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Os membros da Diretoria e 
do Conselho Fiscal da ACIVA 

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

01 – Luiz Alberto Prudente Quintela – Barra Luz

02 – Ana Lucia Mattos Ferreira – Spaço Aquático 

04 – Ricardo Tabet de Almeida – Petit Marche

05 – Marcus Alexandre Ozorio Macedo – 2 MG Consultoria e Treinamento

09 – José Quintas Coelho – Valença Grill

           Douglas almeida amorim – 2 MG Consultoria e Treinamento

10 – Tomaz Malta Conceição – Malta & Malta Comunicação 

11 – Conrado Carvalho Gomes Silva – Auto Posto Vale Verde

           Paulo Roberto Amedeu Ferreira – Serrana Corretora 

12 – Ivan Oertel Ventura – Venturão Supermercado

          Alberto Myrko Oliveira Santos

14 – Carla Patrícia Stivanin do Nascimento – Tecnovan

           Massimo Casilli – Cronnos

           Jonas Gonçalves da Silva – Colaborador ACIVA

15-  Celso do Nascimento Soares – 1206 Tintas

16 – Joel de Oliveira – Eso Materiais Eletricos

           Ana Paula Rodrigues da Silva Leal – Divino Materiais Construção

17 – José Antonio Vargas – Novo Aliança

           Haroldo da Silva Mancebo – Drogaria Benfica

           Claudia Jania dos Santos Mancebo – Drogaria Benfica

           Juliana Ferreira Alves – Casa do Escapamento

18 – Romeu Sander Lopes Couto – Drogaria Mais Saude

20 – Joelma Silva Santos – Nutrividas

           Leila Machado de Carvalho – Dugysa

21 – Marcelo Machado Monteiro – Posto Murão

          Claudia Bensiman da Silva – Maria Bonita

          Marilene A. Machado Ávila – Valença Box Car

22 – Roberto Rebouças Peixoto – Lojinha do Henê

           Tamiris Rodrigues Carvalho – Show Modas

27 – Pablo da Silva Alves – Casa do Escapamento

29 – Regina Lucia Conceição Elias – WCE  Factoring

30  - Monica Nogueira Garcia A. Mattos – Bahal Calçados   

           Fernando Antonio Machado Miguel – Sport & Cia

C Diogo Assessoria e Consultoria Empresarial
Rua Eurico Lengruber, 473 - Parque Pentagna - Valença/RJ
Tel.: (24) 2453 -6729

Pousada Luar do Sertão Ltda 
Rua Dr. Marcos Esteves, 500 - Esteves- Valença/RJ
Tel.: (24) 2453 -5390

Vale Plan Gerenciamento de Planos de Assistencia Familiar Ltda 
Rua Padre Luna, 126 - Centro - Valença/RJ
Tel.: (24)  2453-1988

Clube de Tiro Caça e Pesca de Valença
Estrada Valença Rio das Flores, Lote A, 2781 - Cambota - Valença/RJ
Tel.: (24) 988454568

Novos Associados
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2MG CONSULTORIA. 
ALTA PERFORMANCE E 
RESULTADO.
 A coluna Minha Empresa deste mês apresenta a  2MG 
Consultoria e Treinamento. A empresa foi fundada em 2015 por Marcus 
Macedo (sócio e consultor) com o propósito de ser uma empresa versátil, 
que conduz seus clientes até aonde desejam chegar, e constrói soluções 
estratégicas que potencializam a alta performance e os resultados. 

 Nos últimos 4 anos a empresa alcançou resultados expressivos 
no mercado. A 2MG já atendeu mais de 20 instituições públicas e 
privadas em 07 estados (Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso, 
Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais e Bahia). Além disso, a empresa tem 
a chancela de ser credenciada no Serviço de Apoio as Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE), no Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e na Confederação 
das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB).

 Seu sócio-fundador, Marcus Macedo, é consultor especialista 
em gestão estratégica e desenvolvimento humano e membro da 
Sociedade Brasileira de Coaching desde 2016. Com atuação nas áreas 
pública e privada, Marcus já treinou mais 3.000 gestores desde que 
fundou a empresa.

Dentre os serviços prestados pela 2MG Consultoria e Treinamento estão:

• Treinamentos com foco em desenvolvimento pessoal:

Cursos | Workshops |Oficinas | Palestras:

• Técnicas de oratória
• Elaboração de projetos
• Aumento de Produtividade 
• Diretrizes básicas de planejamento e execução orçamentária pública
• Formação de times de alta performance
• Relacionamento interpessoal
• Gestão do orçamento familiar
• Gestão participativa
•  Gestão orientada para resultados
• Atendimento ao consumidor
• Recursos Humanos: uso de jogos para desenvolvimento e treinamento

• Elaboração e Gestão de projetos para captação de 
recursos: 

• Estruturação de escopo técnico para captação de recursos em órgãos 
públicos da administração direta e indireta, e empresas privadas que 
realizam projetos de responsabilidade social;

• Consultoria Corporativa: 

• Diagnóstico  e plano de recuperação financeira;
• Gestão de projetos com uso do Microsoft Project
• Análise de dados com Microsoft Excel e Power BI
• Planejamento estratégico de Marketing e Marketing Digital
• Elaboração de plano de negócios
• Estruturação e tabulação de pesquisas oganizacionais e de mercado
• Licenciamento ambiental junto a órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais

O consultor Marcus Macedo

• Desenvolvimento de Softwares customizados:

• Elaboração de ferramentas em web para gerenciamento de dados 
e informações;
• Criação de sistema de registro e controle de dados em software livre;
• Marketing e Comunicação
• Planejamento de marketing empresarial;
• Estruturação de campanhas publicitárias;
• Aplicação de modelos de endomarketing;

• Gestão e licenciamento ambiental  de empresas:

Elaboração de pareceres jurídico-ambiental e formulação de 
defesas técnicas;

• Assessoria jurídica especializada

Assessoria jurídica nas áreas do direito civil, de família e do 
consumidor;

• Modelagem organizacional com foco em 
resultados:

Estruturação e implantação de modelos organizacionais de gestão 
com foco em resultados;

• Planejamento estratégico:

Elaboração e aplicação de planos de orientação estratégica;

• Diagnóstico situacional:

Apontamento de gargalos e soluções para o contexto geral da 
empresa/instituição;

Para entrar em contato com Marcus Macedo ligue: (24) 99291-8508 
ou envie um email para: marcus.2mgconsultoria@gmail.com
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CRC/RJ PROMOVE “CAFÉ 
COM A CLASSE ITINERANTE” 
EM VALENÇA
Aconteceu o “Café com a Classe Itinerante”, com 
a ACIVA - Associação Comercial e Industrial 
de Valença e o CRC RJ - Conselho Regionalde 
Contabilidade, no Salão de Eventos da Fundação 
Lea Pentagna, no dia 30 de maio.

O encontro tem como objetivo Valorização 
Profissional com União e Cooperação. O projeto, 
criado na gestão atual, é uma oportunidade para 
os Profissionais da Contabilidade se reunirem com 
os Conselheiros do CRCRJ para apresentarem suas 
demandas, tirarem suas dúvidas e participarem 
ativamente das decisões e atuação do conselho.

Os profissionais que estiveram presentes 
ressaltaram a importância do encontro para 
a constante atualização de conhecimentos e 
diretrizes no meio contábil. 

Cristiano Silva Caldas - Delegado CRC de Três Rios, Luise Chevitaresse -Sub 
Inspetora da Secretaria e Fazenda do Estado, José Mauro Ramos de Moraes - Vice 
Presidente ACIVA, Sebastião Roberto Vieira - Presidente ACIVA, Maria Elizabeth 
Soares da Cunha - Delegada do CRC Barra do Piraí, Waldir Jorge Ladeira dos 
Santos - Presidente CRC/RJ, Carlos Alexandre de Paiva - Vice Presidente do 
Registro CRC/RJ e Luiz Francisco Peyon da Cunha- Ouvidor do CRC/RJ.

Na qualidade de Presidente da ACIVA - Associação Comercial e Industrial de Valença, de acordo com o Estatuto Social, convoco os 
senhores associados para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, no dia 15 de julho de 2019, às  18h30 , em 1º convocação com 50% 
(cinquenta por cento), mais um, dos associados quites e em pleno gozo de seus direitos e em 2ª e última convocação, às 19h00, com 
qualquer número, na sede da entidade sito à Av. Nilo Peçanha, 319, 2º andar, Centro, Valença/RJ com a finalidade de:
 - Conhecer as contas e o relatório da Diretoria
 - Conhecer os pareceres do Conselho Fiscal e
 - Discutir e decidir pela aprovação ou não das contas, relatórios e pareceres.

EDITAL  DE CONVOCAÇÃO

    Valença, 15 de junho de 2019        Sebastião Vieira - Presidente da ACIVA
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CLUBE DE TIRO, CAÇA 
E PESCA DE VALENÇA É 
DESTAQUE NO ESPORTE 

Seletiva de Atletas para as categorias Juvenil 
e Junior de Ar Comprimido e inauguração da 
Arqueria do CTCPV

No dia 2 de junho de 2019 o CTCPV fez sua primeira seletiva de atletas 
de tiro esportivo para as categorias Juvenil e Junior, masculino e feminino 
na modalidade tiro esportivo com equipamentos de ar comprimido e 
carabina de pressão. Trata-se uma primeira experiência para desenvolver 
e trabalhar talentos para o tiro esportivo. A categoria juvenil é para atletas 
até 15 anos e a categoria junior para atletas de 16 até 21 anos. 

Na seletiva estiveram presentes 48 pretendentes de toda a região sul 
fluminense, das cidades de Valença, Pirai, Barra, Volta Redonda e Barra 
Mansa. Os atletas selecionados receberão treinamento, orientação de 
profissionais habilitados para o correto desenvolvimento da modalidade 
de tiro esportivo com ar comprimido e carabina de pressão, e terão os 
equipamentos disponíveis para serem utilizados no clube. 

O sucesso da seletiva levou a diretoria do CTCPV avaliar a implementação 
de uma Escola de Tiro, um projeto social que está sendo elaborado e 
será implementado muito breve! Esta iniciativa visa preparar os futuros 
atletas para a participação em campeonatos em âmbito local, regional e 
até nacional nas provas de ar comprimido (carabina e pistola). O CTCPV 
sedia as etapas do Campeonato Estadual e Brasileiro.

No dia 3 de junho também aconteceu o 1º treino da nova modalidade que 
está sem implementada no clube, a Arqueira. A arqueira funcionará no 
antigo campo de paintball (ao lado do Stand de 25m), que foi limpo e está 
sendo preparado para receber os atletas dessa disciplina. 

por Vitor Stivanin Leite

Participação dos atletas do Clube de Tiro, Caça e 
Pesca de Valença no Grand American USA

Atletas do Clube de Tiro, Caça e Pesca de Valença (CTCPV), Vitor 
Stivanin Leite, Gliciane Magna Catarino Maia, André Jambeiro e José 
Wilson Salles Ávila Filho, irão participar do maior Campeonato de 

Trap Americano do mundo, o Grand American 
World Trapshooting Championships, que 
será realizado no complexo de tiro em Sparta, 
Illinois, Estados Unidos, entre os dias 31 de 
julho e 10 de agosto de 2019. O evento acontece 
anualmente e reúne em torno de 6 a 7 mil 
atiradores de todo o mundo.

Será a terceira vez que atletas do CTCPV 
irão participar do evento. Entre os atletas 
que irão estão: Vitor Stivanin Leite e Gliciane 
Magna Catarino Maia, que foram 4º Lugar no 

campeonato Brasileiro de Trap Misto no ano de 2018. A Atleta Gliciane 
Magna Catarino Maia também foi vice-campeã brasileira em 2018.  
O André Jambeiro foi Campeão Brasileiro de Trap em 2018.

Será uma excelente oportunidade para intercâmbio de experiências 
sobre o “Tiro ao Prato” com a participação de atletas atiradores de 
todo o mundo. A participação dos atletas do CTCPV mostra o nível 
dos nossos competidores. O CTCPV apresenta na sua infraestrutura 
condições para que os atletas treinem e tenham condições de competir 
a nível nacional e internacional.
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STARTUP WEEKEND 
VALENÇA. UM SHOW DE 
GARRA E INOVAÇÃO!

Aconteceu, entre os dias 24 e 26 de maio, o Startup Weekend. Este 
evento mundial foi realizado em Valença graças à persistência e 
garra de uma equipe de 7 integrantes liderada pela valenciana Luiza 
Luth, líder de comunidade da Rio Sul Valley - uma rede destinada 
a conectar pessoas, startups, empresas 
privadas, instituições do terceiro setor 
e iniciativas que estão mudando a 
realidade das cidades da Região Sul 
Fluminense. Luiza não mediu esforços 
para concretizar esse importante 
acontecimento em nosso município. 

Para quem não sabe o que é, o Startup 
Weekend é um evento global que 
acontece durante um final de semana 
(54 horas para ser mais exato), ocasião 
em que empreendedores têm o desafio 
de validar uma ideia de negócio até o 
término do final de semana.

Para o Startup Weekend são 
convidados mentores com experiência 
em desenvolvimento de negócios, 
investidores e especialistas. A missão 
dessas pessoas é ajudar os participantes 
a descobrirem se os seus negócios são 
viáveis ou não.

O Startup Weekend já aconteceu em mais de 150 países. São mais 
de 2.900 eventos, envolvendo cerca de 193.000 participantes no 
mundo inteiro. Valença, não poderia ficar de fora dessa iniciativa.

Segundo a organizadora, o evento superou as expectativas, 
com adesão muito significativa. Foram 87 participantes de uma 
maratona de 3 dias, durante os quais puderam absorver muito 
aprendizado e trocaram experiências. 

- Os participantes conseguiram entender qual a mensagem do 
evento. Trata-se de ocasião para adquirir muito aprendizado. O 
Startup Weekend é para se conectar, trocar ideias, desenvolver. 
É, de fato, um evento voltado para o empreendedor “sair fora da 
caixinha”, relata Luiza Luth.

Segundo as organizadoras, um dos desafios foi conseguir apoio 
para viabilizar o evento na cidade, visto que é um evento de 
organização voluntária e sem qualquer fim lucrativo, porém 
que envolve vários custos para sua realização. 

- Procuramos oferecer a 
melhor experiência para o 
participante e isso envolve 
um investimento razoável. 
Tivemos o apoio de várias 
empresas e instituições e é 
interessante deixar claro que 
esse apoio é fundamental. 
Essa realização foi o primeiro 
momento de uma série de 
atividades que queremos 
proporcionar para Valença, 
comenta Luiza.

No evento, várias pessoas apresentam ideias inovadoras e, ao 
final, uma delas é eleita a mais completa. Foram apresentadas 
36 ideias e formadas 12 equipes, algumas das quais foram 
premiadas. Destacamos a ideia vencedora do 1º lugar, 
apresentada pelos participantes Fellipe Assis de Oliveira 
e Rachel Moreira. Trata-se de um aplicativo que facilita o 
pagamento da conta em restaurantes, usando o aparelho de 
telefone celular, o que evita longas filas na hora de ir embora.

- O projeto visa acabar com a fila, principalmente em 
restaurantes self-service. Pensando nisso, criamos uma 
plataforma que possibilita o contato online entre o caixa do 
restaurante e o cliente, a fim de que o pagamento da conta 
seja feito via fone celular, nos contou Fellipe, que também 
avaliou o evento como muito importante pelo networking e 
pela troca de experiências, o que, segundo ele, será de muita 
valia para a concretização de sua startup.

A ACIVA parabeniza a empreendedora Luiza Luth e todos 
os envolvidos que tornaram Valença um cenário perfeito 
para atividades que visam inovação e empreendedorismo, 
levando conhecimento e incentivo aos nossos futuros e 
atuais empreendedores, de forma a fortalecer ainda mais 
a nossa região.

Da esq. p/ dir. : Sheila Fernandes, 
Fellipe Oliveira, Rachel Moreira e 
Luiza Luth

por Daniel Luiz Beduschi
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INFO>  Acesse: facebook.com/startupweekendsulfluminense       
                Instagram: @swsulflu

COLÉGIO LÍDER. HÁ 15 ANOS 
CONSTRUINDO O FUTURO

 Neste mês tivemos, novamente, a oportunidade de visitar 
uma empresa líder de nossa cidade, principalmente no que diz 
respeito à atualização e modernização de um empreendimento 
que visa oferecer formação completa para jovens que pretendem 
alcançar o sucesso em um futuro próximo. Estamos falando do 
Colégio Líder. Um colégio particular, idealizado pela simpática 
Sra. Vanda Valente de Andrade Figueira, que nos recebeu com 
muita cordialidade e atenção. 
 O Colégio surgiu há 15 anos, a partir do momento em 
que Vanda sentiu necessidade de oferecer um ensino de melhor 
qualidade para suas filhas. De lá pra cá, muita coisa mudou, e 
para melhor.

por Daniel Luiz Beduschi

 O ano de 2018 foi um ano de superação e conquistas 
para o Colégio Líder, pois seus dirigentes sentiram necessidade 
de ampliar horizontes e espaço, para oferecer mais qualidade 
de ensino e mais oportunidades de conhecimento. Naquela 
ocasião, a equipe diretora do Colégio identificou uma 
oportunidade única de aumentar o espaço físico da escola, 
aumentar a capacidade de trabalho, melhorar a qualidade de 
vida tanto dos alunos quanto dos professores, além de valorizar 
o prédio da antiga Fábrica de Tecidos Santa Rosa, tombado 
pelo INEPAC (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural) e 
que estava fechado há décadas e em estado de degradação.
- Quando eu fui na imobiliária saber o valor do aluguel 
do imóvel, o pessoal de lá não acreditou. Perguntaram que 
escola ocuparia um quarteirão todo, com muito trabalho de 
recuperação a ser executado. Respondi que eu queria uma escola 
do tamanho de Valença! Aí sim, perceberam a dimensão do meu 
sonho e partimos para a negociação. Eu acho que o empresário, 
na atualidade, precisa pensar grande, sonhar grande, pois o 
trabalho será o mesmo, seja grande ou pequeno. Se der errado, 
pelo menos tentou realizar algo grandioso, relata Vanda.
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 O sonho começou a tornar-se realidade quando 
o imóvel foi alugado. Grandes somas de recursos foram 
investidas, visando aparelhar e organizar o empreendimento. 
Foi necessário muito trabalho, pois, no local, havia muitas 
máquinas antigas, muita sucata. Com muito esforço, o prédio 
enorme, até então abandonado, transformou-se em uma 
escola ampla e agradável. Além de valorizar o próprio espaço, 
a iniciativa agregou maior valor aos imóveis vizinhos, como 
também incrementou o comércio local.
 O Colégio Líder utiliza o Sistema de Ensino ELEVA, 
oferecendo aprendizado altamente tecnológico, pois dispõe de 
grande suporte de TI (Tecnologia da Informação). Apresenta 
como diferencial aulas de robótica e de programação, 
oferecidas desde o ensino fundamental até o ensino médio. A 
prática do jogo de xadrez é uma atividade muito incentivada 
na escola, visto que a modalidade promove altos índices de 
melhoria no desenvolvimento do raciocínio dos alunos. Neste 
ano, a escola introduziu o LIV (Laboratório de Inteligência 
e Vida), que oferece trabalho sócio emocional destinado 
aos seus alunos, a partir dos 2 anos de idade. São abordados 
temas específicos para cada faixa etária, tratando de assuntos 
variados, como o “bullying”, por exemplo. 

- O Colégio Líder já contava com uma plataforma digital de 
ensino, com vídeo-aulas e monitores online, porém faltava 
espaço físico para atender a todos os alunos de forma 
satisfatória, o que se tornou possível com essa mudança, 
considerada essencial, afirma Vanda.

A escola conta, hoje, com uma equipe de 80 professores, 
8 salas de estudos, biblioteca completa com 30 baias 
individuais, armários individuais para os alunos, amplo 
pátio e oferece a possibilidade de embarque e desembarque 
de alunos no interior da escola, o que melhorou as condições 
de estacionamento dos veículos, melhorando o trânsito da 
região nos horários de pico. Agora, os veículos utilizados 
para transporte escolar ou mesmo os veículos dos pais podem 
entrar no pátio da escola para apanhar os alunos.

O Colégio Líder participou da FLIVA 2019 e levou muita 
tecnologia para a feira. Foram 3 dias com muitas atividades 
ligadas ao ensino e que puderam ser colocadas em prática 
pelos alunos de todas as idades. 
- Foi um cenário perfeito para levarmos nosso projeto 
pedagógico e mostrar ao público nossas atividades, nossos 
projetos tecnológicos. Foi um sucesso a tenda do Colégio Líder na 
FLIVA, comenta a coordenadora de marketing Marcela Giesta.
 

O elevado número de alunos aprovados nos vestibulares 
consolida todo o investimento feito, tornando o Colégio 
Líder uma das melhores empresas do segmento em nossa 
cidade. Resultado espetacular foi alcançado em 2018, com 
15 alunos da escola aprovados em Medicina. Ao longo destes 
15 anos, o Colégio Líder aprovou mais de 400 alunos em 
universidades federais em todo o Brasil.

- Demos um salto de visibilidade e qualidade, nos relatou Vanda 
com um sorriso sincero estampado no rosto. Vanda ainda nos 
contou: mais do que tudo isso, o Colégio Líder é uma grande 
família. Nossos alunos não são números. São pessoas, que estão 
aqui para serem orientadas, não apenas para o vestibular, mas 
também para praticar atos fundamentados em conceitos éticos, 
para aprimorar a formação do caráter e, acima de tudo, para 
encarar de forma destemida os embates da vida.

 Quem quiser mais informações, pode acessar o site 
www.colegiolider.com ou ligar para (24) 2453.2278, ou ainda 
pelas redes sociais.
 
 Nós, da ACIVA, parabenizamos o Colégio Líder e 
toda sua equipe de diretores, professores e colaboradores. 
Temos imensa satisfação em contar em nosso quadro 
associativo com uma instituição tão importante para a 
educação de nossos jovens e para o futuro do nosso país.  
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FEIRA DE CULTURA DA 
CASA LÉA PENTAGNA
A 18ª edição da Feira de Cultura da Casa Lea Pentagna, que 
aconteceu entre 16 a 19 de maio, obteve recorde de público e 
apresentou palestras sobre temas diversos dentro do universo da 
saúde Integrativa, história, filosofia, espiritualismo, ufologia e muito 
mais. 

O evento, já tradicional em Valença, ainda prestigia a arte e o 
artesanato da cidade, com exposição e venda desses produtos. 
Rodas de Conversa também marcaram momentos importantes 
da Feira e as apresentações musicais abrilhantaram ainda mais o 
evento. 

Ao morrer em 1983, D. Lea Pentagna deixa, em 
testamento, que sua propriedade seja transformada 
na Fundação Cultural e Filantrópica Lea Pentagna. 

A Fundação nasceu do desejo de Léa Pentagna de “propagar, 
estimular e proteger o gosto pelo estudo das ciências, artes e letras”. 

 Hoje a casa se abre para palestras, cursos, exposições, 
vídeos, apresentação de música erudita e popular e atende às Escolas 
durante a semana com hora marcada e, também, aos turistas em 
visitas orientadas, aos sábados, domingos de 9h30min às 12h30 
min e de 14h às 17:h.

 A ACIVA já faz parte da história da Casa Lea, como 
importante patrocinadora da Feira de Cultura e, também, em outros 
projetos. “É uma satisfação muito grande para nossa Associação 
essa parceria com a Fundação Cultural e Filantrópica Lea Pentagna. 

RODA DE COVERSA - A HORA E A VOZ DA MULHER VALENCIANA

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DO ATOR CARLOS VEREZA

por Ena Januzzi

Já há algum tempo participamos dos eventos dessa entidade e quero 
ressaltar o excelente trabalho de toda a equipe, em especial da Dona 
Dilma Dantas e do  Presidente Gilberto Monteiro. Estamos juntos nessa 
empreitada pelo desenvolvimento de nossa cidade”, declara Sebastião 
Vieira – presidente da ACIVA.
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FLIVA - FEIRA LITERÁRIA 
DE VALENÇA- 2019
Aconteceu mais uma edição da FLIVA-Feira Literária de Valença entre os dias 29 de maio a 1º de 
junho na Praça Visconde do Rio Preto-Jardim de Cima. Este é um importante evento cultural já 
consolidado em nossa cidade que promove a literatura para pessoas de todas as idades. 

A literatura é um meio de propagação do conhecimento e da reflexão e as feiras literárias são uma 
oportunidade de aproximação da comunidade.  A FLIVA é uma ferramenta para o estímulo ao 
aprendizado, não só pela leitura, mas por todas as outras manifestações culturais que fazem parte 
das suas programações. Com toda essa variedade de atividades, as pessoas são levadas a interagir de 
forma a ampliar o saber e apreender novas visões de mundo.

A ACIVA parabeniza a organização da FLIVA em nome do idealizador Leonardo Pançardes, bem como todos os 
apoiadores e patrocinadores que puderam levar a público essa importante manifestação cultural do nosso povo. 
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SENAI VALENÇA DE OLHO 
NAS NECESSIDADES DO 
MERCADO
Unidade completa três décadas em 2019 e 
expande a sua oferta de cursos para os setores 
metalomecânico, gestão e logística

Sensibilidade para atender às necessidades do mercado. Essa tem 
sido a premissa da Firjan SENAI Valença há exatos 30 anos. Maior 
escola do Sul Fluminense com foco em confecção do vestuário, a 
unidade já recebeu mais de 18 mil alunos e oferece hoje uma gama 
de cursos voltados para as indústrias do município e região.

Segundo o coordenador de educação profissional da Firjan SENAI 
Valença, José Orlando Pinto Gomes, o carro-chefe da instituição 
ainda é a área têxtil. Formações como Acabamento e Qualidade 
de Costura, Ajustes e Regulagens em Máquina Overloque, Retalho 
Criativo e Modelagem estão no escopo da escola. Mas não para por 
aí. De olho nas demandas da indústria local, a unidade também 
expande a sua oferta de cursos profissionalizantes e de aprendizagem 
para os setores metalomecânico, alimentos, gestão e logística.

“A Firjan SENAI Valença apresenta uma credibilidade muito 
expressiva entre os empresários locais. Prova disso são os cursos 
desenvolvidos sob encomenda para as principais indústrias da 
cidade, além de recorrentes convênios com a Prefeitura”, explica o 
coordenador.

Exemplo de quem contrata cursos específicos para 

profissionalizar seus funcionários é o sócio-diretor da BRVAL 

Eletrical, Alexandre Morais. Além de admitir profissionais 

formados em cursos de Mecânico de Manutenção e Eletricista 

Industrial, Morais já encomendou da escola formações em 

Logística e Liderança com o objetivo de qualificar seu efetivo e 

torná-lo preparado para os desafios da indústria “Já contratamos 

muitos ajudantes sem experiência alguma com a premissa de 

inseri-los em cursos de capacitação. A Firjan SENAI nos ajuda 

muito neste sentido, pois oferece a dinâmica teoria e prática, 

exatamente o que precisamos para aumentar a produtividade 

sem perder a preocupação com a qualidade.” 
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Para o empresário, que contabiliza ter, pelo menos, 50% de seu 
efetivo formado pela unidade, a presença da instituição em 
Valença é fundamental para o desenvolvimento econômico 
da cidade e inserção de centenas de jovens no mercado de 
trabalho.; Os setores de vestuário e metalomecânico reúnem, 
hoje mais de 500 empresas no Sul Fluminense que empregam 
aproximadamente 25 mil pessoas.

“Qualificar a mão 
de obra local”

Vice-presidente da 
Firjan e diretor da 
Ema Alimentos, Sérgio 
Duarte, estabelece uma 
relação de parceria com 
a escola há, pelo menos, 
dez anos. Segundo 

o empresário, a presença da Firjan SENAI em Valença foi 
fundamental para aprimorar a mão de obra da indústria que 
apresenta em seu portfólio produtos como temperos, cereais, 
chás e molhos. “Quando chegamos à cidade nos deparamos com 
um efetivo sem experiência. A nossa intenção, porém, sempre foi 
empregar pessoas de Valença e a Firjan SENAI foi peça-chave 
para que não precisássemos contratar profissionais de fora.” 

Duarte acrescenta que ao longo dos anos o trabalho dos 
alunos formados pela escola foi crucial para dar sequência 
às operações da empresa com cuidado e profissionalismo.  
“Qualidade e mão de obra local sempre foram pautas de nossas 
reuniões e a Firjan SENAI Valença foi a instituição que nos 
ajudou a desatar esse nó”, conclui.

Dobro da capacidade
Em setembro de 2017, a escola Firjan SENAI Valença foi reinaugurada 
e dobrou sua capacidade de atendimento. À época o investimento 
materializou os anseios do município por demandas setoriais, 
especialmente nas áreas têxtil e vestuário. Com estrutura para receber 
até 500 alunos por dia, a escola oferece espaços que reproduzem o 
ambiente real da indústria. Para se ter uma ideia, no setor do vestuário, 
os alunos aprendem em máquinas de corte industrial e laboratórios 
com máquinas eletrônicas. Os equipamentos de alto padrão permitem 
automatizar e acelerar o trabalho, assim como acontece em grandes 
empresas de confecção. 

Inserção no mercado de trabalho

O presidente da Firjan Sul Fluminense, Antônio Carlos Vilela, avalia 
que a Firjan SENAI representa uma oportunidade de qualificação não só 
para os cidadãos de Valença, mas para todo o Sul Fluminense: “Trata-se 
de uma unidade que profissionaliza e permite o rápido ingresso no mercado 
de trabalho. Além disso, inspira os alunos a expandir os horizontes, sair da 
zona de conforto e buscar novas qualificações.”

É justamente nesse contexto que os cursos da Firjan SENAI Valença têm 
sido muito valorizados pelos empregadores, pois desafiam os alunos 
a colocar a mão na massa e a criar soluções que vão ao encontro dos 
desafios das empresas. “Investimos na educação das pessoas que serão os 
motores do nosso tão desejado desenvolvimento regional e do Estado do 
Rio de Janeiro”, finaliza o presidente Antônio Carlos Vilela.

Sérgio Duarte

Antônio Carlos Vilela

Informações sobre oferta de cursos 
podem ser obtidas pelo endereço 
https://firjansenai.com.br/.



14

NOVOS E GRANDES 
TALENTOS DE VALENÇA: 
Maria José Marchiori 

 

Por Victor S. Gomez

“A beleza está onde nosso olhar alcança, principalmente quando 
olhamos com o coração.” 

 As pinturas rupestres eram uma arte que estava a serviço da vida. 
Não se sustenta a tese das pinturas serem apenas decorativa ou expressiva, 
inclusive por muitas dessas pinturas, encontrarem-se em locais muito 
escuros e de difícil acesso. Era preciso colocá-las em locais estratégicos, onde 
eram feitos rituais mágicos. A grande importância dessa arte é que ter a posse 
das imagens dos animais era como possui-los e assim a caça dos mesmos 
seria concretizada com sucesso.
 A luz é o que nos faz enxergar, tira-se a luz e vem a escuridão, sem 
ela nada existe. Na antiguidade alguns filósofos gregos diziam que a luz saia 
dos olhos das pessoas e atingiam os objetos, que assim se tornavam visíveis 
para nós. Verdades e incertezas afligem a todos, e o que sabemos mesmo é 
que a luz é quem traz a beleza até nossos olhos, que, como um prisma nos 
mostra a enorme variedade de cores que nela existem.
 Outra coisa que meche com o ser humano é saber, porque algo 
é agradável para alguns e não para outros. Nesse caso eu acho que é a 
identificação. Quando gostamos de algo é porque nos identificamos com o 
que vemos, sentimos, pode ser, uma música, uma escultura, um livro, ou uma 
pintura. Quando essa identificação não ocorre certamente não sentiremos 
nada. Isso acontece por causa da nossa formação, do que aprendemos pela 
vida, dos ensinamentos que recebemos, da formação que nossos pais e 
a escola nos passam. Bem, mas devemos mesmo é ampliar cada vez mais 
nosso olhar, observar com carinho o que nos propõem e o que nos oferecem 
os artistas de forma tão honesta. 
 A arte é uma mistura não só de técnica, mas também de muitos 
sentimentos como amor, carinho, paz, e vontade de passar o melhor que o 
artista tem para as outras pessoas.

01- Sua paixão pela pintura vem de muito tempo? 
Fale aqui um pouco de sua formação e de seu 
trabalho.
 Despertei a vocação artística na infância, sempre estava 
rabiscando figuras de todas as formas. Natural de Petrópolis, mas 
valenciana de coração, busquei me aprimorar através de cursos 
e em   Artes Plásticas na Universidade Geraldo Di Biasi em Barra 
do Pirai, onde a seis anos sou professora de artes. Quando comecei, 
escolhi trilhar o caminho da arte acadêmica por me apaixonar pela 
natureza e as paisagens, transitei por diversas técnicas do clássico ao 
contemporâneo e posso dizer que me encanta todos os estilos de 
artes. Permito explorar minha intuição e retratar temáticas variadas 
nas minhas telas. Atualmente o que me inspira é o cotidiano, as 
pessoas, as praças a natureza sempre, os casarões centenários que 
misturam o novo com o antigo em Valença, os vários ângulos que 
me deparo todos os dias na minha cidade. A luz, o colorido, nem 
sempre é a realidade, mas sim, formas e cores que eu gostaria que 
estivessem ali.

02- Você tem feito exposições em Valença. Você sente 
que seu trabalho tem boa receptividade em nossa 
cidade? 
 Fazemos exposições anuais, e este ano será a 35° mostra 
que estaremos realizando. A cada ano podemos contar com mais de 
100 obras e com a participação dos alunos do nosso curso de Artes. 
Através destes eventos que   promovemos, com visitação de grande 
público, podemos confirmar a grande aceitação e o reconhecimento 
do nosso trabalho. Assim divulgamos novos artistas, adultos e 
crianças participam com desenhos pinturas pasteis e aquarelas e telas. 
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03- Muitos falam que em Valença não acontece nada, 
e muitas vezes se deslocam daqui para outras cidades 
em busca de eventos culturais. O que você acha dessa 
afirmação?
 É importante   conhecer e preservar nossa memória, o 
patrimônio histórico, as raízes culturais e a nossa região também é 
muito rica em termos de arte. As manifestações artísticas de Valença 
estão presentes nas artes plásticas, artesanato, nas danças, músicas e 
na literatura através de nossos escritores, e fomentar a arte da nossa 
cidade é priorizar espaço e movimentos culturais, essas atitudes seriam 
primordiais para manter-se conectada ao progresso cultural e valorizar 
o artista. Nós valencianos não temos esta realidade.

04- Fale um pouco sobre sua escola de pintura. É boa 
a aceitação por parte dos moradores de Valença? 
 O Atelier de Artes Marchiori iniciou suas atividades em 1985 
em Valença, e em 2019, comemorou um marco especial, 34 anos de 
história e sucesso na formação de excelentes   artistas na nossa região.   
 Como professoras de artes visuais, eu e a minha irmã Inez 
Marchiori, somos responsáveis por levar o conhecimento e técnicas 
artísticas, despertar a criatividade a pessoas de todas as idades 
através dos cursos de desenho e pintura, entre técnicas clássicas e 
contemporâneas.                                       
 Nosso curso tem como objetivo, além de explorar o potencial 
artístico dos alunos, despertar seus talentos no desenho, potencializar 
as propostas inovadoras, buscar sua identidade artística e capacitar 
com as várias técnicas do acadêmico ao contemporâneo do grafite, 
aquarela, pastel e pinturas em tela e cerâmica em cursos Iniciantes ou 
Avançados. 
 Nosso compromisso é desenvolver múltiplas competências 
em linguagens visuais nos diferentes contextos do desenho e da 
pintura, fomentando o universo criativo dos alunos e suas tendências em 
valorizar a cultura. Atelier fica na Silva Jardim 141, centro em Valença  

05- Seu curso de pintura é pago. Se você sentir que 
uma criança ou adolescente tiver uma vocação acima 
da média, mas não possui condições financeiras para 
pagar o curso, você daria uma bolsa para esse aluno? 
Você já pratica essa ação?
 Sim, temos aulas toda semana de segunda a sexta feiras, 
na parte da manhã a tarde e à noite. Nesses 34 anos de existência do 
Atelier, graças a Deus, temos como proposta levar a arte a todos, pois 
a arte é toda forma de expressão e manifestação do ser humano. Arte 
está ligada principalmente a sensibilidade e colocar em prática de 
alguma forma são muito saldáveis, como terapias, e traz em si uma 
forma de expressar todos os sentimentos. Desta forma projetos sociais 
são tão importantes e se confundem com os culturais. 
                               

06- Enumere aqui algumas exposições, indicações, 
prêmios se os tiver:
 Participei mais de 35 exposições de Artes catalogadas 
além das individuais que  promovi ,  nas quais  obtive 12 premiações 
em medalhas de ouro prata bronze e menções honrosas , entre 
outras a  Mostra de Artes Plásticas  do Estado do Rio de Janeiro 
no Teatro Nacional de Brasília-Sala Vila Lobos; Bienal brasil/
Japão no Rio de janeiro;13°Salão de artes Plásticas  28°batalhão 
militar em Volta Redonda ;Mostra Internacional do século XX 
ABD MEC Rio de Janeiro; Galeria TV rio Sul Resende ;Associação 
Brasileira de Artes Visuais  Rio de Janeiro; Salão SPEP-Sociedade 
Petropolitana de Pintura -Palácio de Cristal  –Petrópolis ;Bienal 
Nacional de Santos Artes Visuais Santos  São Paulo.
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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  densitometria 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% 

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.

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

LAB ANÁLISES CLÍNICAS MARQUES DE VALENÇA 
Tel.: 2453-4678

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


