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Brasil - 7 de Setembro, também o 2º Pedal da Integração que teve a ACIVA 
como principal patrocinador e outras matérias interessantes..A revista 
ACIVIVA é o informativo mensal da Associação Comercial e Industrial 
de Valença (ACIVA). Contamos todos os meses com matérias de interesse 
de nossos associados, parceiros e da população em geral de Valença e 
região. Nosso objetivo é proporcionar uma leitura agradável, informativa e 
descontraída.  Acompanhe a ACIVA nas redes sociais. Estamos no facebook, 
twitter e instagram. Outras informações da ACIVA, além desta revista em 
formato digital, você encontra no nosso website. 
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Os membros da Diretoria e 
do Conselho Fiscal da ACIVA 

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

01 – Bruno Magela de A Vieira – Magela’s Boutique
          Julio Cesar Basílio de Souza – Mercearia Tijulin
02 – Keila Yuka Nishimori – Mercearia D. Rosa
            Victor Santanna Gomez – Colaborador ACIVA
            Marli Barroso Barreto - CCAA
04 – Marta Helena Andrade – Wilmar Doces
            Vitor Garcia Natal – Excellence Clinic
05 – Kátia Nogueira Araujo – Confeitaria Nogueira
           Patricia Silva Ferreira - Holcomb
06 – Edgard Tabet – Etal e Conselheiro ACIVA
07 – Marília Paes F. da Silva – Ultramed
08 – Terezinha Alice de Oliveira Silva – Nosso Bazar
           Anna Paula Lyrio Rocha – Ferreira e Luz
10 – Adenir Mendes da Silva – Palermendes
          Cid Machado Arieira Junior - Ágata
12 – Solange Maria Fagundes de S. Carvalho – Pion-G Plus e Diretora ACIVA
13 – Cleze Vasconcelos da Silva – BRVAL Electrical
14 – Elzo Wilson Ferreira – Sanfer Jeans
           Marcelo Nogueira do Nascimento – Tecnovan
           Celso Salles Amatto – Novo Mineirão
            Flavia A. Gussen Le Draper Vieira - CEVO
15 – Jorge Luis Aiex da Silveira – Agito e Uso
           Luiz Fernando Furtado da Graça – L F Furtado da Graça
           Luciana Ferreira Fort – De Bem com a Vida
16 – Jaime Alberto Jesus Rocha - Nafil
17 – Tiphane Andrade Figueira – Curso Lider
            Afranio Luis Rimulo Dionizio – Mercearia Varandão
            Elaine Pinto de Freitas – Centro Ed. Passo a Passo
18 – Walter Miranda da Cunha - Spaccio
 Thais Aparecida de Freitas Bastos - Pecrio
21 – Silvana M Santos Costa – Petit Marche
23 – Alberto Duque Portugal – Multsaude Beneficios
25 – José Amauri Ferreira Lima – WJW Amigos da Construção
           Andre Ricardo Silva Pinto – Padaria do Bebeu
26 – Carlos Henrique F. Pereira – Maria Bonita
27 – Magda Mara Iost Leal – Casa do Pão 
           Maria de Fátima de Souza Ribeiro – Lanchonete do Baixinho 
           Gilberto Wilson Lima Monteiro - LAPAV
28 – Dirce Maria de V. Duboc – Gráfica Duboc
           Vera Lucia A Vieira – Magela’s Boutique
           Jose Paulino Correa de Mello – Bramil
29 – Daniele Costa R da Silva Arbex – Cake Boutique
30 – Mauro Sergio Florêncio – Nosso Bazar

Novo Convênio
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CENTRO EDUCACIONAL PASSO 
A PASSO. TRÊS DÉCADAS 
DEDICADAS À EDUCAÇÃO.

A coluna Minha Empresa destaca o “Centro Educacional 
Passo a Passo”, uma tradicional instituição de ensino que, 
há 29 anos, atua na área de educação em nossa cidade. 

Fomos gentilmente recebidos pela coordenadora da turma 
da manhã, Tereza Cristina Alves Vale, e pela diretora, Elaine 
Pinto de Freitas, que, juntamente com o diretor adjunto, 
Carlos Eduardo Paiva Castro e a coordenadora da turma 
da tarde, Elisa Farani, compõem o quadro administrativo 
da escola. 

Há quase três décadas, a escola iniciou suas atividades 
apenas voltada para o ensino infantil, motivo pelo qual 
o colégio adotou a denominação de “passo a passo”. 
Elaine nos contou que o nome foi dado em referência aos 
primeiros passos dados pela criança ao frequentar a escola. 
O crescimento do aluno, durante boa parte de sua vida, é 
acompanhado “passo a passo”.

O “Centro Educacional Passo a Passo” baseia sua orientação 
pedagógica no conceito do sócio construtivismo, 
dedicando-se à educação infantil e à educação fundamental. 
A instituição conta, atualmente, com 22 colaboradores, 
entre professores e auxiliares. Estão matriculados, 
aproximadamente, 200 alunos que frequentam classes nos 
períodos vespertino (2º ao 9º ano) e matutino (maternal, 
jardim e do 1º ao 5º ano).

A diretora Elaine Pinto de Freitas e a coordenadora Tereza Cristina Alves Vale 

por Daniel Luiz Beduschi
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A estrutura física do “Centro Educacional Passo a Passo” é dotada de 
área espaçosa e bem planejada. São dois prédios separados por uma 
rua. O primeiro, totalmente dedicado à educação infantil, dispõe 
de sala de vídeo, área de lazer com “playground” e ampla sala para 
a prática de atividades extras como capoeira e psicomotricidade. 

O segundo prédio, construído visando a ampliação da escola, 
conta, no primeiro piso, com quadra esportiva, cantina e palco para 
apresentações culturais e artísticas. No segundo andar, encontra-se 
um conjunto de amplas e arejadas salas de aula, além de biblioteca 
e sala de equipamentos audiovisuais.

Recentemente, a escola estabeleceu parceria com a Rede de 
Ensino “Apogeu”. Uma plataforma digital é disponibilizada, 
permitindo aos alunos desenvolver habilidades sócio 
emocionais, capazes de facilitar a relação interpessoal 
e a vivência de novos desafios. As ações são pautadas 
nas seguintes habilidades: perseverança, criatividade, 
comunicação, proatividade, pensamento crítico e colaboração 
mútua. As temáticas e ferramentas são totalmente conectadas 
com a linguagem utilizada pelos alunos e contam com jogos, 
desenvolvimento de projetos e séries audiovisuais.

Para quem ainda não conhece, o “Centro Educacional 
Passo a Passo” está instalado no seguinte endereço: Rua 
Comendador Araújo Leite, 264 - Centro, Valença – RJ - 
Telefone: (24) 2453-3430. Ligue e agende uma visita.
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O consumidor nunca deve sair da empresa com a impressão de 
que foi mal atendido.  Sabe por que isso não pode acontecer? 
Quem é mal atendido vai contar a péssima impressão para outra 
pessoa. O cliente se sente menosprezado e menos importante.

Como o cliente deve se sentir?  O ideal é que o cliente conte 
a experiência positiva. O ideal é que se sinta especial. Um 
bom atendimento não só garante a satisfação do cliente, como 
também a sua fidelidade.

ACIVA PATROCINA EVENTO 
ESPORTIVO EM VALENÇA

por Daniel Luiz Beduschi
A coluna ACIVA Esportiva conversou com “Personal Biker” Geovani 
Nogueira, líder e organizador do “2º Pedal da Integração – Mountain 
Bike Valença / RJ”, realizado no dia 25 de agosto, nas dependências da 
Fazenda “Campo Alegre”. 

O evento, que já teve sucesso imenso em sua primeira edição, realizado 
no Distrito de Pentagna, em 2018, foi superado neste ano. O “2º Pedal 
da Integração – Mountain Bike Valença / RJ” contou com a participação 
de mais de 300 pessoas, entre as quais 260 ciclistas inscritos, atletas 
adeptos de corridas e praticantes de “trekking”. O encontro, além do 
aspecto esportivo, promoveu a integração de atletas de várias idades e 
provenientes de cidades vizinhas, contribuindo, também, para estimular 
a prática de hábitos saudáveis

Geovani nos contou que a ideia de realizar um grande encontro, destinado 
a agregar os vários grupos de adeptos do “pedal” do município, surgiu 
de uma conversa que teve com o Secretário Municipal de Esportes, 
Rômulo Milagres e com o Presidente da ACIVA, Sebastião Vieira. Ficou 
estabelecido que o encontro deveria integrar todos os grupos, num 
único dia, tendo por objetivo promover a prática esportiva, e, ao mesmo 
tempo, incentivar o turismo da nossa cidade. Assim surgiu o “Pedal da 
Integração”.

O evento teve início às 8h30, com um reforçado café da manhã oferecido 
aos atletas. Dois circuitos de “Montain Bike” foram criados. O primeiro 
mais curto e o outro um pouco mais longo, visando agradar os praticantes 
de todos os estilos e modalidades do esporte. A equipe do Estúdio “Jiló 
Personal” ficou responsável pela organização das corridas e caminhadas, 
definindo os dois percursos. 

Flávia Guimarães Silva e Geovani Nogueira

Rômulo Milagres (Secretário Municipal de Esportes e Lazer), Sebstião Vieira (Pres. ACIVA), 
José Mauro Moraes (Vice-Pres. ACIVA) e Livia Moufron (Gerente Faz. Campo Alegre)

Rodovia RJ 145 (antiga, Rodovia Benjamin Ielpo, 
nº27.317 B. Canteiro - Valença - RJ  | Tel: (24) 2453-522

R. Comendador Araújo Leite, nº242  - Centro -Valença - RJ 
Telefone: (24) 2453-4689
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Ao final do encontro, os participantes receberam uma medalha e puderam 
se integrar, ainda mais, saboreando um churrasquinho e degustando a 
deliciosa cerveja valenciana “Mascates”.

Geovani destacou, ainda, que o evento já faz parte do calendário turístico 
do município e deverá ser realizado sempre no mês de julho. De acordo 
com suas palavras, “Montain Bike” é o esporte que mais vem crescendo 
no Brasil e a ideia é integrar Valença, através do Projeto LIDER SEBRAE, 
num percurso que envolva doze cidades da região do médio-paraíba, com 
vistas à exploração do Ciclo Turismo. 

Geovani vislumbra a possibilidade de, além de trazer atletas, contar com 
a presença de muitos turistas que se hospedariam em hotéis de Valença e 
movimentariam os estabelecimentos comerciais de nossa cidade. 

Na opinião de Geovani, a ACIVA facilitou muito a realização 
do evento. Aproveitou a ocasião para manifestar seu 
agradecimento pela confiança que lhe foi creditada para 
realizar o trabalho e, dessa forma, contribuir para divulgar o 
nome da nossa cidade, valorizando o esporte e o turismo. 

Agradeceu, também, aos proprietários da Fazenda “Campo 
Alegre”, aos servidores da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer de Valença, aos esportistas e apoiadores da “Montain 
Bike”, à Plastvalença que apoiou os dois eventos, aos demais 
patrocinadores e a todos que, direta ou indiretamente, 
contribuíram para o sucesso do evento. 

A ACIVA parabeniza toda a equipe organizadora, em nome 
de Geovani Nogueira, e reafirma o compromisso de sempre 
apoiar o esporte e a cultura de Valença. 
Pode contar com a gente! 

 R. Visc. de Ipiabas, nº58 - A Centro, Valença - RJ
Telefone: (24) 2452-4233

R. Comendador Araújo Leite, nº48 - Centro 
Valença-RJ  | Telefone: (24) 2453-4119

R. Comendador Araújo Leite, nº242  - Centro -Valença - RJ 
Telefone: (24) 2453-4689
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DESFILE CÍVICO DE 7 DE 
SETEMBRO EM VALENÇA

Fotos: Ena Januzzi

Ocorreu no último dia 7 de setembro, o desfile de comemorações da 
Independência do Brasil em Valença. E esta festividade traz sempre um 
sentimento de patriotismo em nossos corações e a população sempre 
aparece em peso para festejar o orgulho de ser brasileiro. 

A data é relembrada há 197 anos, devido ao histórico grito do imperador 
Dom Pedro I, às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, onde o Brasil 
tornou-se uma monarquia e uma nação livre do domínio da realeza 
portuguesa.

O Desfile teve inicio com o Corpo de Bombeiros, Policia Militar, a 
participação de bandas, como a Banda Progresso de Valença, Banda da 
Associação Balbina Fonseca, Banda da UNIFAA , Orquestra de Sopros, 
Orquestra de Cordas, APAE , CIME, Escolas Municipais, Colégios 
Estaduais e Particulares, encerrando com o desfile de carros antigos e 
do 1º Esquadrão de Cavalaria Leve - Esquadrão Tenente Amaro com a 
presença de cadetes da AMAN - Academia Militar das Agulhas Negras.

A ACIVA, assim como no ano passado, confeccionou cinco mil bandeiras 
para serem distribuídas à população. Parabenizamos a Secretária 
Municipal de Educação, Maria Aparecida de Almeida pela organização 
do desfile das escolas, bem como todos os demais organizadores e  
participantes deste importante evento cívico de nossa cidade. 

Veja agora algumas fotos que retratam tudo que aconteceu neste 7 de 
setembro na Avenida Nilo Peçanha. 

Confira o que de melhor aconteceu no 
tradicional desfile que comemora os 197 
anos da libertação brasileira do comando 
português no século XIX

Cel. Angelo Moreira Carnaval - Comandante do 1º Esq Cav Leve” Tenente Amaro”, Sebastião Vieira - 
Presidente da ACIVA e Fernandinho Graça - Prefeito Municipal.

Dir p/ Esq:  João Vitor DUTRA Menezes -2º ano Curso Infantaria ; VINICIUS Silva CESÁRIO - 2º ano Curso Engenharia;  
GABRIEL Carvalho da Cruz - 2º ano Curso Artilharia ;  Vitor Tadeu Bertoche Brandão - 3º ano Infantaria  

 R. Domingos Mariano, nº151 - Centro, Valença - RJ 
Telefone: (24) 2453-4801

R. Srg. Vitor Hugo, nº161 - B. Fatima, Valença - RJ
Telefone: (24) 2453-0700
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Vania Kirchmeyer Vieira (Esposa do Presidente da ACIVA), Cap. Calixo e 
Sebastião Vieira - Presidente da ACIVA

R. Projetada B, nº 35 - Pq. Pentagna – Valença -RJ 
Telefone: (24) 2453 - 6434 

Av. Nilo Peçanha, nº 343 - Centro, Valença-RJ
Telefone: (24) 2452-6080
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Cel. Angelo Moreira Carnaval - Comandante do 1º Esq Cav 
Leve” Tenente Amaro”, Sebastião Vieira - Presidente da ACIVA Marcelinho Azevedo

Estr. Sitio São Manoel, nº 2801 - Biquinha, Valença - RJ 
Telefone: (24) 98106-8304

R. Comendador Araújo Leite, nº 94 - Centro, Valença-RJ 
Telefone: (24) 2453-1852
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R. Comendador Araújo Leite, nº 264 - Centro, Valença-RJ 

Telefone: (24) 2453-3430
 Rodovia RJ 145, nº 22540 - km 8/9, Valença - RJ

Telefone: (24) 2458-4030

ACIVA PLANEJA A 
CAMPANHA DE NATAL 

PRESIDENTE DA ACRITUR 
VISITA NOVA SEDE DA 
ACIVA

A Campanha de Natal da ACIVA já está sendo 
planejada e traz muitas novidades este ano. De 
acordo com a comissão organizadora, o público pode 
esperar um Natal de muita luz, muita arte e muita  
solidariedade. 

A ideia, este ano, é fazer um Concurso Decorativo 
para as lojas do comércio e um Concurso Artístico 
de Presépios para os artesãos do município, além 
de uma iluminação e decoração especial na Rua dos 
Mineiros.

O tema escolhido para este ano é: “Natal ACIVA para 
todos. Você pode mudar o Natal de alguém”. E muitas 
surpresas ainda estão por vir neste Natal. Aguardem!

 

O Presidente da ACRITUR (Associação Comercial Rural 
Industrial e Turística de Conservatória) Mauro Contrucci, 
visitou recentemente as novas instalações da sede da ACIVA.

O amigo Mauro elogiou a nova sede e comentou a importância de um 
local como esse para os  associados, comerciantes e empresários, bem 
como toda a população do nosso município, provando que a ACIVA 
é a força empreendedora de Valença e da nossa região.



12

ACIVA FIRMA PARCERIA COM 
A IDCERT  PARA EMISSÃO DE 
CERTIFICADO DIGITAL

ACIVA PARTICIPA DE 
ENCONTRO DA FACERJ

Associados contam com mais comodidade, 
conforto e vantagens exclusivas.
Os associados à ACIVA (Associação Comercial e Industrial de Valença) 
agora contam com os serviços IDCert Certificação Digital na sede da 
entidade. Mais comodidade, conforto e vantagens exclusivas para os filiados 
no momento da emissão do certificado digital, seja e-CPF ou e-CNPJ. 

A IDCert oferece segurança em certificação digital às empresas 
de todos os portes e setores, pessoas físicas e profissionais liberais. 
Aliando tecnologia ao conhecimento, oferece um portfólio 
de soluções abrangentes. Tudo isso sem contar o excelente 
atendimento, incluindo suporte com equipe altamente qualificada. 

O Certificado Digital existe para facilitar a vida das pessoas e das 
empresas. Esse documento eletrônico evita a perda tempo ao permitir 
resolver on-line, de maneira mais prática e segura, muitas coisas que antes 
precisavam ser feitas presencialmente. Atividades como reconhecimento 
de firmas, entrega de documentos via motoboy e idas ao banco, por 
exemplo, podem ser substituídas por transações on-line com garantia 
de autenticidade e com toda proteção das informações trocadas. 
Para saber mais, basta entrar em contato com a ACIVA.

O Presidente da ACIVA, Sebastião Vieira e o Vice-Presidente José Mauro 
Moraes participaram do Encontro Estadual da FACERJ (Federação das 
Asssociações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro) nos dias 
21 e 22 de agosto em Itaipava/RJ.

Na oportunidade foram tratados vários assuntos de interesse dos municípios. 
Um deles, foi a Palestra do Presidente da JUCERJA (Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro), Dr. Vitor Hugo Feitosa Gonçalves.  A palestra foi sobre a 
implantação do Alvará Eletrônico Automatizado, feito por meio do Sistema de 
Registro Integrado | REGIN, em cidades do interior do estado.

Visto que Valença ainda não possui tal facilidade, a Diretoria da ACIVA 
enviou ofício ao Prefeito Fernandinho Graça, no sentido de buscar emprenho 
da atual administração para que o sistema fosse implantado aqui em Valença. 
Certamente o Alvará Eletrônico Automatizado vai trazer muitos benefícios aos 
contribuintes do município, agilizando a legalização de seus negócios.

R. Dr. Almir Fagundes de Souza, nº56 - Benfica, 
Valença - RJ  - Telefone: (24) 2453-4774

Rod. RJ-145, nº2781, Sitio São Manoel - Cambotá 
Valença - RJ  - Telefone: (24) 98845-4558

Bruna Resende - Comercial IDCert ,  Lais Carvalho - AGR Externo ,  Alessandra Ielpo - 
AGR Externo e José Mauro R Moraes - Vice presidente ACIVA
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ENTENDA A 
IMPORTÂNCIA DO 
SETEMBRO AMARELO 
NA PREVENÇÃO DO 
SUICÍDIO
Hoje, o suicídio no Brasil já faz mais vítimas que a AIDS e mata 
mais do que vários tipos de câncer e, mesmo assim, muitas pessoas 
ainda não discutem o assunto e têm medo de encarar as doenças 
psicológicas que, muitas vezes, levam à morte. 

Nos últimos anos, a taxa de suicídio no estado de São Paulo 
cresceu 30% e os homens são as maiores vítimas. Segundo uma 
pesquisa recente da OMS (Organização Mundial da Saúde), no 
Brasil, a cada 100 mil pessoas, quase sete tiraram a própria vida no 
ano de 2012. Além disso, para cada suicídio podem ter ocorrido 
mais de 20 outras tentativas que não deram certo. 

R. Dom André Arcoverde, nº 209 - Centro, Valença - RJ 
Telefone: (24) 2453-4878

Rua Barão de Aliança, 172 - Valença, RJ
Telefone: (24) 2453-7795

O problema de saúde pública que estamos encarando agora é 
causado, principalmente, pelo desconhecimento das pessoas 
sobre as causas do suicídio e os tratamentos para evitar que 
ele aconteça. 

Muitas vezes, familiares e amigos não reconhecem os sinais de 
que alguém querido vai tirar a própria vida. Aliás, muitas vezes, 
a própria vítima não entende que precisa de ajuda e acaba se 
afundando cada vez mais em uma solidão desesperadora. 
Por isso, é preciso falar sobre suicídio e discutir a depressão 
abertamente.

Quem pensar em cometer suicídio deve ligar para o Centro de 
Valorização da Vida através no número 141, mas quem convive 
com essa pessoa também pode entrar em contato com essa 
linha de assistência. 

Os atendentes podem ajudar e, inclusive, te instruir e te conectar 
com psiquiatras e psicólogos. Aliás, o tratamento psiquiátrico 
é fundamental. Não acredite em sinais repentinos de melhora, 
quem sofre com tendências suicidas deve iniciar um tratamento 
urgente e tomar as medicações necessárias.

A vergonha, o desconhecimento e o desinteresse das vítimas e de 
seus familiares e amigos em tratar o problema são catalisadores 
que precisam ser combatidos. Essa é uma das metas do Setembro 
Amarelo, campanha de prevenção de suicídio que chegou no 
Brasil em 2014.  

O movimento acontece durante todo o mês de setembro no 
mundo todo e esse período foi escolhido porque o dia 10 de 
setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. 

Iniciado no Brasil pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), 
CFM (Conselho Federal de Medicina) e ABP (Associação 
Brasileira de Psiquiatria), o Setembro Amarelo realizou as 
primeiras atividades no ano passado e, este ano, ganhou ainda 
mais visibilidade em âmbito nacional.
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PROJETO “VALENÇA TROCA 
LIVROS”. UM PROJETO DE 
INCENTIVO À LEITURA

 

O escritor e poeta Victor Gomez

R. Dr. Almir Fagundes, nº 69 - Qd A -Zival - Benfica -Valença-RJ 
Telefone: (24) 2452-1387

R. Visc. De Jaguary, 35 - Bairro: Barroso, Valença - RJ 
Telefone: 2453-3332

O escritor Victor S. Gomez tem presenteado Valença, trazendo aos 
sábados pela manhã na Rua dos Mineiros, uma verdadeira Fonte do 
Saber. Pequena no tamanho mas grande na essência, intitulada Banca 
do Projeto “VALENÇA TROCA LIVROS”. 

Ele não vende livros, ele troca livros. Abrindo horizontes para 
muitas pessoas que passam no centro da cidade, com dedicação, 
perseverança, altruísmo e fé, oferecendo variados títulos de inúmeros 
autores locais, regionais, nacionais e internacionais. Ele oferece 
sua parcela de contribuição para o crescimento da Cultura, como 
‘pequenas gotas de água, levadas pelo Beija-Flor’. 

Valença e a população precisam valorizar e participar desse trabalho 
voluntário! Para conhecimento público, entre vários títulos, Valença 
possui o de “CIDADE DA LEITURA”, reconhecido por muitos 
artistas e intelectuais famosos e anônimos que aqui viveram no 
passado e continuam presentes. 

Victor S. Gomez é um desses impulsionadores da Cultura e do 
Turismo, sem esperar retorno financeiro, sentindo-se feliz, vivo, 
em poder realizar esta ação do bem, recebendo o reconhecimento 
das pessoas que param para conversar e conhecer o que acontece 
naquele local. 

Este é um trabalho voluntário sério, idealizado pelo escritor e poeta 
e apoiado por muitos(as) amigo(as) leitores, escritores, poetas da 
cidade, da região Sul Fluminense e de outras partes do Brasil. Fato este, 
importantíssimo para toda a sociedade. 

O Projeto Valença Troca Livros está sendo bem aceito pela população 
de Valença. Já foram trocados cerca de 250 livros em mais de 1 ano e 
meio de projeto, e existem duas Agentes de Saúde de Valença, que estão 
levando o projeto para o distrito de Santa Isabel distrito de Valença-
RJ. O projeto ainda conta com um boletim Informativo, “Poesia na 
Calçada”, que trás informações sobre como funciona o Projeto, e 
também textos do autor.

Se você tem algum livro guardado que não queira mais, acumulando 
poeira, traças, mas em bom estado de conservação. Quer colocá-lo 
para circular? Então venha trocá-lo no projeto Valença Troca Livros.  
A troca é 1x1, a pessoa traz um livro e troca por outro. Tem também 
retroca. Se você já leu o livro que trocou, pode trazê-lo e trocá-lo por outro.

Os livros que devem ser trazidos para troca podem ser de: Poesia, 
Romance, Contos, Crônicas, Biografia em bom estado de conservação.

Apoiam o projeto, o Grupo de Escritores Flor e Poesia, a ACIVA, o
Rotary Clube de Valença (Rotary International), Casa da Amizade, Bar 
do Fred e Jornal da Cidade Regional. O Projeto Valença Troca Livros 
ainda tem o apoio da amiga Roseli Moreira, Secretária de Assistência 
Social de Valença.

Autor do livro Universo Interior, Victor S. Gomez é Escritor, Artesão, 
Ator, Educador Social e Empreendedor Social, além de já ter fundado 
uma ONG Cultural (CECI – Centro Cultural Criança Cidadã) no 
município de Seropédica, RJ.

Primeiro lugar no Prêmio Olho Vivo 2014 - Volta Redonda - RJ, com o 
livro “Universo Interior. Veja a página do escritor no site da Editora Patuá.
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CEVO SE PREPARA PARA RECEBER 
MAIS UMA EDIÇÃO DE SUA AÇÃO 
SOCIAL INTERNACIONAL
Em outubro o Cevo recebe mais um grupo de dentistas estrangeiros para seu 
curso Internacional de Cirurgia Avançada, parte da Ação Social que realiza 
tratamentos a preços custo e, em alguns casos, a custo zero.

Na próxima edição, que acontece de 07 a 11/10, o Centro de Estudos recebe 
um grupo de profissionais da Espanha, para uma semana intensa de cirurgias 
e muito aprendizado. Desde sua primeira formatação o curso se expandiu e 
possui clínicas associadas em outras cidades do país. 

Dr. Fabrício Le Draper 
Vieira destaca que entre os 
atendimentos realizados 
durante as ações, alguns 
são realizados de maneira 
gratuita: “Essa ação 
social é uma excelente 
oportunidade para quem 
necessita de tratamento 
e não tem como arcar 
com os custos de certos 

procedimentos como reconstrução óssea com biometrias, instalação de 
implantes, pois sempre doamos alguns tratamentos. Nessa edição, por exemplo, 
os participantes podem contar com a doação de 25 enxertos”, comenta. 

Iniciado em 2016, o projeto 
ajuda não só a população, 
mas a cidade como um 
todo, visto que movimenta 
a rede comercial, utilizando 
hotéis, restaurantes, lojas, 
transporte, etc. Além de 
colocar Valença no cenário 
Internacional, através da 
odontologia.

Dr. Fabrício Le Draper Vieira, se sente honrado e 
orgulhoso em ter a chance de colocar Valença no 
cenário mundial com um projeto tão importante para 
a população e acredita que a ação ainda poderá ajudar 
muitas pessoas. “Estamos confiantes que muitas pessoas 
poderão ser beneficiadas. Basta entrar em contato com 
nosso Centro de Estudos e agendar uma triagem com 
nossos profissionais”, concluiu o diretor do Cevo.

Para informações sobre o projeto entre em contato com 
os telefones 24-2453-4689.
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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)

 | Tel.:  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

 CLÍNICA CUIDAR MAIS
Descontos especiais em exames e consultas

MULTISAÚDE  BENEFÍCIOS
20% Desconto para associados

Rua Com. Araújo Leite, 304 - Tel.: (24) 2453-4935 Rua Padre Luna, n°99, loja C - Centro | Tel: (24) 2453-8853

TV 50” com ar-condicionado para reuniões, cursos e palestras.
Capacidade 30 pessoas.

ALUGUEL SALÃO DE EVENTOS
Projetor Interativo, Sistema completo de Som, Ar-Condicionado.
Capacidade 100 pessoas.

FERNANDA SANTIAGO XAVIER 
Especialista em Direito Ambiental  | Tel.: 2455-4795 / 98119-2418

AC CONSULTORIA EMPRESARIAL 
Desconto de 30%  | Tel.: (24) 98120-4613 / (24) 98108-7937

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.

CENTRO EDUCACIONAL PASSO A PASSO
Desconto de 50% na Educação Infantil e Ensino Fundamental   
Rua Com. Araujo Leite 264 | Tel.: (24) 2453-3764

Fique sócio da aciva e aproveite as vantagens e 
descontos no comércio de valença.

SEJA UM CONVENIADO, OFEREÇA DESCONTO   E 
GANHE MAIS CLIENTES

Av. Nilo Peçanha, 319 / 2º andar | Centro | Valença | RJ | CEP: 27 600 000
Tel.: (24) 2453 4727 | contato@acivarj.com.br  | www.acivarj.com.br |         acivarj


