da AV, 
de 13 a 17 de julho. São R$ 120 por parti-
cipante, parcelados em duas vezes. Para 250 
crianças, com idades de 5 a 12 anos, haverá 
atividades educativas, artísticas e de recrea-
ção. É preciso trazer na mochila duas mudas 
de roupas, um par extra de calçados, kit de hi-
giene (toalha, sabonete, escova e creme den-
tal), protetor solar e a carteirinha do VoAM. o 
acantonamento, por causa do frio, é apenas 
para os de 9 a 12 anos. Somente crianças 
acompanhadas pelo responsável podem usar 
o transporte da Volvo para chegar à colônia. 
Não é permitido o transporte de menores de-
sacompanhados.

Aproveite o feriado de Corpus Christi do ano que 
vem em Foz. A excursão especial inclui transporte em 
ônibus dois andares, estadia no Hotel AVM com pen-
são completa (café, almoço e jantar), passeios de Ca-
tamarã no Lago de Itaipu, visita à usina, ao Parque das 
Aves, às Cataratas, ao Museu de Cera, à Argentina e 
compras no Paraguai. Para associados, são R$ 252 ou 
12 de R$ 21 (crianças até 4 anos); R$ 828 ou 12 de 
R$ 69 (de 5 a 10 anos); R$ 1.200 ou 12 de R$ 100 
(adultos). Convidados: R$ 270 ou 12 de R$ 22,50 
(crianças até 4 anos); R$ 858 ou 12 de R$ 71,50 ( de 
5 a 10 anos) e R$ 1.260 ou 12 de R$ 105 (adultos). 
Vagas são limitadas. Detalhes na intranet. 

truco para todos

Venha correr

Para dançar

De 25 a 29 de maio

dia 10

dia 19

dia 18

Foz do Iguaçu 2016

6ª etapa do Torneio de 
Truco para o ranking 2015, 
no Soccer Bar. Inscreva-se 
até antes das partidas. Ven-
cedores ganham uma costela. 
o ranking dos Torneios do 1º 
turno e da Madrugada foi uni-
ficado. os pontos classificam 
as duas melhores duplas para 
o torneio regional do SESI.

Competição do Circuito 
das Indústrias, etapa Novozy-
mes (10 km). Atletas têm as-
sessoria da AV para inscrições 
e toda assistência no dia da 
prova. Inscrições na intranet.

Balada Viking no salão Vip, 
para os dependentes de 12 a 
17 anos. Dois aniversariantes 
do mês podem trazer até 15 
convidados. Reserva pelo pai 
ou responsável na intranet. 

dia 13

happy hour

Festa Julina Atenção. 
Foi transferida do dia 13/6 
para 25/7 (sábado). 

Toda sexta, exceto feriados, 
tem happy hour no Soccer 
Bar. A partir das 18h até as 
22h, som ao vivo com diferen-
tes estilos e petiscos.

ALEGRIA A garotada se diverte
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EXPERIÊNCIA ÚNICA 
o espetáculo das águas
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não esqueça
Para participar de to-
das as sextas especiais 
e Baladas Viking na AV, 
os associados preci-
sam apresentar o cra-
chá e os dependentes, 
a carteira do VoAM e 
um documento com 
foto. Para convidados,  
é preciso retirar o in-
gresso com antece-
dência e apresentar 
documento com foto 
na entrada do evento.

Para os PeQuenos
Os brinquedos 

infláveis e camas 
elásticas estão à 
disposição dos 
pequenos aos fins 
de semana na AV. 
Aos sábados e do-
mingos, das 10h 
às 18h, aconte-
cem atividades de 
recreação. 

É truco!

na balada  

Comemore o Dia dos Pais

dia 14

dia 29

dia 9

A 7ª etapa do Torneio de 
Truco unificado acontece no 
Soccer Bar. As inscrições 
das duplas são feitas pouco 
antes das partidas e os cam-
peões recebem uma costela 
como prêmio.  

19 de setembro | excursão Beto carreiro o sábado será de pura di-
versão para toda a família. A excursão inclui o transporte 
terrestre, a entrada no parque e o lanche no ônibus. São 
R$ 140 para associados e R$ 150 para convidados, par-
celados em até quatro vezes. Para crianças de até 3 anos, 
os valores são especiais. Informações com Tatiane Co-
chinski, no ramal 8990, depois das 14 horas, e pelo e-mail  
tatiane.cochinski@consultant.volvo.com.

7 de novembro | dia em cascaneia Participe com a família e amigos de 
uma divertida excursão. o passeio inclui entrada no parque 
aquático, transporte em ônibus executivo, lanche no ônibus 
e almoço com buffet livre (bebidas e sobremesas não estão 
incluídas). São R$ 155 para associados e R$ 165 para con-
vidados. Associados de 4 a 10 anos, R$ 115, e convidados, 
R$ 125. Crianças de até 3 anos, R$ 70. Até 2 anos é de gra-
ça, mas a viagem é no colo dos pais ou responsáveis. Pode 
ser parcelado em até seis vezes. Informações na intranet.

A galera de 12 a 17 
anos vai dançar ao som das 
pick-ups do Dj Lima em mais 
uma Balada Viking, das 19h30 
até 0h30, no Salão Vip. Para 
comemorar o aniversário com 
15 amigos, o pai ou responsá-
vel deve contatar a AV.

Faça uma homenagem ao seu pai 
com um domingo especial na AV. o 
cardápio para o almoço terá pratos prin-
cipais como mignon ao molho madeira, 
lasanha à bolonhesa, frango e peixe; 
acompanhamentos como farofa, batata 
palha, arroz branco e à grega; um varia-
do buffet de saladas e salada de frutas 
como sobremesa. o serviço inclui ainda 
o consumo de refrigerante e de água. 
São R$ 30 por adulto e de R$ 15 para 
crianças de 5 a 10 anos. Menores de 5 
anos não pagam. Além do almoço, ativi-
dades de lazer estão programadas para 
reunir pais e filhos. Participe. FARTURA o almoço é uma atração

venha curtir um ótimo happy hour na aV
Todas as sextas, ex-

ceto nos feriados, tem 
happy hour no Soccer 
Bar. A partir das 18 até 
às 22 horas, o som ao 
vivo toma conta do es-
paço, sempre com dife-
rentes estilos musicais. 
Comece bem o fim de 
semana. Nos dias em 
que há Truco da Madru-
gada, a música prosse-
gue até as 2h30.

Fique atento

meia maratona
dia 29

Nos dias 29 e 30, um gru-
po da AV irá participar da Meia 
Maratona do Rio de janeiro. A 
prova tem 21 km e também há 
a opção de participar da corri-
da com percurso de 5 km. o 
pacote inclui passagem aérea, 
traslados, hospedagem com 
café da manhã, a inscrição e 
o kit do participante, além do 
almoço de domingo. São R$ 
970. As vagas são limitadas. 
Informações com Leandro 
Moreira, na AV, pelo telefone 
3317-3722.

UM BOM LUGAR o ambiente moderno do Soccer Bar



uma seleção dos eventos que agitam a aV acontece Associação dos 
Funcionários da Volvo

UM DOMINGO ESPECIAL

A Casa Cultural da 
AV foi transformada 

em um verdadeiro salão de 
beleza para presentear as 
mães. Além dos serviços 
de manicure, massagem e 
dicas de maquiagem e cui-
dados com a pele, quem 
passou por ali pode renovar 
o visual com corte de cabe-
lo e escova caprichados. 
Angélica Silvério, esposa 
do funcionário Gilmar da 
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Dia das Mães teve almoço saboroso e oportunidade única de renovar o visual

a Fórmula 1 dos oceanos almoço muito especial
Os funcionários Volvo que viajaram até Itajaí (SC) 

em 11 de abril para acompanhar a etapa brasileira da 
12ª Volvo Ocean Race gostaram do que viram, mostra 
a pesquisa de satisfação da AV (nota 9,13 ao passeio). 
Quem foi à Vila da Regata conheceu de perto barcos, 
atletas e toda a estrutura do evento. “A visita guiada foi o 
ponto alto, em que pude conhecer mais detalhes sobre 
a competição. Foi tão interessante que retornei no fim 
de semana seguinte, acompanhado da minha família”, 
contou Edson Tulescki, que trabalha no prédio 140. 

Para começar bem o fim de semana, o Soccer Bar convi-
da os associados para o almoço especial de sexta-feira. “A 
cada semana, são servidos pratos variados como feijoada, 
comida mineira e festival de massas. E a adesão superou 
as expectativas”, conta Márcio de Oliveira Alecrim, que co-
manda o restaurante. Ele pede que os interessados façam 
reservas com antecedência para um melhor planejamento. 
Basta entrar em contato com o Soccer Bar.

Costa, da área de pintura, 
não perdeu tempo e mu-
dou o corte. “Essa é minha 
estreia na festa e adorei. 
Estou com mais 23 pesso-
as e, enquanto os homens 
preparam o churrasco, as 
mulheres aproveitam o dia 
de cuidados na AV”, conta 
a mãe da pequena Evellyn, 
de 5 anos.

No Salão de Festas, o 
almoço especial foi sabo-

reado por 300 pessoas. 
Franciele veio com a filha 
Yasmin e com o marido 
Adriano Micrute, funcio-
nário da área de logística. 
“Todos aproveitam. Além 
dos pratos caprichados, 
ainda tem diversão para a 
garotada e atividades fe-
mininas para que as mães 
curtam bastante o seu dia”, 
comentou Adriano.

Fabiana Rodrigues, da 

área financeira da AV, pas-
sou o primeiro Dia das Mães 
com o pequeno Miguel, de 8 
meses. A família inteira veio 
comemorar a data. “É um 
dia muito especial e nada 
melhor do que estar cerca-
da de carinho num ambiente 
gostoso e familiar”, comen-
tou a jovem mãe. A tarde foi 
encerrada com um divertido 
bingo, que reuniu as famílias 
e distribuiu vários prêmios.

DIA DE BELEZA
Entre tantas atrações para 
as mães, cortar e cuidar dos 
cabelos foi uma delas 
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RENOVE SUA SAÚDE

o Núcleo Viking de 
Basquete traba-

lha não só para descobrir 
talentos e novos atletas: é 
um projeto voltado a formar 
cidadãos, que hoje soma 
150 alunos. A escolinha 
de basquete ensina os fun-
damentos do esporte para 
surdos e ouvintes de 8 a 17 
anos e também para adul-
tos, de 18 a 59 anos. 

os treinos para o públi-
co infanto-juvenil ajudam a 
desenvolver as capacida-

Participe do Núcleo Viking de Basquete, um esporte para crianças e adultos

copa Viking de sintético é sucesso
A Copa Viking de Futebol Sintético movimentou os 

fãs na AV. As finais foram nos dias 25 e 30 de abril. Na 
primeira divisão, a equipe campeã foi a Locomotiva F.C., 
com placar de 5 a 2 sobre o P.S.VM. Em terceiro ficou a 
Inter de Milão. Os artilheiros, com oito gols marcados, 
foram Diogo Santos e Lucas Poletto, da equipe Inter de 
Milão. Já o título de melhor goleiro ficou com Reginaldo 
Pontes, da Locomotiva F.C. (oito gols em oito jogos). Na 
segunda divisão, o time Amigos do Prédio 10 venceu a 
competição, seguido pelo O$tentação F.A. e pelo Real 
Bus. O artilheiro foi André Goinski, da equipe Real Bus, 
com nove gols. Já o melhor goleiro, Clevenil Freitas, 
também da Real Bus, com 10 gols sofridos em seis 
partidas. Além das medalhas, as equipes campeãs rece-
beram como prêmio um vale para consumo no Soccer 
Bar de R$ 300 e as segundas colocadas, R$ 150. 

des físicas e psicológicas. 
já os adultos jogam em 
busca de mais qualidade 
de vida por meio do espor-
te. “Além da atividade física, 
essa é uma maneira de am-
pliar o grupo social e con-
fraternizar”, conta o coorde-
nador do projeto, professor 
Adair Rocha.

os treinamentos acon-
tecem de acordo com a 
faixa etária e trabalham a 
coordenação, o condiciona-
mento físico e as regras do 

basquete. As aulas são na 
sede da AV e na Escola Mu-
nicipal Centro de Educação 
Integral ulisses Falcão Viei-
ra. Também na Escola Cen-
trau, no Tarumã, que partici-
pa do projeto com alunos 
da educação especial, com 
deficiência auditiva.  Para 
novas inscrições basta 
entrar em contato com o 
professor Adair pelo e-mail 
franada_60@hotmail.com 
ou pelo site www.vivermais.
esp.com.br.

Movimente-se
Dias e horários das aulas

segundas e sextas-feiras 
Escola ulisses Vieira Falcão 
17h30 8 a12 anos
18h30 13 a 17anos 

quartas-feiras 
Associação Viking 
18h30 13 a 17 anos feminino
19h30 13 a 17 anos masculino 
21h Adultos de 18 a 59 anos

escola Centrau, no tarumã 
(Para crianças surdas)
Quinta-feira 
14h às 16h30 6 aos 15 anos 

OS CAMPÕES Locomotiva FC e Amigos do Prédio 10

PARA TODOS o Núcleo Viking de Basquete 
da AV é um projeto que forma cidadãos



Comparecer a consultas marcadas 
melhora o atendimento para todos

5 dicas para a 
sua consulta

Compromisso 
agendado

Você já precisou an-
tecipar uma consul-

ta e só conseguiu porque 
alguém avisou com antece-
dência que não poderia ir? 
Essa é uma situação que 
mostra a importância de 
desmarcar ou de reagen-
dar uma visita ao médico. 
Desta forma, um paciente 
que necessite de atendi-
mento mais imediato pode 
conseguir um horário.

o VoAM, plano de 
saúde da Volvo para fun-

FALE COM A AV Para saber mais sobre a programação da AV, ligue para 3317-8990 ou 3317-8994.

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 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 . Editoras: Ariza Sozzo e 
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1. Programe-se com 
antecedência para 
comparecer ao aten-
dimento.

2. Marque as con-
sultas na agenda ou 
coloque lembretes e 
alertas da data e do 
horário em seu com-
putador ou celular.

3. No momento 
do agendamento, 
questione a clínica 
sobre as regras para 
desmarcar o atendi-
mento. Alguns locais 
exigem 24h ou 48h 
de antecedência para 
o cancelamento.

4. Quando souber 
que não poderá 
comparecer ao 
atendimento, procure 
desmarcar o mais 
brevemente possível.

5. Em caso de 
dúvidas, procure 
informações junto ao 
VOAM pelo telefone 
0800 643 8586.

cionários e dependentes, 
lembra aos beneficiários 
que a desistência de con-
sultas sem aviso prévio 
prejudica toda a rede de 
atendimento. Perder uma 
consulta agendada traz 
prejuízos ao paciente, ao 
médico e também a outros 
beneficiários do plano de 
saúde. “É preciso que os 
beneficiários estejam cons-
cientes da necessidade de 
desmarcar ou reagendar 
consultas e procedimen-

FIQue atento

tos. o prazo pode variar de 
24 a 48 horas antes da data 
e hora marcadas”, alerta 
Alessandra Buiar, da área 
de benefícios do DSSMA 
(Departamento de Saúde, 
Segurança e Meio Ambien-
te) da Volvo. “Este é o prazo 
necessário para recolocar 
outro paciente, que muitas 
vezes estava em lista de 
espera e uma manifestação 
clara de respeito ao profis-
sional que irá atendê-lo”, 
explica.

Importante lembrar que 
o não comparecimento sem 
aviso prévio pode gerar a 
cobrança integral da consul-
ta para o titular do plano.


