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S AÚ D E AG E N D A ACO N T E C E C U I D A D O

Saiba como afeta seu 
dia a dia e vença a 
intolerância à lactose 
com uma nova dieta.

Dia 17 de setembro tem 
passeio programado ao 
Beto Carreiro. Garanta 
já o seu lugar.

Visita ao revolucionário 
Memorial do Museu do 
Transporte foi o grande 
dia da Colônia de Férias.

Trauma dentário exige 
atendimento imediato e 
pode prejudicar a sua 
saúde bucal.

Páginas 2 e 3 Página 4 Página 7 Página 8

O Vikingfamília

Evento será dia 8 de outubro 
para toda a sua família e convidados
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Saiba o que é e como vencer a intolerância à lactose

Evite o mal estar

H
á quinze anos, Lucia-
ne Wrubleski convivia 
com inchaço e dor 
abdominal sempre 

após as refeições. Por causa do mal 
estar, a funcionária da área de ônibus 
e caminhões Volvo procurou uma nu-
tricionista e, após alguns exames, foi 
constatada a intolerância à lactose. 
“Naquela época, evitar o leite e os de-
rivados foi um processo um pouco di-
fícil porque não existia uma variedade 
grande de produtos sem lactose no 
mercado”, conta.

      Na família de Luciane, ape-
nas ela desenvolveu a intolerância, 
que é a dificuldade ou incapacidade 
do organismo em digerir a lactose, 
um tipo de açúcar que está no lei-
te e nos derivados. É absorvido por 
meio de uma enzima, chamada lac-
tase. A redução da produção dessa 
enzima no intestino pode ocorrer 
durante qualquer época da vida. Daí 
surgem os sintomas da intolerância. 
“Quando a lactose é ingerida, a enzi-
ma lactase quebra esse açúcar para 
absorção pelo organismo. Se isso 
não acontece, a lactose é fermenta-
da e provoca a formação de gases e 
o mal estar”, explica o médico Julio 
Cezar Uili Coelho, gastroenterologis-
ta do VOAM, plano de saúde Volvo 
para funcionários e dependentes. O 
médico ressalta que, ao contrário do 
que muita gente pensa, a intolerân-

cia à lactose é diferente da alergia ao 
leite. “A alergia à proteína de leite é 
desencadeada pelo sistema imuno-
lógico e geralmente ocorre já nos 
bebês. Nesse caso, deve-se suprimir 
os produtos lácteos”, alerta.

A sensibilidade à lactose apre-
senta graus que podem variar des-
de uma má digestão até distúrbios 
gastrointestinais mais severos. Para 
algumas pessoas, não há alteração 
significativa. Para outras, traz sinto-
mas desagradáveis, que afetam a 
qualidade de vida, como excesso de 
gases, aumento do volume abdomi-
nal, cólicas, diarreia e até náuseas. 

Além da avaliação dos sintomas, 
um exame específico e simples con-
firma o diagnóstico. 

Quando identificada a intolerân-
cia, recomenda-se alterar a dieta, 
com a redução da quantidade de 
alimentos que contêm lactose. Mas 
nem sempre essa é uma tarefa fácil, 
já que ela está presente em muitos 
alimentos, incluindo pães, biscoitos 
e molhos, por exemplo, não apenas 
no leite e derivados. Uma das preo-
cupações com a saída dos produtos 
lácteos do cardápio deve ser a am-
pliação de outras fontes de cálcio, 
proteínas e vitaminas. “Passei a con-
sumir mais peixes, além de vegetais 
de folhas escuras, como brócolis, 
espinafre e couve. No meu caso, não 
foi necessária a suplementação com 

cálcio. Hoje, com leite e o queijo sem 
lactose, retomei a ingestão desses 
produtos, que têm o mesmo sabor e 
as características dos originais”, diz 
Luciane Wrubleski. Mas quando vai a 
festas ou jantares, é cautelosa: “Evito 
o consumo de molhos à base queijo 
e de pizza, por exemplo, para fugir 
dos sintomas desagradáveis.”

Uma das formas de contornar 
a intolerância, além da adoção dos 
produtos sem lactose no dia a dia, 
é a ingestão da lactase por via oral 
simultaneamente aos alimentos que 
contenham lactose. “A enzima pode 
ser encontrada no mercado em for-
ma de sachês ou comprimidos. Para 
ter efeito, precisa ser ingerida junto 
com o alimento que contenha lacto-
se”, explica o médico Julio Coelho.

Ao contrário de outras doenças 
digestivas, a intolerância à lactose 
normalmente não é grave para a saú-
de e os sintomas podem ser bastante 
reduzidos e até eliminados com a dis-
ciplina do paciente. “Uma dieta equi-
librada é recomendada e, na maior 
parte das vezes, não é necessário o 
corte da totalidade da lactose. Como 
há diferentes graus de intolerância, al-
guns podem ingerir pequenas quan-
tidades de leite, por exemplo. Para 
outros, os derivados, como queijos, 
estão liberados. O controle vai depen-
der da característica de cada pacien-
te”, finaliza o médico. 
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MUDANÇA SIMPLES
Luciane alterou a dieta e 
hoje come mais peixes e 
vegetais de folhas escuras, 
como o brócolis, e derivados 
de leite sem lacotese



Torneio de Poker 

Dia 14

Sucesso cada vez maior, uma nova 
etapa do campeonato promovido pela 
Associação Viking movimenta o Soc-
cer Bar. As partidas começam sempre 
às 17h30. As vagas são apenas para 
maiores de 18 anos e, fique atento, limi-
tadas a 40 jogadores.

faça as malas

programação da av  agenda setembro 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

Beto CarreroDia 17

Truco!

Dia 23

A 8ª etapa do Torneio Truco para 
o ranking 2016 será no Soccer Bar, a 
partir das 18h. As inscrições podem ser 
feitas antes dos jogos e os vencedores 
levam para casa um balde para gelo 
personalizado. 

Vem dançar

Dia 24

É dia de Balada Viking no Soccer 
Bar. A festa é para a garotada de 12 a 
17 anos. Dois aniversariantes do mês 
podem convidar 15 amigos para feste-
jar e participar. A reserva deve ser feita 
pelo pai ou responsável na intranet. 

O passeio ao parque em Penha (Santa Catarina) está marca-
do para sair às 6 horas da manhã da AV e retorno previsto 

para as 22h30. O pacote inclui transporte em ônibus executivo, 
passaporte de entrada e lanche no ônibus na ida e na volta da 
viagem. Para associados, são R$ 175 e para convidados, R$ 185. 
Crianças até 3 anos não pagam. Os valores podem ser parcelados. 
Informações pela intranet ou com Leandro na AV pelo e-mail: lean-
dro.moreira@consultant.volvo.com

Tucunaré 2017 A tradi-
cional pesca em Presidente Epitá-
cio, no oeste de São Paulo, será de 
14 a 18 de junho de 2017. Inclui 
transporte em ônibus de dois an-
dares, três diárias na Pousada Mãe 
d’Água, quatro cafés da manhã, 
três almoços e três jantares, além 
de toda a estrutura para a pescaria, 
com piloteiro, barco, iscas, bebidas 
e gelo. Saiba mais na intranet ou no 
site da AV.



Cartas na mesa

Dia 19

O Soccer Bar recebe mais uma edi-
ção do Torneio de Poker. Fique atento. 
As inscrições são antecipadas, feitas 
apenas pela intranet e limitadas a má-
ximo de 40 vagas. A idade mínima para 
participar é 18 anos.

faça as malas

programação da av  agenda outubro 2016Associação dos 
Funcionários da Volvo
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Para a galera

Festa da criança

Dia 22

Dia 8

Seis!

Dia 21

O Soccer Bar recebe a 9ª etapa 
do Torneio de Truco, a partir das 18h. 
As inscrições podem ser feitas antes 
das partidas. O prêmio para os cam-
peões é um balde para gelo perso-
nalizado. 

Quem tem de 12 a 17 anos vai dan-
çar sob o comando do DJ Lima, em mais 
uma Balada Viking das 19h30 até 0h30, 
no Soccer Bar. Pra comemorar o aniver-
sário com 15 amigos, o pai ou respon-
sável deve entrar em contato com a AV.

para os pequenos

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. 

Mais uma edição para a garotada, famílias e convidados vai 
transformar a AV num espaço de pura diversão. A progra-

mação vai das 14h até as 20h, com brinquedos e brincadeiras para 
crianças de várias faixas etárias. Além disso, as tradicionais barra-
quinhas e food trucks vão oferecer muitas delícias para saborear. 
A entrada é gratuita para os associados e dependentes da AV. É 
imprescindível a apresentação de crachá ou da carteira do VOAM e 
um documento com foto. Já para os convidados, é preciso ingresso 
e documento com foto. No dia do evento, quem for deve usar o es-
tacionamento da Volvo. As informações sobre a retirada de convites 
e as datas de venda do kit criança estão disponíveis na intranet.

fale com a gente

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! 

Foz do Iguaçu No feria-
do da Proclamação da República, 
de 11 a 15 de novembro. Inclui 
transporte em ônibus de dois anda-
res, estadia no Hotel AVM, pensão 
completa (café da manhã, almoço 
e jantar) e ainda visitas ao Parque 
das Aves, Cataratas do Iguaçu, Ca-
tamarã no lago de Itaipu, Museu de 
Cera e à Hidrelétrica de Itaipu, mais 
idas à Argentina e ao Paraguai. Pre-
ços, parcelamentos e reservas na 
intranet.

Cascaneia A viagem ao 
parque aquático em Gaspar (SC) 
está prevista para 3 de dezembro. 
Inclui entrada, transporte e lanche 
em ônibus executivo e almoço com 
buffet livre (fora bebidas e sobre-
mesas). R$ 165 para associados 
R$ 175, para convidados. As-
sociados de 4 a 10 anos pagam 
R$ 120 e convidados, R$ 130. E 
crianças de até três anos, R$ 70. 
De graça para até dois anos, mas 
a viagem é no colo dos pais ou 
responsáveis. Informações sobre 
os pacotes na intranet.

TRADIÇÃO PARA TODOS
A festa é um sucesso há anos com 
garantia de diversão pra família toda



Uma seleção dos eventos que agitam a AV Acontece Associação dos 
Funcionários da Volvo
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Baixas temperaturas não tiraram a empolgação 
de quem foi se divertir na Festa Junina da AV

Os associados 
da AV e seus 
conv idados 
d e c i d i r a m 

espantar as baixas tempera-
turas do sábado, 11 de ju-
nho, para aproveitar a Festa 
Junina na AV. Saborearam 
quentão, pipoca e quitutes 
típicos da época. A fes-
tança recebeu nota 9,4 na 
pesquisa de satisfação.

Ânimo no frio

Os resultados da Copa de Vôlei 

Com o sol brilhando 
durante toda a tarde, a ga-
rotada se espalhou pela 
Associação Viking em brin-
cadeiras nos infláveis e em 
jogos como pebolim e ping-
-pong, além dos pula-pulas. 
E os pais também aprovei-
taram o momento de lazer 
em partidas com os filhos. 

Desta vez, o público se 
abrigou no ginásio de es-

Terminou a edição 2016 
da Copa Volvo de Vôlei. Os 
jogos foram contra equipes 
convidadas de outras em-
presas e clubes. As parti-
das, no ginásio de esportes 
da AV, consagraram o Time 
do Clube Duque de Caxias 
como campeão feminino, 
seguido pelo Pinheiros e 
Clube Santa Mônica. Já no 
masculino, a equipe Ber-
neck levou o título seguida 
pelo Clube Duque de Ca-
xias e Clube Renault. A Vol-
vo ficou em quarto lugar em 
ambas as categorias. Para-
béns aos atletas.

portes e desfrutou de uma 
divertida apresentação da 
quadrilha do Sesc Terceira 
Idade, da Água Verde, que 
contagiou a plateia. 

Muita gente tentou a 
sorte no bingo, que distri-
buiu como prêmios eletro-
domésticos como torradei-
ra, forno elétrico, panela 
elétrica de arroz e também 
televisão. 

2a Copa Volvo de 
futebol Masters
Um dos eventos de 
maior sucesso na AV 
ano passado ganha 
nova edição. Reúne 
atletas acima dos 35 
anos, craques que 
integraram o Atlético 
Paranaense, do Cori-
tiba e do Paraná Clu-
be, além da equipe da 
Volvo. O campeonato, 
que começou no fim 
de julho, prossegue 
até outubro. Seis ti-
mes disputam o título, 
com partidas nas ter-
ças, quartas e sextas 
a partir das 19h45. A 
entrada é gratuita. Fun-
cionários Volvo preci-
sam apresentar o cra-
chá e não associados 
devem retirar convites 
antes. Venha torcer.

Copa Viking de 
Futsal 2016
Uma partida pra quem 
tem nervos de aço. As-
sim foi a final da Copa 
Volvo de Futsal 2016, 
em 22 de julho. Os ti-
mes Boca Júnior e Dí-
namo Solda fecharam 
o tempo regulamentar 
em 4 a 4 e a decisão 
terminou nos pênaltis. 
Foram 12 cobranças 
até o resultado final: 
6 a 5, e que consa-
grou a equipe Boca 
Júnior campeã. O ter-
ceiro lugar ficou com 
a VCE F.C., que ven-
ceu a Inter de Milão 
por 15 a 6. A disputa 
do campeonato foi 
acirrada. 12 equipes 
disputaram 23 jogos, 
com um total de 250 
gols, média de 10,8 
por partida. Destaque 
para os atletas Felipe 
Kulchetschi, da VCE 
F.C., artilheiro do cam-
peonato, com 16 gols, 
e Mauri Storrer, do Dí-
namo Solda, o melhor 
goleiro, com 2,8 gols 
sofridos por partida.

CAMPEÕES
As equipes masculinas e 
femininas que se desta-
caram na competição da 

Associação Viking

FOLIA PARA TODOS
Festa lotou o ginásio da AV e a área externa de barraquinhas com famílias inteiras
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Avaliação Física
A avaliação física é es-
sencial para começar 
a fazer exercícios e 
checar avanços e ajus-
tes. Consiste na toma-
da do peso e altura, 
de medidas que mos-
tram a quantidade de 
gordura corporal e de 
massa magra, além da 
análise do alongamen-
to e postura. A avalia-
ção deve ser feita por 
um educador físico, 
profissional habilitado 
para elaborar o progra-
ma de exercícios mais 
adequado para cada 
pessoa. A AV oferece 
a avaliação física pela 
manhã, nas terças, 
quintas e sextas-feiras, 
das 8 às 11 horas. 
Nas sextas-feiras ela 
também acontece a 
partir das 16h45 até 
as 18h30, de meia em 
meia hora. O valor da 
avaliação é de R$ 15 
com débito em folha e 
o agendamento é reali-
zado pela intranet. 

Crianças da Colônia de Férias conheceram 
o Memorial da Segurança do Transporte 

A Colônia de Fé-
rias de Inverno 
2016, de 11 
a 15 de julho, 

levou diversão e alegria para 
as 175 crianças com idades 
entre 5 e 12 anos. Durante 
uma semana, elas integraram 
oficinas, atividades e muitos 
jogos ao ar livre. A novidade 
desta edição foi a visita guia-
da para os participantes de 
9 a 12 anos no Memorial da 
Segurança do Transporte, um 
projeto da AV com patrocínio 
da Volvo por meio da Lei Fe-
deral de Incentivo à Cultura 
(Lei Rouanet). “É um espaço 
inédito que apresenta, de for-
ma interativa, a evolução da 
segurança nos transportes. 
Não há nenhum outro espaço 
como este no Brasil”, expli-

taram óculos de realidade 
virtual que fazem com que o 
visitante tome o lugar de um 
dummy, tipo de boneco usa-
do nos chamados crash tests. 

A experiência impres-
sionou os jovens visitantes, 
assim como a simulação do 
tombamento em uma cabine 
de caminhão verdadeira, que 
mostra o papel fundamental 
do cinto de segurança. “Nun-
ca mais tiro o cinto de antes 
do tempo”, afirmou Eduardo 
Henrique Heller, de 10 anos. 
“A sensação ensina a impor-
tância de usar”, completou. 

O Memorial da Seguran-
ça do Transporte fica dentro 
da área da AV e estará aberto 
para visitas externas a partir de 
outubro, de quarta a sábado, 
das 9 às 17 horas

cou Marco Greiffo, da Comu-
nicação Corporativa da Volvo.

No Memorial, as crianças 
conheceram a história da se-
gurança no transporte, desde 
o início da humanidade, até as 
mais avançadas tecnologias 
de hoje em favor de um trânsi-
to mais seguro e humano.

Um dos experimentos in-
terativos chamou a atenção 
da meninada. Nele, é possível 
testar a aderência de um pneu 
em terreno arenoso, barrento, 
de paralelepípedos, de asfalto 
seco e molhado e ainda reco-
berto por gelo. “O que mais 
me impressionou foi como o 
caminhão anda nos tipos de 
solo. Alguns são muito lisos 
mesmo”, comentou Raíssa Al-
ves Stroparo, de 9 anos.

As crianças experimen-

LAZER E APRENDIZAGEM
As crianças visitaram o memorial, um espaço inovador que conta a 
história da segurança no transporte, e saíram de lá mais conscientes 



Rapidez no atendimento minimiza danos e evita a perda do dente

Depois do trauma

Quedas ou batidas na 
face ou na boca preci-
sam da atenção de um 
profissional da área de 

odontologia. O impacto pode provocar 
os chamados traumatismos dentários, 
com lesões que vão de fraturas me-
nores, como no esmalte do dente, por 
exemplo, até as mais complexas, que 
atingem a raiz e a estrutura óssea de 
suporte. “Entre as consequências mais 
comuns, estão a inflamação dos tecidos 
ao redor do dente traumatizado, fratura 
ou perda de parte da coroa, fraturas no 
tecido ósseo de suporte, lesões gen-
givais e até a perda do dente”, explica 
Guilherme Rosetti, dentista especializa-
do em Cirurgia e Traumatologia Buco-
-Maxilo-Facial e que integra o VOAM, 
plano de saúde Volvo para funcionários 
e dependentes.

Cada tipo de trauma tem um proto-
colo diferente de tratamento e precisa 
ser analisado pelo dentista. O mais im-
portante é que o primeiro atendimento 

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.
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ocorra logo após o trauma. “Procure o 
seu dentista, uma urgência odontológi-
ca ou um pronto atendimento hospitalar, 
de acordo com a natureza e a intensida-
de do trauma. Se sangrar, faça uma leve 
compressão com uma gaze ou pano 
limpo até chegar ao local. No caso de 
sinais de alterações neurológicas, como 
enjoo, vômitos, tonturas, é preciso pro-
curar um atendimento multiprofissional 
hospitalar”, ressalta o dentista. 

Nas situações de fratura de par-
te da coroa do dente, leve junto. Em 
muitos casos, será usado na recons-
trução estética. Se o impacto causar 
a queda total de um dente permanen-
te, leve também para reimplantar. O 
transporte de fragmentos ou do dente 
inteiro exige cuidados: “Se sujar, lave 
em água corrente. Segure o dente 
avulso sempre pela coroa (parte bran-
ca) e nunca pela raiz (parte amarela). 
Nos casos com dentes permanentes, 
a melhor conduta, quando possível, 
é reimplantar imediatamente”, orienta 

o especialista. “Se não for possível o 
reimplante imediato, o dente deve ser 
lavado e acondicionado em ambiente 
úmido (leite, soro fisiológico ou na pró-
pria boca) até o atendimento.”

Na infância, traumas dentários po-
dem influenciar a dentição permanente. 
“Há a intrusão, por exemplo, em que o 
dente entra e afunda na gengiva. Esses 
casos têm que ser avaliados cautelo-
samente para que o dente de leite não 
afete o permanente. Em alguns casos, 
a extração pode ser indicada”, diz Gui-
lherme Rosetti.

É importante ressaltar ainda que os 
dentes que sofreram traumas podem ter 
danos posteriores, mesmo após o aten-
dimento. Entre os mais comuns está a 
formação de anquilose (fusão do dente 
ao tecido ósseo), a perda de vitalidade, 
escurecimento e doenças na região da 
raiz. “Por isso, a Associação Interna-
cional de Trauma Dental sugere acom-
panhar o tratamento de acordo com a 
gravidade do trauma”, orienta o dentista.


