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Os membros da Diretoria e 
do Conselho Fiscal da ACIVA 

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

01 – Marciele de Almeida Mancebo – Mercearia Francisquinha

           Paulo Roberto Polato – Riomak

           Diogenes dos Santos – ACIVA

04 – Elisangela Santos de Oliveira – Power Light

05 – Daniela A. D. Machado Ávila – Fama Distribuidora

06 –  Paulo Cesar Ielpo Jannuzzi - Médico do Trabalho

07 – Sirlene Conceição S. de Paula – Restaurante Coco Verde

08 – Maria Claudia de Menezes e Souza Ferreira – Flor da Montanha

09 – Gisele Mazzeo Pereira Silva - Padaria Santa Rita

10 – Ana Carla Machado Pereira – Casa das Tintas

11 – Neusa Maria Silva Teixeira – Sercol Emprestimos

           João Bosco Furtado da Silva – Magalhães e Silva

12 – Eduardo Canela Pereira – Moveis Cardoso 

          Patricia M Abrahão Martins Reis – Casa Abrahão

18 – Claudia de Ávila – Valeperfil

19 – José Araujo Silva – ED +

          Antonio Roberto Rocha Junior – Ferreira e Luz

          Fernanda de Souza Lopes – Casa da Moda

20- Marcelo Magalhães Lago – Cervejaria Valenciana

22 – Willian Andrade – Wilmar Doces

25 – Natalia M Azevedo M. Lanna – Laticinio Grupiara 

           Dayana de Oliveira Neves – Real Forte

           Olga de Jesus Rimulo Dionizio – Mercearia Varandão

28 – Fabricio Le Draper Vieira - CEVO

29 – Marcos Eugenio T Machado – Posto Murão

           Julsemara de Andrade Pereira – Colaboradora ACIVA  

           Victor Chicarino Vaz Teixeira – Damásio Educacional

31 – Divino Antonio de Almeida Leal  - Divino Material de Construção 
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PROGRAMA SEBRAE MAIS -  
GESTÃO FINANCEIRA EM VALENÇA

O SEBRAE traz para Valença a solução 
Gestão Financeira que promove o 
desenvolvimento de competências 
para melhorar os resultados da gestão 
financeira da sua empresa.

Neste curso, você irá aprender a 
controlar, analisar, planejar e até simular 
as informações financeiras para uma 
eficiente tomada de decisões. Trata-se 
de uma solução personalizada, que será 
estruturada com base na aplicação de 
um diagnóstico no início das atividades, 
que apontará os itens críticos da gestão 
financeira de sua empresa.

O valor do investimento é 10 x R$150,00 para dois participantes 
da empresa. O local do primeiro encontro será no hotel 
Palmeira Imperial e quem apresentará o curso será o consultor  
do SEBRAE  Frank JENCIK.

Essa é uma excelente oportunidade para começar o ano 
atualizando os seus conhecimentos financeiros e com isso 
melhorar os resultados do seu negócio. 

Informações e Inscrições: LBarreto@rj.sebrae.com.br

CRONOGRAMA

15 2019 - 9h às 18h – Módulo I: capacitação/01/

16 e 17 2019 - 2h de consultoria por empresa/01/

12 2019 - 9h às 13h – Módulo II: capacitação/02/

12 e 13 2019 - 1h de consultoria por empresa./02/

19 2019 - 9h às 13h – Módulo III: capacitação/03/

19 e 20 2019 - 1h de consultoria por empresa./03/

16 de 2019- 9h às 13h – Módulo IV: capacitação/04/

( )horário agendado com o consultor

Janeiro 2019

Fevereiro 2019

Março 2019

Abril 2019

 
A partir dos indicadores identificados no diagnóstico, será 
estruturado um plano ação, com as tratativas específicas da 
empresa. No decorrer de toda a capacitação o participante é 
acompanhado via internet pelo consultor especialista.
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JORNAL DA CIDADE (ONLINE) É  
HOMENAGEADO PELO EXÉRCITO  
EM VALENÇA Por Jorge Alexandre |  Fotos: Adir de Souza e Elisabete Cruz de Souza.

Na noite da quarta-feira, dia 21 de novembro (2018), o ‘1º Esquadrão 
de Cavalaria Leve - Esquadrão Tenente Amaro’ sediado em Valença, 
promoveu no Plenário da Câmara Municipal de Valença, em parceria 
com o Poder Legislativo, sessão solene presidida interinamente pelo 
Vereador Fábio Antonio Pires Jorge - que substituiu o Presidente 
Saulo Corrêa -, ladeado pelo Vereador Professor Rafael Tavares, pelo 
Comandante do 1o. Esquadrão, Major Rafael Barbosa Pereira, e pelo Vice-
Prefeito Municipal Hélio Suzano, homenagem a várias personalidades, 
a instituições públicas municipais, estaduais, educacionais, religiosas, 
clubes de serviços, entidades, particulares,  empresários e imprensa de 
Valença que contribuíram e permanecem colaborando com a Unidade 
do Exército Brasileiro presente há 100 anos no município.

Entre os homenageados esteve o JORNAL DA CIDADE (Online 
- Valença e Região) que foi representado pelo Editor e Jornalista 
Responsável Jorge Alexandre da Silva, pelo Editor e Fotógrafo Victor 
S. Gomez e pela jornalista Kátia Berkowicz Borges (fundadores), que 
receberam a honraria das mãos do Comandante do 1o. Esquadrão 
Tenente Amaro, Major Rafael Barbosa Pereira, que agradeceu “a parceria 
do JORNAL DA CIDADE (Online) na divulgação das atividades desta 
Unidade Militar Federal, que recebe os filhos das famílias de Valença 
e da região, sendo responsável pela formação de novos cidadãos para 
a vida”. O Major Rafael completará dois anos à frente do Comando do 
1o. Esquadrão. O jornalista Jorge Alexandre agradeceu ao Comandante 
Major Rafael e ao Chefe da Seção de Relações Públicas, 1o. Tenente 
Calixto, “a honraria recebida, que é um reconhecimento do trabalho que 
vem sendo realizado”. 

O ‘Diploma’ concedido pelo Comando do 1º Esquadrão de Cavalaria 
Leve - Esquadrão Tenente Amaro aos homenageados, foi criado pela 
Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, de Valença, presidida 
pelo Ex-Combatente Humberto Murat.

A Câmara Municipal também aproveitou a oportunidade e 
homenageou o Comandante Major Rafael, que recebeu das mãos dos 
Vereadores Fábio Antonio, Professor Rafael e Diretor Administrativo 
Élio Vinício, em nome da Presidência e da Casa, uma Placa de Prata 
com o histórico de serviços prestados pelo militar ao Município de 
Valença. 

ANIVERSÁRIO - No dia 06 de dezembro (2018) a Unidade Militar 
Federal completará 75 anos de criação, ocorrida em 06/12/1943 
como ‘1o. Esquadrão de Reconhecimento’, para defender o Brasil na 
2a. Guerra Mundial. 
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NOVO LIVRO É LANÇADO NA  
ACADEMIA VALENCIANA  
DE LETRAS Fotos: Lucinha Barreto

O escritor valenciano Walter Menezes lançou no dia 
17 de novembro a nova edição do livro intitulado 
Catálogo de Livro de Autores Valencianos e Afins.

A obra, atualizada, inclui os novos livros que 
recentemente foram lançados por escritores de Valença 
e que tem tido destaque no cenário literário atual. 

A lançamento contou com a participação de vários 
intelectuais do município bem como acadêmicos, 
amigos e parceiros. 

A ACIVA parabeniza a Academia Valenciana de 
Letras, na pessoa do presidente Gustavo Ambruzzini 
de Barros e o autor Walter Menezes pela dedicação e 
zelo para com a cultura da nossa cidade.

Miguel Pelegrini ( Ex-Presidente ACIVA),  Gustavo Abruzzini de Barros ( Presidente da AVL), 
Walter Menezes (escritor valenciano)  e Eduardo Carvalho (Diretor Corporativo ACIVA) 

50% de desconto para novos alunos 
+ 5% para associados da ACIVA*

R. Quintino Bocaiúva, 106 - Torres Homem 
Tel:  (24) 2453.4140  - Valença/RJ 

MATRÍCULAS
ABERTAS

*Promoção válida para novos alunos.
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COMERCIANTE, VOCÊ CONHECE 
O CONSUMIDOR VALENCIANO?

por Marcelo Ribeiro

Falta pouco tempo para começarem as comemorações e 
confraternizações de fim de ano. Uma excelente época para os 
comerciantes organizarem suas lojas a fim de realizar boas vendas. 
É importante saber quais são os produtos que estão em alta. Mas 
será que os lojistas sabem qual é o perfil do consumidor valenciano? 
Quais são as preferências na hora de ir às compras e de efetuar o 
pagamento?

De acordo com empresas especializadas em desenvolvimento 
econômico, para planejar bem uma empresa, é necessário 
saber como os consumidores realizam suas escolhas. Ou seja, é 
importante que o lojista saiba o que o seu cliente quer, para poder, 
assim, oferecer o serviço mais adequado e da melhor forma. 

Para isso, é preciso saber que o 
comportamento do consumidor é 
influenciado por diversas atividades e 
fatores, como culturais, pessoais, sociais 
e psicológicos. Através da observação ao 
cliente, é possível avaliar o seu perfil. Feita 
essa avaliação, é viável traçar estratégias 
que convençam o cliente a comprar 
determinado produto ou em determinado 
estabelecimento.

Através de uma rápida pesquisa na rede 
social Instagram, utilizando o mecanismo de 
enquete, traçou-se um perfil do consumidor 
valenciano. Foram 100 pessoas que 
responderam perguntas relacionadas ao seu 
comportamento na hora das compras de fim 
de ano. A primeira questão dizia respeito ao 
o que elas consideram mais importante na 
hora de escolher um produto. 

Nela, 55% colocou o preço como o principal fator, ao passo que 45% disse 
que analisa primeiro a qualidade. Depois, questionou-se o que o consumidor 
prioriza ao entrar num estabelecimento. Dos votantes, 61% elegeu o 
atendimento, enquanto 39% escolheu a variedade de produtos. Por fim, 
questionou-se sobre a forma de pagamento e 80% afirmou preferir pagar à 
vista, enquanto 20% opta pelo parcelamento de suas compras.

Pesquisa: Perfil do Consumidor de Valença*

O que considera mais importante na hora de escolher um produto?

55% PREÇO
45% QUALIDADE.

O que prioriza ao entrar num estabelecimento?

61% ATENDIMENTO
39% VARIEDADE DE PRODUTOS.

Qual forma de pagamento preferencial?

80% À VISTA
20% PARCELAMENTO

* ça na rede social Instagram

realizada na modalidade «enquete» entre sábado, dia 1° de dezembro,

e domingo, 2 de dezembro de 2018. Responderam pessoas de 18 a 40 anos

Pesquisa com 100 pessoas de Valen



8

 

O QUE É SER EMPREENDEDOR(A) ?  

O economista austríaco Joseph A. Schumpeter, no livro “Capitalismo, 
socialismo e democracia”, publicado em 1942 associa o empreendedor 
ao desenvolvimento econômico. Segundo ele, o sistema capitalista 
tem como característica inerente, uma força que ele denomina de 
processo de destruição criativa, fundamentando-se no princípio 
que reside no desenvolvimento de novos produtos, novos métodos 
de produção e novos mercados; em síntese, trata-se de destruir o 
velho para se criar o novo. Pela definição de Schumpeter, o agente 
básico desse processo de destruição criativa está na figura do que ele 
denominou de empreendedor. 

Numa visão mais simplista, podemos entender como empreendedor 
aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, aquele 
que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo, e parte 
para a ação. “Um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve 
e realiza visões”. Ser empreendedor significa, acima de tudo, ser um 
realizador que produz novas ideias através da congruência entre 
criatividade e imaginação. Seguindo este raciocínio; a professora 
Maria Inês Felippe defende a ideia de que o empreendedor, em 
geral, é motivado pela auto realização e pelo desejo de assumir 
responsabilidades e ser independente. 

Considera irresistíveis os novos empreendimentos e propõe sempre 
ideias criativas, seguidas de ação. A auto avaliação, a autocrítica e 
o controle do comportamento são características do empreendedor 
que busca o autodesenvolvimento. Para se tornar um empreendedor 
de sucesso, é preciso reunir imaginação, determinação, habilidade 
de organizar, liderar pessoas e de conhecer tecnicamente etapas e 
processos. Maria Inês define empreendedor como sendo: “aquele 
capaz de deixar os integrantes da empresa surpreendidos, sempre 
pronto para trazer e gerir novas ideias, produtos, ou mudar tudo o 
que já existe. É um otimista que vive no futuro, transformando crises 
em oportunidades e exercendo influência nas pessoas para guiá-las 
em direção às suas ideias. É aquele que cria algo novo ou inova o que 
já existe e está sempre pesquisando. É o que busca novos negócios 
e oportunidades com a preocupação na melhoria dos produtos e 
serviços. Suas ações baseiam-se nas necessidades do mercado.” 

por Adriane Alvarenga da Rocha Pombo (SEBRAE)

A pessoa nasce empreendedora? 
Segundo Fernando Dolabela, consultor de importantes 
instituições em todo o Brasil e também reconhecido por 
ser um especialista em empreendedorismo, a tese de que o 
empreendedor é fruto de herança genética não encontra mais 
seguidores nos meios científicos.

Na verdade ninguém nasce empreendedor. O contato com 
família, escola, amigos, trabalho, sociedade vai favorecendo 
o desenvolvimento de alguns talentos e características de 
personalidade e bloqueando ou enfraquecendo outros. Isso 
acontece ao longo da vida, muitas vezes ao acaso, pelas 
diversas circunstâncias enfrentadas. 

O empreendedor é um ser social, e assim sendo é fruto 
da relação constante entre os talentos e características 
individuais e o meio em que vive. A professora Maria Inês 
Felippe explicita muito bem este enunciado quando diz que: 
“a profissão empreendedor não é fruto do nascimento ou de 
herança genética, mas resultado de trabalho, talento e reserva 
econômica. É própria de uma sociedade capitalista liberal e de 
sua ideologia de sucesso individual.” 
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O que leva alguém a ter o próprio negócio? 

Em geral, as pessoas que sonham em ter o seu próprio 
negócio são movidas pela ambição de ganhar muito 
dinheiro e ser independentes. A simples ideia de estarem 
subordinadas a alguém as apavora. 

Algumas pessoas são levadas a abrir o seu próprio negócio 
por motivos que, muitas vezes, são alheios às suas vontades. 
Tais situações abrangem exemplos de profissionais que 
saíram de grandes organizações com recursos econômicos 
significativos e que resolveram montar o seu próprio 
negócio; aqueles que deixaram seus empregos para se 
tornarem empresários e aqueles que, sem a maior pretensão, 
herdaram algum negócio da família. 

Na realidade, ser o próprio patrão implica estar exposto 
a constantes mudanças, assumir responsabilidades e 
sofrer pressões da sociedade, dos órgãos governamentais 
e dos empregados. A dedicação ao trabalho aumenta 
significativamente: muitas vezes trabalha-se mais de 8 horas 
por dia, sem um salário fixo, garantido no final do mês, e sem 
férias integrais. Ser um grande executivo de uma empresa 
não significa ser um grande empresário.

Elencamos pois, algumas características que formam o 
perfil do empreendedor de sucesso: 

• é motivado pelo desejo de realizar; 

• corre riscos viáveis, possíveis; 

• tem capacidade de análise; 

• precisa de liberdade para agir e para definir suas metas e  caminhos para atingi-las; 

• sabe onde quer chegar; 

• confia em si mesmo; 

• não depende dos outros para agir; porém, sabe agir em conjunto; 

• é tenaz, firme e resistente ao enfrentar dificuldades; 

• é otimista, sem perder o contato com a realidade; 

• é flexível sempre que preciso; 

• administra suas necessidades e frustrações, sem por elas se deixar dominar; 

• é corajoso; porém, não é temerário; 

• sabe postergar a satisfação de suas necessidades; 

• mantém a automotivação, mesmo em situações difíceis; 

• aceita e aprende com seus erros e com os erros dos outros; 

• é capaz de recomeçar, se necessário; 

• mantém a autoestima, mesmo em situações de fracasso; 

• tem facilidade e habilidade para as relações interpessoais; 

• é capaz de exercer liderança, de motivar e de orientar outros com relação ao trabalho; 

• é criativo na solução de problemas; 

• é capaz de delegar; 

• é capaz de dirigir sua agressividade para a conquista de metas, a solução de 

problemas e o enfrentamento de dificuldades; 

• usa a própria intuição e a de outras pessoas para escolher os melhores caminhos, 

corrigir a sua atuação, descobrir lacunas a serem preenchidas no mercado, avaliar 

a tendência e a variação dos negócios, e para escolher pessoas, sejam elas sócios, 

fornecedores ou empregados; • procura sempre qualidade; 

• acredita no trabalho com participação e contribuição social; 

• tem prazer em realizar o trabalho e em observar o seu próprio crescimento empresarial; 

• é capaz de administrar bem o tempo; 

• não busca, exclusivamente, posição ou reconhecimento social; 

• é independente, seguro e confiante na execução de sua atividade profissional; 

• é capaz de desenvolver os recursos de que necessita e de conseguir as informações 

de que precisa; 

• tem desejo de poder, consciente ou inconscientemente. 

O empreendedor bem-sucedido é uma pessoa 

com características de personalidade e talento 

que preenchem um padrão determinado, o que 

o leva a agir de tal forma que alcança o sucesso, 

realiza os seus sonhos e atinge os seus objetivos.
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UNIDADE DE CAVALARIA 
COMEMORA 75º ANIVERSÁRIO

Aconteceu, nesta quinta-feira (06/12), no 1º Esquadrão de Cavalaria Leve - 
Esquadrão Tenente Amaro, a solenidade em comemoração ao 75º Aniversário 
de Criação da Única Unidade de Cavalaria do Exército Brasileiro a participar 
da 2ª Guerra Mundial e na concepção Leve Aeromóvel. Foram agraciados com 
a Medalha Comemorativa e ou Diploma de “Amigo do Esquadrão Tenente 
Amaro”,  o Prefeito Fernandinho Graça,  Vice-prefeito Helio Suzano, o querido 
Padre Edilson, representando o Bispo Dom Nelson Ferreira, Elen Vasconcellos, 
Secretária da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil Seção Valença/RJ, dentre 
outros.

O evento foi abrilhantado pela presença do Veterano da Segunda Guerra 
Mundial, o Ex-Combatente, Francisco Leal .

 A ACIVA PARABENIZA TODOS OS AGRACIADOS BEM COMO O  
1º ESQUADRÃO DE CAVALARIA LEVE - ESQUADRÃO “TENENTE AMARO”. 
EM ESPECIAL O COMANDANTE  MAJOR RAFAEL BARBOSA PEREIRA E O 
CAPITÃO CALIXTO PELA BRILHANTE COMEMORAÇÃO DO JULIBEU DE 
DIAMANTE DE TÃO IMPORTANTE INSTITUIÇÃO DA NOSSO PAÍS.

Fotos: Victor Gomez / Texto: Katia Berkowicz
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EDITOR DA REVISTA ACIVIVA É 
PREMIADO NO FESTGRAF 2018.

O publicitário e designer Daniel Luiz Beduschi, editor da revista Aciviva, 
foi premiado no Festgraf 2018, na cidade de Ribeirão Preto - SP. Atuando 
remotamente como Diretor de Arte da Agência Mind7, Daniel conquistou junto 
a seus companheiros, Marcos Manarelli e Gustavo Pires, o primeiro lugar na 
categoria Campanha Integrada com a campanha Serasa Itinerante, produzida 
junto ao departamento de Marketing do Serasa.

Festgraf é considerada a grande celebração da mídia impressa do interior paulista. 
A ideia do festival é fazer os profissionais repensarem o impresso e valorizar as 
mídias como jornais, revistas, rádio e TV. Os organizadores acreditam que é 
possível fortalecer novamente a essência da comunicação através da criatividade. 

A campanha Serasa Itinerante foi motivada pelo alto número de 
brasileiros com o nome sujo (cerca de 60 milhões) e pelo fato 
de a maioria não ter acesso às próprias informações financeiras. 

A campanha contou com um caminhão que rodou o Brasil 
durante um ano. Nesse período, o Serasa Consumidor ajudou 

milhões de brasileiros a terem a oportunidade de consultar seu CPF, fazer 
alerta de documentos extraviados, renegociação de dívidas atrasadas, receber 
orientações sobre a regularização de pendências financeiras e muito mais.

- Para mim é importante porque a gente se destaca no mercado publicitário. 
Realmente é uma conquista que nos motiva e nos faz acreditar que estamos 
no caminho certo! Um trabalho que foi muito gratificante por beneficiar 
muita gente. É a prova de que estamos atualizados, trabalhando sempre com 
paixão e profissionalismo. E é muito bom ter este reconhecimento, afirmou 
Daniel Beduschi. 

O designer Daniel Luiz Beduschi

A ACIVA parabeniza o amigo e publicitário Daniel Luiz Beduschi 
por essa brilhante conquista!
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CHUVA NO NATAL
por José Viriato da Silva

                  Não era o dr. Novalino pessoa chegada a devaneios, por 
isso somente o chuvisco que ele contemplava da vidraça poderia 
estar lhe trazendo alguma recordação, porque era Natal e foi num 
assim, também chuvoso que...
        - Vô, por que você está aí, sozinho, no canto da janela? – 
Perguntou o neto que ele diria o preferido se não achasse errado 
fazer afirmação desse tipo.
        - Acho que são esse tempo de Natal e esse tempo de chuva 
que estão me levando a uma ocasião assim mesma, acontecida há 
muitos anos.
         - O senhor não me conta como foi?
         - Olhe, eu contei muito na época, e enfrentei reações das mais 
diversas, ora de incredulidade ora de misticismo. Depois, a vida foi 
andando, outras datas iguais acontecendo e aquilo ficando para trás, 
mas hoje as coisas estão me levando a pensar no ocorrido.
         - Então me conte.
         - Eu estava recém-formado e trabalhava num hospital numa 
cidade um pouco distante de onde eu morava. Naquele Natal eu 
não estava de plantão, pois ia ficar no Ano Novo. Somente no fim 
da tarde da véspera eu me vi liberado para fazer minha viagem para 
casa, foi quando começou a chover.
         Mesmo assim fui saindo no meu carrinho. Tinha rodado uma 
meia hora quando vi um casal embaixo de um guarda-chuva que 
o homem segurava enquanto a mulher trazia um bebê enrolado 
numa manta. Eles não fizeram nenhum sinal pedindo carona, mas, 
não sei por que, resolvi parar e, sem nada perguntar, estiquei o 
braço e abri a porta de trás.
         Eles entraram e estavam bem molhados, o homem disse que 
iam para a direção oposta, porque a criança, um menino, estava 
com febre e eles seguiam para o hospital. 
         Respondi que eu ia voltar com eles. Foi quando me lembrei da 
família toda me esperando para a nossa reunião, mesmo assim meu 
juramento profissional funcionou mais alto. Dirigi sem pressa por 
causa do asfalto muito molhado.

        Quando chegamos, logo os conduzi a uma enfermaria, onde atendi 
o menino doente, tendo ministrado ali mesmo um medicamento 
e entregue outro para que eles levassem, pois me pareciam muito 
pobres. Após algum tempo, a temperatura do menino se normalizou 
e eu falei que, então, podíamos todos ir embora.
         Na porta do hospital, ofereci-lhes carona, para deixá-los no ponto 
onde os encontrara. Eles aceitaram e fomos saindo; no caminho, o 
homem me disse que era carpinteiro e a crise econômica estava 
atingindo sua profissão, com muito poucas encomendas. Perguntei 
se precisavam de alguma ajuda mas não chegaram a responder, pois 
o pai falou que havíamos chegado, apontando o lugar onde os tinha 
achado. 
         Sem nada dizer, tirei a carteira do bolso e abaixei a cabeça para 
tirar algum dinheiro.
         Ao me voltar, para minha enorme surpresa, o trio havia 
desaparecido. Intrigadíssimo olhei para fora e não vi ninguém nem 
nada, somente a silhueta da capela que era a única construção naquele 
trecho. Pensei em sair do carro para averiguar tanto mistério mas, 
como era noite e chuvosa, concluí que seria inútil. 
          Continuei a viagem só para ver que não ia poder prosseguir, 
porque logo encontrei um destacamento policial que me informou a 
queda de uma enorme barreira que tinha soterrado a estrada havia 
coisa de uma hora e meia, Pensei que havia sido o tempo que eu 
tinha levado socorrendo aquela família e, portando, escapado do 
soterramento.
           - Puxa, Vô, que coisa estranha...
           - Na verdade, muito estranha e que marcou para mim um 
distante Natal chuvoso.

Feliz
Natal
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COMÉRCIO E REDE SOCIAL: 
O FUTURO JÁ CHEGOU

Não é de hoje que as redes sociais deixaram de ser 
apenas um meio de descontração e relacionamento. 
Saber utilizar estas ferramentas para negócios é um 
grande diferencial e pode deixar uma empresa à frente 
das outras. Ter uma boa presença nas mídias digitais 
pode ser uma grande vitrine. Também é possível 
realizar comércio através de alguns desses mecanismos.

Em casos como do Instagram, é possível até a criação de uma loja 
virtual dentro da própria rede social, os chamados e-commerce. 
Outra ferramenta é a possibilidade de impulsionar publicações, 
fazendo-as atingir pessoas interessadas no seu negócio.

Para auxiliar no aprendizado nesta área, diversas empresas, 
entre elas o SEBRAE, oferecem cursos gratuitos. Neles, é 
possível entender os impactos causados pelas mídias digitais no 
comportamento do consumidor, aprender quais são as principais 
ferramentas que podem ser utilizadas e como utilizá-las e, também, 
como conquistar o cliente na era digital. 

Passadas estas informações, é hora de arregaçar as mangas e correr 
atrás do aprendizado para, assim, subir de patamar. Ou, se preferir, 
buscar empresas especializadas em comunicação nas redes sociais, 
os famosos Social Media. Eles podem ser muito importantes e 
ajudar uma empresa a dar um passo rumo ao futuro.

O brasileiro é um dos líderes quando o assunto é consumo de 
conteúdo das redes sociais. Uma pesquisa realizada pela PWC 
(PricewaterhouseCoopers) aponta que cerca de 77% dos brasileiros 
ativos nas redes sociais são influenciados pelo Marketing Digital na 
hora de realizar suas compras. 

Outra pesquisa, realizada pelas empresas We Are Social e 
Hootsuite, divulgada pelo site infomoney.com.br, mostra que 62% 
da população brasileira está ativa nas redes sociais. Entre as redes 
mais utilizadas estão o Facebook, Instagram e Twitter. 
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Como é feito o tratamento?

 É feito por especialistas 
odontólogos 
realizando a correção das arcadas 
dentárias, através do uso de 
aparelhos ortodônticos removíveis 
e ortopédicos funcionais faciais, e  
fonoaudiólogos removendo os 
hábitos viciosos 

Sorria e Respire com Saúde!

Qual a duração do tratamento?

Alguns sinais e sintomas que acometem o respirador bucal

 

Prevenção dos hábitos viciósos

13 - Alterações da postura corporal;

12 - Cefaléia matinal (dor de cabeça);

11 - Dor de garganta e tosse seca persistente;

10 - Baixo rendimento escolar;

09 - Sonolência, irritabilidade e olheiras;

08 - Sono agitado, ronco e salivação abundante noturna;

07 - Amigdalite,  rinites, rinossinusites e otites;

06 - Problemas com a mastigação, deglutição fonoarticulação (fala);

05 - Halitose (mau hálito);

04 - Ressecamento da gengiva e gengivites;

03 - Céu da boca “fundo” e “estreito”
(desvio de septo);

02 - Deformidades dento-faciais;
       (mau posicionamento dos dentes, 
          ex. mordida cruzada posterior);

01 - Aumento de cáries dentárias;

14 - Bruxismo (apertar e ranger os dentes)

Como ocorre a Síndrome do Respirador Bucal?

ABO INFORMA: Respirar pela 
boca e dormir de boca aberta faz 
muito mal à saúde

BOCA ABERTA 
NÃO!



15

Como é feito o tratamento?

 É feito por especialistas 
odontólogos 
realizando a correção das arcadas 
dentárias, através do uso de 
aparelhos ortodônticos removíveis 
e ortopédicos funcionais faciais, e  
fonoaudiólogos removendo os 
hábitos viciosos 

Sorria e Respire com Saúde!

Qual a duração do tratamento?

Alguns sinais e sintomas que acometem o respirador bucal

 

Prevenção dos hábitos viciósos

13 - Alterações da postura corporal;

12 - Cefaléia matinal (dor de cabeça);

11 - Dor de garganta e tosse seca persistente;

10 - Baixo rendimento escolar;

09 - Sonolência, irritabilidade e olheiras;

08 - Sono agitado, ronco e salivação abundante noturna;

07 - Amigdalite,  rinites, rinossinusites e otites;

06 - Problemas com a mastigação, deglutição fonoarticulação (fala);

05 - Halitose (mau hálito);

04 - Ressecamento da gengiva e gengivites;

03 - Céu da boca “fundo” e “estreito”
(desvio de septo);

02 - Deformidades dento-faciais;
       (mau posicionamento dos dentes, 
          ex. mordida cruzada posterior);

01 - Aumento de cáries dentárias;

14 - Bruxismo (apertar e ranger os dentes)

Como ocorre a Síndrome do Respirador Bucal?

ATLETA VALENCIANO É SEGUNDO 
LUGAR NO CAMPEONATO 
BRASILEIRO DE TIRO ESPORTIVO
Destacamos o atleta e médido oftalmologista Dr. Wilson Costa David Jr. 
pela conquista do 2º Lugar no Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo 
na disciplina “Tiro ao Prato”.  Wilson iniciou no esporte aos 10 anos, 
participando de campeonatos regionais. Teve como influência o seu pai 
que é atirador e sócio fundador do Clube de Tiro de Valença.

O atleta começou na disciplina Skeet em 2017, após a vinda da seleção 
Italiana para treinamento e preparação para as Olimpiadas de 2016. 
Atualmente o clube hoje oferece uma das estruturas mais modernas do 
Brasil. Wilsoin mantém uma rotina de treinamento com orientação do 
técnico Cubano Daniel Hernandes, o que foi fundamental para a evolução 
nesta disciplina e que certamente deixou o atleta mais confiante.

Parabenizamos o atleta  Wilson pela conquista e o Presidente do Clude de 
Tiro, Caça e Pesca de Valença, Vitor Stivanin Leite bem como o Presidente 
da Federação Estadual de Tiro Esportivo, Orotavo Lopes Da Silva. Sem 
o apoio do Clube de Tiro e da Federação os resultados não seriam tão 
expressivos. A ACIVA reafirma seu compromisso de apoiar e incentiva o 
esporte e a cultura de Valença. 

Wilson Costa David Jr. recebendo o troféu de Vice-Canmpeão 

Sebastião Vieira e o atleta Dr. Sérgio Medeiros, carinhosamente chamado de “Borboleta”
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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 ACIVAESCOLA 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.: 2438-3177 CLUBE DOS COROADOS   |   Tel. (24) 2453-4551

Desconto de 15% na mensalidade |  Isenção da jóia

Fisioterapia, Pilates e RPG

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

Exclusivo para associados, 30 min/dia, não cumulativo e sujeito
a disponibilidade de vaga. Cadastrar veículo na ACIVA e retirar vale.

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


