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Olá querido leitor.  
Neste mês de fevereiro a Revista ACIVIVA presta uma homenagem ao amigo 
e parceiro Rogério Fort, que dedicou sua vida à caridade e bondade para 
com o próximo. 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

Fechamento da Edição:
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Os membros da Diretoria e 
do Conselho Fiscal da ACIVA 

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

02 – Eder Esteves natal – Sapataria Natal

04 – Claudia Chagas Fernandes – Ateliê do Corpo

           José Mauro Ramos de Moraes – Escritório de Contabilidade e Diretor ACIVA

             Luciana Delfino de Oliveira – Luciana Modas e Presentes

           Gilsara Pereira de Medeiros – Padaria Santa Rita

           Marcos Tabet - Construserra

05 – José Alencar Graça Leal – Casa do Pão

06 – Saulo Augusto A Ferreira – Drogaria Ultrapopular/ UNIVAL 

07 – Leiliane Aparecida Nunes Ferreira – Drogaria Geral

09 – Josemo Correa de Mello – Bramil

12 – Roberta Pereira A da Silveira – Contavila 

14 – Kelly santini C C da Silva – Centro Ed. Caminho do Saber 

17 – Ana Paula de Macedo – Stargateway

           Virginia de Almeida Ferreira – Drogaria Ultrapopular

18 – Flavia Pentagna – Hotel Vista Alegre

19 – Naomí Ana Horita – Colaboradora ACIVA

20 – José Carlos Carvalho Pires – Boa Nova

           Yumika Nishimori – Mercearia Dona Rosa

21 – Elisa Maria de Almeida – Futura Informática

           Sandro Moretti Landim Ferreira – Produtos Landim

           Lucas Moreira de Andrade – Colaborador ACIVA

22 – Alexandre Morais Junior – Pousada Arara

           José Luiz da Silva – Drogaria Geral

            Leandro Caldeira Estevão – Cronnos

24 – Maria das Graças de M e S. Ferreira – Flor da Montanha

25 – Liliam Miranda de Paula da silva Resende  - W L Boutique Ele e Ela

27 – Rosana de H. Lima Quintela – Barra Luz

28 – Alvaro Selvatti da Rocha – Polimar

Bruna da Costa Ferreira 
Rua Com Araujo Leite, 670
Centro - Valença / RJ
Tel.: (24) 981529618

V R Teixeira Inflaveis Promocionais
Rua Helena Alessio Lopes, 28
Dudu Lopes- Valença / RJ
Tel.: (24) 2453-4731

Lepahe soluções em Informática Ltda - Focus 
Soluções em Infomática
Praça XV de Novembro, 60 loja A
Centro - Valença / RJ
Tel.: (24) 2453-1408

Karla da Conceição Maia - Mini Armazem 
Morada do Sol
Rua São Judas Tadeu, 769
Morada do Sol- Valença / RJ
Tel.: (24) 98841-3569

P C M Diniz Informatica Eireli
Rua dos Mineiros, 157 loja A
Centro - Valença / RJ
Tel.: (24) 2452-5098

Novos Associados
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VISIBILIDADE ATRAVÉS DE 
INFLÁVEIS PROMOCIONAIS
Empresa valenciana Gigante Infláveis é destaque nacional no ramo

Para uma marca aparecer ela precisa ser vista. E é proporcionando 
a melhor visibilidade das empresas que a valenciana Gigante 
Infláveis está crescendo e conquistando seu espaço no mercado. 

Atuando na criação de infláveis promocionais, a empresa saiu de 
uma garagem em Valença-RJ para todo o Brasil em apenas um 
ano. Além da excelência em seu trabalho, ainda se destacam pela 
consciência ecológica.

O empreendedor Vinícius Rodegheri já havia atuado no ramo 
anteriormente. Ao voltar para Valença, ele trabalhou em outras 
áreas, mas não escondia a vontade de voltar aos infláveis 
promocionais.

- É um produto que impressiona muito, que dá muito prazer em 
fazer. Depois de pronto a gente gosta muito. Então, eu comecei a 
me reestruturar para abrir essa nova empresa aqui em Valença 
– disse Vinícius.

Segundo o empreendedor, levou cerca de dois meses para 
organizar seu próprio negócio na cidade. Durante esse tempo, ele 
reuniu a documentação necessária, elaborou os contratos para os 
clientes e também produziu toda a parte visual da empresa, como 
o site, logomarca e todo o layout da marca.

Um ano após o início dos trabalhos, a Gigante Infláveis atende 
todo o Brasil e também já exportou seus produtos.

- A gente atende todos os municípios do Brasil. A gente tem uma 
logística boa de entrega. Todos os nossos produtos são com frete 
grátis. Também já fizemos vendas para fora do país, para Angola 
e Portugal – afirmou o empreendedor.

Outro destaque da empresa é trabalhar pensando de forma 
ecológica. Por isso, trabalham em parceria com o programa sócio 
ecológico Curipira Eco Legend. Afinal, quando confeccionado o 
inflável promocional, é produzido muito material de descarte. 
Esse material é reaproveitado, segundo eles, pensando que cada 
gesto, mesmo que pequeno, pode transformar o mundo para 
melhor.

Conforme disse Vinícius, o trabalho da Gigante Infláveis é quase 
100% para empresas. Entre as mais conhecidas já atendidas 
por eles estão, por exemplo, a Vivo, Claro, Santander, Pepsi e 
Prezunic. 

De forma audaciosa, planejam ser a maior empresa na geração 
criativa de infláveis promocionais. Para isso, apostam numa 
missão: ser o principal parceiro dos clientes, surpreendendo com 
amor e cordialidade, proporcionando uma gigante visibilidade e 
valor para a marca.

O trabalho feito pela Gigante Infláveis pode ser conferido no site 
www.giganteinflaveis.com.br ou através do @giganteinflaveis 
nas redes sociais  Facebook e Instagram.

Para entrar em contato ligue (24) 2453-4731
WhatsApp: 24 99288-9871 /  24 99956-2407
Email: contato@giganteinflaveis.com.br

i  n  f  l  á  v  e  i  s    p  r  o  m  o  c  i  o  n  a  i  s

i  n  f  l  á  v  e  i  s    p  r  o  m  o  c  i  o  n  a  i  s
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PROGRAMA SEBRAE MAIS -  
GESTÃO FINANCEIRA EM 
VALENÇA

Aconteceu dia 12 de fevereiro, no Hotel Palmeira Imperial, 
o 2º módulo do Programa SEBRAE MAIS - Gestão 
Financeira. O programa promove o desenvolvimento 
de competências para melhorar os resultados da gestão 
financeira de empresas e indústrias.

O curso, que oferece aprendizado sobre  o controle, análise 
e planejamento financeiro para uma eficiente tomada de 
decisões, foi ministrado pelo consultor do SEBRAE Frank 
Jencik.

Na oportunidade pudemos tomar o depoimento do 
empresário Leandro Lacerda Antônio, da empresa Nova 
Ortoclim, que participou do curso e acha de suma 
importância a prática eficiente da gstão financeira para 
sua o crescimento da sua empresa.
 

Já é o segundo curso que eu faço. Sempre buscamos mais 
conhecimento para estar sempre melhorando a performance 
da nossa empresa. Acredito muito nas ferramentas de gestão 
que este curso oferece, ainda mais sobre a parte financeira 
que é uma das coisas mais importantes de qualquer empresa 
principalmente com o cenário econômico que temos no país 
atualmente - afirmou Leandro. 

Para maiores informações sobre Cursos e Palestras, entre 
em contato com a representante do SEBRAE em Valença, 
Leda Barreto pelo email:  LBarreto@rj.sebrae.com.br

Consultor Frank Jencik

O empresário Leandro Lacerda Antônio
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DEPUTADO LUIZ ANTÔNIO 
TOMA POSSE EM 
BRASÍLIA-DF

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.

O ex-prefeito de Valença, ex-deputado estadual e agora Deputado Federal, 
Luiz Antônio da Costa Carvalho Corrêa da Silva, tomou posse do seu 
mandato na Câmara Federal de Deputados em Brasília-DF no início do mês. 

Sua manifestação pelas redes sociais foi de agradecimento aos 92 municípios 
do Estado do Rio de Janeiro que o elegeram para o cargo: “Quero colocar a 
minha experiência de cinquenta anos de vida pública limpa a serviço da nossa 
população. Meu objetivo é construir pontes e não muros. Meu empenho é 
por um mandato representativo e atuante, que honre a confiança do povo 
fluminense”, 

Após 70 anos, nossa cidade volta a ter um representante da esfera federal, 
o que certamente será benéfico para o comércio, para as indústrias e para o 
desenvolvimento de Valença e toda a nossa região. 

A ACIVA parabeniza o Deputado Federal Luiz Antônio,  manifestando 
todo apoio ao ilustre amigo e colocando-se totalmente à disposição para 
o que se fizer necessário. 
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OFICINA DO SABER OFERECE 
AULAS PARTICULARES A 
PREÇOS POPULARES

Depois de realizar uma grande Colônia de Férias que se 
estendeu de dezembro a fevereiro, a Oficina do Saber está com 
as portas abertas para crianças e jovens que querem aprender os 
conteúdos escolares de uma forma inovadora: brincando! 

Dessa forma o projeto que funciona na Casa Lea Pentagna 
busca transformar os deveres de casa, as matérias e disciplinas 
em algo divertido. Além das formas alegres de aprendizagem, 
são os próprios alunos que ajudam outros alunos a aprender.

Gestor Educacional e professor, Giovanni Nogueira observa 
a importância de um olhar diferenciado para a educação na 
atualidade. - A educação do século XXI vislumbra uma nova 
forma de se ensinar, aprender e principalmente vivenciar de 
forma prática os aprendizados. O conhecimento vem de um 
ponto teórico, mas é na prática que aprendemos de forma 
muito mais eficaz, transformando-o em sabedoria. E muitas 
vezes percebemos que a criança não tem problema algum, que 
só precisa de um lugar para brincar, ser amada e ser feliz.

A Oficina do Saber atende crianças de 3 a 14 anos de idade, 
com horários disponíveis no contra turno escolar, de 8h 
30 às 11h30 e à tarde, de 13h30 às 17h30.  Dois diferenciais 
chamam a atenção no projeto social: a possibilidade dos pais 
irem, observar, participarem do piquenique e verem como 
tudo funciona, e ainda o valor da mensalidade, que é uma 
contribuição simbólica.

- A Oficina do Saber é um lugar de desenvolvimento pessoal 
e de interação e a segurança e a felicidade de cada criança são 
os pontos principais. Quando ela está feliz aprende qualquer 
coisa em qualquer lugar, seja num banco do jardim observando 
as plantas ou deitada na grama observando os pássaros. É um 
projeto de cultura e de aprendizagem junto à natureza nesse 
lugar incrível que é a Casa Lea Pentagna.

Informações e inscrição pelo WhatsApp (24) 9981-37-38-35, 
pelo fixo (24) 2452-0214 ou através do celular 24 9931-13-
9880. De acordo com os organizadores, a ideia é oferecer um 
espaço para pais e jovens, tirando-os da frente do computador 
e incentivando-os à interação.

Projeto tem reforço escolar, atividades culturais, ecológicas e piquenique

DIFERENCIAL



8

 Falar de Rogério forte é falar de um infinito amor 
ao próximo, abnegação, dedicação e muita renúncia. 
Viveu segundo os ensinamentos de Jesus. Muitas vezes 
foi cobrado e incompreendido mas nunca esmoreceu.  

Para este homem, que exemplificou o amor a cada passo, não 
existiam obstáculos intransponíveis. Confiava efetivamente 
em Deus. Fazia sua parte e aguardava ajuda a chegar.

Para todos tinha uma palavra ou um gesto de respeito, 
compreensão e profundo carinho. Amava a todos como 
irmãos, independentemente de laços de sangue. Para ele, 
irmãos esposa e filhos eram acolhidos da mesma forma que 
alguém que acabava de conhecer.
Compreendia as dores físicas provenientes de uma 
espondilite anquilosante (problema reumatológico que 
entre outras coisas causa fortes dores na coluna) como uma 
amiga que o ajudava a crescer e tornar-se a cada dia um ser 
humano melhor.

Acreditamos que esse é o nosso objetivo na Terra. 
Aprendemos para nos tornar melhores. Essas dores, apesar 
de fortes, nunca foram empecilho para o seu trabalho de 
caridade.

Consolou mães aflitas que precisaram despedir-se de seus 
filhos. Auxiliou alcoólatras e toxicômanos na luta contra 
seus vícios. Saciou a fome e a sede de muitos. Fome de 
comida e sede de amor. São tantos casos que todas as 
páginas dessa revista não seriam suficientes para relatar. 

Desencarnou como viveu, trabalhando no bem. Disse 
para alguém que cruzou seu caminho minutos antes do 
desencarne que não podia parar, estava apressado, precisava 
fazer a campanha do caderno.

Depoimento da Esposa, Mara Lúcia Amaral de Souza

“Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na 
realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de 
tantas pessoas?”. O trecho da música Pra Ser Feliz, do cantor Daniel, 
uma das favoritas de Rogério Fort, traduz os pensamentos desse 
grande nome da história valenciana, que recentemente nos deixou. 

Ele, que espalhava com muita garra o amor, a simplicidade e a coragem, 
disseminava também a certeza de que a construção de um mundo 
melhor depende somente de nós. Aos que tiveram a oportunidade 
de conhecer essa grande figura, inspirem-se em seus ensinamentos.  
Aos que não o conheceram, a revista Aciviva traz alguns depoimentos 
que revelam a grande pessoa por trás de Rogério Fort.
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Não houve tempo para despedida. Mas isso não importa. 
Tenho certeza que assim que for permitido por nosso Deus, nosso 
Pai Criador, ele virá ter conosco nos auxiliando e inspirando 
para continuarmos firmes na tarefa de acolher6 e amar nossas 
crianças.

Precisamos de todos. O Lar Meimei nunca parou. Estivermos 
juntos no mesmo dia em que devolvemos seu corpo físico à 
Terra, e no outro, no outro, no outro. 

Ele era um herói da coragem, da ousadia, da garra, do 
desprendimento, da certeza que cabe a cada um de nós a 
construção de um mundo melhor e do amor. Um amigo 
apelidou de Hércules. Ele era um gigante e nós somos apenas 
varinhas frágeis e quebradiças e por isso que convido a todos 
para lembrarmos Jesus e formarmos o feixe de varas. Nunca 
quebraremos. Sejamos fortes. 

A maior homenagem que podemos prestar a este grande 
trabalhador do bem, a melhor forma de agradecemos sua 
generosidade, amorosidade, virtude, desprendimento é 
ajudando o Lar Meimei. 

Ele gostava muito de muitas músicas, vou citar apenas uma 
muito especial e sugerir que a escutem. “Para ser feliz” cantada 
pelo cantor sertanejo Daniel.

Com todo meu carinho, sua esposa de ontem, hoje e sempre: 
Marinha. Até a eternidade, onde por certo nos reencontraremos.

Vocês lembram que o senhor Nelson FORT quando 
queria homenagear alguém dedicava-lhe um acróstico. 
Vou tentar fazer o mesmo referindo-me ao Rogerio. 

R - elembrando seus feitos e  o seu caráter  
O - ouvindo relatos  a seu respeito 
G - grandeza e dedicação é o que constatamos  
E - ntendendo suas fragilidades e peculiaridades  
R - eunimos o que o ser humano tem de melhor 
I - sto o torna singular e especial; Querido irmão! 
O - rgulho é o sentimento que prevalece por ter convivido 
com você  
 
F - ica em paz de consciência, você merece! 
O - que o nosso coração manifesta, dirigido a você  
R - ogando a Deus o Seu Amor e Misericórdia 
T - raduz a nossa gratidão e reconhecimento da sua 
importância em nossas vidas. 
    Geninho

Sempre parceiro da Associação Comercial e Industrial de Valença, 
Rogério Fort ficará marcado para sempre em nossa história.  
Seus grandes projetos, que muitas vezes serviram de exemplo, 
com destaque para o Lar Meimei, continuarão nos inspirando. 

A ACIVA buscará sempre compartilhar dos muitos valores 
que Rogério pregava, como a sua força inerior, o seu amor e 
sua total dedicação ao próximo.  

Poema Escrito por Sarah Fort

 Comentar sobre trajetória do amigo/
parceiro Rogério Fort é sem dúvida uma emoção. 
Sua tarefa árdua junto ao Lar Meimei é sem dúvida 
de grande valia. Abdicou -se de muito prazer pra 
se dedicar à Doutrina Espírita e seu trabalho, o 
que mais orgulhava era poder servir. Sempre de 
bem com vida e refinado humor, deixou um legado 
e cabe-nos regar essa árvore que no passado ele 
plantou a semente e hoje está dando bons frutos.

Depoimento do Presidente da ACIVA - 
Sebastião Vieira

Acróstico do amigo Geninho
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VALENÇA JÁ ESTÁ EM 
CLIMA DE CARNAVAL por Anderson Ribeiro

Falou de Carnaval, muita gente já fica com os olhos 
brilhando de tanta ansiedade. Em 2019, a espera será um 
pouco mais longa, mas nem por isso a empolgação diminui 
e na cidade de Valença, os foliões não precisarão esperar 
tanto para poder festejar.

A Prefeitura divulgou que as comemorações se iniciam 
no dia 23 (Sábado) e termina no dia 05 de março. Terão 
cerca de 11 blocos desfilando, além da escola de samba 
Em Cima da Hora do bairro Chacrinha e banda de pagode 
Feito Pra Você que será um dos blocos neste evento. Nos 
dias 26 a 28 de fevereiro, terá a Batalha de Confetes.

De acordo com a PMV, o local do desfile de blocos será na 
Avenida Nilo Peçanha até a Rua Padre Luna. Terá também 
bailes na Rua dos Mineiros, começando no horário das 
23h00 às 03h00.  Para as crianças, haverá uma matinê no 
Jardim de Cima, horário de 16h00 às 20h00.

Nos distritos, o Carnaval será movimentado. 
Principalmente em Conservatória, onde acontece o 
Carnaval de Marchinhas, que inclusive reúne muitos 
visitantes de outros lugares, movimentando o turismo e 
comércio do local.

População e comércio estão na expectativa 
para este período que movimenta o país

Em Barão de Juparanã, haverá DJ’s nos dias 02 a 05 de 
março, além de blocos e bandas da região. Já Santa Isabel 
terá desfile e blocos e shows todas as noites. Em Pentagna, 
vai rolar som mecânico e DJ’s. Por fim, em Parapeúna, 
haverá pré-carnaval com atração musical a ser divulgada 
pela organização do evento.

Dono de um estabelecimento comercial, Robson Cesário 
acredita que alguns setores do comércio aqui em Valença 
lucrarão no período.

- Quem deve faturar mais será os postos de gasolina porque 
as pessoas vão se locomover bastante, os supermercados e 
depósitos de bebidas, devido à quantidade de bebidas que a 
galera vai levar para folia. – declarou o empresário.

O morador da cidade, Carlos Henrique também espera que 
o Carnaval movimente toda Valença e que os comerciantes 
façam preços especiais para atrair mais clientes.

- Dá uma ajuda legal para o comércio, pois tem bastante 
turista que às vezes, vem para o carnaval, aproveita o feriado 
ou para visitar a família, dá para aproveitar e ver o que as 
pessoas precisam e as lojas fazerem promoções atraentes para 
o consumidor.

A ACIVA apoia e prestigia a cultura 
de nossa cidade, desejando a todos 
um excelente carnaval 2019, com 
muita diversão, bons negócios e 
ótimas vendas.
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48º ENCONTRÃO DE 
FOLIAS DE REIS 

por Victor S. Gomez

A Associação de Folias de Reis de Valença - AGFORV, realizou 
para todos os devotos e simpatizantes, nos dias 05 06 de janeiro 
de 2019, o evento “8º Encontrão de Folias de Reis de Valença 
RJ”. As apresentações dos Grupos de Folias aconteceram no 
Adro da Catedral de Nossa Senhora da Glória, com o apoio 
da Prefeitura Municipal de Valença, Secretaria de Cultura e 
Turismo e Catedral de Nossa Senhora da Glória.

No dia 06 foi celebrada a Santa Missa do dia de Reis, na Catedral 
de Nossa Senhora da Glória, com início às 16 horas e contou 
com a Folia do Kaká da Biquinha, cantando o Santo Evangelho. 
Logo após teve início as apresentações das Folias de Reis.

Folia de Reis, Religiosidade
O verdadeiro amor é colocado a prova todos dias, e quem ama 
de verdade, jamais desiste. As Folias resistem, entra ano sai ano, 
elas mantém a sua simplicidade levando o amor de Cristo para 
todos os cantos.

Valença mantém viva as Folias de Reis graças ao trabalho dos seus 
abnegados voluntários. A força eles buscam na religiosidade, no 
acreditar que todos somos filhos de Deus. 

As Folias se espalham pelo município de Valença RJ, do dia 25 
de dezembro ao dia 06 de janeiro, visitando as casas e como os 
Reis Magos param diante do presépio, cantando a palavra do 
Senhor. 

A Cultura das Folias de Reis
Cultura é prioridade! Quando esquecemos a nossa, perdemos 
nossa identidade. O trabalho voluntário das Folias de Reis 
encanta a todos, e nos mostra também que essa cultura tem a 
força necessária para transformar e manter viva essa tradição 
religiosa, além de poder vir a ser o alicerce para um projeto de 
turismo cultural forte, responsável e sustentável, principalmente 
se for olhado de maneira profissional.

 “O inicio das Folias de Reis deu-se em Portugal e pelos 
portugueses trazidos para o Brasil. Os barões portugueses e 
colonizadores faziam de seus empregados escravos e subordinados 
que ao serem catequizados pelos Padres portugueses ao conhecer 
o mistério do nascimento do Menino Jesus, montaram alguns 
pequenos grupos em diferentes pronuncias, totalmente diferenciada 
do que são as Folias de Reis hoje. Com menos instrumentos e 
menos pessoas como integrante. Quando as folias começaram, 
houve muitas brigas entre elas, não que os integrantes quisessem, 
porém era uma maneira dos patrões tirarem suas diferenças entre 
si sem que as folias tivessem nada a ver, sempre por motivo de 
briga por escravos e a compra da terra. 
 Sr.º Mestre Folião Alberto Carlos dos Santos”

 O encontro das Folias de Reis é hoje uma 
confraternização, onde os foliões podem conversar, trocar ideias 
e conhecer o trabalho de outras folias. Essa é uma oportunidade 
única, pois além de ser um evento de confraternização, é um 
encontro de cidadania, que mantém viva nossas tradições 
culturais e religiosa.
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DICAS DE EMPREENDEDORISMO 
PARA COMEÇAR BEM

CURSO DE LIBRAS TEM 
INÍCIO NA ACIVA

Confira dicas especiais para ajudar você a garantir 
o sucesso do seu negócio.

Iniciou dia 15 de fevereiro o primeiro módulo do curso de 
LIBRAS oferecido pela A.A.P.C.D. (Associação de Apoio à 
Pessoa com Deficiência - Valença/RJ). 

Em meio a tempos de crise abrir o próprio negócio vem sendo 
uma alternativa de conquistar independência financeira e 
diminuir o desemprego. Para ter sucesso ao abrir uma empresa 
devem-se definir um planejamento estratégico e financeiro.

Ao abrir um negócio podem surgir desafios e o empresário 
deve ter resiliência sabendo superar os problemas e lidar com 
as mudanças de inovações do mercado, assim aproveitando 
melhores oportunidades para o setor que atua.

Dicas

1- Planejamento: Para iniciar um empreendimento é 
importante fazer um plano de negócios, o modelo Canvas ajuda 
na organização e planejamento da sua empresa. A concorrência 
no mercado é grande, então é necessário pensar em estratégias de 
trazer um diferencial para conquistar a preferência do público.

2- Definir público: Estabeleça o perfil do cliente que você 
deseja trabalhar e busque meios de capturar consumidores de acordo 
com o segmento desejado. Quanto melhor você conhecer seu cliente, 
maior será a possibilidade da sua empresa alcançar o sucesso. 

3-   Organize suas 
finanças: Crie um plano 
de organização financeira, 
utilize planilhas para o 
controle de ganho e gastos 
mensal. Essa organização 
fará que o empresário tenha 
domínio e equilíbrio de sua 
atividade financeira. 

4- Habilidade de comunicação: Criar uma boa 
comunicação interna e externa é de fundamental importância, 
manter seus clientes, fornecedores e colaboradores informados 
sobre as novidades e eventos da empresa a mantem na memória dos 
mesmos e consequentemente leva-os a procurar o seu negócio.

5- Inove: É importante ser criativo e procurar as novidades que 
estão acontecendo no mercado. Está por dentro das atualizações 
garante que sua empresa tenha um diferencial das demais.

O curso, que acontece todas as sextas-feiras, das 19h às 20h30 
no auditório da ACIVA, tem duração de 2 anos, totalizando 
160 horas, divididos em 4 módulos, com 40 horas por módulo. 
Maiores informações sobre o curso, envie um email para 
cursodelibras@live.com.
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 A VISÃO HUMANA DE UMA 
EMPRESA DE VALENÇA

Ser uma grande empresa, expandir os negócios e atender mais e mais 
clientes, sem perder o foco na qualidade do produto final. Este é um 
desafio de muitas empresas de grande porte, principalmente no atual 
cenário econômico que vivemos. Mas não é só isso que se espera de 
uma grande marca. A visão humana faz toda diferença no processo de 
gestão de qualquer empresa. E em Valença temos um exemplo disso: 
A indústria Plastvalença.

A empresa investiu recentemente em segurança externa instalando 
iluminação com energia solar em 2 pontos de ônibus no entorno da 
fábrica. “Este projeto tem objetivo de oferecer segurança para pessoas 
que utilizam os pontos de ônibus próximo a fábrica, percebemos que 
durante a noite, por falta de iluminação externa, criava certa fragilidade 
para usuários. Neste sentido, compramos luminárias com alimentação 
de energia solar para os dois pontos afim de passar mais segurança aos 
usuários” – nos conta o Gerente de Produção Davi Nogueira.
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VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM  
LOJA COLABORATIVA?
Entenda o que é, como ela funciona, e 
conheça suas vantagens e benefícios.

E como funciona uma loja colaborativa?
O valor varia conforme o tamanho do espaço, 

estando incluso no custo serviços, como o 
atendimento e a divulgação dos produtos.

Vantagens e benefícios de uma loja colaborativa:

A loja colaborativa é um modelo de negócio 
fundamentado nos princípios da economia colaborativa 
que, por sua vez, nada mais é que o compartilhamento e a 
troca de serviços e objetos entre empresas.
As lojas colaborativas são uma alternativa vantajosa para 
os empresários de pequenos negócios compartilharem 
custos, divulgarem e comercializarem seus produtos e 
serviços, contribuindo para a fidelização de um público consumidor 
e, consequentemente, para a consolidação da marca ou imagem dos 
produtos ou serviços no mercado.

A loja colaborativa funciona como um espaço físico coletivo, onde os 
empresários de pequenos negócios comercializam diretamente os seus 
produtos e serviços com as vantagens de uma loja física, sem terem que 
investir recursos em um ponto comercial próprio. Pela sua simplicidade e 
praticidade, o mercado colaborativo exige menos gastos.

Geralmente, as lojas colaborativas comercializam produtos de diferentes 
segmentos, como roupas, presentes, artesanatos, acessórios de decoração, 
utilidades domésticas, entre outros. E, ainda, de diferentes pessoas em um 
mesmo local, com custos que podem variar de acordo com o tamanho do 
espaço utilizado pelos produtos.

No entanto, existe uma tendência de lojas especializadas em um segmento 
de público, como as de artigos para crianças (roupas, calçados, brinquedos 
e peças de enxoval e utensílios infantis). Cada vez mais surgem lojas 
colaborativas que cobram apenas o aluguel de um box, local onde os 
produtos são expostos.

Alguns estabelecimentos cobram, além do aluguel, os impostos incididos 
sobre os produtos, como o ICMS e, se necessário, as taxas relacionadas 
aos meios de pagamento, como cartão de crédito. Também é crescente a 
tendência de lojas colaborativas de serviços que ofertam, em um único 
espaço, serviços afins e complementares.

• Menor custo de investimento para comercialização do produto ou serviço.
• Menor custo de manutenção (água, luz, limpeza, vigilância internet, 
IPTU, entre outros).
• Menor despesa com aluguel, pois o custo é dividido entre os expositores.
• Geralmente, loca-se apenas um box dentro de uma loja.
• Compartilhamento de despesas com funcionários (gerentes, vendedores, 
auxiliares administrativos).
• Acesso aos melhores pontos comerciais. O custo de um bom ponto 
comercial é dividido entre todos os empresários participantes.
• Compartilhamento de despesas de divulgação e promoção da loja.
• Mais tempo para produção de bens e serviços. A comercialização via 

loja colaborativa não requer, necessariamente, a presença constante do 
empresário, que terá muito mais tempo para produção de bens e/ou 

serviços.
• Maior disponibilidade de tempo para dedicação à outros canais 
de comercialização, como loja virtual e atendimento em domicílio.
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APROVEITE A FESTA E CURTA 
O CARNAVAL COM SAÚDE
Carnaval é sinônimo de festa. 
Porém, não podemos descuidar da 
saúde nesses dias.

Aproveitar os cinco dias de folia acaba 
alterando o sono e a alimentação, e 
prejudicando o funcionamento do 
organismo. Para não comprometer seu 
corpo, confira algumas dicas para manter a 
saúde no Carnaval:

1. Evite os excessos
Álcool demais prejudica o seu bem estar. “O abuso de álcool e a 
mistura de bebidas energéticas com álcool podem levar à desidratação, 
já que nem todos os organismos reagem bem ao excesso de estímulos. 
Entre os perigos do consumo abusivo de bebidas alcoólicas estão: 
intoxicação alcoólica; gastrite aguda; vômitos; pancreatite e coma 
alcoólico”, afirma Yolanda Schrank, endocrinologista do Bronstein 
Medicina Diagnóstica.

2. Mantenha-se hidratado(a)
Bebidas alcoólicas podem gerar quadros de hipoglicemia, causando 
desmaios. Segundo Yolanda, “a ingestão de líquidos pode ajudar a 
combater sintomas como desidratação e hipoglicemia, mas não corta 
a embriaguez”.

3. Proteja-se do sol
Se for curtir a folia durante o dia, para prevenir queimaduras 
de sol, opte pelo uso de chapéus, roupas leves e protetor solar.

4. Alimente-se bem
Para manter a energia e a saúde, é preciso tomar cuidado com 
a alimentação. Prefira refeições leves, que facilitem a digestão, 
e evite alimentos ricos em gorduras e sal. “Tenha cuidado 
com a preparação dos alimentos ou com aqueles expostos 
à temperatura ambiente durante longo período; sobretudo, 
deve-se ter atenção com preparações que contenham molho, 
maionese, embutido e camarão, que são os que mais provocam 
intoxicação alimentar”, explica a nutricionista Ana Paula Cruz, 
do Complexo Hospitalar de Niterói (RJ).

5. Descanse bem
Passar muitas horas sem dormir prejudica a saúde. Faça pausas 
para repor a energia. Com algumas horas de sono você acorda 
bem disposta para continuar aproveitando o Carnaval.
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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


