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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá querido leitor.  

Neste mês de OUTUBRO a revista ACIVIVA 

traz matérias de conteúdo bem variado. Como 

matéria de capa o alerta sobre o mês de prevenção 

do câncer de mama, a campanha Outubro Rosa. 

Também trazemos um artigo belíssimo sobre os 

Dragões da Independência da querida Elisabeth 

Cupello. E mais.... várias novidades da Campanha 

de Natal da ACIVA que este ano vai sortear 

um carro zero km. Todos os meses divulgamos 

novas parcerias, matérias de interesse cultural e 

histórico,  fazendo valer nossa missão de contar 

todos os meses com matérias de interesse de 

nossos associados, parceiros e da população 

em geral de Valença e região. Nosso objetivo 

sempre será proporcionar uma leitura agradável, 

informativa e descontraída. Nos acompanhe nas 

redes sociais. Estamos no facebook e instagram. 

Outras informações da ACIVA e a versão digital 

dessa revista você encontra no nosso website. 

Acesse:  www.acivarj.com.br 

Boa leitura!  
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Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da ACIVA 
parabenizam os aniversariantes do mês de Outrubro. 

Parabéns!!!
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EMPRESA
minha

GUIA VALENÇA
CONECTANDO PESSOAS AOS NEGÓCIOS DA CIDADE

A coluna Minha Empresa deste mês de outubro conversou 
com o empreendedor Rodrigo Carvalho, proprietário da 
Akvonet Soluções Digitais, empresa fundada em 2015 e que 
desenvolveu um Guia Digital de Negócios em nossa cidade, 
o Guia Valença.

Rodrigo Carvalho é consultor de Tecnologia da Informação 
com experiência de mais de 20 anos em grandes empresas 
como a Petrobras, Cosan e Light.  Trouxe para nossa cidade 
uma plataforma digital que visa unir e facilitar o contato 
entre as pessoas de Valença com os vários serviços e 
produtos do nosso comércio local.

O Guia Valença, pode ser acessado por qualquer dispositivo 
com internet e possui um aplicativo próprio, onde 
você encontra várias facilidades. Os negócios são bem 
organizados e divididos por categorias onde você pode 
procurar o que quiser diretamente do seu celular, tablet 
ou computador. 

Além disso, o aplicativo oferece serviços de Delivery 
para empresas que precisam entregar seus produtos 
e não querem pagar altas taxas para plataformas 
maiores. Desta maneira o Guia Valença tem uma 
proposta de parceria sem cobrança de taxas ou 
comissões sobre os pedidos.

Descontos em vários serviços e produtos também são 
oferecidos pelo Guia, assim como notícias atualizadas a cada 
15 minutos de Valença e região. O Guia também possui um 
algoritmo inteligente para informar o plantão da farmácia 
no dia, sem que você precise procurar essa informação em 
outros meios de comunicação da cidade.
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Em parceria com o Lar MeiMei, o Guia Valença fornece a 
localização exata dos pontos de coleta de óleo usado 
na cidade para que esses resíduos sejam descartados 
da melhor maneira possível. 

Valença ganha mais uma opção inteligente de conexão 
entre consumidor e empresas, facilitando e valorizando 
o comércio de nossa cidade. 

Para acessar o Guia Valença ou baixar o aplicativo, basta 
entrar nos seguintes links que apresentamos abaixo:  

Delivery Digital: https://delivery.valenca.rio.br

Site: https://guia.valenca.rio.br

App para Android: https://app.valenca.rio.br

No iPhone: https://pwa.valenca.rio.br



6 ACIVA PARCERIA AACCIIVVAA

Parceria

CANDIDATO 
VISITA SEDE 
DA ACIVA
Todos os  candidatos à prefeitura de Valença visitaram 
a sede da ACIVA para apresentar suas propostas de 
governo voltadas para o comércio e indústria locais.

O útlimo candidato, o Sr. Helio Batista Bilheri Filho, 
juntamente com sua equipe, visitou a ACIVA no dia 25 
de setembro para apresentar seu plano de governo. 

A ACIVA, mais uma vez,  deseja sorte aos canditados e 
que a eleição transcorra da melhor forma possíve!. 

Eleições Municipais

 2020

Diretoria da ACIVA com a equipe de candidatura de Helio Batista Bilheri Filho 



INFORMATIZAÇÃO 
DA ACIVA
A Diretoria da ACIVA, logo ao assumir, 

percebeu que poderia melhorar a gestão 

das atividades da instituição atualizando 

os sistemas antigos para um novo sistema 

integrado de gestão que atendesse todas as 

necessidades da Associação de uma forma 

mais prática e eficiente.

Foi então realizada uma pesquisa com 

a Associação Comercial e Industrial de 

Barra do Piraí que nos orientou a procurar 

uma empresa especializada para implantar 

um sistema de gestão eficaz para nossa 

associação. Foi então desenvolvido o sistema 

que está em sua fase final e em breve estará 

em pleno funcionamento.

7 ACIVA SERVIÇOS

SERVIÇOS 
ACIVA

O novo sistema irá cobrir todas as necessidades 

da ACIVA, desde cadastramento de associados e 

fornecedores, bem como pagamentos, gerenciamento 

de boletos, organização dos serviços de locação e os 

procedimentos relacionados à medicina do trabalho. 

Tudo de forma integrada que permitirá uma maior 

agilidade nos processos e facilitará o atendimento de 

associados e público em geral. 

Como forma de marcar o início dessa nova era 

na informatização da ACIVA, a antiga máquina de 

escrever, que tanto auxiliou nossos colaboradores, 

foi levada para nosso memorial, fazendo parte, agora, 

do lindo e histórico passado de nossa instituição.
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OUTUBRO ROSA.
SEJA SUA PRÓPRIA 
HEROÍNA, CUIDE-SE!

SAÚDE EM DESTAQUE SÁUDE 
EM  DESTAQUE

Fique atenta aos sintomas...
• Caroço (nódulo), fixo, endurecido e geralmente indolor nas mamas;
• Pele das mamas avermelhadas, descamadas ou retraídas;
• Alterações nos mamilos;
• Saída espontânea de líquido dos mamilos;
•Pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço.

Dra. Marília Paes Fortes Diniz Ferreira   
CRM: 123991 / SP

Membro Titular do Colégio Brasileiro de 
Radiologia | Radiologista da Beneficência 
Portuguesa em São Paulo | 
Radiologista da Ultramed 

O mês de outubro é dedicado a prevenção 
e combate ao câncer de mama. Colorido 
de rosa vem com a missão de alertar sobre 
a importância dos cuidados preventivos e 
diagnóstico precoce do câncer de mama, que 
de acordo com o INCA, é o segundo tipo de 
câncer mais comum entre as mulheres.

O que é o câncer de 
mama?
É caracterizado pelo crescimento de células 
cancerígenas na mama. Apesar de dados 
alarmantes, é relativamente raro antes dos 
35 anos. Atualmente o câncer de mama 
está com a taxa de cura cada vez mais 
alta, resultado de avanços no diagnóstico, 
tratamento e conscientização sobre doença. 

A redução do risco (praticar hábitos saudáveis como atividade física 
regular, alimentar-se de forma saudável, não fumar, manter peso 
corporal adequado, evitar bebidas alcoólicas,...) e diagnóstico precoce 
da doença (visitar seu médico periodicamente, realizar os exames de 
rotina como a mamografia para rastreio e complementares como 
a ultrassonografia das mamas) seguem sendo cuidados preventivos 
importantes contra a doença.
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A importância da Mamografia
A mamografia na prevenção do câncer de mama tem a função principal 
de rastrear a doença ainda em fase inicial para que seja possível iniciar o 
tratamento logo em seguida. Dessa forma, as chances de cura aumentam 
consideravelmente e os impactos da doença são minimizados, por isso 
é uma grande aliada.

A mamografia...
- Rastreio do câncer de mama;
- Avaliação de lesões nas mamas;
- Mulheres com prótese de silicone podem realizar o exame 
normalmente;
- É importante guardar a última mamografia e levá-la para a realização 
de um novo exame;
- Para mulheres do grupo de risco 
(mãe ou irmã com câncer de 
mama), a mamografia deve ser 
realizada anualmente a partir dos 
35 anos de idade;
- No período menstrual ou nas 
semanas próximas, as mamas 
costumam estar mais sensíveis, 
devido às alterações hormonais. 
Por isso realize a mamografia 
preferencialmente durante a 2ª 
e 3ª semanas do ciclo menstrual.

A ultrassonografia das mamas
É um exame complementar à mamografia, indolor, que utiliza 
ondas de ultrassom, com a finalidade de analisar o tecido 
mamário. É indicada também em pacientes com mamas densas, 
mulheres abaixo de 35 anos ou grávidas.
O diagnóstico precoce é uma estratégia fundamental na luta 
contra a doença. Cuidar da sua saúde e de quem você ama é 
um gesto de amor à vida! Incentive a realização dos exames 
preventivos. Essa atitude pode salvar vidas!



A abertura da agência contribui para a expansão do cooperativismo 
de crédito na cidade e reflete a atuação da instituição financeira 
cooperativa que, por meio de um relacionamento próximo e consultivo, 
identifica as necessidades dos associados, oferecendo-lhes soluções 
financeiras mais sustentáveis.

Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o 
crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões 
onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos 
mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos 
do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados e no 
Distrito Federal, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 
produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).
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SICREDI INAUGURA 
AGÊNCIA EM 
VALENÇA 

Cada vez mais, o Sicredi, instituição financeira 
cooperativa com mais de 4,5 milhões de 
associados e atuação em 22 estados brasileiros 
e no Distrito Federal, está expandindo sua 
presença pelo território brasileiro, levando os 
benefícios do cooperativismo de crédito para as 
cinco regiões, do campo às grandes cidades. Com 
isso em mente, a Sicredi Vanguarda, uma das 109 
cooperativas integrantes do Sistema, inaugurou, 
no dia 21 de setembro, sua primeira agência em 
Valença.

Localizada na Rua Raphael Jannuzzi nº 45 Centro, 
a agência Valença, como foi chamada, tem 
425,75 metros quadrados e oferece conforto, 
proximidade e interação ao público. Logo na 
entrada, uma área de recepção foi criada para 
orientar sobre a melhor opção de atendimento. 
A agência também oferece área externa de 
convivência e estacionamento exclusivo.

“É um modelo diferenciado, um modelo que valoriza as pessoas e o 
desenvolvimento local.”, afirma Aldo Dagostim, presidente da Sicredi 
Vanguarda PR/SP/RJ.

A Cooperativa Sicredi Vanguarda atua em 46 municípios, com mais de 
150 mil associados, 1.189 colaboradores e, agora, chega a 70 agências.

“É uma satisfação inaugurar a agência Sicredi de Valença. Somos uma 
instituição financeira cooperativa feita de pessoas para pessoas. Convido 
a todos que venham conhecer a agência moderna, espaçosa e acolhedora, 
e também nosso modelo cooperativista. Conte com a gente.”, comemora 
Paulo Guilherme Cordeiro da Silva, gerente da agência Sicredi de Valença.  
 
Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das 
agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de 
canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento, agentes 
credenciados e atendimento via WhatsApp).

Com foco na expansão e proximidade com a 
população local, SICREDI Vanguarda inaugura 
agência moderna e acolhedora no município

Equipe de colaboradores da agência Valença 
Créditos: Marcelo Navarro

Tel.: (24) 2453-7565

Rua Raphael Jannuzzi nº 45 
Centro, Valença,



Camila, Anselmo, (AC Consultoria) Marcelo e Luiz Henrique

ACIVA PREPARA 
QUESTIONÁRIO 
PARA ASSOCIADOS
Ao assumir o comando da ACIVA, a nova Diretoria pretendia 
aplicar um questionário destinado a identificar as verdadeiras 
insatisfações e necessidades de seus associados, para, a partir 
de tal enquete, realizar ações visando atender, da forma mais 
acertada possível, aos seus anseios. 

A empresa AC Consultoria foi procurada para desenvolver o 
questionário de forma técnica, levando em consideração as 
características da nossa Instituição. 

Em conjunto com integrantes da Diretoria, foi desenvolvido um 
plano de ação. No entanto, em virtude das restrições impostas 
pela pandemia do coronavírus, a aplicação do questionário 
precisou ser adiada.
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SERVIÇOS 
ACIVA

A partir da flexibilização do contato 
entre as pessoas e observando as 
necessárias precauções, a ACIVA irá 
retomar a implementação do plano de 
aplicação do questionário para todos os 
associados. 

O associado, ao ser procurado, terá 
a oportunidade de externar seus 
problemas, anseios e sugestões. 

Essa é a solução que a Diretoria da ACIVA 
encontrou para aproximar, ainda mais, 
o associado de sua entidade de classe 
e, dessa forma, desenvolver ações que 
visem atender suas reais necessidades.
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CAMPANHA DE NATAL 
VAI SORTEAR UM 
CARRO ZERO KM

A Diretoria da ACIVA decidiu em sua última 

reunião que vai sortear um Fiat Mobi Easy zero 

quilômetro neste final de ano. Mais uma iniciativa 

para aquecer o comércio local e promover uma 

linda campanha de Natal que possa realmente 

agradar lojistas e consumidores.

As ruas serão decoradas com enfeites do ano 

passado, que estão em excelente estado de 

conservação. Alguns serão adaptados para 

a nova data, 2021, e outros terão a madeira, 

substituída por estruturas metálicas.

O tema da Campanha ainda é surpresa, mas 

podemos adiantar que os cupons para o sorteio 

serão gratuitos para os lojistas associados.  

Eles poderão decidir em seu estabelecimento 

como distribuí-los para seus clientes, sem um 

número exato de valores em compras. A ACIVA irá fornecer uma cota razoável de cupons 

gratuitos para o associado conforme critério a ser 

estabelecido. Caso o lojista decida adquirir mais 

cupons, será cobrada uma taxa de custo de produção, 

também  ainda a ser definida.

Por conta das restrições da pandemia, o sorteio este ano 

será na modalidade “online” e poderá ser acompanhado 

ao vivo pela internet em nossas redes sociais.

Então, já vai aquecendo as mãos, cruzando os dedos 

e programando suas compras de final do ano aqui, no 

comércio de Valença. 

 
Que tal começar 2021 de carro 

FIAT MOBI EASY  ZERO KM

ZERO km na garagem?  
Fique atento em nossas redes sociais, aqui na revista 

ACIVIVA e em nosso site www.acivarj.com.br para 

conferir todas essas novidades. 

PROMOCIONA
LACIVA

Imagem ilustratiuva

Marcelo, Paulo Fernando, Luiz Henrique, Solange e Taniele



VANTAGENS 
PARA SÓCIOS
DA ACIVA
OS ASSOCIADOS TEM DESCONTOS 
ESPECIAIS PARA UTLIZAREM O SALÃO 
E AUDITÓRIO DA ACIVA

D entre as várias vantagens de ser 
associado ACIVA, destacamos 
a utilização dos espaços 

físicos da nova sede recém inaugurada.  
Com uma estrutura completa para atender 
seus associados, é disponibilizado acesso 
à internet gratuitamente, bem como a 
sala da diretoria e o auditório, este com 
capacidade para 30 pessoas, com TV 50”.  

Caso sua empresa não possua um local 
confortável para realização de reuniões, 
palestras, ou treinamentos, entre em contato 
conosco e agende uma data. Teremos o 
imenso prazer de oferecer nossa estrutura 
para o crescimento e capacitação do seu 
empreendimento. Ligue (24) 2453-4727 e faça 
seu agendamento.

TAXAS

• Salão de Eventos:  
Desconto  Especial para 

Associados
(consultar datas e horários)

• Auditório: Grátis para sócios
(mediante agendamento prévio)
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ESTAÇÃO

Cultura

Esta é uma visão geral, à voo de pássaro, 
na história dessa importante e a mais antiga 
Unidade Militar do Exército Brasileiro.

O que nos motivou a ensaiar umas linhas 
sobre o 1º Regimento de Cavalaria de 
Guardas- Dragões da Independência – situado 
em Brasília DF, por Decreto de 19/01/1968 – 
foi a Posse no Comando daquela U.M. do Ten 
Cel Cav Sandro Silva Ruiz, em 31/01/2020.   

O Ten Cel Ruiz comandou, de 2010 a 2012, o 
1º Esquadrão de Cavalaria Leve - Esquadrão 
Ten Amaro, brava Unidade Militar situada em 
Valença RJ, considerado o único Esquadrão de 
Cavalaria presente na 2ª Guerra Mundial, à 
época como Esquadrão de Reconhecimento.

Em Valença, o Comandante Ruiz foi muito 
atuante, prestigiava os eventos da cidade 
e quando acionado, tendo oportunidade, dava apoio logístico a 
vários segmentos da sociedade valenciana e esta, sempre teve 
muito orgulho da cidade sediar uma valorosa e bem equipada 
Organização Militar como esta, que traz em sua sede um bem 
montado e organizado Museu, tendo como sua principal referência 
a 2ª Grande Guerra Mundial.  Trata-se do importante “Museu Cap 
Pitaluga”, que recebe visitantes, previamente agendados.  Vale a 
pena uma visita!    

Retornando ao tema dos Dragões da Independência, segundo o 
saudoso historiador Pedro Calmon, “o 1º Regimento de Cavalaria 
de Guardas, com este nome, originou-se do Esquadrão de Cavalaria 
Ligeira da Guarda do Vice-Rei, criado no Rio de Janeiro, pela Ordem 
Régia do Rei D. José I de Portugal, em 31/01/1765”. (Pedro Calmon 
in: “História do Brasil”, séc. XVIII – XIX, Livraria José Olympio 
Editora – RJ, 159). 

DRAGÕES DA 
INDEPENDÊNCIA      

Passagem de Comando dos Dragões da Independência:  
Ten Cel Flávio Benzi Braga para, à direita, o Ten Cel Sandro Silva Ruiz 

Museu Capitão Pitaluga

POR : Elizabeth Santos Cupello (*)

Por outro lado, bem mais tarde, é sabido que o Príncipe Regente D. João, 
dando continuidade a essa Organização Militar, criou o Primeiro Regimento 
de Cavalaria do Exército em 13 de maio de 1808, quando a Corte 
portuguesa transferiu-se para o Brasil.  

A história deste 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, desde sua criação 
é bastante longa e plena de honras e glórias.  Este Regimento esteve 
presente nos principais acontecimentos de nossa história, incluindo aí a 
Independência do Brasil, a Guerra Cisplatina e a Proclamação de República.  
Nesse último episódio histórico e nessa época, pela solicitação do Mal 
Deodoro da Fonseca de um cavalo para este acontecimento, um Alferes 
desmontou de seu cavalo baio, de número 6 e o entregou ao Marechal, 
que prontamente, no dorso desse cavalo proclamou a República.
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Desfile dos Dragões da Independência em 07 de setembro
Foto: Internet – acervo Dragões

Comandante Ruiz em revista à tropa
Foto: Internet – acervo Dragões

Ten Cel Ruiz, esposa Sra. Tatiana e filho Luiz Felipe

(*)  a autora é Advogada, Vice-Presidente do Instituto 
Cultural Visconde do Rio Preto, e Membro Efetivo da 
Academia Valenciana de Letras

Em referência a este episódio histórico há toda uma simbologia e tradição, 
respeitada até hoje nessa O.M. onde, o Comandante deste 1º Regimento 
de Cavalaria monta sempre, tradicionalmente, um cavalo baio, de nº 6.              
  
O título de Dragões da Independência foi acrescentado ao nome do 1º 
Regimento de Cavalaria de Guardas, pelo projeto de 1917 do Deputado 
Federal e historiador Gustavo Barroso e, este título, foi tornado oficial 
em 1936, por um Decreto do Presidente Getúlio Vargas.

O uniforme do Regimento, com origem no século XIX, foi idealizado 
e desenhado pelo Pintor Jean-Baptiste Debret nas cores branco e 
vermelho, como uma homenagem à Imperatriz do Brasil, D. Leopoldina, 

Arquiduquesa da Áustria, em referência às cores da bandeira 
daquele País.  Estas também são as tradicionais cores da Cavalaria, 
desde a Idade Média.      

No conjunto do uniforme, há um destaque especial na frente do 
capacete, com um dragão alado, do brasão da Casa de Bragança; 
na parte de trás existem os chamados chorões, que imitam a cauda 
do cavalo e, em muitos casos, o material é natural para reverenciar 
os animais que já não existem mais. O penacho do capacete possui 
várias distinções, por exemplo: o branco é de uso exclusivo do 
Comandante do Regimento; o amarelo é exclusivo dos Oficiais; o 
vermelho para uso dos praças; e o verde para distinguir a Banda 
ou Fanfarra.

Atualmente, além das funções militares normais e da garantia da 
lei e da ordem, o 1º RCG é responsável pela guarda do Presidente 
da República e pelo Cerimonial Militar, principalmente, nos 
desfiles de 7 de setembro, do qual participa e encerra o desfile; 
guarda os principais Palácios em Brasília e realiza apresentações ao 
público. Contribui com as tradições da Arma da Cavalaria e com 
a formação do cidadão.  Mantêm uma atividade de prestação de 
serviços para a comunidade, como equitação e equoterapia, esta 
última, tornando as crianças, socialmente, bastante adaptadas. Um 
fato que merece registro em relação à segurança da Presidência da 
Republica, é que o 1º Regimento de Cavalaria interage na troca da 
guarda, de 6 em 6 meses, com o Batalhão da Guarda Presidencial, 
este criado por D. Pedro I, em 1823, também denominado Batalhão 
Duque de Caxias e já com 197 anos. No 1º RCG, destaque para o 
Pelotão (hipo) Choque e, para o Pelotão desportivo de Pólo.

Como disse, esta é uma visão geral da tradicional, extensa 
e gloriosa história dessa Unidade Militar, onde o cavalo 
é considerado um nobre e essencial amigo cercado de 
todos os cuidados. É o companheiro respeitado e faz 
parte da equipe. Aqui, além desse olhar, geral e externo, 
nosso objetivo é demonstrar a satisfação que temos – nós 
valencianos – por nos sentirmos um pouco fazendo parte, 
também, da notável história do 1º Regimento de Cavalaria 
de Guardas, pois um ex-Comandante do valoroso 1º 
Esquadrão de Cavalaria Leve - Esquadrão Ten Amaro, o Ten 
Cel Cav Sandro Silva Ruiz, a quem parabenizamos, é agora 
o Comandante do tradicional 1º Regimento de Cavalaria de 

Guardas - Dragões da Independência, hoje com 
212 anos de sua existência histórica preservada, 
razão de grande orgulho para o Brasil.                                       

Nossas reiteradas felicitações ao Ten Cel 
Ruiz e sua família, pela honrosa designação 
para ocupar o Comando de uma histórica e 
tradicional Unidade Militar, como os “Dragões 
da Independência”, em Brasília DF.




