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Olá querido leitor.  
Esta edição de setembro está recheada de matérias relevantes. Você vai 
conferir as fotos do Desfile Cívico de 7 de Setembro e da comemoração do 
Dia do Soldado no Esquadrão “Tenente Amaro”. Também vai conferir a 
trajetória do artista valenciano Wesley Monteiro. Empreendedorismo, cultura 
e saúde também fazem parte do conteúdo da nossa revista. Preparamos 
matérias interessantes com o objetivo de proporcionar uma leitura agradável 
e descontraída. Acompanhe também nossa fanpage no facebook @acivarj. 
Outras informações da ACIVA, além desta revista em formato digital, você 
encontra no nosso website. 

Acesse: www.acivarj.com.br. 

Boa leitura!  

   Tel. (24) 2453-1783
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Os membros da Diretoria e 
do Conselho Fiscal da ACIVA 

parabenizam os aniversariantes 
do mês de setembro. Parabéns!!!

Luana dos Santos Hoffert Pinto - 
4B Serviços Remotos
Rua Ignácio Werneck 21 apto 101
Centro - Valença (RJ)
Tel.: (24) 2452-2746

Malta & Melleu Comunicação Ltda 
M & M Comunicação
Rua 17 de Outubro, 245  
N. Sra. Lourdes - Valença (RJ)
Tel.: (24) 2452-2227

01– Bruno Magela de A Vieira – Magela’s Boutique
           Julio Cesar Basílio de Souza – Mercearia Tijulin
02 – Keila Yuka Nishimori – Mercearia D. Rosa
           Victor Santanna Gomez – Colaborador ACIVA
           Marli Barroso Barreto - CCAA
04 – Marta Helena Andrade – Wilmar Doces
05 – Kátia Nogueira Araujo – Confeitaria Nogueira
06 – Edgard Tabet – Etal  e Conselheiro ACIVA
07 – Marília Paes F. da Silva – Ultramed

08 – Terezinha Alice de Oliveira Silva – Nosso Bazar
            Anna Paula Lyrio Rocha – Ferreira e Luz
10 – Adenir Mendes da Silva – Palermendes
           Nilson José Maia de Almeida – Paty Modas
           Cid Machado Arieira Junior - Ágata
11 – Susan Kiczynski Schwarz – SKS Confecções
12 – Solange Maria Fagundes de S. Carvalho – Pion-G Plus e Diretora ACIVA 
13 – Cleze Vasconcelos da Silva – BRVAL Electrical
14 – Elzo Wilson Ferreira – Sanfer Jeans
           Marcelo Nogueira do Nascimento – Tecnovan
           Celso Salles Amatto – Novo Mineirão
           Flavia A. Gussen Le Draper Vieira - CEVO
15 – Jorge Luis Aiex da Silveira – Agito e Uso
           Luiz Fernando Furtado da Graça – L F Furtado da Graça 
16 – Jaime Alberto Jesus Rocha - Nafil
17 – Tiphane Andrade Figueira – Curso Lider
           Afranio Luis rimulo Dionizio – Mercearia Varandão
18 – Walter Miranda da Cunha  - Spaccio 
           Maxson de Souza Rocha – Up Eletronicos
           Thais Aparecida de Freitas Bastos - Pecrio
21 – Silvana M Santos Costa – Petit Marche
23 – Alberto Duque Portugal – Multsaude Beneficios
25 – José Amauri Ferreira Lima – WJW Amigos da Construção
           Andre Ricardo Silva Pinto – Padaria do Bebeu
26 – Carlos Henrique F. Pereira – Maria Bonita
27 – Magda Mara Iost Leal – Casa do Pão
           Maria de Fátima de Souza Ribeiro – Lanchonete do Baixinho
        
28 – Dirce Maria de V. Duboc – Gráfica Duboc
           Vera Lucia A Vieira – Magela’s Boutique
           José Paulino Correa de Mello – Bramil
29 – Daniele Costa R da silva Arbex – Cake Boutique
30 – Mauro Sergio Florêncio – Nosso Bazar

Novos Associados
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ÓTICA ESMERALDA. UMA BRILHANTE 
HISTÓRIA DE EMPREENDEDORISMO.

A coluna Minha Empresa deste mês de setembro entrevistou o 
empresário Romualdo de Oliveira Lima e sua esposa Iubety Mércia de 
Oliveira, proprietários da Ótica Esmeralda, que, há quase 60 anos, se 
encontra estabelecida em nossa cidade.

A empresa, fundada pelo Sr. Joaquim da Silva Lima, pai de Romualdo, 
iniciou suas atividades na Rua dos Mineiros, atuando no ramo de 
relojoaria e joias. Na época, Sr. Joaquim comandava as atividades 
com mais quatro relojoeiros. “Antigamente, relógios e óculos eram 
considerados artigos de luxo e as pessoas precisavam economizar o ano 
todo para comprar um desses produtos”, relata Romualdo.

Há 35 anos, a empresa, além do ramo de relojoaria, especializou-se 
no setor de ótica e mudou de endereço, passando a funcionar na 
Av. Nilo Peçanha, 278. Assim como no passado, a Ótica Esmeralda 
trabalha com produtos de primeira linha, armações de todas as grifes, 
oferecendo o que há de mais moderno e contemporâneo no ramo, 
tanto em relação à estética quanto na correção visual.

Por trabalhar com um segmento que está em constante evolução, 
apresentando inúmeras inovações, a Ótica Esmeralda está sempre 
atualizando seu estoque e capacitando seus funcionários, tendo por 
objetivo oferecer aos seus clientes o que existe de melhor em termos 
de avanços tecnológicos. Na condição de Representante da Varilux, 
marca que pertence à Essilor Internacional (líder mundial em lentes 
oftálmicas de óculos), a Ótica Esmeralda é a única empresa no 
comércio de Valença apta a oferecer tais lentes. Neste ano, a empresa 
recebeu o “Certificado de Ótica Especialista Platine”, a última categoria, 
em nível de excelência, outorgado pela Varilux. Trata-se do maior selo 
de qualidade que uma ótica pode almejar.

O empresário revela que alcançar a categoria de máxima qualidade, 
certificada por uma multinacional, não se deu apenas em função 
do volume de vendas, mas levou em consideração a qualidade no 
atendimento, o aprimoramento na parte técnica, bem como a relação 
entre o número de atendimentos e o número de habitantes da cidade.
 
Para se ter ideia do conceito obtido pela Ótica Esmeralda no comércio 
de Valença, basta destacar a existência de clientes que, há mais de 40 
anos, se mantêm fiéis à empresa. Existem clientes que já se mudaram 
da cidade, um deles residente no Estado do Acre, que todo ano vem a 
Valença e aproveita a ocasião para refazer seus óculos. 

A loja possui em seu acervo particular inúmeras peças, instrumentos 
e objetos antigos, colecionados nesses quase 60 anos de história. 
Romualdo nos mostrou o primeiro rebolo óptico usada para 
desbastar lentes, assim como o primeiro aparelho destinado a soldar 
armações de óculos, objetos guardados com muito apreço e carinho.

A loja, até hoje, possui grande variedade de produtos, entre joias e 
relógios, como antigamente, mas os caminhos profissionais levaram a 
empresa a ter o setor de Ótica como carro-chefe do empreendimento. 
Recentemente, a Ótica Esmeralda passou a oferecer um novo 
serviço aos seus clientes. Trata-se do Visioffice 2, aparelho que 
faz uma avaliação completa de todas as medidas fisiológicas e 
comportamentais do cliente, ajudando a empresa a aumentar 
as características de personalização ao confeccionar as lentes, 
aumentando, assim, a satisfação dos clientes. 

O empresário Romualdo e Iubety

Por Daniel Luiz Beduschi
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SEBRAE PROMOVE CURSO 
DE LÍDER COACH
Nos dias 23 e 24 de agosto, no Hotel Palmeira Imperial, o 
SEBRAE em parceria com ACIVA promoveu o curso “Líder 
Coach- SEBRAE MAIS: Sua liderança em alta performance”. 

O curso visa capacitar os líderes participantes a adotar as 
técnicas e ferramentas do Coach na busca da alta performance 
de suas equipes, em favor dos resultados desejados.

A estratégia de abordagem líder coach apoia-se 
no desenvolvimento de habilidades e no uso de 
ferramentas que possibilitem ao gestor participar 
diretamente do desenvolvimento individual dos 
colaboradores de sua equipe, reconhecendo os seus 
potenciais, desenvolvendo as suas competências e 
orientando-os na definição de metas claras e tangíveis 
que contribuam para os objetivos da empresa.

No final do mês de agosto, a Ótica Esmeralda adquiriu um iPad para agregar 
ainda mais agilidade no sistema de produção de lentes personalizadas, 
característica que somente as óticas especialistas possuem. O aplicativo capta 
todos os comportamentos visuais do cliente para conceber as lentes de forma 
personalizada para cada indivíduo.

A Ótica Esmeralda participou da última Feira Valença Liquida Show e, segundo 
os proprietários, os resultados foram muito positivos, tanto no que diz respeito 
às vendas quanto no que se refere ao Marketing.

“Nós sempre fomos associados da ACIVA e sempre procuramos valorizar as 
instituições representativas do Comércio”, afirma Romualdo. 

A ACIVA parabeniza a Ótica Esmeralda pela brilhante história de 
empreendedorismo e por sempre buscar o melhor para o consumidor 
valenciano. Entre em contato com a Ótica Esmeralda pelo telefone 
(24) 2453-4818.

 Ilbety mostra o Visioffice 2, a nova aquisição da loja.
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CESVA-FAA REALIZA 
PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
E AVALIAÇÃO DO LIQUIDA 
SHOW 2018

A CESVA-FAA realizou uma pesquisa de satisfação e avaliação da 
maior feira de varejo da cidade, a Valença Liquida Show, com o objetivo 
aferir o grau de satisfação dos participantes, bem como medir o índice 
de apuração dos serviços prestados no sentido de medir o grau de 
satisfação, tanto do público quanto dos expositores/lojistas.

A pesquisa foi realizada durante a feira, que aconteceu  entre os dias 
27 a 29 de agosto de 2018 e o método escolhido para pesquisa foi o não 
probabilístico aleatório (amostra por conveniência). 

Foram entrevistados 227 pessoas presentes durante os três dias do 
evento, que responderam voluntariamente aos 15 (quinze) quesitos, 
sendo 14 (quatorze) questões fechadas e objetivas, e 1 (uma) questão 
aberta e subjetiva, oportunizando aos respondentes, sugerir, criticar ou 
elogiar os serviços recebidos.

O que achou do (a)... Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo Total
Divulgação da feira ? 3 6 40 113 65 227
Localização da feira ? 1 1 8 102 115 227
Infraestrutura geral da feira? 1 3 28 112 83 227
Estandes da feira? 1 2 29 118 77 227
Produtos / serviços vendidos? 1 3 40 113 70 227
Promoções dos lojistas? 8 16 66 96 41 227
Tratamento dos lojistas ? 1 9 76 141 227
Segurança da feira? 3 94 130 227
Limpeza da feira? 3 2 1 65 156 227
Feira como um todo? 2 22 85 118 227
Total 19 35 246 974 996 2270

Pesquisa de satisfação  - Liquida Show 2018 - Valença
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Pelo panorama da pesquisa, percebe-se que a Feira 
de Varejo “Valença Liquida Show” tem agradado a 
maioria das pessoas e empresários e, a cada ano, a 
ACIVA procura melhorar ainda mais, procurando 
sempre a satisfação de todos.

A pesquisa foi elaborada pelos alunos: Angélica 
Aparecida Pereira – 4º Período,  Carolina de Oliveira 
da Silva – 4º Período, Thiago Calixto Mesquita – 
4º Período, e foi supervisionado pelos Docentes: 
Carlos Antônio da Silva Carvalho, Cliciane de Jesus 
Salin eFrederico Flávio de Oliveira Santos.

A ACIVA agradece a CESVA-FAA, na pessoa 
do Prof. Carlos Antônio da Silva Carvalho,  
Coordenador do Curso de Recursos Humanos, 
pelo apoio e parceria.

Pesquisa de Satisfação - Lojistas e Expositores

Sobre a Feira: Ótimo Bom Ruim Péssimo Total:
Aspecto Geral da Feira 12 18 30
Instalações do Estande 16 14 30
Tamanho do Estande 16 13 1 30
Limpeza 24 6 30
Divulgação e Marketing 13 9 6 2 30
Organização 18 11 1 30
Valor do Insvestimento 4 18 7 1 30
Decoração 15 15 30
Quantidade de Lojas 19 10 1 30
Variedade de Lojas 10 17 3 30
Som Ambiente 18 12 30
Local Escolhido 18 9 2 1 30
Data Escolhida 3 4 15 8 30
Duração da Feira 16 13 1 30
Horários da Feira 17 13 30
Expectativa de Vendas 2 16 8 4 30

Total de Votos: 221 198 45 16 480
46,04% 41,25% 9,37% 3,34% 100,00%

Ficha de Avaliação Liquida Show 2018

ACIVA SEDIA TREINAMENTO 
DE PROFISSIONAIS ELETRO 
HIDRÁULICOS
A Valeluz Hidro Elétrica em parceria com a Amanco realizou na ACIVA 
treinamento dos profissionais para o uso dos produtos Amanco, em 
uma noite recheada de conhecimento.

Foram passadas várias explicações e técnivas sobre as novas tecnologias 
empregada nos produtos Amanco bem como instruções de instalação 
do Amanco PEX de Gás, CPVC e Soldáveis em geral. 
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 ACIVA PRESTIGIA  O DESFILE 
CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO

 A ACIVA esteve presente em mais um tradicional Desfile 
Cívico de 7 de Setembro, marcando os 196 da Independência do 
Brasil. Foram confeccionadas 3000 mil bandeirinhas e distribuídas 
para o público no desfile. Essa ideia partiu do próprio Presidente 
da ACIVA, Sebastião Vieira, que contou com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Valença, através da Secretaria de Educação bem como 
do 1º ESQUADRÃO DE CAVALARIA LEVE – Esquadrão Tenente 
Amaro.

 O público compareceu e tomou quase todas as calçadas da 
Avenida Nilo Peçanha para prestigiar o evento que teve seu início às 
8h30, com a revista da tropa militar pelo prefeito Fernandinho Graça, 
acompanhado do Comandante do Esquadrão, Major Rafael Barbosa 
Pereira. Após a revista, aconteceu o Canto do Hino Nacional, do Hino 
da Independência e foi iniciado o desfile Cívico.

Sebastião Vieira (Presidente da ACIVA) Major Rafael Barbosa Pereira 
(Comandante do 1º EsqCL Ten.Amaro) e Hélio Suzano (Vice-Prefeito e 
Secretário Municipal de Cultura)

Distribuição de Bandeirinhas para o públicoDiversas autoridades do município e seus familiares estiveram presentes no palanque montado na Av. Nilo Peçanha.

Fotos: Victor Gomez
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A celebração contou com a participação da Banda Progresso de 
Valença, Fanfarras, Militares do Exército, Cadetes da Academia 
Militar das Agulhas Negras - AMAN, Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, além dos alunos da rede pública municipal, estadual 
e privada, além de integrantes de outras associações e projetos 
sociais do município.

A comemoração da Independência do Brasil em Valença também reuniu 
entidades civis, sociais e culturais, além de públicos de todas as idades. A 
ACIVA afirma seu compromisso de valorizar nossa cultura e nossa tradição 
e entende que o desfile cívico do 7 de Setembro não pode passar em branco. 

É a festa da pátria, em que o nosso país comemora a sua 
Independência. Viva o Brasil!!!

Cadete Alisson TAKESHI Horita Coutinho, 2º ano Curso Cavalaria
Cadete Flavio da Rocha MONSORES, 3º ano Curso Cavalaria
Cadete JUAN Carlos dos Santos Garcia, 2º ano Curso Material Bélico
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ESQUADRÃO TENENTE AMARO 
COMEMORA O DIA DO SOLDADO
A ACIVA participou das comemorações do Dia do Soldado no dia 
25 de agosto no 1º Esquadrão de Cavalaria Leve “Tenente Amaro”.  

A data foi instituída em homenagem a Luís Alves de Lima 
e Silva, o Duque de Caxias, nascido em 25 de agosto de 1803. 
O renomado oficial foi considerado o patrono do Exército 
brasileiro, e pela honra desse título, o Dia do Soldado constitui-
se como uma homenagem ao seu nascimento.

O dia do soldado é usado para homenagear não apenas Duque 
de Caxias, célebre figura da história do exército brasileiro, mas 
também à todos os soldados brasileiros, principalmente os 
soldados valencianos que estiveram em combate na 2ª Guerra 
Mundial defendendo a nossa Pátria e a nossa liberdade.

Soldados são aqueles que servem ao exército quando entram no 
serviço militar. Quando mais experiente, o soldado passa a outros 
postos dentro do exército.

Os soldados mais conhecidos do exército brasileiro, apesar de 
haverem muitas escalas, são o soldado de infantaria, que lutam com 
diferentes armas e transportes, a cavalaria, que luta montado a cavalo 
(ou transportes blindados nos dias atuais) e a artilharia, que faz uso 
de armas de fogo, bombas e projéteis.

Além do exército brasileiro, existem soldados que servem à marinha 
e à aeronáutica, assim como os soldados do corpo de bombeiro, 
todos com importantes funções para as forças armadas e para a 
segurança do país.

Fotos: Victor Gomez
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EMPRESÁRIOS DA REGIÃO 
SE ENCONTRAM PARA HAPPY 
HOUR DE NEGÓCIOS

NOVA SEDE DA ACIVA 
RECEBE VISITAS ILUSTRES

No dia 28 de Agosto no Bat&Papo Gastropub aconteceu o Happy 
Hour de Negócios, um evento dinâmico, simples, interativo e com 
muito aprendizado, conduzido pelas empreendedoras e Luiza Luth e 
Vanessa Avelar. Elas reúnem empreendedores da região de Valença 
com o intuito de os ajuda-los no desenvolvimento, aprimoramento 
e expansão de seus horizontes e incentivam a conexão com outros 
empreendedores através da troca de experiências. 

O encontro acontece da seguinte forma:  Luiza e Vanessa fazem 
rápidas considerações sobre um determinado tema, neste em 
especial sobre Oportunidades e Estratégias, e em seguida abrem 
para um bate-papo descontraído para que todos possam colocar 
suas ideias, contar cases e ajudar outros empreendedores a se 
desenvolverem. 

O evento surgiu através de buscas pessoais, segundo elas, nos 
dias de hoje, mais do que empreender em um negócio lucrativo, 
os empreendedores buscam empreender em um negócio com 
propósito. Por isso, é necessário entender melhor nós mesmos, 
nossos clientes e o mundo atual. E por isso, a importância de 
conhecer pessoas, trocar experiências e sair da rotina.

Em fase final, a Nova Sede da ACIVA recebeu a visita de amigos 
e parceiros que foram conferir de perto os últimos detalhes de 
acabamento da obra, que em breve será inaugurada.

As empreendedoras 
Luiza e Vanessa

Andrea Melleu e Cristina Malta da Rede de Negócios Princesa da Serra, 
Sebastião Vieira e Naomi Horita

Sebastião Vieira e Ivanzinho, proprietário do Supermercado Venturão 

Sebastião Vieira e Eduardo Bastos (Imobiliária)

Empreendedores de Valença e Volta Redonda
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UMA FRASE PARA A HISTÓRIA
Por Prof. José Viriato da Silva

Se alguém procurar o nome da cidade de Buraqueira entre os 
municípios brasileiros, aposto que não vai encontrar. O IBGE, esse 
órgão da maior credibilidade, insiste em dizer que o país conta 
com 5.570 municípios, sem incluir essa pequena unidade que seria 
Buraqueira. Por que será? 

Coisa misteriosa que só uma foto de satélite colocada na frente de 
cada um dos sábios e competentes geógrafos poderia comprovar. 
Mas quem teria esse trabalho? Quem iria se ocupar de Buraqueira? 
Será que mexeram no seu nome? Quanta pergunta em torno dessa 
terra esquecida.

É, este lugarzinho não tem sorte, parece que ninguém gosta dele. 
Parece... mostrando que é verdade o que se diz, que o  negativo é 
incentivo para o positivo,  foi mesmo o Ivo, da farmácia, que ficou 
muito revoltado quando soube que o nome da cidade tinha sido 
mudado para Prudêncio Valoroso, em homenagem a um cacique 
político, mui amigo do governador. E mais zangado ficou ele quando 
viu que as autoridades locais nada fariam que viesse a desagradar o 
dito governante.

Foi por isso que a mudança, fato até bem comum nesses Brasis, 
onde chega a ser recebido com indiferença, gerou ali um movimento 
contrário graças ao fervor do farmacêutico.

 Ele convocou uma reunião, que teve bom comparecimento:
- De maneira alguma podemos concordar com essa mudança 
imposta, tradição é tradição, eu – e acho que todos os locais – 
nunca hei de concordar em deixar de ser um buraqueirense para 
me transformar num prudenciano, e logo em homenagem a quem 
começou a asfaltar a estrada, só foi até a a entrada da própria fazenda 
e parou a obra. Vamos fazer um movimento, vamos apelar para a 
assembleia estadual e reverter essa denominação. O único problema 
é que a argumentação vai ter que citar a origem do nome da cidade e 
nunca se cuidou disso.

- Bom, se não temos nada a respeito, fica fácil a gente 
imaginar uma origem – disse um pecuarista – pode ter sido 
a existência da coruja buraqueira que mora nestas paragens.

- Ótima ideia – falou um comerciante muito informado – 
melhor ainda se fossem os buracos deixados pela extração 
do ouro pelos bandeirantes. Mas – concluiu ele mesmo - isso 
é muito fantasioso, porque eles não estiveram aqui, onde 
nunca existiu ouro.

- Gente, vocês estão se esquecendo da porcaria de estrada 
esburacada que nós temos, culpa, aliás, desse Prudêncio 
Valoroso – apontou um vereador de oposição ao governado.

- Pois é, embora a nossa Buraqueira tenha um nome – e 
eu consultei antes – que significa profusão de buracos ou 
lugar remoto, afastado – nós precisávamos de uma origem 
bem importante, para reforçar o pedido – continuou o 
farmacêutico.

Nesse momento, o morador mais antigo do lugar, ainda 
muito lúcido, criou a coragem que estava com medo de 
expor. Afinal, tratava-se de ajudar seu torrão natal, fundado 
nas terras dos seus antepassados:  - Olhe, pessoal, a nome 
daqui apareceu na minha família, se espalhou na historinha 
que aconteceu com a minha avó. Foi o pai dela que, por 
acaso, criou a coisa. Eu conto: ele queria porque queria que a 
minha avó, então com quinze anos, se casasse com meu avô, 
um viúvo cheio de filhos e muito rico. Ela, ao contrário das 
moças submissas da época, bateu o pé que não queria.  

Quando ela disse não quero e não quero, ele deu a ordem 
final que criou fama e acabou dando nome a isso aqui. Ele 
gritou: - Você não tem querer e eu ordeno: sua burra, queira!
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ACONTECE  O 1º ENCONTRO DE 
IMPLANTODONTIA DE VALENÇA

SETEMBRO AMARELO

Acontece, no dia 22 de setembro, o 1º Encontro de 
Implantodontia de Valença, promovido pela Clínica CEVO, 
dirigida pelo Prof. Fabricio Vieira e pela Liga Acadêmica de 
Cirurgia e Implantodontia. 

Este encontro, segundo Prof. Fabrício, vem coroar os seus 
20 anos dedicados à docência e pretende reunir alunos e ex-
alunos da graduação e pós-graduação, pelos quais tiveram 
a oportunidade de adquirir conhecimento através de seus 
ensinamentos.

O encontro será realizado no Cine Glória e terá um clima 
diferente. Com 4 palestras de nível internacional, o encontro terá 
sua programação iniciada pelo palestrante Diego Zimmermann, 
seguido pelo palestrante Robert Carvalho Da Silva.

No período da tarde, o encontro é reiniciado com palestra de 
Pepe Benitez, convidado internacional da Espanha e o último 
palestrante será o próprio Prof. Fabrício Vieira.

Após o encontro, será realizado um happy hour do Boteco 
Conveniência a partir das 18h, com muita celebração e networking. 

Assim como novembro é o mês denominado AZUL, para mostrar que 
o câncer de próstata pode ser evitado, foi criado o outubro ROSA, cujo 
o objetivo é conscientizar a necessidade da PREVENÇÃO do câncer de 
mama, em mulheres e homens.

O mês de setembro, em muitos países vem sendo chamado de SETEMBRO 
AMARELO, o mês da prevenção do suicídio.

Sem dúvida nenhuma, achamos importante as estatísticas sobre o suicídio, 
que mostram que no Brasil 30 pessoas se matam por dia. Mas, para as 
pessoas que trabalham, voluntariamente ou como profissionais no apoio 
emocional, o mais importante é divulgarmos a mensagem da Organização 
Mundial da Saúde, onde afirma que 90% dos suicídios são previsíveis.

O suicídio, mesmo sendo considerado um problema de saúde pública, 
não será o Ministério da Saúde, como também não serão as secretarias 
municipais, que perceberão a tendência ao suicídio que algumas pessoas 
demonstram. É na convivência diária e na observação do comportamento 
dessas pessoas que poderemos identificar a 
tendência e o pedido silencioso que fazem.

Portanto, evitar o assunto suicídio, não 
contribui em nada. Com certeza que a 
grande maioria das pessoas que querem se 
suicidar, na verdade querem se ver livres 
dos seus incômodos psicológicos e ou físico.

No Brasil, todos os órgãos públicos de saúde 
estão preparados para ajudarem as pessoas 
que pensam que viver não vale a pena.

Serão sempre os seus melhores sentimentos, 
lógicos demonstrados, através da sua 
atenção aos seus familiares e amigos, que 
darão à pessoa com tendência ao suicídio, a 
certeza que VALE A PENA VIVER. 

As inscrições são feitas pelo link:
www.sympla.com.br/primeiro-encontro-de-
implantodontia-de-valenca__336470. 

O investimento é de apenas R$60,00 para participar de todas 
as palestras e quem desejar maiores informações basta enviar 
um email para: contato@elbicongress.com ou entre em 
contato pelo telefone (21) 98462-9332.

9:00h - 10:30h palestra

DIEGO ZIMMERMANN
Tema: Cirurgia guiada: suas vantagens 
e possibilidades na implantodontia digital.

11:00h - 12:30h palestra

ROBERT CARVALHO DA SILVA
Tema: Os desafios da reconstrução peri-implantar.

15:30h - 16:45h palestra

FABRÍCIO VIEIRA
Tema: Acelerando o reparo implantodôntico 
com a utilização da Fibrina Rica em Plaquetas (PRF).

13:30h - 15:00h palestra

PEPE BENITEZ CONVIDADO INTERNACIONAL
Tema: El gran reto estético del sector anterosuperior.

A partir das 18h

H A P P Y
H O U R
Open Bar com muito networking
e celebração.

Local: Boteco Conveniência.

Evoluir com confiança

INSCRIÇÕES www.sympla.com.br/primeiro-encontro-de-implantodontia-de-valenca__336470  Valor: R$60,00    INFORMAÇÕES contato@elbicongress.com  -  21 98462-9332

PATROCÍNIO REALIZAÇÃO

PROGR AMAÇÃO

22 DE SETEMBRO DE 2018 -  CINE GLÓRIA -  VALENÇA R J
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FALAR É A MELHOR SOLUÇÃO

Se você se sente desesperado, achando que a vida não vale mais a pena, 
procure alguém para conversar. Nos grupos religiosos e principalmente 
no CVV, tem sempre alguém a sua disposição.

Talvez já tenha conversado com alguém, por isso pode estar achando 
que não será compreendido por quem você for conversar. Quantas 

vezes você já conversou com alguém sobre a sua dor?

Compreendemos que a sua dor não é drama; não é 
falta de Deus; não é frescura e não é para chamar a 
atenção.

Telefone gratuitamente para 188, 
a partir de qualquer linha telefônica fixa ou celular, 
provenientes de qualquer cidade do Brasil. O seu 
anonimato será sempre respeitado.

Também, através do site cvv.org.br você terá acesso 
a um CHAT. Outra opção de ajuda que você pode 
buscar é com médicos e psicólogos, que possuem 
total condição para ouvi-lo e ajudar.

Prof. Fabrício Vieira

Por Rogério Silva Fort
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Por Daniel Luiz Beduschi

WESLEY MONTEIRO.  
ARTISTA ÍMPAR DA NOSSA TERRA!

 A coluna ACIVA PERSONALIDADE deste mês 
destaca um grande artista valenciano: Wesley Monteiro. Com 
43 anos, nascido no distrito de Parapeúna - Valença RJ, Wesley 
nos contou um pouco de sua história e de como se tornou um 
reconhecido artista de nossa sociedade.
 Desde criança, Wesley já tinha o talento para a pintura 
e o desenho. Contou-nos que as paredes da casa de sua avó, 
em Parapeúna, eram todas coloridas e pintadas por ele, quando 
era garoto, empregando traços e estilo bem definidos. Lembrou 
que, ainda pequeno, olhava um personagem e o desenhava de 
forma diferente, usando um estilo geométrico. Estava sempre 
buscando papel, giz e canetas coloridas. Wesley sempre teve uma 
percepção muito apurada das coisas e das pessoas que estavam 
ao seu redor. Através de sua memória fotográfica, guardava 
a fisionomia das pessoas. Sua mãe, observando esse talento 
precoce, incentivou-o a procurar algo que pudesse preencher 
essa busca pela arte, pelas cores, pelos traços. A partir desse 
momento, nascia um artista adepto do estilo cubista, estilo ao 
qual Wesley se vincula e se autodenomina.
 Uma vez concluídos seus estudos básicos, Wesley 
procurou formação técnica na área de Administração, Recursos 
Humanos, Comunicação e Design, levando-o a desenvolver 
suas habilidades em áreas mais específicas. Trabalhou tanto 
no setor público quanto no setor privado, sempre com artes 
digitais e marketing, até tomar a decisão no sentido de fazer 
o que realmente gostava e de investir naquilo que lhe dava 
prazer. Passou a estudar as características de pintores famosos, 
suas técnicas e de como conseguiram sobreviver de sua arte. 
Picasso, Di Cavalcante, Tarsila do Amaral, entre outros artistas 
de grande destaque, mereceram a atenção de Wesley.
 Contando com pouco apoio e muitas críticas, Wesley 
mergulhou nos livros e começou a estudar e pesquisar. Foi 
então que concebeu sua primeira obra, retratando, com estilo 
próprio, o cenário que tinha ao seu redor: a zona rural, os 
morros, as fazendas da região.
“Eu pegava minha mochila e saia para explorar as paisagens, 
as pessoas e desenhava tudo isso. Depois eu ia estudar, pegava 
livros dos grandes mestres para entender a vida deles. Eu era, 
e ainda sou, muito curioso e queria saber mais a respeito do 
estilo de cada pintor. Eu queria saber sobre a vida de cada um 

deles e como chegaram a criar determinado estilo”, nos conta o artista 
Wesley. O artista lembrou que, aos 13 anos, quando assistiu a um 
documentário sobre artes e estilos de vários artistas, tanto os antigos 
quanto os modernos, uma frase ficou marcada em sua memória: “A 
essência do artista nunca deve ser alterada. O artista deve levar suas 
características natas e aperfeiçoar o seu trabalho a cada dia”. 
 E foi isso que nosso entrevistado fez e continua a fazer, 
aperfeiçoando cada vez mais seu estilo e ganhando notoriedade no 
cenário cultural do Brasil e do mundo. Desde que começou a participar 
de concursos, há 3 anos, Wesley se destaca por seu estilo próprio. Certa 
ocasião, foi convidado pela galeria MBLOIS, do Rio de Janeiro, a participar 
de um vernissage, o que lhe rendeu bons contatos.
 A partir desse evento, Wesley ficou ainda mais conhecido 
e pode trocar experiências com artistas internacionais. Foi então 
que apareceu a oportunidade de ser contratado pela galeria AVA 
Internacional, da Finlândia, que é itinerante percorrendo o mundo 
todo com mostras e exposições de artistas contemporâneos. Wesley 
agarrou a oportunidade com as duas mãos e hoje é credenciado como 
artista cubista daquela galeria.
 Wesley já percorreu o mundo com seus quadros. Pela galeria 
AVA Internacional, o artista participou de uma exposição em OSAKA, 
no Japão, em um enorme centro cultural. Depois expôs na Islândia. 
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“Eu comecei a trabalhar com cores bem vibrantes para representar o 
meu país. O Brasil é vida, mato, cores, flores, fauna, é tudo muito rico 
e eu procuro colocar isso nas minhas telas” relata Wesley.

Em outubro irá a Portugal e, em dezembro, seus quadros estarão 
expostos na sede da ONU, em Nova York, Estados Unidos. 
 Wesley contou que a grande procura por artistas 
autodidatas se dá em decorrência da diferenciação que se estabelece 
entre eles e os artistas acadêmicos, visto que os autodidatas tendem 
a fazer obras onde há uma intensidade enorme de cores e de formas 
que se destacam.

Ao final da entrevista Wesley nos falou a respeito da importância de 
voltar às suas origens, de se dedicar à arte para fazer dela sua fonte 
de renda, seu trabalho, sua terapia e assim melhorar a sua qualidade 
de vida, tendo o reconhecimento por aquilo que sabe fazer como 
ninguém.
 
A ACIVA parabeniza e deseja sucesso ao artista Wesley Monteiro 
que, além de representar a cultura de nossa terra, também leva o 
nome de Valença aos quatro cantos do mundo.
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OUTRAS ESPECIALIDADES:
Cardiologista: Dr. Vitor F. M. Torres 
Tel.: 2453-4314 

Nutricionista: Drª Daniella Maria Pentagna Guarini
Tel.: 2453 3128 - 988160477 

CONSULTÓRIO INTEGRADO | Tel..: 2453 1366
Ginecologia e Obstetrícia: Dr. Afonso G. Muzitano
Ortopedia e Traumatologia: Dr. Paulo Jannuzzi
Fisioterapeuta: Amarílio Sérgio de Azevedo Machado
Clínica Médica/ Geriatra/ Nefrologia: Dr. Ricardo Rocco
Dermatologia : Dr. Samuel de Souza Costa

CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA
       E MASSOTERAPIA

Dr. Antonio Gomes  | Tel: 2453-2649

CEVO CLÍNICA DENTÁRIA
15% de desconto no valor total do tratamento 

          e orçamento gratuito

| Tel.: 2453-4689 | 2452-3901

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
      Cirurgia do joelho

Dr. Gustavo Lopes | Tel.: 2452-6216

PSICÓLOGA E PSICOPEDAGOGA
Soraia Lameira 
Av. Nilo Peçanha, 360 / 03 - Centro
Whatsapp: 99201-6192

OFTALMOLOGISTA
Dr. Carlos Alberto Amorim | Tel.: 2453-4945

ATELIÊ DO CORPO 
Desconto de 5% | Tel.: 2453-6326

ORTOPEDISTA
Dr. Orotavo Lopes Da Silva | Tel: 2452-6216

Exames Densiometria óssea (desc 23%) 
e Mamografia Digital (desc 25%). 
Rua Dom Andre Arcoverde, 209 - Valença-RJ

ULTRA-MED | Tel.: 2453 4878

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM ANDRÉ ARCOVERDE | Tel..: 2453-0700

COLÉGIO LÍDER | Tel.: 2453-2278
Desconto de 30% para associados

LAB CLIN
Tel..: 2453 6458

LAPAV - LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA VALENÇA
Tel..: 2453 4801

ALVIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Tel.: 2458-4587

ORTOVALE - CLÍNICA DE ORTOPEDIA

FISIOTERAPIA | Tel..: 2453 4191
Dr. João Miragaya.
Fisioterapia e Radiografia (Extremidades)

MILIARTES ARTES DIGITAIS | Tel..: 2453 3123
Desconto: 15%

MEGA IMAGEM | Tel..: 2452 1979
Desconto 15%

GAIA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | Tel..: 2453 8740
Desconto 10% 

ESTACIONAMENTO ACIVA
Exclusivo para associados, 30 minutos por dia, 
não cumulativo e sujeito a disponibilidade de 
vaga. Cadastrar o veículo na ACIVA e retirar o vale. 

ESCOLA DE DANÇA VIVARTE | Tel: 2453-3332
Desconto de 10% 

Desconto de 10% 

SERVIÇOS

EDUCAÇÃO LABORATÓRIOS

CONVÊNIOS 

SAÚDE

OUTROS

CONSULTA ON-LINE | Tel.:  2453 4727(ACIVA)
Consulta ao banco de dados do SPC Brasil e Serasa (cheques, pendência financeira, 
cheques sem fundos, Concentre, Serasa Empresa) 
Consulte tabela e contrato.

ECT-CORREIOS | Tel.:  2453 4727 (ACIVA)
Postagem de sedex, PAC, Impressos (a faturar)

ALUGUEL AUDITÓRIO | Tel.:  2453 4727(ACIVA)
TV LCD, DVD, retroprojetor e ar condicionado para reuniões, 
cursos ou palestras | Aluguel Data Show | t.: 2453 4727 (aciva)
Fax | t.: 2453 4727 (aciva)

ERMIDA & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS 
Tel.: 2452 4042
Consultoria jurídica verbal nas áreas Cível: Contratos, responsabilidade 
civil, obrigações, atos jurídicos, sucessões e imobiliário), tributário, 
relações de consumo e administrativo. 

MEDICINA DO TRABALHO | Tel.:  2453 4727 (ACIVA)
Médico do trabalho: Dr. Paulo Cesar Ielpo Jannuzzi
Atendimento aos associados com preço diferenciado
ASO: Atestado de Saúde Ocupacional
Associados: R$ 30,00 | Não-associados: R$ 48,00 

PCMSO: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(exceto risco 3 e 4, e indústrias) controle absenteísmo (falta ao 
serviço): depende de contrato PPRA: Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (a consultar)

AUDIOMETRIA OCUPACIONAL | Tel.: 2453 6160
Dra. Viviane Dias: realização de exame complementar de audiometria 
para funcionários de empresa que possuem ruído como risco 
ocupacional

ULTRA-MED | Tel.: 2453 4878
Exames radiológicos (Raio X - PA) para Medicina do Trabalho: R$ 36,85
Depende da autorização na secretaria da ACIVA

 TRAUMATOLOGIA E

 CIRURGIÃ DENTISTA
Monica Alves de Almeida

Descontos de 30% nas mensalidades dos cursos de Administração, Direito, Enfermagem, Odontologia, 
Recursos Humanos e Veterinária e 50% no curso de Pedagogia bem como nas mensalidades do 
Colégio São José Valenciano de Aplicação para associados, funcionários e dependentes.

Rua Cel. João Rufino, 11/404 - Tel.: 98110-0178

FERNANDA SANTIAGO XAVIER 
Especialista em Direito Ambiental  | Tel.: 2455-4795 / 98119-2418

HOME ANGELS 
(acima de 150 h/mês)  | Tel.:  (24) 2438-3177

EX | CAPITAL  |   | Casa de Análises
Desconto de 25%  | Tel.: 2452-6257

Fisioterapia, Pilates e RPG

DAMÁSIO EDUCACIONAL 
Desconto de até 30% para associados  | Tel.: 2452-2222

Fique sócio da aciva e aproveite as vantagens e 
descontos no comércio de valença.

SEJA UM CONVENIADO, OFEREÇA DESCONTO   E 
GANHE MAIS CLIENTES

Rua Silva Jardim, 02 /4o andar | Centro | Valença | RJ | CEP: 27 600 000
Tel.: (24) 2453 4727 | contato@acivarj.com.br  | www.acivarj.com.br |         acivarj


