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Taedes aegypti

Combate ao mosquito
é a melhor maneira de 
previnir as doenças que
ele causa.
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A chegada do outono,
com temperaturas um
pouco mais amenas,

não é motivo para relaxar no
combate ao mosquito Aedes
aegypti, transmissor de doen-
ças como a dengue, a zika e a
febre chikungunya. Pelo con-
trário: cada vez mais adap-
tado ao ambiente urbano, o
inseto aproveita os cantinhos
em que há água parada – seja
limpa ou não, para depositar
os ovos. O desenvolvimento
do mosquito, do ovo até a
forma adulta, leva de três a
sete dias, tempo que varia de
acordo com a temperatura e
quantidade de chuvas. Por
isso, a luta para eliminar os
focos de larvas e de mosqui-

tos é de todos e deve ser per-
manente. Manter uma rotina
semanal de vistoria em locais
que podem se transformar
em focos é um hábito que
deve ser incorporado.
“Quando eliminamos os lo-
cais e condições em que pos-
sivelmente os ovos dos mos-
quitos se desenvolvam, esta-
mos prevenindo três doenças
diferentes, além de suas com-
plicações”, explica o médico
Sergio Lazarini, do ambula-
tório Volvo.
“Como não existe trata-

mento específico, nem vacina
para essas doenças, a melhor
estratégia de prevenção no
momento é o combate à pro-
criação dos mosquitos”, alerta.

Todos têm que 
participar do combate
ao Aedes aegypti

Sem trégua



PERIGO GIGANTE
Larvas do Aedes aegypti. 
Do ovo até o mosquito, o 
desenvolvimento se dá em, 
no máximo, sete dias. E a 
chegada do outono não é 
razão para relaxar no combate. 
O Aedes está cada vez mais
adaptado às áreas urbanas

GUIA RÁPIDO CONTRA O AEDES
n Conheça as três doenças que o mosquito transmite e seu sintomas

ZIKA
Os principais sintomas são febre, dores no corpo, manchas na pele. Até 80% das pes-
soas infectadas não sentem nada, ou seja, são assintomáticas. Há grandes preocupações
com complicações neurológicas que acontecem com alguns dos doentes: a síndrome de
Guillain-Barré, uma condição que causa paralisia, e a microcefalia, uma malformação con-
gênita que pode acometer filhos de gestantes que tiveram zika durante a gravidez.

FEBRE CHIKUNGUNYA 
Os principais sintomas são febre, dores nas articulações (mais intensas que na dengue),
dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele. As dores nas articula-
ções podem permanecer por semanas após a doença. Cerca de 30% das pessoas não
desenvolvem sintomas. 

DENGUE 
No ano passado, o Brasil registrou 1,58 milhão de casos. Os sintomas da doença são:
febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores nas costas. Às vezes, aparecem man-
chas vermelhas no corpo. Em casos graves, o doente pode ter sangramentos, dor abdomi-
nal, vômitos persistentes, entre outros. Pode levar à morte.

n Como prevenir

Para ajudar nas ações de combate, confira algumas dicas práticas de combate ao mos-
quito. E um alerta: os ovos podem resistir em ambiente seco por até 450 dias e eclodir
em contato com a água. Por isso, é preciso higienizar adequadamente áreas de acúmulo
de água ou eliminá-las. 

1. As calhas precisam ser limpas regularmente para evitar entupimentos e o acúmulo de fo-
lhas e galhos, que podem reter água.

2. O vaso sanitário deve ser higienizado com água sanitária. Mantenha a tampa fechada
quando não estiver em uso.

3. As piscinas devem ter a água limpa e tratada. No caso de piscina de plástico, quando fora
de uso, limpe e guarde em lugares cobertos.

4. Ao notar alguma abertura em troncos de árvores, feche com areia ou cimento. Caso ob-
serve em parques ou ruas, avise as autoridades competentes do bairro.

5. Não guarde pneus em casa. Se você tem um balanço de pneu para crianças, faça um furo
na base para que não acumule água.

n Saiba mais

Acesse endereços para vídeos curtos, com menos de dois minutos, que ensinam a com-
bater o Aedes.

1. As caixas d’água devem ser higienizadas ao menos a cada seis meses e não podem ter
frestas. Em caso de contaminação, esvazie e limpe bem as paredes com uma escova e
água e sabão. 
http://bit.ly/1MrrnOJ

2. Lembre sempre da vasilha de água do seu animal de estimação. Ela deve ser limpa ao
menos duas vezes na semana. Jogue fora a água e lave bem com água e sabão.
http://bit.ly/1SmyjvY

3. A geladeira também pode esconder criadouros. Alguns modelos possuem uma bandeja
para recolher água do degelo. Retire a bandeja e higienize com água e sabão.
http://bit.ly/1RtXlZP

4. Nos vaso de planta é preciso colocar areia nos pratinhos para evitar o acúmulo de água.
Ela deve ser reposta regularmente para que não apareçam ovos e larvas do mosquito.
http://bit.ly/1MIrErB

5. O ralo dos banheiros também pode abrigar focos do mosquito. Coloque sempre água sa-
nitária no local. Se não utilizar o ambiente, cubra o ralo.
http://bit.ly/1RC85lR

6. Evite plantas que retenham água, como as bromélias, principalmente dentro de casa.
http://bit.ly/1RtXtZk
(Fonte: Ministério da Saúde)

n Para as mulheres

O risco da microcefalia e recomendações a grávidas ou com possibilidade de engravidar.

1. Evite horários e lugares com presença de mosquitos.
2. Use roupas que protejam a maior parte do corpo.
3. Use repelentes e permaneça em locais com barreiras para entrada de insetos, como telas

de proteção ou mosquiteiros.
4. Além disso, é importante informar o médico sobre qualquer alteração em seu estado de

saúde.

PREVENÇÃO
A melhor estratégia
de prevenção 
no momento é o
combate à 
procriação dos
mosquitos
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PROGRAMAÇÃO DA AV AGENDA MAIO 2016

n DIA 8

Dia das Mães

ORIENTE-SE Horários de espaços e atividades na Associação Viking

n DIAS 4 E 18 - SEMPRE ÀS QUARTAS
Poker
O torneio de poker, a partir das 17h30 no
Soccer Bar, está a todo vapor. As inscrições
são limitadas a 40 jogadores e devem ser
feitas pela intranet. 

n DIA 8
Toma seis!
O torneio de truco para o ranking 2016
chega à quarta etapa. Partidas a partir da
18h, no Soccer Bar. Inscrições até antes
dos jogos. O vencedor ganha uma costela. 

n DIA 14
No ritmo
Balada Viking para a garotada de 12 a 17
anos, no Salão VIP. Dois aniversariantes do
mês comemoram a data com 15 convidados.
O bolo é presente da AV. O pai ou responsá-
vel deve fazer a reserva pela intranet.

CONFIRA 
O CARDÁPIO

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo
A T I V I D A D E S

Alongamento 18h20 às 19h – 18h20 às 19h – 18h20 às19h – –

Atletas do Futuro 14h às 17h – 14h às 17h – – – –

Atividades recreativas – – – – – 13h às 18h 13h às 18h

Capoeira – 16h30 às 17h45 – 16h30 às 17h45 – 9h às 12h –

Condicionamento físico 16h30 às 17h45 – 16h30 às 17h45 – – –

Escolinha de futebol – – – – – 9h às 12h –

Ginástica (Step, Local, Jump) 16h – 16h – 16h – –

Zumba 17h30 – 17h30 – 17h30 – –

Musculação manhã 6h30 às 13h 6h30 às 13h 6h30 às 13h 6h30 às 13h 6h30 às 13h – –

Musculação tarde 15h às 20h 15h às 20h 15h às 20h 15h às 20h 15h às 20h – –

Yoga 12h às 13h – 12h às 13h – – – –

L  O  C  A  I S

Bar* – 16h às 23h30 16h às 23h30 16h às 23h30 16h às 1h 10h às 19h 10h às 19h

Churrasqueiras – 16h às 23h 16h às 23h 16h às 23h 16h às 24h 10h às 24h 10h às 22h

Empório do Churrasco – 16h às 22h 16h às 22h 16h às 22h 16h às 23h30 10h às 19h 10h às 18h**

Salão de festas – 10h às 22h 10h às 22h 10h às 22h 10h às 2h 10h às 2h 10h às 22h

Quadras esportivas – 14h30 às 22h30 14h30 às 22h30 14h30 às 22h30 14h30 às 22h30 10h às 18h 10h às 18h

* Transmissão dos jogos do Brasileirão, série A e B. ** Domingos e feriados

Entradas
• Brócolis gratinado,
maionese de batatas,
agrião, cenoura 
refogada, 
pepino japonês

Guarnições
• Arroz branco, arroz
Philadelphia (com 
frutas), feijão preto, 
talharim ao 
mediterrâneo 
(apimentado), nhoque 
4 queijos, lasanha 
à bolonhesa

Carnes
• Ragu de mignon, filé 
de frango grelhado,
iscas de tilápia 

Sobremesa
• Mousse de
maracujá/chocolate.

GP do Brasil
Os apaixonados pela Fórmula 1 já podem fazer as inscrições para a excursão ao GP do
Brasil. A corrida será em 13 de novembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e é a
penúltima da temporada. O pacote de viagem inclui passagem aérea, traslados entre o
aeroporto, o hotel e o autódromo, estadia com café da manhã e ingressos. São R$ 1.450
para associados e R$ 1.650 (convidados). O valor pode ser parcelado. Informações e
inscrições na intranet.

AAV prepara uma homenagem especial para
as mães. No Soccer Bar, um cardápio ca-

prichado espera você. É preciso fazer as reser-
vas com antecedência na página da AV na in-
tranet até o dia 5 de maio. Também estão pro-
gramadas atividades femininas para as mães e
convidadas no Salão de Festas, com manicure,
quick massage e dicas de maquiagem. Haverá
um bingo no Soccer Bar a partir das 15h. As
mães ganham a primeira cartela para concorrer
aos prêmios. E, para a diversão da garotada,
vai ter atividade na Rua do Lazer.



n DIA 11

É Festa Junina, sô

Olha a chuva! Olha a cobra! As tradições juninas, como as cantigas,
a quadrilha, as comidas típicas e as brincadeiras vão tomar conta

da AV. Libere o caipira que existe em você, vista sua fantasia e venha
aproveitar a Festa Junina 2016, das 14h às 20h.  

A festa conta com atrações musicais, brincadeiras para a garotada,
pratos e bebidas típicos da época, como pinhão, quentão, doces e sal-
gados. Também serão distribuídos prêmios no tradicional bingo, no final
da tarde. Fique atento à intranet para saber as datas e locais de vendas
dos kits juninos e convites para não associados. Vale lembrar que crian-
ças com até 12 anos não pagam. 

A entrada para associados e dependentes é gratuita, mas é obrigató-
ria a apresentação do crachá ou da carteirinha do VOAM e de um docu-
mento com foto. Convidados também devem estar documentados.
Atenção: os associados ou convidados que não apresentarem docu-
mento com foto ou crachá não poderão entrar. No dia da festa, o esta-
cionamento da AV não estará disponível. Todos os funcionários e convi-
dados devem usar o estacionamento da Volvo.

PROGRAMAÇÃO DA AV AGENDA JUNHO 2016

n DIAS 8 E 29 - SEMPRE ÀS QUARTAS
Poker
Campeonato no Soccer Bar a partir das
17h30. A modalidade disputada é a No
Limit Texas Hold’em. Conhece as regras?
Então venha participar. 

n DIA 25
Venha dançar
O sábado será só de hits com o DJ Lima no
comando da Balada Viking. A festa, para
os de 12 a 17 anos, começa às 19h30 e vai
até 0h30 no Salão Vip. Para comemorar o
aniversário com 15 amigos, peça ao pai ou
responsável para contatar a AV.

PARA OS PEQUENOS
Os brinquedos infláveis e camas
elásticas estão à disposição nos
fins de semana na AV. Aos sába-
dos e domingos, das 13h às 18h,
há atividades de recreação. 

Colônia de Férias
Estão abertas as inscrições para a Colônia de Férias de Inverno da AV, de 
18 a 22 de julho. São 200 vagas para crianças de 5 a 12 anos. O pai ou res-
ponsável precisa fazer a inscrição pela intranet. O valor é R$ 130 por criança. A
colônia terá programação variada, com atividades esportivas, recreativas e artísti-
cas. O acantonamento na AV é exclusivo para as turmas de 9 a 12 anos. 
Atenção: apenas as crianças acompanhadas pelo responsável podem usar o
transporte da Volvo para chegar à Colônia de Férias. Não é permitido o trans-
porte dos menores desacompanhados.

PRESTÍGIO
Milhares de pessoas fazem
da festa um sucesso 

MAI/JUN/2016 l OVikingfamília l 5



Gastronomia
sem segredo

Tenha mais 
qualidade 
de vida
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ACONTECE UMA SELEÇÃO DOS EVENTOS QUE AGITAM A AV

Para todas elas

Um fim de semana de ativida-
des e também cuidados fe-
mininos foi a homenagem

da AV ao Dia Internacional da
Mulher. No sábado e no domingo
(5 e 6 de março), associadas, de-
pendentes e convidadas aproveita-
ram os serviços de manicure, mas-
sagem, dicas de maquiagem e cui-
dados com a pele. No sábado,
também teve aula especial de
zumba. Giulliana Rozin, da área de
pós-vendas da Volvo Trucks, veio
com a mãe e a irmã. “É a primeira
vez que participamos. Fizemos as
mãos, massagem e aprendemos tru-
ques de maquiagem. A programa-
ção especial é uma forma de reco-
nhecer o valor das mulheres e é
muito bem-vinda”, disse.

Sirlene Mazeto frequenta a AV

há 23 anos, sempre com o marido
Amarildo Mazeto, do setor de qua-
lidade de produção. Ela soube das
atividades por meio do Viking
Família. Assídua da academia da
AV, tirou o sábado para participar
da aula de zumba no ginásio de es-
portes. “Pratico durante a semana
aqui mesmo na associação. E não
poderia perder a aula comemorativa
do Dia da Mulher. É mais um in-
centivo para os cuidados com a
saúde”, contou. Segundo a profes-
sora de educação física Thayany
Bardi, a zumba é um exercício
completo e muito aeróbico, que
trabalha ainda a coordenação e o
fortalecimento muscular. As infor-
mações e inscrições para os interes-
sados em começar a praticar podem
ser feitas na intranet.

AV comemora Dia Internacional da Mulher
com beleza e atividade física

A Associação Viking estreou um
novo curso no final de março, o
Cozinha Fácil, que será sempre
em módulos e ensina menus com-
pletos. O curso é para homens e
mulheres que gostam de receber
amigos em volta da boa mesa ou
mesmo de cozinhar para a família.
No primeiro encontro, o prato prin-
cipal foi a paella de frutos do
mar. Para sobremesa, a banoffi,
uma torta com bananas, leite con-
densado, nata e biscoitos. Além
disso, os participantes aprende-
ram a preparar um delicioso drink
de pêssego com vinho. Ao final
das aulas, no Salão de Festas, é a
vez da degustação das receitas.
Mais informações na intranet.

Um método voltado a melhorar a
qualidade de vida e que trabalha
não só aspectos físicos, mas o
bem-estar geral dos praticantes. As
aulas do Método DeRose aconte-
cem na Associação Viking nas
segundas, quartas e sextas-fei-
ras, das 12h às 13h. Em breve,
uma nova turma será aberta às ter-
ças e quintas, às 17h30. A metodo-
logia une alta performance e quali-
dade de vida por meio de técnicas
respiratórias, corporais e exercício
de concentração, que podem ser
aplicados no dia a dia.
Informações na intranet.

A viagem acontece de 11 a 15 de novembro e inclui transporte em confortável ônibus de dois andares e estadia no Hotel
AVM com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar). O pacote tem passeios inesquecíveis: o Parque das Aves,
Cataratas do Iguaçu, visita à Hidrelétrica de Itaipu, Catamarã no lago de Itaipu e visita ao Museu de Cera. Quem vai às com-
pras também tem vez: idas à Argentina e ao Paraguai estão no roteiro. Os valores para associados são: crianças até 4
anos (R$ 252 ou 9 x R$ 28), crianças de 5 a 10 anos (R$ 828 ou 9 x R$ 92) e adultos (R$ 1.200 ou 9 x R$ 134). Para
convidados, o pacote tem os seguintes valores: crianças até 4 anos (R$ 270 ou 9 x R$ 30), crianças de 5 a 10 anos (R$
858 ou 9 x R$ 96) e adultos (R$ 1.260 ou 9 x R$ 140). 
Detalhes e reservas na intranet.

Excursão no feriado da Proclamação da República para Foz do Iguaçu    
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Clássicos sobre rodas

Uma mostra sob medida para
os apaixonados por automó-
veis atraiu as famílias para a

Associação Viking na manhã do sá-
bado, 12 de março. O estaciona-
mento em frente ao ginásio de es-
portes se transformou em uma mos-
tra de raridades. Lá estavam
Mavericks e Opalas ao lado de
Fuscas, Jeeps, Rurais Willis. O 2º
Encontro de Carros Antigos da AV
reuniu expositores convidados e
muitos funcionários, que dedicam as
horas vagas aos cuidados com verda-
deiras joias sobre rodas. 

Paulo Mariotto, que trabalha no
pós-vendas, trouxe o Opala 1976
para a exposição. “O carro é todo

AV reúne mais de 50 carros antigos e exposição é um sucesso

Agenda de excursões, festas e campeonatos ou até mesmo aquela
dica sobre mais um fim de semana na AV. Para ficar por dentro de todas
as novidades da associação, basta se cadastrar para receber tudo isso no
seu e-mail. A ideia é ampliar os já tradicionais canais de comunicação utiliza-
dos pela associação para uma linguagem ainda mais dirigida. Para atualizar
seu cadastro, basta entrar no site da AV e realizar e/ou atualizar seus dados.
O acesso é simples, basta preencher o nome completo, número de celular e
endereço de e-mail. “Hoje já temos uma base de dados de mais de 600 pes-
soas, mas nosso objetivo é ampliar esse número, estendendo o cadastro
também para os dependentes que não têm acesso regular aos nossos ca-
nais internos e assim, ficarão por dentro das notícias da AV”, esclarece
Cristiano Schuh, da AV. Então, fica a dica: informe seus familiares sobre
essa novidade. O acesso ao cadastro é feito pelo www.assocviking.com.br.

AV: notícias no seu e-mail

original. Levei 10 anos para conven-
cer o dono a vendê-lo para mim.
Hoje não faltam propostas de com-
pra, mas não me desfaço de jeito ne-
nhum”, contou. 
A família de José Albuquerque,

do prédio 90T, veio a caráter trazer
o Jeep 1966, modelo 1954 para a
mostra. “Esse modelo foi produzido
até 1968 e tem origem militar.
Estou com ele há sete anos e trouxe
meus soldadinhos”, disse carinhosa-
mente, numa referência ao filhos.
Um dos modelos que chamou

mais a atenção foi o Porsche 1976,
do engenheiro civil Mário de Mari
Júnior, pai de Julia de Mari, que tra-
balha no setor de compras.

Apaixonado pela lendária marca,
participa sempre de exposições.
“Gostei muito de integrar a mostra
na AV, um evento tranquilo e muito
bem organizado”, comentou.
Além de admirar os automóveis,

o público teve à disposição food
trucks com bebidas e petiscos e
aproveitou o rock’n’roll da banda
Globe Rockers, formada por Jones
Gioppo, Marcelo Pinto, Luiz Abreu
e Itacy Canto, todos eles engenhei-
ros da Volvo. 
O ponto alto do evento foi o

“aceleraço”, quando o público pôde
ouvir o ronco de todos os motores
ao mesmo tempo. Mais um evento
de sucesso na associação.

VOLTA AO TEMPO
Estacionamento da AV lotado
de raridades e curiosos



Tabagismo e álcool
estão entre os 
fatores de risco da
doença

Câncer bucal, previna-se!

Que tal ao menos uma vez por
mês, ao escovar os dentes,
aproveitar alguns minutos

para observar os lábios, as gengivas, a
língua, as bochechas e o céu da boca?
É um hábito que ajuda a identificar
uma doença que pode ser muito
grave: o câncer bucal. “Manchas bran-
cas ou vermelhas, feridas ou caroços
que permaneçam por mais de duas
semanas na região merecem atenção
e devem ser examinados por um pro-
fissional de saúde”, afirma o dr.
Laurindo Moacir Sassi, dentista e
PHD em cirurgia buco-maxilo-facial,
que integra o VOAM, plano de saúde
da Volvo para funcionários e depen-
dentes. Segundo ele, 44% dos pa-
cientes diagnosticados com câncer
bucal no Brasil perdem a vida em
consequência da doença, enquanto
nos Estados Unidos o índice é 19,%.
O diagnóstico tardio contribui para a
estatística. “A diferença é muito
grande, pois ainda há pouca ênfase à
prevenção de câncer bucal no Brasil”,
explica.
O câncer é uma alteração que

leva ao crescimento desordenado e
rápido de células de órgãos e teci-
dos, normalmente de maneira agres-
siva e incontrolável. “O apareci-
mento desse tipo de lesão na boca
pode ser influenciado por diferentes
fatores: herança genética, radiação
solar, infecção pelo vírus HPV, por
exemplo. Mas as principais causas
são o consumo de álcool e do ci-
garro”, revela o especialista.
Segundo o INCA (Instituto

Nacional do Câncer), a estimativa
de novos casos de câncer bucal no

país em 2016 deve superar 15 mil,
sendo 11 mil em homens e 4 mil
em mulheres. 
O risco é maior para o público

masculino, acima de 40 anos, fu-
mante, que consome álcool com re-
gularidade, tem pele clara e próteses
mal adaptadas. 
A identificação da doença,

quando feita nos estágios iniciais, au-
menta as chances de cura. Por isso, a
atenção ao aparecimento de machu-
cados na região é essencial. No
exame, além da cavidade bucal, o
profissional de saúde deve verificar

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.

O Viking Família é uma publicação bimestral da Volvo do Brasil e da Associação Viking para a família dos empregados
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também a região das amígdalas e
fazer a palpação dos linfonodos ou
das “ínguas no pescoço”. No caso da
descoberta de uma lesão maligna, o
tratamento dependerá do tipo de
câncer. “É preciso verificar o tempo
de aparecimento da lesão na boca.
Quanto menor ela for, melhores as
perspectivas”, afirma Sassi.
A manutenção de hábitos saudá-

veis e de uma dieta equilibrada, bem
como a higienização e a escovação
adequadas e as consultas regulares
ao dentista, ajudam a reduzir as
chances da doença. 

Os funcionários e dependentes Volvo podem realizar o acompa-
nhamento da saúde bucal por meio do plano de saúde VOAM, que
possui atendimento na área odontológica. A listagem das clínicas
e dos profissionais credenciados está na página
www.voam.com.br e também pelo celular, no aplicativo do plano,
disponível nos sistemas Android e Apple.


