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AG E N D A AG E N D A ACO N T E C E D E N T E S  N A I N FÂ N C I A

Não perca tempo. Estão 
abertas as inscrições para 
a Colônia de Férias de 
Verão da AV.

Rio Itajaí-Açu, em Santa 
Catarina, é destino de 
excursão da AV para a 
prática de rafting. 

Melhore seu cardápio. 
Curso Cozinha Fácil 
faz sucesso a cada nova 
edição na AV. 

Higiene bucal começa 
antes dos primeiros 
dentinhos. Conheça 
os cuidados.
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O Vikingfamília

Muitos brasileiros não sabem que têm doença celíaca

SOB CONTROLE
Alimentação correta é a 
chave da saúde de Stella Victória
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Conheça as orientações para eliminar 
o glúten em caso de doença celíaca

e cuidados

Diagnóstico de Stella foi aos 11 meses

Atenção

O
s produtos sem glú-
ten ganham cada vez 
mais espaço nas pra-
teleiras dos super-

mercados e na mesa da população. 
Mas excluir da dieta é só para quem 
tem sensibilidade ao glúten e para as 
pessoas com doença celíaca.

O glúten é uma proteína presente 
em cereais como o trigo, a cevada, a 
aveia e o centeio. “Está em muitos ali-
mentos industrializados e consumidos 
no dia a dia, como massas, pães, bo-
los e biscoitos, por exemplo”, explica a 
nutricionista da Volvo, Juliet Marzalek. 
Ela ressalta que banir alimentos que 
contém glúten da dieta exige cuidado 
e orientação. “A exclusão pura e sim-
ples pode empobrecer o cardápio em 
fibras e micronutrientes, muitas vezes 
com excesso de produtos refinados e 
de alto índice glicêmico”, alerta.

As pessoas com sensibilidade 
têm dificuldade de digerir o glúten, 

o que pode acarretar desconforto 
gastrointestinal. A intolerância pode 
ser temporária e o acompanhamento 
de um profissional de saúde ajuda a 
determinar se o glúten poderá ou não 
retornar à dieta.

Já a doença celíaca é autoimune, 
causada pelas próprias células de de-
fesa do organismo. Ocorre em quem 
tem predisposição genética. Provoca 
uma inflamação crônica no intestino, 
que afeta a absorção de nutrientes, 
além de sintomas como cólica, dis-
tensão abdominal, diarreia ou prisão 
de ventre e, em casos mais graves, 
altera a mucosa intestinal. 

De acordo com a Federação Na-
cional das Associações de Celíacos 
do Brasil, 2 milhões de brasileiros 
têm a doença, a grande maioria não 
diagnosticada. “O diagnóstico ainda 
é difícil. Na maior parte das vezes os 
sintomas aparecem na infância e a 
identificação só ocorre quando adul-

to. É importante estar atento para a 
existência de casos no histórico fa-
miliar e o acompanhamento médico”, 
alerta Juliet Marzalek.

O diagnóstico da doença celía-
ca é feito a partir de um conjunto de 
exames, como testes sanguíneos e 
biópsia do intestino delgado. “Hoje, 
também contamos com o exame ge-
nético de intolerância”, explica a nu-
tricionista.

Os celíacos devem eliminar total-
mente o glúten da alimentação. Até 
produtos apenas com traços da pro-
teína ou com contaminação cruzada. 
É quando resíduos de glúten passam 
de um alimento para outro se usa-se 
um mesmo ambiente para manipular 
produtos com e sem glúten. É impor-
tante estar atento ao rótulo dos pro-
dutos e adquirir alimentos em locais 
especializados. “Para enriquecer o 
cardápio, é possível adotar substitui-
ções aos produtos feitas a partir de 
farinhas de arroz e de milho, mandio-
ca, polvilho e quinoa, por exemplo. 
Também estão liberadas frutas, ver-
duras, legumes e oleaginosas, como 
nozes e castanhas”, diz a nutricionista 
Juliet Marzalek.

 Stella Victória de Oliveira Souza, 
de 15 anos, que trabalha como me-
nor aprendiz no bloco G da Volvo, foi 
diagnosticada com a doença celía-
ca aos 11 meses de idade. “Após o 
período de amamentação exclusiva, 
minha mãe iniciou a introdução de 
alimentos que continham aveia na 
formulação e os sintomas começa-
ram a aparecer. Antes de um ano de 
idade, fui internada três vezes devido 

às crises gastrointestinais”, conta.
Com o acompanhamento de um 

gastroenterologista, veio o diagnós-
tico da doença. Desde então, os 
produtos com glúten foram excluí-
dos da dieta. 

“O período mais crítico foi na 
pré-escola. Não podia consumir os 
mesmos alimentos que as outras 
crianças. Mas hoje há no mercado 
grande quantidade de produtos si-

milares em sabor e sem glúten”, co-
menta. Mesmo assim, para a jovem, 
as refeições fora de casa ainda são 
um desafio. 

“O almoço é mais tranquilo, 
pois consumo alimentos como car-
ne, verduras e legumes, arroz e fei-
jão, por exemplo. Mas os lanches 
intermediários são mais complica-
dos porque quase tudo possui glú-
ten”, conclui.
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ESCOLHAS CERTAS
Stella seleciona verduras e 
legumes no Mercado Municipal. 
Ela recebeu o diagnóstico 
cedo com a ajuda de 
um gastroenterologista

e cuidados



Corrida Rústica 

Dia 6

A Volvo recebe a 6ª Etapa do Circui-
to de Corridas Rústicas das Indústrias. 
Os 10 km começam na AV e passam 
por trilhas no parque do Passaúna. Os 
atletas Volvo têm auxílio da assessoria 
esportiva para inscrições e também no 
dia da prova. Informações na intranet.

programação da av  agenda novembro 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

Curso de poker

Balada Viking

Dia 9

Dia 19

O coach Aprendendo a Jogar Poker 
é para quem quer aprender a jogar o 
esporte da mente que mais cresce em 
todo o mundo. São R$ 70 por pessoa, 
com direito a churrasco e torneio de ini-
ciação. Inscrição e mais informações na 
página da AV.

A galera de 12 a 17 anos vai agi-
tar o Soccer Bar. Dois aniversariantes 
do mês podem comemorar numa festa 
com 15 convidados. O pai ou responsá-
vel devem reservar pela intranet. 

Bike aventura

Férias de verão

Final do poker

Torneio de truco 2016

Dia 19

Dia 21

Dia 23

Dia 25

Para quem gosta de pedalar, 35 km 
do alto da Graciosa até Morretes. Saída 
da AV às 7h. Inclui o traslado ao alto da 
serra e de Morretes até Curitiba no retor-
no, o transporte das bicicletas em carre-
ta, seguro de vida e almoço no restauran-
te Engenho da Serra. Para associados, 
duas de R$ 99,50, e convidados, R$ 
105. Inscrições na intranet e site da AV.

Estão abertas as inscrições para a Colônia de Férias de Verão 
da AV, de 23 a 27 de janeiro e de 30 de janeiro a 3 fevereiro 

de 2017. Podem participar crianças de 5 a 12 anos. Elas são dividi-
das em quatro turmas de acordo com a idade. A garotada se diverte 
para valer com diferentes atividades que envolvem arte, esporte e 
recreação. São R$ 145 por criança. As inscrições podem ser feitas 
pela intranet. Não espere. 

O Soccer Bar recebe a última etapa 
do torneio para o ranking 2016. Inscri-
ções antecipadas só pela intranet para 
até 40 participantes a partir dos 18 
anos. O campeão ganha uma viagem 
com acompanhante e o segundo, indivi-
dual para o Beto Carrero ou Cascanéia. 

O Soccer Bar recebe a 10ª e última 
etapa a partir das 18h. Inscrições até 
antes das partidas. Os três primeiros 
ganham um cooler personalizado.



calendário de fim de ano da av

A academia da Associação Viking encerra as atividades de 2016 no 
dia 16 de dezembro e reabre em 16 de janeiro de 2017. O clube fecha 
nos dias 25 de dezembro e em 1º de janeiro de 2016, mas as churras-
queiras e salões funcionam normalmente. 

A Associação Viking deseja a todos um Feliz Natal e um 2017 reple-
to de alegrias e realizações!

Balada Viking

Cascanéia

Dia 3

Dia 3

Comandada pelo DJ Lima. Nas pick-
-ups, os hits que marcaram 2016. A fes-
ta é para a garotada de 12 a 17 anos e 
acontece das 19h30 até 0h30 no Soc-
cer Bar. Para comemorar o aniversário, 
peça ao pai ou responsável para entrar 
em contato com a AV.

O parque aquático de Cascanéia, 
em Gaspar (SC), é passeio com a cara 
do verão. A excursão inclui o transporte 
em ônibus de turismo, lanche no ônibus 
na ida e na volta, entrada no parque e 
almoço no sistema de buffet livre (exce-
to bebidas e sobremesa). Para adultos 
associados, são R$ 165 e infantil (4 
a 11 anos), R$ 120. Para convidados, 
R$175 adulto e R$ 130 infantil. Infor-
mações pelo fone 3405-5934 ou e-mail 
leandro.moreira@consultant.volvo.com.

programação da av  agenda dezembro 2016Associação dos 
Funcionários da Volvo
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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. 

Rafting em SC
Dia 10

Um dos melhores locais do país para a prática do rafting são 
as corredeiras do rio Itajaí-Açu, em Apiúna, Santa Catarina. 

E este é o destino da excursão para a prática do esporte promovi-
da pela AV. O valor do passeio, que inclui o rafting, o transporte e 
o almoço (exceto as bebidas), são duas parcelas de R$ 105 para 
associados e duas de R$ 134,50 para convidados. As inscrições 
estão disponíveis na intranet. Venha se divertir.

não esqueça

Para participar dos eventos de todas as sextas especiais e Baladas 
Viking na AV, os associados precisam apresentar o crachá e os de-
pendentes, a carteira do VOAM e um documento com foto. 

Para convidados, é preciso retirar o ingresso com antecedência e 
apresentar documento com foto na entrada do evento.



Uma seleção dos eventos que agitam a AV Acontece Associação dos 
Funcionários da Volvo
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Aulas de culinária estão em alta na associação

Ocurso Cozi-
nha Fácil é 
sucesso a 
cada edição 

na AV. Nas edições mais re-
centes, em 20 e 27 de se-
tembro, um clássico italiano 
como tema: o risoto. Os 
participantes aprenderam a 
fazer duas versões do prato 
principal: com frango e com 

Cozinha fácil
carne seca, rúcula e quei-
jo. A sobremesa, ensinada 
pela chef de cozinha Chris 
Bertho, foi o bavaroise de 
doce de leite. Os integran-
tes do curso ainda apren-
deram a preparar um drink 
refrescante de abacaxi com 
hortelã e noz moscada.
     Renata Jabs, da área de 
engenharia logística, de-

cidiu participar após ouvir 
elogios das colegas de tra-
balho. 

“Como gosto de cozi-
nhar, decidi aproveitar a ati-
vidade diferente da AV para 
refinar os conhecimentos”, 
comentou. O curso é em 
módulos com menus com-
pletos. A taxa de participa-
ção é de R$ 60. 

Volvo no 
jogos do Sesi
Os atletas Volvo 
participaram da etapa 
municipal, que envolve 
Curitiba e Região 
Metropolitana, nos 
Jogos do Sesi 2016. 
As equipes do vôlei 
de quadra, de futsal 
feminino e masculino 
e do truco subiram ao 
pódio em segundo lu-
gar. Já a equipe do vô-
lei de areia masculino 
conquistou o terceiro 
e o quinto lugares e o 
futebol sete master, o 
quarto lugar. A etapa 
estadual acontece em 
Arapongas nos dias 
12 a 15 de novembro, 
com o encontro de 
modalidades como 
atletismo masculino 
e feminino, basquete, 
bocha, bolão mascu-
lino e feminino, futsal 
feminino, natação 
masculina e feminina 
e vôlei masculino e 
feminino. Parabéns 
aos competidores.

Copa Viking de Futebol de Campo
O fim de setembro marcou o início de mais um campeonato tradicional na AV: a Copa 
Viking de Futebol de Campo. Dez equipes com funcionários, estagiários, dependentes 
e sócios vitalícios participam da competição. As partidas são às terças, quintas e sextas 
sempre a partir das 17h30 e sábados durante o dia. Venha prestigiar os atletas.

Beto Carrero World
A mais recente excursão acon-
teceu em 17 de setembro. 
O parque temático é um dos 
destinos preferidos entre os 
associados da AV. Além de 
brinquedos radicais, como 
as montanhas-russas, o par-
que conta com áreas para o 
público infantil e com vários 
shows. André Luiz Alves, que 
trabalha na área de produção 
do prédio 20, viajou acompa-
nhado de seis integrantes da 
família, que aproveitaram um 
pouco de cada atração. “Meu 
filho e meu sobrinho, de 9 e 
10 anos, se divertiram muito, 
em especial nos shows com 
os personagens de desenhos 
infantis. Foi um excelente pas-
seio”, afirmou. 

DIVERSÃO GARANTIDA
Os participantes da excursão posam para foto na entrada do famoso parque
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Copa Volvo 
de Masters
A Copa Volvo de 
Masters 2016, com 
jogadores acima de 
35 anos, repete o 
sucesso da edição de 
estreia, ano passado. 
O público prestigia os 
jogos onde atletas Vol-
vo enfrentam craques 
renomados que fize-
ram história no Atlético 
Paranaense, no Coriti-
ba e no Paraná Clube. 
As partidas acontecem 
terças, quartas e sex-
tas a partir das 20h. 
A entrada é gratuita. 
Associados precisam 
apresentar o crachá e 
não associados devem 
retirar convites anteci-
padamente. Acom-
panhe também os 
melhores momentos 
dos jogos na página 
da Associação Viking 
no Facebook.

Em pesquisa, leitor avalia o Viking Família

Na última edi-
ção do Vi-
king Família, 
a s s o c i a d o s 

e dependentes foram con-
vidados a opinar sobre a 
revista. As avaliações fo-
ram respondidas majorita-
riamente por funcionários 
(95%). O levantamento 
mostra que o periódico é 
recebido regularmente por 
88,8% do público partici-
pante da pesquisa. Entre os 

A sua opinião
pesquisados, 57,7% leem 
todos os artigos da revista 
e 40,4%, apenas uma par-
te da publicação. As repor-
tagens de maior interesse 
são as que tratam de saúde 
e bem-estar, seguidas da 
Agenda de Eventos da AV 
e dos acontecimentos na 
associação.

Perguntados se gosta-
riam de receber a revista 
por e-mail ou consultá-la no 
site da AV, 48,8% respon-

deram que sim e 38,1%, 
afirmaram que preferem a 
revista impressa. 

Agradecemos os elo-
gios e as sugestões de 
temas encaminhados. Os 
participantes da pesquisa 
concorreram a uma viagem 
para o Beto Carrero World.

O vencedor do sorteio foi 
Alexandre Bernaski, instrutor 
de treinamento e que irá par-
ticipar da excursão ao parque 
temático no ano que vem.

fa l e  co m  a g e n t e

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 cadastramento na página da AV e 
preencher o nome completo, número de celular e endereço de e-mail. Participe!

os re sultados da pe squ isa

q u e m  r e s p o n d e u

Funcionário (a)

95,4%
Esposo (a) / Companheiro (a)

Filho (a) q u a i s  t e m a s  vo c ê  m a i s  g osta ( m ú lt i p l a s  r e s p osta s )

85%

85% Matérias de saúde e qualidade de vida
72,7% Agenda de eventos da AV
55,4% Matérias sobre o que aconteceu na AV
48,1% Matérias sobre previdência privada (Vikingprev)
44,2% Agenda
42,7% Matérias sobre economia doméstica
40,8% Matérias sobre segurança doméstica
1,2% Outros

44,2%55,4%
40,8%

72,7%
42,7%48,1%

1,2%

57,7%

40,4%

Ao  r e c e b e r . . .

Lê todos os artigos

Apenas uma parte

Dificilmente lemos

88,8%

r ec e b e  r eg u l a r m e n t e ?

Sim, todo bimestre

Nem sempre. Há vezes em que 
fico meses sem receber

Não sei. Nunca reparei na frequência

Veja o resultado completo da pesquisa na intranet



Higiene bucal começa antes mesmo dos primeiros dentinhos

Dentes saudáveis

Apreocupação dos pais com 
a saúde bucal das crianças 
deve começar bem antes dos 
primeiros dentes de leite, já 

logo após o nascimento com a higie-
nização da gengiva, bochecha e língua 
do bebê depois de cada mamada. “Use 
gaze ou fralda limpa molhada em água 
filtrada ou fervida. Além de retirar os resí-
duos de leite da boca, é o primeiro pas-
so para criar o hábito de higienização 
no bebê”, diz a dentista Daniele Dias, 
que integra o VOAM, o plano de saúde 
Volvo para funcionários e dependentes.

Os primeiros dentes nascem usual-
mente a partir dos seis meses. Nesse 
momento, use a chamada dedeira de 
silicone para a limpeza após cada refei-
ção. A partir de um ano, passe para uma 
escova infantil com cerdas bem macias. 
“Nessa idade, use pasta de dente sem 
flúor porque a criança ainda não tem 
a capacidade de cuspir. A pasta com 
flúor é contraindicada porque, se ingeri-
da, pode provocar manchas nos dentes 

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

permanentes. Ensine seu filho a não en-
golir o creme dental”, alerta a dentista. 
A escovação deve ser especialmente à 
noite para evitar as cáries. 

  Os pais devem acompanhar o nas-
cimento e desenvolvimento dos dentes 
de leite com atenção. Além da escova-
ção, é preciso usar fio dental para a re-
tirar resíduos depositados entre os den-
tes. Desde pequena, a criança também 
deve ir ao dentista para que se familiari-
ze com o consultório odontológico.

  Conforme a criança cresce e se 
torna mais independente, um recurso 
lúdico ajuda a criar o hábito de esco-
var os dentes: “Tenha duas escovas: 
uma para ser manipulada pela criança e 
outra utilizada pelos pais para a efetiva 
higienização. A supervisão é essencial 
nos primeiros anos, quando os peque-
nos começam a escovar os dentes sozi-
nhos”, recomenda a Daniele Dias. 

São 20 dentes de leite, dez em 
cada arcada. Como preparam para o 
nascimento dos dentes permanentes, a 

atenção na infância é essencial. “Nes-
sa fase, é possível identificar falhas de 
oclusão e na parte óssea. Podem ser 
tratadas por meio da ortopedia pedi-
átrica e facilitar o nascimento dos de-
finitivos na posição correta”, afirma a 
especialista.

  A partir dos seis anos, começa a 
troca dos dentes de leite pelos perma-
nentes. Ela ocorre até por volta dos 12 
anos. Nessa fase, em que estão presen-
tes na boca tanto dentes de leite como 
dentes definitivos, deve-se escovar ao 
menos três vezes ao dia, ou após cada 
refeição, além do uso do fio dental. As 
consultas ao dentista também precisam 
ser feitas regularmente para uma lim-
peza mais profunda e para a aplicação 
de flúor. “Incentivar os bons hábitos de 
higiene bucal na infância e a ida ao den-
tista regularmente é mais do que uma 
forma de garantir um sorriso bonito. É 
uma maneira de cuidar da saúde de 
todo o organismo”, completa a dentista 
Daniele Dias.


