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Olá querido leitor.  
Nesta edição de agosto você vai conferir as fotos da maior feira de varejo da 
cidade: A Valença Liquida Show. Empreendedorismo, literatura e cultura 
fazem parte do conteúdo desta edição. Confira também uma matéria sobre um 
dos mais antigos sócios da ACIVA. Preparamos matérias interessantes com o 
objetivo de proporcionar uma leitura agradável 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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Os membros da Diretoria e 
do Conselho Fiscal da ACIVA 

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

Norma R Oliveira - Hidromar Elétrica e 
Hidraulica
Av. Duque Costa, 436 Loja A
Carambita - Valença/RJ
Tel.: (24) 2452-3320

Contavila Serviços Contabeis Ltda
Rua Alcides de Souza 54
Bairro Belo Horizonte - Valença/RJ
Tel.: (24) 2453-4273

02 –  Juliana Machado Neri – Dugysa

03 – Joaquim da Silva Mancebo – Mercadinho Francisquinha

04 – Robézio Pierre Bastos – Miliartes

06 – Alexandre Morais – BRVAL

           Nilda Sertório da Silva - Frigideira

11 – Mario Luiz de Mello Correa – Bramil

          Janina Siqueira Paes – Escritório Advocacia

12 – Maria Clara de O. Fernandes – Ateliê do Corpo

            Paulo Fernando de Oliveira – Estacionamento Carrão e Diretor ACIVA

13 – Luiza E. Mattos – Bahaal Calçados

           Jairo Monteiro simões – Açougue Santa Tereza D ‘Avila

14 – Carlos Eduardo da Silva Belmonte – Colégio LAF

15 – Ana Barbara de Oliveira Sampaio Monteiro - UNIVAL

16 – Tarcila de Santa’Anna Pinto – Loves Motel

17 – Sebastião de Carvalho Teixeira – Sercol Empréstimos

18 – Eduardo de Carvalho – Hotel Palmeira Imperial e Diretor ACIVA

           Paulo Cesar Avila Duboc – Grafica Duboc

           Gil Vicente Marques Simões – GV1

           Wallace de Paula Delgado - Valeluz

19 – Ana Carolina A. Vieira Valle – Magela’s

20 – Rute de Oliveira – Power Light

           Eduardo Alves Bastos – Eduardo Bastos Imóveis

          Wilson Costa David Junior – Auto Posto Valença

21 – Jorge Rodrigues da Silva Sobrinho 

23 – Ricardo Juvenil de Carvalho – Pion G Plus

24 –Carlos Alberto F de Oliveira – Bat & Papo

27 – Jayme Medeiros Dias – Contabilidade Dias

           Elio Vinicio de Carvalho – Casa Carvalho 

31 – Arina Maria Bastos – Padaria Pão Quente

            Nelito Raimundo Vieira – Droga Mais

 

Novos Associados
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EMBRAPA REALIZA OFICINA PARA 
DISCUTIR  O FUTURO DO CASARÃO 
MARQUÊS DE BAEPENDI

Gado de Leite

No dia 09 de agosto, a ACIVA participou de uma Oficina de Planejamento, 
Ocupação e Governança do Casarão “Marquês de Baependi” na Fazenda 
Santa Mônica, em Barão de Juparanã. Atualmente, gerida pela Embrapa 
Gado Leite, a fazenda abriga o Campo Experimental Fazenda Santa Mônica 
que vem realizando importantes pesquisas em bovinocultura leiteira.

O objetivo principal desta oficina é construir de forma participativa uma 
proposta de ocupação e governança do Casarão. Estiveram presentes 
várias instituições de Valença e Vassouras, arquitetos, gestores públicos e 
representantes da imprensa, da sociedade civil e da comunidade local.

Os participantes da oficina puderam realizar uma visita guiada ao 
Casarão além de formarem grupos de estudo para debaterem o tema e 
apresentarem propostas. 

Segundo o pesquisador Marne Moreira, da Embrapa Gado de Leite, há um 
universo de possibilidades para o destino do Casarão. Ciência, pesquisa, 
ensino e extensão, história, arte, cultura, música, meio ambiente, cultura 
popular e espaço para o turismo em todas as suas derivações.

Ideal é que a Fazenda possa ser também um Centro de Irradiação da História 
Cultura e Pesquisa do Vale do Café. Um espaço coletivo de estudos e atividades 
culturais. Idealmente deve ser vivo e atuante, frequentado por pessoas de todas 
as idades, promovendo a integração das comunidades, fomentando o turismo 
histórico, cultura, ecológico, agrícola e educativo. Para isso é necessário pensar 
e construir juntos o sonho e torná-lo realidade.

A ACIVA agradece a Embrapa, na pessoa do Sr. Célio de Fretias, pelo convite  
colocando-se à inteira disposição para o que se fizer necessário.
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OS ESCRITOS DO MUNDO DO 
SONHAR DE GIOVANNI NOGUEIRA

“Os contos, poemas e microcontos que escrevo são inspirados no 
‘mundo do sonhar’, um universo onde não existe nada impossível, 

e isso se reflete em minha vida”

ARTE VALENCIANA

VALENÇA MELHOR

PRODUÇÃO LITERÁRIA
LITERATURA

Filho do artista-plástico Zirley Avila, Licenciado em História, Bacharel em 
Comunicação Social e Pós Graduando em Gestão Educacional, Giovanni 
Nogueira foi selecionado entre 544 escritores para participar de um livro em 
Piracicaba, São Paulo. Seu microconto “Mudança” retrata com ironia todo o 
estresse causado por internautas diante do conturbado cenário político. “Foi 
meu segundo microconto, e o concurso tinha como tema ironia e comédia. 
Mas parte de minha produção é de protesto e outra de sonhos e ilusões. Estão aí 
músicas do Gadernal “Sinceramente eu quero que você morra”, “Lá em casa não 
tem campainha”, “A perna esquerda do saci”, “Mas eu não quero mais”, poemas, 
contos e microcontos.

Para ele Valença é uma cidade mágica e única, pois há grandes artistas em 
todas as áreas.  “Os artistas deveriam se unir mais e fazer ao invés de reclamar. 
Essa é a forma que busco ajudar, conscientizando pessoas e artistas que nossa 
arte é grandiosa e merece ser consumida, admirada, visitada e prestigiada, ela 
muda a realidade”.
Giovanni nos conta que não basta ter qualidade se os artistas não tomam 
atitudes, buscam por parcerias e correm atrás.
 - Reclamar é jogar energia negativa no ar. Valença precisa 
primeiramente do otimismo de seus moradores. A arte está aí, as oportunidades 
estão aí e há pessoas vencendo, sendo felizes, vendendo suas artes e seus 
negócios e claro, uma grande parcela alienada que só reclama, não faz, não 
colabora e ainda atrapalha quem quer fazer.

Para Giovanni, uma Valença melhor começa com 
a valorização da boa conversa, da importância das 
relações.
 - Estamos entrando numa era do isolamento, 
do imediatismo e materialismo. Isso leva ao sofrimento e 
tristeza, pois uma vida feliz deve ser ao lado das pessoas, 
conversando, convivendo, aprendendo. Tomar um café 
na rua livraria e conversar com esses artistas valencianos 
“invisíveis” que passamos pela rua todo dia. A maioria 
não tem noção da grandiosidade de cada pessoa com sua 
história de vida, e de luta. Nossas vidas são artes únicas.

- Viagem (poema)
- Sonhos reais (poema)
- A perna esquerda do saci (anti-música)
- Lá em casa não tem campainha (música)
- Sinceramente eu quero que você morra (música)
- Mas eu não quero mais (música)
- Amor Grenal (conto premiado no RS)
- Fada Azul (poesia premiada no RS)
- Suas lágrimas caem pesadas sobre os meus ombros (conto)
- Imaginariamente - Coletânea de microcontos para 
universos em expansão (livro de microcontos).

Ele acredita que Valença teve em 2010 o ano do rock valenciano, pois foi 
um ano que todas as bandas da cidade estavam ativas. Já 2013, houve um 
renascimento literário.
 - Fiz uma reportagem com o ‘boom’ de lançamentos. Victor Gomez, 
Gilberto Monteiro lançaram, para mim, dois dos melhores livros de todos os 
tempos naquele ano. Outros novos autores surgiram, bem como uma editora. 
Isso empolgou e incentivou escritores e até uma festa literária. Mas ainda 
acredito que falta apoio, espaço e valorização do escritor local – destacou, 
observando que as pessoas precisam voltar a consumir a arte física. “A arte 
virtual, de graça, está deixando todos acomodados e isolados em suas casas. 
Eu também consumo artes virtuais, livros em PDF, filmes... mas nada melhor 
do que ir sábado de manhã na rua, pegar um livro físico, sentir o cheiro dele, 
admirar sua arte e poder conversar com outras pessoas que respiram cultura”.

O Jornalista Giovanni Nogueira

“MUDANÇA”
Indignado com o país, reclamou, xingou, tumultuou 
as redes sociais. Na hora da eleição, decidido, 
votou e bagunçou tudo ainda mais. Leia e confira 
a página literária de Giovanni Nogueira no site: 
 Wattpad.com: /GiovanniNogueira 
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Confira os flashes da maior Feira de Varejo da cidade, a “Valença Liquida 
Show” que conteceu entre os dias 27, 28 e 29 de julho no Clube dos 
Democráticos e movimentou o comércio da cidade. O evento, que chegou 
em sua 4ª edição, contou com a participação de mais de 30 empresas de 
diversos ramos comerciais do município.

A ACIVA agradece a todos que apoiaram mais uma vez nossa iniciativa de 
movimentar o comércio local e fortalecer nossos associados. Agradecemos 
apoio da FAA, na pessoa do Prof. Carlos Carvalho e dos alunos do Curso 
de Administração, que  realizaram uma pesquisa de opinião com o público 
para uma melhor avaliação do evento; a Magela’s Casa pelos móveis cedidos 
para a decoração do ambiente; a Solange Plantas Benfica, na pessoa da 
Gisele, responsável pelas plantas e jardim; aos profissionais da sonorização, 
Amaury Fiqueira, e da Segurança e Limpeza, Dermeval Candido. 
Agradecemos também ao artista plástico Zyrley Ávila que gentilmente 
cedeu algumas de suas obras para embelezar o ambiente da feira.  

VALENÇA LIQUIDA SHOW 
MOVIMENTA O COMÉRCIO 
LOCAL Fotos: Jéssica Camargo

A todos os lojistas e colaboradores, 
o nosso “muito obrigado” pela parceria e pela confiança. 
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“A FEIRINHA” REALIZOU NO 
EMPÓRIO RURAL A SUA 4ª EDIÇÃO

O evento “A Feirinha” chegou à sua 4ª edição no dia 21 de julho. 
Desta vez, ele aconteceu no Empório Rural, localizado na estrada 
Valença x Barra do Piraí. Assim como nas edições anteriores, o 
número de pessoas prestigiando foi significativo e os expositores 
puderam divulgar seus trabalhos.

Com o intuito de reunir e dar visibilidade aos pequenos e 
novos empreendedores da região, além de promover palestras, 
oficinas e workshops, a A Feirinha foi criada por um grupo de 
amigas que se sentiam incomodadas com as repetidas vezes que 
ouviam da população a frase “Valença não tem nada”. Isso foi 
somado à vontade delas de realizar algo para mudar essa visão. 
“É um evento que tem um conceito por trás. É um conceito de 
empreendedorismo, de levar a arte e cultura às pessoas, de fazer 
com que as pessoas conheçam e circulem nos espaços da cidade”, 
contou Camila Andrade, uma das idealizadoras do evento.

A empresária Lívia Mouffron, uma das proprietárias do Empório 
Rural, comentou sobre a abertura de suas portas. “O Empório 
Rural já havia participado da A Feirinha em outras duas edições e 
nós sentimos que é um evento bacana. Então, resolvemos apoiar 
esse projeto e abrimos nossas portas. O intuito do Empório 
Rural é promover o produtor local e artesanal. Nós valorizamos 
o que é da nossa região e a ideia da nossa loja é ser cada vez 
mais sustentável e apoiar o pequeno empreendedor. Isso se uniu 
à ideia da A Feirinha e acabou dando muito certo”, disse.

De acordo com Luiza Luth, uma das organizadoras da A Feirinha, 
o objetivo da realização do evento no Empório Rural era verificar 
se o público continuaria prestigiando mesmo com sua realização 
fora do Centro de Valença. “Tivemos uma resposta legal. O fluxo 
de pessoas foi muito bom e pretendemos fazer outras edições no 
Empório Rural, pois é um espaço super legal de se aproveitar e dá 
para fazer muita coisa”, afirmou Luiza. Lívia Mouffron também 
avaliou realização da 4ª edição da A Feirinha em sua loja. “Foi 
muito legal. Muita gente que não conhecia a nossa loja teve essa 
oportunidade e elogiou muito. A combinação Empório Rural + A 
Feirinha teve um saldo muito positivo e pretendemos realizar mais 
eventos desse tipo na nossa loja”, declarou.

Para o futuro, Luiza Luth conta que A Feirinha participará do 
Encontro Holístico, que acontecerá nos dias 1 e 2 de setembro, 
na quadra do bairro Jardim Valença. Nele elas participarão como 
expositoras e realizarão uma palestra sobre empreendedorismo, 
com Luiza Luth e Vanessa Avelar.

Por Marelo Ribeiro

As empreendedoras Luiza Luth, Livia Moufron e Camila Andrade
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FESTA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. 
A FESTA DOS VALENCIANOS

“Em matéria de religião predomina, em sua unanimidade, a catholica, que 
conta em seu seio elementos da nossa melhor sociedade, promovendo-se, 
annualmente, nada menos de quatro festividades, quaes as da nossa padroeira 
Senhora da Gloria, São Sebastião, Apparecida e Santo Antonio do Carambyta, 
cuja capella foi construída, há trinta danos, mais ou menos, por esmolas 
agenciadas pela parda de nome Maria Romana, já fallecida”.

A Festa da Padroeira Nossa Senhora da Glória, a mais importante, foi 
realizada pela primeira vez, a 15 de agosto de 1836 e a responsável  pela 
organização da grande festa, por mais de cem anos,  foi a Irmandade de Nossa 
Senhora da Glória. 

O dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Glória tornou-se para os 
valencianos a data mais importante do ano, considerado o “Dia dos 
Valencianos”. É considerada Festa Municipal pela deliberação municipal 
nº153, de 21/07/1950. Uma das mais concorridas festas foi a realizada por 
ocasião do centenário de edificação da atual Catedral, onde esteve presente o 
Bispo de Niterói D. Agostinho Benessi entre outras autoridades importantes.

Nesta mesma ocasião, da majestosa comemoração dos 100 anos de construção 
da Igreja, foi sugerido pela Irmandade de Nossa Senhora da Glória que se 
construísse um pavilhão para realização de leilões durante as festividades da 
padroeira, que até então era realizado em barracas de madeira simples, cobertas 
de zinco, montadas todos os anos. 

O prédio construído e inaugurado no dia 16 de agosto de 1920, 
foi projetado pelo Juiz da Irmandade, o engenheiro Dr. Mário de 
Castilhos, em terrenos desmembrados da Praça XV de Novembro 
(Jardim de Baixo). Por sugestão do Dr. Nicolao Abramo foi dado 
o nome de “Pavilhão Leoni” em homenagem ao ilustre membro 
da comissão das obras de reconstrução das torres, Nicolao Leoni.

A CATEDRAL
Grandiosa e de enorme importância histórica e atual,  a Catedral da 
Nossa Senhora da Glória é hoje diocese regional e também símbolo 
maior da nossa cidade e que abre suas portas anualmente para a 
tradicional festa que leva seu nome. É um das Catedrais das mais 
tradicionais da região sul fluminense.

Entre os principais eventos sociais da cidade de Valença, durante todo o século XIX e princípios 
do XX, as principais festividades eram promovidas pela igreja católica, geralmente realizadas pelas 
irmandades e devotos, como muito bem expressa o memorialista valenciano Luis Damasceno 
Ferreira, em sua obra História de Valença:

“No tocante à festividades religiosas as houve de máximo esplendor, haja vistas as da nossa padroeira Senhora 
da Gloria, as da Semana Santa, cuja despeza importava, n’aquella epocha, em dez e doze contos de reis ... “ 

Continua:        
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JOÃO BOSCO. UM DOS MAIS 
ANTIGOS SÓCIOS DA ACIVA.

Por Daniel Luiz Beduschi

No início do mês, tivemos o imenso prazer de encontrar um dos 
mais antigos associados da ACIVA. O Sr. João Bosco Furtado 
da Silva foi admitido nos quadros da Associação Comercial e 
Industrial de Valença/RJ no dia 1º de janeiro de 1957, portanto, 
há mais de 60 anos.

Atualmente com 83 anos, o Sr. João nos contou um pouco da 
sua história de comerciante e a importância da ACIVA na sua 
trajetória profissional.

Em 1953, interrompendo os estudos no 2º ano do curso 
ginasial, Sr. João deixou o Rio de Janeiro e retornou à sua terra 
natal, Manuel Duarte/Rio das Flores-RJ. Seu retorno se deu 
pela necessidade de assumir os negócios do pai que, já idoso, 
precisava de seu apoio nas atividades do armazém de secos e 
molhados que mantinha na localidade. A residência da família 
era anexa ao estabelecimento comercial. 

No armazém era possível encontrar uma grande variedade de 
produtos. Um enorme balcão servia de mostruário para alguns 
deles. A freguesia era composta, em sua grande maioria, pelas 
famílias dos ferroviários e de moradores do distrito, que ali 
encontravam os secos e molhados de que necessitavam. 

Com a extinção do ramal ferroviário e com a chegada das grandes 
redes de supermercados nas cidades vizinhas, o negócio começou a 
decair. Em meados dos anos 80, com o país experimentando uma 
inflação altíssima e grande recessão, o Sr. João decidiu fechar as 
portas do estabelecimento.

Um detalhe importante contado pelo Sr. João teve como pano de 
fundo uma ação da Receita Federal. Certa ocasião, os técnicos da 
Receita Federal cometeram um grave equívoco em relação aos 
tributos que seriam devidos por sua empresa. Por intermédio do 
Sr. Floriano Pelegrini, então Presidente da ACIVA e fundador do 
primeiro Banco de Valença, o Sr. João conseguiu revisar os cálculos 
com o auxílio de um outro contador. Dessa forma, foi possível 
identificar o erro cometido pelos funcionários da Receita Federal. 
Os tributos devidos foram, então, corretamente cobrados. Essa 
passagem marcou muito a vida do Sr. João, motivo pelo qual fez 
questão de mencioná-la.

Jornais que noticiaram ao Jubileu de 
Ouro da ACIVA em 1988

Sr. João Bosco e o Presidente da ACIVA, Sebastião Vieira
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Ao final do bate papo, Sr. João nos relatou que, mesmo 
hoje, não possuindo mais qualquer empresa, continua 
contribuindo mensalmente com a ACIVA e tem um 
imenso orgulho de fazer parte de tão importante 
instituição no município. Tivemos acesso ao seu acervo 
de documentos antigos e recortes de jornais, através dos 
quais ficou patenteada a participação do Sr. João Bosco nas 
comemorações do Jubileu de Ouro da ACIVA em 1988. 

Desejamos saúde e parabenizamos o Sr. João Bosco 
Furtado da Silva por fazer parte da História destes 80 anos 
da nossa Associação.

Palavra do Presidente Sebastião Vieira
“Neste momento histórico em que comemoramos os 80 anos 
da ACIVA, fico muito honrado em participar desta entrevista, 
acima de tudo porque o João Bosco é meu amigo e amigo da 
minha família há muitos anos. Sempre tive grande admiração 
pelo seu caráter exemplar, pela sua religiosidade e por sempre 
enaltecer a família. João Bosco é um exemplo de vida em 
que a gente tenta se espelhar. Desde a minha infância, tenho 
um carinho especial por ele e mantenho a responsabilidade, 
deixada por meu pai, de sempre conservar a nossa amizade”.

Primeira encadernação dos 
estatutos da ACIVA que 
fazem parte do acervo de 
documentos antigos e recortes 
de jornais do Sr. João Bosoco

Registramos também a visita 
do filho do Sr. João Bosco: 

Militão Magalhães, Vereador 
em seu segundo mandato  na 
cidade de Rio das Flores-RJ, 
que veio conferir de perto as 

obras da nova sede da ACIVA.
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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 Densiometria 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 ACIVA
Exclusivo para associados, 30 minutos por dia, 
não cumulativo e sujeito a disponibilidade de 
vaga. Cadastrar o veículo na ACIVA e retirar o vale. 

ESCOLA 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.: 2452-6257

Fisioterapia, Pilates e RPG

DAMÁSIO EDUCACIONAL 
Desconto de até 30% para associados  | Tel.: 2452-2222

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


