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4B SOLUÇÕES REMOTAS. 
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO.

A coluna Minha Empresa deste mês de outubro entrevistou a 
empreendedora Luana Hoffert, proprietária da empresa 4B 
Soluções Remotas.  Luana, graduada em Serviço Social pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sempre trabalhou 
com relacionamento de clientes, tanto no serviço privado como 
no setor público.

Devido à crise estabelecida no Estado nos últimos tempos, a 
empresa em que Luana trabalhava não conseguiu renovar vários 
contratos e acabou demitindo muita gente. Foi então que Luana 
resolveu empreender. Para tanto, resolveu criar uma empresa 
que pudesse oferecer soluções, de forma remota, para outras 
empresas, ou seja, soluções à distância e com total qualidade.

A 4B atua nas áreas: administrativa, marketing, secretariado, 
relacionamento com cliente, serviços financeiros e até serviços 
domésticos. A empresa conta com mais duas profissionais: Camila 
Medeiros e Juliana Carvalho, que atuam na gestão da “startup”. 

Os benefícios são vários, nos conta Luana. Além da redução de custos 
operacionais, de infraestrutura, de vínculo empregatício da mão de 
obra, a empresa ou o profissional liberal pode ter mais tempo para se 
dedicar às atividades principais de seus negócios.

A flexibilidade de negociação com o cliente também é uma 
característica muito importante oferecida pela 4B Soluções Remotas, 
uma vez que trabalha sob contrato por demanda ou por período 
determinado, facilitando, assim, qualquer tipo de contratação.

O atendimento remoto, segundo a empreendedora Luana, mostra 
um aumento significativo da produtividade e dos resultados obtidos 
por seus clientes. 

Para se ter ideia dos serviços que a 4B Soluções Remotas oferece, 
são relacionadas, a seguir, alguns desses serviços:

O emprenderoras Camila, Juliana e  Luana

Por Daniel Luiz Beduschi

Secretariado
Organização de agenda (marcação, cancelamento e 
confirmação de compromissos);
Lembrança de compromissos;
Atendimento telefônico personalizado;
Programação de viagens;
Organização de eventos e palestras;
Realização de cotações para aquisição de materiais;

Administrativo
Transcrição de áudios;
Digitação de documentos;
Elaboração de planilhas e apresentações;
Compilação de relatórios;

Relacionamento com Clientes
Atendimento telefônico ativo e receptivo;
Prospecção e captação (de clientes);
Gerenciamento de e-mail e chat;
Pesquisa de satisfação;
Pós-venda;
Atualização cadastral;

Serviços Domésticos
Limpeza e manutenção de ambientes domésticos 
e comerciais (diária, quinzena e mensal);
Copa e cozinha (contratação de cozinheiro, 
copeiro, garçom e barman);
Organização de ambientes (armários, guarda-
roupas e arquivo)
Limpeza de piscina e serviço de jardinagem;
Contratação de cuidador infantil e de idosos;
Manutenção de computadores;
Manutenção elétrica em geral;
Serviços de construção civil em geral;
Serviços de refrigeração em geral,

Marketing Digital
Criação e gerenciamento de redes sociais e presença on line;
E-mail marketing;
Elaboração de formulários eletrônicos;
Divulgação de marca do cliente ou de serviço executado;
Outros.

Financeiro
Serviços contábeis;
Serviços de cobrança e lembrança de pagamento;
Serviços de controle de contas a pagar e a receber;
Outros.
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A empresária lembra que as empresas que estão ingressando 
no mercado, precisam ter sua imagem profissional associada 
à competência, fator considerado essencial para firmar seu 
conceito no mercado.

Muitas empresas procuram soluções para a prospecção de 
vendas e esse tem sido o carro-chefe da 4B Soluções Remotas. 
Luana, que recentemente se tornou sócia da ACIVA, afirma: 
“nós resolvemos problemas simples, desde limpeza de piscina e 
serviços de jardinagem, contratação de cuidador de idosos, até 
a elaboração de formulários eletrônicos, pesquisas e ligações, 
bem como cobranças, lembranças de pagamentos e serviços 
de contabilidade. Nós fazemos tudo para que a empresa não se 
preocupe com coisas que atrapalham e tomam tempo precioso 
dos empresários”.

A entrevistada fez referência, ainda, às atividades realizadas 
pela ACIVA: “eu sempre quis participar dos treinamentos, 
das palestras e dos cursos e promoções da ACIVA, por 
isso nos associamos e achamos importante o papel dessa 
instituição na nossa cidade. Vamos aproveitar muito e, 
talvez, quem sabe, possamos fazer uma grande parceria”.

A ACIVA acredita no empreendedorismo e valoriza os 
empreendedores da nossa região. Parabenizamos a nova 
empresa e nos colocamos à inteira disposição da 4B Soluções 
Remotas para o que se fizer necessário.
Para entrar em contato com a 4B Soluções Remotas, basta 
ligar para o telefone fixo: (24) 2452-2776 ou para os celulares 
(21) 9-7299-6321; (24) 9-8817-9615, ou, ainda, através do 
e-mail:  contato@4bservicosremotos.com.br

ACIVA PARTICIPA DE REUNIÃO 
COM INEA SOBRE PARQUE 
ESTADUAL DA CONCÓRDIA
No início do mês foi realizada uma reunição entre diretora 
da ACIVA e membros do INEA onde foram ampresentadas 
algumas oportunidades de neógios no Parque Estadual da 
Concórida.

Além do Presidente da ACIVA, Sebastião Vieira, do Secretário, 
Levi Ávila da Silva e do Diretor de Assuntos Corporativos, 
Eduardo Ramos de Carvalho, estiveram presentes também, 
representando o INEA, o Consultor Everton Matos e as 
gestoras Deise de Oliveira Delfino e Geisy Leopoldo Barbosa.  

Segundo Everton Mattos, consultor contratado pelo INEA, as 
oportunidades são várias e que podem gerar emprego e renda 
Entre as oportunidades identificadas, Everton destaca algumas 
tais como uma Tirolesa que já está implantada na unidade de 
Juparana, a administração da área de camping, o acesso ao 
local, loja de souvenir, caminhadas, observação de pássaros, 
estacionamento, abrigo, pedalinhos e atividades que concilie 
negócios sustentáveis, propiciando geração de emprego e renda.

Esse levantamento foi concluído recentemente e está à disposição 
para potenciais investidores que desejarem  maiores informações.  
Para mais detalhes envie um  email para evertonmatos.gm@gmail.com

Deise de Oliveira Delfino , Eduardo Ramos de Carvalho, Everton Matos, Sebastião Vieira, 
Geisy Leopoldo Barbosa e Levi Ávila da Silva 
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CONCLUÍDO O CURSO DE LÍDER 
COACH PROMOVIDO PELO SEBRAE
Nos início do corrente mês, no Hotel Palmeira Imperial, 
aconteceu o encerramento do curso “Líder Coach- SEBRAE 
MAIS: Sua liderança em alta performance” promovido pelo 
SEBRAE em parceria com ACIVA,

Com 32 horas de instrutoria e 4 hs de sessões de coach 
individual, o curso capacitou profissionais de Valença e 
região com as mais modernas técnicas e ferramentas do 
Coach na busca da alta performance para suas equipes.
Confira ao lado os profissionais que concluíram o curso. 

A ACIVA afirma o compromisso de sempre buscar o 
melhor para os profissionais e associados, já que sua missão 
é ser sempre a maior força empreendedora de Valença.

ACIVA, SEBRA E SICOMÉRCIO 
PROMOVEM PALESTRAS  
EM VALENÇA
No dia 13 de setembro foi realizada no auditório do Sicomércio uma 
palestra sobre a implantação do Sistema de Escrituração Fiscal Digital das 
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

A palestra, ministrada pela especialista Cândida Machado do SEBRAE, 
reuniu empresários e comerciantes que aproveitaram a oportunidade para 
tirar dúvidas a respeito do eSocial que, há tempos, já está em vigor. 

Aconteceu, também, no dia 02 de outubro, na sede do Sicomércio em 
Valença, uma palestra denomidada: “Gestão Financeira em Tempos de Crise”. 
Ministrada pelo consultor do SEBRAE, Frank Genick.

Este dois eventos tiveram vários pontos positivos, incluindo a parceria entre 
as insituições que defendem o nosso comércio e nossas indústrias. Para 
tanto, agradecemos o Sr. Marco Antonio Torres, Presidente do Sicomércio 
e Leda Barreto, representante do SEBRAE em Valença. 

Fotos: Ena Januzzi

A consultora Cândia explica o Esocial

O consultor Frank Frenick falando sobre Gestão Financeira Público prestigiou ambos os eventos
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por Roberto Cunha Jr.

Roberto Cunha Jr. é Representante Cativo-Castrol no centro-sul do estado 
e representante G&B Peças Automotivas na mesma região.

DIA DO VENDEDOR

Dia 1º de outubro foi dia do vendedor, e propus ao amigo Sebastião Vieira 
elaborar este texto para o Jornal da ACIVA, fazendo referência à data e aos 
seus profissionais. Sou vendedor desde os meus 17 anos e tenho exercido a 
profissão ininterruptamente desde 1992.

O meu começo nas sendas das vendas, foi a muito contragosto do meu pai – o 
melhor e mais completo vendedor que conheci – que vivia a me dizer “- Não 
entra, porque depois que entra não sai mais”. E, bem perto do fim da jornada, 
vejo que ele tinha razão. Formado em Direito, em História, pós-graduado em 
História do Brasil e cursando Sociologia... sou vendedor. E tudo que consegui 
conquistar na minha vida, foi através desta profissão que abracei.

Existe muito romantismo e quimeras em áudios e textos divulgados nas 
redes sociais, que falam da rotina dos vendedores, mas o quotidiano destes 
profissionais está muito longe do ludismo e da fantasia que querem fazer crer 
que existe.

Nos meus já quase 40 anos nesta função, pude aprender algumas lições sobre 
ser vendedor, que posso resumir em 4 regras importantes, que gostaria de 
dividir com vocês:
 
 • A primeira e principal delas é ter em mente sempre que vendedor 
não tem passado. Não existe ontem na vida de um vendedor. Se você 
‘arrebentou’ nas vendas ontem, parabéns. Mas, e a quota de hoje, como anda? 
Trate de arrebentar hoje também. Em nenhuma profissão do mundo, o êxito 
é tão efêmero.
 • A segunda, e não menos importante, é entender que se vende 
muito mais com ouvidos e olhos do que com blá-blá-blá. Já se foi o tempo 
em que “de uma boa cantada ninguém escapa”. Vivemos tempos modernos, 
as pessoas estão conectadas, focadas, sintonizadas, e não existe mais bobo 
no mercado. Então, amigo, sintonia fina com olhos e ouvidos bem abertos 
sempre (isso agregado a algumas condições sine qua non da profissão, como 
conhecer bem os seus produtos, os seus clientes, os seus concorrentes, a sua 
empresa etc, etc, etc.).
 • Importante também é entender que venda é relacionamento. 
Principalmente relacionamento. Mesmo com aqueles clientes que, malgrado 
seus constantes esforços, a relação não passa do comprar-vender, ter lucro/
ter preço, ganhar/ter vantagens... Conheça seu cliente, saiba chegar, busque 
entender suas necessidades, adeque suas propostas a esses reclames, amarre o 
negócio, e saiba sair. Num mundo de altíssima velocidade em que vivemos, o 
tempo de todos é raro, escasso, e muito precioso. Tenha isso em mente.
 • Acima de quaisquer dificuldades ou situações, faça valer a sua 
palavra. Jamais prometa o que não pode cumprir, jamais garanta o que não 
tem certeza, jamais confirme como sim aquilo que é não. Em toda uma 
história de vida dedicada às vendas, você terá apenas uma oportunidade para 
faltar com sua palavra: a primeira, pois ela será também a última. Seu cristal 
da confiança racha e a partir daí sua credibilidade não retine mais.

Como dizia acima, não tem romantismo. Quantas e quantas vezes chorei 
sentado ao volante do meu carro, por conta do mercado retraído, das 
vendas que eu não conseguia concretizar, das metas muito além das 
minhas capacidades de cumprí-las, de alguma humilhação sofrida por 
algum cliente mais duro (ainda existem aqueles que acham que estão 
‘fazendo favor’ ao comprar), da solidão vivida com a minha mala como 
companheira num pequeno hotel calorento a quilômetros da minha 
casa, por não poder ver minhas filhas crescerem, e, principal, por causa 
do pão que precisava levar pra casa para sustentar a minha família, que 
sempre me esperou com apreensão e saudade.

Fiz alguns bons amigos no meu âmbito de atuação. Alguns poucos. 
E se engana quem pensa que a relação vendedor/cliente é uma lua de 
mel constante. Não é. Por vezes chega a ser uma relação onde ética e 
respeito são ignorados, quase sempre quando não há o entendimento 
que ali, naquela negociação, o vendedor está levando a oportunidade 
de lucro e bom negócio para o cliente, que por sua vez, quer conquistar 
as melhores condições e os melhores preços, para, também, atender 
melhor a sua clientela, e, claro, auferir maiores lucros, que é da natureza 
do capitalismo.

Finalizando, minha profissão é fadada à extinção e ao esquecimento, 
embora nenhum método virtual de vendas consiga ser mais eficiente 
do que o desempenho presencial de um bom vendedor. Nunca!

Enquanto isto não acontece, continuo meu trabalho por aí, 
absolutamente feliz com o que faço (fui promovido a gerente, fiquei 
nove meses no cargo, entreguei e pedi para voltar para ‘o campo’ – como 
eles dizem).

No fim das contas, a minha intenção aqui, é homenagear essa enorme 
legião de guerreiros que com denodo, garra e superação, fazem 
movimentar o comércio deste país, e, no seu dia, no dia 1º de outubro, 
por causa mesmo da falta de tempo, não devem ter sido lembrados por 
nenhum dos seus muitos clientes, ou, quem sabe, tenham recebido um 
‘muito obrigado’ alentador de pelo menos um deles. Assim como eu.
Obrigado Rosi – Fuskauto – Três Rios.
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ARTESÃO PODE FORMALIZAR 
ATIVIDADE COMO MEI

Artesãos de todo o país podem aproveitar a formalização 
como Microempreendedor Individual (MEI) para faturar mais 
com a venda de seus produtos e garantir o acesso a benefícios 
previdenciários, como auxílio-doença, auxílio-maternidade e 
aposentadoria.

O processo de formalização é simples e tem impacto direto na 
melhoria da atividade profissional. O artesão MEI pode circular 
livremente com a sua mercadoria, sem o risco de ser multado pela 
fiscalização.

Ao adquirir status de empresário, o artesão tem acesso a empréstimos 
e financiamentos em condições especiais, além de linhas de crédito. 
Pode, ainda, vender seu artesanato para empresas e instituições 
públicas

Como dono de um pequeno negócio, o profissional pode 
atrair mais clientes e ter acesso a direitos trabalhistas.

Como MEI, por exemplo, o artesão pode apresentar sua 
produção para empresas ou lojas que vendem produtos 
artesanais ou desejem oferecer aos clientes brindes alusivos a 
datas comemorativas e eventos especiais.

Em outras demandas do setor, como feiras e exposições, o artesão 
MEI tem a chance de ter seu trabalho ainda mais reconhecido.
O artesanato
• Na maior parte das categorias existentes, o setor artesanal 
utiliza matéria-prima natural. Isso é feito a custo de investimento 
relativamente baixo.
• O artesanato promove o resgate cultural e fortalece a identidade 
regional. Além disso, incentiva a prática do associativismo.

• A inserção da mulher e do adolescente em 
atividades produtivas é também realidade no 
artesanato.
• Em relação ao artesão rural, o artesanato fixa 
esse profissional no seu lugar de origem, situação 
que evita o crescimento desordenado dos centros 
urbanos.
• A formalização do MEI contribui para a 
valorização desse trabalho, pois permite ao 
profissional ampliar sua atuação no mercado.

Formalização
O artesão pode formalizar-se gratuitamente e de duas 
formas: no Portal do Empreendedor ou com o auxílio 
de empresas de contabilidade que são optantes pelo 
Simples Nacional e estão espalhadas pelo Brasil.

O valor mensal a ser pago pelo MEI é atualizado 
anualmente, de acordo com o salário-mínimo.  Essa 

contribuição dá direito a benefícios como auxílio-maternidade, auxílio-
doença, aposentadoria, entre outros.

O MEI pode ter um empregado contratado, que receba o salário-
mínimo ou o piso da categoria. Uma das vantagens da formalização 
é o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o que 
facilita a abertura de conta bancária, o acesso a empréstimos e emissão 
de notas fiscais. 

O MEI será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento de 
tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL). Terá 
despesas apenas com a Previdência Social (INSS) e ICMS ou ISS.

Atividades desenvolvidas
Microempreendedor Individual é o trabalhador autônomo que passa a ser 
reconhecido, legalmente, como pequeno empresário.

Oportunidade
Uma particularidade do segmento de artesanato tem a ver com a demanda 
turística, como a realização de eventos de porte mundial, a exemplo dos 
Jogos Olímpicos de 2016. Nesse caso, a produção artesanal funciona como 
um meio de acesso a novos mercados.
Nesse contexto, há forte tendência de produtos que exponham cores ou 
símbolos nacionais, produtos com matérias-primas e técnicas típicas 
de cada região ou objetos reciclados e que ressaltem o conceito de 
sustentabilidade.
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O QUE É INOVAÇÃO ?

NOVA SEDE DA ACIVA 
RECEBE VISITAS ILUSTRES

De uma forma geral, as pessoas acreditam que a inovação 
está diretamente ligada à tecnologia, mas não é bem assim.

Inovar significa explorar ideias de uma forma diferente e 
bem-sucedida, identificando novas estratégias ou processos 
que agreguem valor ao produto, serviço ou até para a empresa. 
Pode resultar, por exemplo, no aumento de faturamento e do 
lucro, em uma nova oportunidade de mercado ou na adoção 
de um processo mais rápido e eficiente para o cliente.

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.

Jornalista e proprietário do Jornal Local, Gustavo Ambruzinni e Sebastião 
Vieira, presidente da ACIVA

Sebastião Vieira e Chico da Serra, Administrador do 
Mercado Municipal e Terminal Rodoviário.

Entenda o que é e porque ela é tão importante para sua 
empresa. É preciso inovar!

As empresas inovadoras ouvem seu cliente, colaboradores 
e parceiros, utilizando as informações como subsídio 
para realizar mudanças e enxergando os problemas como 
oportunidades.

O que acontece quando uma empresa não inova? 
Em um cenário cada vez mais competitivo, a empresa pode 
ficar ultrapassada e perder mercado para seus concorrentes.

Procure por oportunidades de melhoria, ouça seus clientes, 
pense em novas formas de ajudá-los com seus serviços, 
analise as restrições que a sua empresa possui e realize 
testes. Inovar é preciso!

Alguns tipos de inovação:

• de Produto;
• de Serviço;
• de Modelo de Negócios;
• Tecnológica;
• em Processo Produtivo;
• Logística;
• em Marketing.
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EXÉRCITO BRASILEIRO 
EM VALENÇA: 100 ANOS DE 
HISTÓRIAS E HONRA

O Exército Brasileiro comemora em 2018 os 100 anos da presença de seu 
quartel militar em Valença. Para celebrar esse centenário, aconteceu no 
dia 28 de setembro a formatura que contou com a presença de militares, 
como o general Helder de Freitas Braga, comandante da 12ª Brigada de 
Infantaria Leve Aeromóvel, com sede em Caçapava-SP, o major Rafael 
Barbosa Pereira, atual comandante do Esquadrão de Cavalaria Leve 
“Tenente Amaro”, e também os ex-combatentes valencianos. Além disso, 
estiveram presentes autoridades, empresários e personalidades de Valença.

Durante a formatura aconteceram homenagens, através da entrega do 
diploma comemorativo do centenário. Houve também o canto o hino do 
soldado, realizado pela tropa, e por fim, aconteceu o desfile da tropa. Em 
frente ao Museu Militar Capitão Pitaluga, localizado dentro do Esquadrão, 
estava exposto o Jeep Williys Bombeirinho, que recentemente foi 
reformado com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Valença 
(ACIVA). O museu reúne boa parte da história militar, com destaque 
para o vasto acervo sobre a Força Expedicionária Brasileira (FEB), que 
foi responsável pela participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. 

Sebastião Vieira (Presidente da ACIVA) recebe o diploma comemorativo ao 
Centenário da  Presença Militar em Valença do Major Rafael Barbosa Pereira 
(Comandante do 1º EsqCL Ten.Amaro)

Fotos: Victor Gomez

por Marcelo Ribeiro
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Com o intuito de resgatar a história militar de Valença e de homenagear o 
centenário do Exército na cidade, teve início, recentemente, uma série de 
vídeos através do canal ‘O Vale para o Vale’ no YouTube. Produzida por 
Luiza Luth, João Bezerra e Marcelo Ribeiro, a série, que será transformada 
em documentário quando finalizada, conta fatos e curiosidades do Exército 
Brasileiro em terras valencianas. O primeiro episódio tem destaque para 
a linha cronológica da Força Armada em Valença, contada pelo Major 
Rafael Barbosa Pereira. Nos próximos episódios, que serão lançados a 
cada 15 dias, serão abordados temas como a FEB, a história do Museu 
Militar Capitão Pitaluga e a presença da Mulher no Exército.

História em vídeo

Acesse:  https://www.youtube.com/watch?v=1qu3v9BPB1k&t=2s
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15 DE OUTUBRO  
DIA DO PROFESSOR

A Aciva valoriza e parabeniza 
esses profissionais que são pilares 

de uma boa sociedade. 

O professor é necessário a todas 
as outras profissões, o que 

justifica ser sinônimo de mestre!

No dia de 15 outubro, comemora-se anualmente o 
Dia do Professor, profissional muito importante para 
a construção do saber, mas que, nem sempre, recebe a 
valorização devida.

Importante data de nosso calendário, o Dia do 
Professor serve não apenas para parabenizarmos 
nossos mestres, mas também para refletirmos sobre 
a importância desse profissional em nossas vidas.  

Se você está lendo este artigo agora, provavelmente 
deve isso à dedicação de um professor, responsável 
por ensinar à maioria das pessoas as primeiras letras.

Por que comemoramos o Dia do Professor no dia 15 de 
outubro? A data não foi escolhida por acaso: 15 de outubro é, 
tradicionalmente, o dia consagrado à educadora Santa Teresa de 
Ávila, freira carmelita, mística e santa católica do século XVI, 
importante por suas obras sobre a vida contemplativa por meio 
da oração mental e por sua atuação durante a Contrarreforma.

A data também faz referência ao dia em que D. Pedro I, 
imperador do Brasil, no ano de 1827, baixou um Decreto 
Imperial criando o Ensino Elementar no Brasil. A primeira 
grande contribuição da lei foi a determinação que obrigava as 
Escolas de Primeiras Letras (fase hoje que é conhecida como 
ensino fundamental) a ensinar para meninas e meninos a 
leitura, a escrita e as quatro operações de cálculo.

Nessas escolas também eram ensinadas noções gerais de 
geometria prática (essa última disciplina não era ministrada 
às meninas, que, em seu lugar, tinham aulas de corte e costura, 
bordado e culinária). Graças ao decreto, as primeiras escolas 
primárias do país chegaram em todas as vilas, cidades e lugares 
mais populosos do Brasil, fato que contribuiu para a difusão do 
saber escolarizado.

Cento e vinte anos depois, a data foi transformada em feriado: 
em 1947, Salomão Becker, um professor paulista, sugeriu que em 
15 de outubro fosse dado aos professores um dia de folga, haja 
vista que o segundo semestre escolar era extenso – durante o 
período, que ia de 1º de junho a 15 de dezembro, os profissionais 
contavam com apenas dez dias de folga.

Quando foi criado o Dia do Professor?

Além de amenizar o cansaço dos professores, na data eles reuniam-
se para analisar os rumos do restante do ano letivo, momento 
em que também contavam com a participação dos alunos.  
A celebração, que era realizada todos os anos em São Paulo, ficou 
famosa em todo o país até ser oficializada nacionalmente como 
feriado escolar pelo Decreto Federal nº 52.682, de 14 de outubro de 
1963, aprovado pelo presidente João Goulart e pelo então ministro 
da Educação, Paulo de Tarso1.
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OUTUBRO ROSA. TODOS PELA VIDA

 No mundo todo, a cor rosa no mês de outubro vem nos 
alertar sobre a importância do diagnóstico do câncer de mama. 
Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer) o câncer de mama 
é o mais comum entre as mulheres, respondendo por cerca de 25% 
dos casos novos a cada ano. O diagnóstico precoce aumenta muito as 
chances de cura, por isso a importância de reforçar o cuidado com a 
saúde da mulher, com a realização de exames preventivos.  
 Uma grande aliada das mulheres é a mamografia, que 
é o principal exame para diagnóstico precoce do câncer de mama, 
possibilitando detectar nódulos de mama em seu estágio inicial, 
quando ainda não são palpáveis, e tem menor probabilidade de 
disseminação e mais chances de cura. A mamografia deve ser iniciada 
aos 40 anos de idade. Quando a mulher faz parte do grupo de risco 
(mãe, irmã ou tia com caso de câncer de mama) a indicação é a partir 
dos 35 anos de idade. É um exame não invasivo, rápido e seguro, que 
deve ser realizado anualmente.      

Mês Mundial da Conscientização 
e Prevenção ao Câncer de Mama!

 As mulheres que possuem próteses de silicone podem 
realizar sua mamografia normalmente, técnicas específicas serão 
aplicadas para não interferir no diagnóstico. A ultrassonografia não 
é um método de rastreio para o câncer de mama, mais é considerado 
um exame complementar importante, principalmente em mulheres 
jovens com a mama muito densa. 
 Em geral, o câncer de mama é uma doença silenciosa 
inicialmente. Os sintomas podem aparecer com o crescimento da 
lesão, surgindo nódulos palpáveis, acompanhados ou não de dor 
mamária, alterações na pele que recobre a mama como abaulamentos 
ou retrações, vermelhidão do mamilo ou pele da mama, saída de 
secreção pelo mamilo (que não leite materno), ente outros sintomas.

A melhor maneira de detectar 
o câncer de mama é fazendo 
o auto-exame regularmente. 
Se ele for descoberto a tempo, 
tem cura!!

 Estudos indicam que mulheres que amamentam por mais 
de seis meses tem riscos diminuídos entre 10% e 20% de desenvolver 
a doença, devido a substituição de tecido glandular por gordura nas 
mamas, funcionando como uma proteção natural.
 Infelizmente ainda não existe uma prevenção direta para o 
câncer de mama. O que é fundamental é ter consciência dos fatores 
de risco e tomar medidas para evitar que a doença se desenvolva, 
como realizar a mamografia anualmente para rastreio da doença em 
sua fase inicial, manter hábitos alimentares saudáveis, evitar o uso 
abusivo de álcool, incluir exercícios físicos em seu dia a dia, evitar a 
obesidade e visitar regularmente seu médico.   
 Seja uma mulher consciente, realize seus exames 
preventivos. O câncer de mama é uma doença grave, mas pode ser 
curada. O diagnóstico precoce ainda é a melhor estratégia na luta 
contra o câncer de mama. Se cuidar e cuidar de quem você ama é um 
gesto de amor à vida!
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COMO CONSERVAR QUEIJOS:  
VOCÊ PROVAVELMENTE ESTÁ 
FAZENDO ISSO ERRADO

A primavera chegou e as altas temperaturas já começaram a 
aparecer. Com isso, alguns cuidados com os queijos devem ser 
tomados para que eles durem por mais tempo e não percam 
sabor e qualidade.

Procuramos um fabricante da nossa região que separou 
algumas dicas importantes de como manusear e guardar 
diferentes queijos. Veja:

1. Mantenha-os sob refrigeração, com ressalvas
No momento do consumo, os queijos devem estar em 
temperatura ambiente. “Consumir queijo em baixa 
temperatura inibe a percepção de textura, aroma e sabor, 
transformando por completo a sensação agradável de 
consumir o alimento”, pontuam especialistas em queijos da 
marca.

2. O que vai (e não vai) para a geladeira
Apenas queijos macios e cremosos devem ser consumidos 
logo após a geladeira. Queijos firmes e duros, se for uma 
porção pequena, podem ficar até dois dias fora da geladeira.
Para porções maiores destes queijos, recomenda-se cortar 
um pedaço, envolver em papel alumínio, e colocá-lo sob 
refrigeração e só retirá-lo, no mínimo 30 minutos antes do 
consumo.

3. Como armazenar
De maneira geral, os queijos podem ser guardados na 
embalagem original. Após abertos, o ideal é transferi-los para 
um recipiente com tampa.

Queijos fatiados ou picados podem ser guardados em um 
recipiente de plástico com tampa na geladeira, mas não 
esqueça de verificar a data de validade após a abertura da 
embalagem original.

Apesar do senso comum, não se deve consumir queijos 
logo após serem retirados da geladeira. Isso compromete 
sua textura, aroma e sabor, segundo especialistas.

4. O dilema dos queijos frescos
Queijo minas provoca muitas dúvidas dos consumidores. 
O Minas Frescal deve ter a embalagem original e o soro 
descartados e, em seguida, deve ser colocado em uma queijeira 
e mantido sob refrigeração. O segredo de conservação do queijo 
Minas Frescal é tirá-lo do refrigerador o menor tempo possível. 

Por fim, é importantíssimo verificar a informação impressa no 
rótulo que diz: “consumir em até... dias”.

Essa nova validade é a garantia de um produto saudável definida 
pelo laticínio, período em que sua textura, sabor e aroma 
permanecem intactos. Saúde em primeiro lugar!

“A cada momento que for servido, deverá ser 
desprezado o soro e, assim que terminar de 
ser servido, deve voltar imediatamente para a 
geladeira, pois, por ser um queijo fresco, quanto 
mais tempo ficar armazenado em geladeira, 
mais garantido será o seu frescor e sabor”
5. De olho no rótulo



15

VINÍCIUS RACHID 
CONQUISTA SEU  
MILÉSIMO TROFÉU

Apesar do atraso, a coluna ACIVA Esportiva fez questão 
de prestar esta justa homenagem ao atleta Vinícius Rachid, 
da nossa terra, que conquistou um feito inédito: O seu 
milésimo troféu no Motocross. 

Vinícius, começou sua carreira bem garoto, com 9 anos de 
idade em 1986. Conquistou seu primeiro título de campeão 
carioca em 1990 na classe “oitentinha” e depois vieram mais 
e mais títulos. De campeão, vice-campeão, 2º e 3º lugares. Cada 
prova era uma conquista. São mais de 10 títulos de Campeão 
Carioca de Motocross e 3 títulos na modalidade Enduro.

Vinicius veio galgando troféu atrás de troféu, todos 
conquistados em vários estados do Brasil como São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina 
e Paraná. Foram mais de 120 municípios em que realizou 
competições, sendo as cidades de Chiador, Areal, Rio das 
Ostras, Rio das Flores e Valença com mais troféus conquistados. 

Em sua jovem carreira, o atleta utilizou várias motos entre elas: 
TT Yamaha, 85cc; Honda, 180cc e 200cc; Yamaha 230cc, tornado 
360, 250, 2t e Honda 450r. 

Neste ano o atleta se inscreveu no Guinness Book, que já está 
analisando a possiblidade do atleta entrar para o livro como 
recordista mundial.

Para 2019 o atleta pretende publicar o seu primeiro livro 
especializado motocross no Brasil. A ACIVA parabeniza os jovem 
atleta por ter conquistado seu milésimo troféu. Com toda certeza 
virão muitos outros. Em especial, parabenizamos também o pai 
Rogério e a mãe Sônia pela grande conquista do filho.

A ACIVA reforça o compromisso de valorizar sempre o esporte e 
cultura no nosso município.
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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


