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Olá querido leitor.  
No  mês das mulheres, a Revista ACIVIVA divulga as fotos da exuberante 
festa ACIVA FOLIA que já é tradição para as associadas. Também trazemos 
matérias interessantes no objetivo de proporcionar uma leitura agradável, 
informativa e descontraída.  Acompanhe também nossa fanpage no facebook 
@acivarj. Outras informações da ACIVA, além desta revista em formato 
digital, você encontra no nosso website. 

Acesse: www.acivarj.com.br. 

Boa leitura!  

   Tel. (24) 2453-1783
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13/03/2019
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Os membros da Diretoria e 
do Conselho Fiscal da ACIVA 

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

01-  Felix Reis Maia – Vidraçaria Princesa da Serra

         Andreia Tamie Kashiwakura – Stravagance Boutique

02 – Taniele de Souza Vaz Tabet de Almeida – Tabet Corretora/LAPAV

04 – Gloria Valeria Marques Romeiro – Nelcont Contabilidade

05 – Carlos Luiz Henrique – Açougue Princesa da Serra

         Gisele Chicarino Oliveira – Eucir Móveis

06 – Patricia Elias Silva de Moraes – Alto Astral

        Michelle Caroline Cavalheiro

08 –  Larissa Paulino Salgado – Via Z Calçados

         Mario Vasconcelos Fernandes – Pousada Vista da Serra da União

09 – Ana Mora Gama D Andrea – Barra Luz

       Ana Meire Garcia Rocha – Drogaria Melodia

       Marco Antonio de Souza Dutra – De Bem Com a Vida

10 – Katia Tabet Barros – Etal turismo

        Marcia Regina Julia dos Reis - Capricho

11 – Simone da Silva Carvalho – S. da Silva Carvalho

12 – Paulo Roberto Duarte – ED +

        Monica Felix Marcondes – Acinom Imobiliária

16 – Leonardo Morgado Martinelli – Contabilidade Martinelli

         Regina Nogueira da Cunha –Emar Calçados     

        Bruna da Costa Ferreira -     

18 – Estevam Carlos Dias de Sá Junior - Segplan

20 – Alfredo Motta Filho – Alfredo M Filho Confecções

21 – Julia Silva Nascimento – Nafil

22 – Altair Correa – Top Tenis

23 – Karla da Conceição Maia 

25 – Elisabete Furtado de Araujo – Spaço Raro

26 – Daniel Luiz Beduchi – Yellow Bird Creative 

28 – Helena Maria dos Santos – Luzam

        Marco Antonio Silva Pinto – Confeitaria Nogueira

29 – Damiana Cristina Sobreira da Silva – Conac Contabilidade

         Renato Tabet - Etal

30 -  Bruno Miranda Magalhães – Cia do Livro

Claudia Lucia Dias Duque 
Aroma Buffet & Ornamentação
Rua Dr. Figueiredo, 974
Centro- Valença / RJ
Tel.: (24)998457338

A L M Ferreira Centro de natação e 
Hidroginástica - Spaço Aquático
Rua Araujo Leite, 212
Centro - Valença / RJ
Tel.: (24)2453-3255

Novos Associados
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MULT SAÚDE + 
BENEFÍCIOS OFERECE 
AMPLOS BENEFÍCIOS A 
ASSOCIADOS
Franquia atende Valença, Rio das Flores e Rio Preto

EXPANSÃO

CONVÊNIOS

Debora Gomes Ferraz Mattos, empreendedora da Mult Saúde + 
Benefícios comemora o sucesso de sua franquia em parceria com 
o empresário Alberto Portugal. Recém chegada em Valença, a 
Mult Saúde oferece amplos benefícios à associados, que vão de 
descontos junto à empresas parceiras, até plano odontológico, 
seguro de vida e muito mais. Segundo Débora a parceria com a 
ACIVA é de suma importância para seu empreendimento.

- A ACIVA é um meio que temos de fazer contatos com outros 
empresários, participar de eventos para termos ainda mais 
parcerias. Não só para os convênios, mas apresentar o “Plano 
Empresa” que agrega ao empresário o bem estar de seus 
funcionários - diz a empreendedora que quer expandir ainda 
mais seu negócio na região.

Nascida em Minas Gerais, a Mult Saúde está desde 2007 no 
mercado desenvolvendo a cada ano novidades para seus 
clientes. Até o momento três lojas foram abertas no estado 
do Rio e atualmente a perspectiva é de novidades com novos 
produtos para seus clientes. Débora atende Valença, Rio de 
Flores e Rio Preto, e destaca o mercado. Aqui em nossa cidade a 
loja fica no saguão do Shopping 99.

- A ideia é não ser um plano de saúde, mas oferecer diversos 
benefícios, como convênios com as melhores empresas da cidade 
e da região. Temos um plano de assistência familiar, translado 
ambulância 24 horas, segura para acidentes pessoais, entre outros. Esse nosso plano de remoção é um grande 
diferencial, pois nenhuma outra empresa apresenta isso – diz Débora explicando. “Como ele funciona? Nós 
temos uma ambulância especial para remoções programadas que a pessoa pode ativar caso precise voltar no 
hospital e fazer um exame, por exemplo”, afirma.

Além disso, a Mult Saúde apresenta convênios com 
diversas entidades e clubes, como, por exemplo, a 
Fundação André Arcoverde e o Aldeia das Águas. Há 
ainda o posto de gasolina Cristal que oferece descontos 
no abastecimento, além de farmácias e colégios como o 
Colégio Líder e o São José.

- Quando a pessoa entra no sistema ela já pode escolher 
a área, e saber dos descontos a que tem direito. Em caso 
de dúvida em relação a valores, a pessoa deve ligar para 
saber tudo certinho – detalha a empresária.
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O gerente de vendas Edgar Rodrigues e a empresária Débora Matrtos

ESTRUTURA

A estrutura da Mult Saúde vai além do que a franquia pede, como 
explica Débora.

- Temos um grande colaborador que está se destacando na área de 
vendas. Ele vai até a casa da pessoa, e isso facilita todo o trabalho dos 
associados, mas também oferecemos um aplicativo de fácil manuseio 
e compreensão. Eu e meu sócio contratamos este colaborador 
especialmente para vendas externas, e ele inclusive irá participar de 
um congresso da franquia – comemora.

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.

A carência é só para o plano funerário - apenas três meses 
- o restante o usuário pode usar de imediato, inclusive 
adquirir todos os descontos. Cada pessoa tem sua própria 
carteirinha individual que é feita na hora.

- Não fazemos nenhuma consulta em SPC ou Serasa e não 
cobramos preço diferente em relação à idade. Também não 
obrigamos ninguém a ficar em nosso plano. O contrato é de 
um ano, mas o associado pode cancelar a qualquer momento. 
Brevemente participaremos de um congresso, onde teremos 
produtos novos e muitas novidades para os novos associados 
de Valença e região – finaliza Débora.

A ACIVA parabeniza a empreendedora Débora desejando 
sucesso em seus negócios e colocando-nos à disposição 
para o que se fizer necessário. 

Entre em contato com a Mult Saúde pelos telefones
(24) 9 8800-9383 / (24) 2453-8853 ou acesse:
www.multsaudebeneficios.com.br
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CARNAVAL DE VALENÇA 
CONTAGIA A GALERA
Este ano o Carnaval de Valença foi bem agitado, com 
diversos blocos desfilando pelas ruas da cidades, agito nos 
distritos com muita alegria, segurança e descontração.

E a ACIVA fez questão de registrar em nossa revista mensal 
alguns flashes da folia do Carnaval 2019 de Valença. 
Confira!
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PREFEITO DE VALENÇA 
SE ENCONTRA COM 
VICE PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA

O Prefeito Municipal de Valença, Fernandinho 
Graça e o Vice-Prefeito Hélio Suzano se 
encontraram este mês com o Vice-Presidente da 
República Hamilton Mourão. 

O encontro só foi possível graças a sólida 
articulação política do nosso Deputado Federal 
Luís Antônio Correa, que possibilitou essa 
importante reunião em Brasília.

A ACIVA destaca esse importante acontecimento 
que, com certeza, renderá bons frutos para 
nossa cidade, para nossa população e para o 
empresariado de Valença e região.
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“ACIVA FOLIA” CELEBRA O DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER 
COM CHAVE DE OURO
No dia 8 de março foi comemorado, em todo o mundo, o Dia 
Internacional da Mulher. A data surgiu em homenagem as 
conquistas sociais, políticas ao longo dos anos. Uma luta que 
vem desde o século XIX, nos Estados Unidos e na Europa e que 
nos dias de hoje, ainda continua de forma intensa e com um 
empoderamento feminino cada vez maior em cada canto do 
globo.

Por isso, a ACIVA preparou uma grandiosa festa para as 
mulheres associadas: A ACIVA FOLIA, que contou com muita 
animação das participantes que, sem excessão, aderiram à 
proposta e com muita criatividade escolheram lindas fantasias 
que abrilhantaram a festa. 

Agradecemos desde já o Aroma Buffet, da proprietária Claudia 
Duque, que esteve impecável em tudo, nos mínimos detalhes. 
Também a Banda Lucky que empolgou as foliãs, animando 
ainda mais a festa. E mais, para o próximo ano o tema da festa 
das mulheres será ANOS 60, preparem-se!!

Confira os principais cliques e alguns depoimentos deste evento 
especial que a ACIVA fez especialmente para você, Mulher.  
Todas as fotos do evento estão no facebook da ACIVA. 
www.facebook.com/acivarj 

Fotos: Diego de Souza Costa
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Com a festa, foram arrecadados 
136 kg de alimentos não 
perecíveis. Destes, 89 kg foram 
entregues ao Lar Meimei e  47kg 
serão entregues ao Lar dos Idosos 
de Rio Preto.
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Bruna
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Tudo de muito bom gosto, muito bem organizado. Uma 
excelente forma de juntar as empresárias da Associação 
Comercial. Espero que tenham mais oportunidades 
como essa. A ACIVA está de parabéns.

Wanda Valente do Colégio Líder

Fiquei muito satisfeita, festa linda, pessoas 
maravilhosas, produção linda. Estava tudo perfeito!

Danielle do AutoPosto Valença

Achei maravilhosa a festa, tantas homenagens 
valorizando as mulheres, vale muito a pena participar 
de eventos como este que tira a gente da rotina. 
A ACIVA está de parabéns! Bruna da PionG

Gostaria de parabenizar a ACIVA por mais esta festa. É importante reunir 
as empresárias neste momento descontraído para trocar ideias, dançar, 
comemorar em brindar a vida, os empreendimentos e a ACIVA. Que venha 
2020 com mais novidades! Katia Tabet da Etal Turismo

Eu estou adorando a festa, festa maravilhosa, 
mais um ano e a ACIVA se superando.

Neide Cristina da Meninas Chics

Festa muito bem organizada, muito 
alegre, buffet excelente, musica 
ótima. Amei !

Nildes da NKM Imóveis

A festa está excelente, buffet ótimo, 
música boa. Como sempre a ACIVA 
se superando.

Maria Helena da Ortovale

Festa maravilhosa, todo mundo aderiu à fantasia, 
tá tudo muito gosto, muito agradável.

Claudia da Massas Pertutina

Festa estava perfeita, maravilhosa, 
só gente incrível e vocês da ACIVA 
arrasaram. Estão de parabéns.

Mara da Cinderela

• Depoimentos de Associadas sobre o Evento •
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Homenageada da Noite
A empresária Marilane da Costa Cruz 
foi a homenageada da noite  pelos 
seus 20 anos de atuação do ramo da 
contabilidade, representando todas as 
mulheres empreendedoras da ACIVA.

Nesta mesma oportunidade, outras 
empresárias associadas foram 
premiadas com sorteio de brindes 
oferecidos pelas lojas participantes.
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NOVOS E GRANDES 
TALENTOS DE VALENÇA: 
ANDERSON THOMÉ Por Victor S. Gomez

A Luta pela Cultura e seu Caminhar
Tudo é mais dificil quando não se tenta realizar. Anderson 
Thomé é uma dessas pessoas que lutam pela cultura, muitas vezes 
anonimamente, mas não esquecem que o futuro é amanhã de manhã, 
por isso trabalha sem cansar, dia a dia para tornar seus sonhos 
realidade, pega no pesado e não reclama e sempre com um sorriso no 
rosto, que faz com que quem está ao seu lado acredite também que o 
impossível é apenas uma palavra, ou seja, impossível é apenas o que 
não temos vontade de fazer.

Anderson da Silva Thomé, Ator, figurinista, cenógrafo, produtor 
cultural, luthier, artista plástico, desenvolveu de 2009 até 2013 
no Hospital Escola um projeto cultural dos mais significativos, o 
Psicoart, projeto com palhaços que levava alegria às crianças e adultos 
internados naquela instituição e também para o abrigo de idosos aqui 
de Valença

Um trabalho incrível de sensibilização, que tinha como retorno a 
receptividade e o carinho daqueles que eram visitados pelo grupo de 
palhaços.

O grupo tinha em média 06 pessoas, jovens e adultos valencianos e 
chegou a ter 42 pessoas que faziam um rodizio nas apresentações. Eu 
mesmo acompanhei e fotografei algumas dessas apresentações, que 
foram recebidas por crianças internadas no Hospital Escola, todas 
muito alegres e felizes com o carinho trazidos pelos palhaços do 
Psicoart.

Ajuda para o projeto foram poucas, teve a do Professor Rodrigo da 
Clinica Santa Clara, que doou todos os Jalecos para os palhaços, a 
Sonia da loja do Enir ajudou muito com as maquiagens e teve também 
o sentimento que todos devemos ter, para podermos superar todas as 
dificuldades de quem trabalha com intuito de ajudar ao próximo: O 
amor e dinheiro do próprio bolso.

Anderson Thomé fala que tem guardado cerca de 6.00 fotos que foram 
tiradas por ele e por amigos do Psicoart, em datas comemorativas 
como Natal, dia das crianças, páscoa, dia dos pais e de todas as visitas 
que eram feitas pelo projeto. O intuito  do grupo era a ideia de passar 
humanização, de fazer com que elas lembrassem que não estavam 
sozinhas, de alegrar o espírito dos doentes, e tentar através da alegria 
ajudar a todos na recuperação.

Hoje o Ator Anderson está trabalhando na UGB, na função de 
Responsável Técnico do teatro, na iluminação, produzindo toda 
cenografia, figurino e todo o trabalho artístico da Faculdade, no 
Programa Arte, Educação e Cidadania. Anderson começou no teatro 
da UGB como voluntário, depois passou a ser remunerado por seu 
trabalho e hoje é contratado pela Fundação para realização desse 
trabalho.

O Ator Anderson Tomé também teve uma grande participação na 
Secretaria de Cultura de Valença, no período de 2012 à 2016, onde 
desenvolveu alguns projetos artísticos como cenógrafo, que culminou 
com o Auto de Natal, a encenação da Paixão de Cristo, que teve a 
participação mais ou menos 60 moradores do Cambota. Além disso 
teve participação nos projetos que foram desenvolvidos pela equipe 
de projetos da Secretaria, assim como no Natal Iluminado, no Grade 
Cultural e no Projeto Canta Clementina.

Um dos sonhos do Ator Anderson tomé é que o Teatro Rosinha de 
Valença, recuperado pela Prefeitura de Valença, volte a funcionar a todo 
vapor. Faltam apenas alguns ajustes, como: Iluminação, aparelhagem 
de som e cadeiras para o público. O Ator já teve uma conversa com o 
Vice-Prefeito Hélio Suzano e com o Agente Cultural Leo, para 
ver da viabilização desse material, buscando uma parceria com as 
empresas locais.
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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% 

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


