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Os membros da Diretoria e 
do Conselho Fiscal da ACIVA 

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

02-  Geraldo Magela Vieira – Magela’s

05 – Eunice Nogueira – Emar Calçados

07 – José Carlos Dantas – Toque Mágico

        Carlos Everton Dias Reis – Valenciana Empreendimentos

08 – Everton Guimarães Matos – Empório Rural

         Otto Ramos Alvim – Gaia Farmácia de Manipulação

10 - Herlan Luiz Figueiredo da Costa – Casa do Frango

11 – Isabel Cristina Guida Maia – Vidraçaria Princesa da Serra

        José Fernando F. Barbosa – Viação Princesa da Serra

12 – Reginaldo Nogueira da Cunha – Emar Calçados

14 – Paulo Demarchi Gomes Filho – Restaurante Bem Feito        

15 – Antonio Felipe Flutt – Colégio LAF

16 – Alvaro Cabral da Silva – Centro Educacional Caminho do Saber 

17 – Edilene Miranda Ferreira – Serrana Corretora

18 – Rosangela Machado de Oliveira – Dejun Auto Peças

         Margareth Aparecida Correa Fartes – Anelisie Calçados

20 – Pedro Henrique M Pereira – Casa das Tintas

21 – Claudia Lucia Gemellaro M da Cunha – Spaccio

22 – Neide Cristina de Oliveira – Meninas Chics

23 – Maria Helena Rodrigues Miragaia – Ortovale

         Lourenço de Almeida Capobianco – Futura Informática

25 – Marlene Settimi Sohler – Sovan

27 – Jamila Aymee Bernardes Salameh – Miliartes

28 – Karine Lopes Pereira – N K M Imoveis

         Barbara Eliza Silva Pinto – Padaria do Bebeu

29 – Paulo Cesar Soares – Casa Pequena Materiais de Construção

30 – Rosangela de Fatima de M. O Batista – Moda Casual

31 – Carlos José Mussolini –Barbearia do Lampião

          Aldecy Rodrigues – Auto Posto Valença

Bruno Oliveira de Azevedo
Rua Hildebrando Lopes, 417
Dudu Lopes - Valença/RJ

Contatto Consultoria e Gestão Empresarial Eireli
Rua Dom Andre Arcoverde, 66 c/02
Centro - Valença/RJ
Tel,: (24)999635690

Adima Transportes Eireli - Mercadão Adima
Rua Projetada B, 272 - São José das Palmeiras
Valença/RJ 
Tel.: (24) 24531402

Novos Associados
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CASA CARVALHO. 
DIFERENCIAL É A 
CHAVE DO SUCESSO.
Com 5 anos no ramo de materiais de construção, o 
proprietário Vinicius Carvalho nos contou um pouco da 
história deste importante empreendimento para a cidade 
de Valença.

A loja tem cinco anos de funcionamento no ramo de materiais de 
construção, completados no dia 13 de janeiro do ano em curso. O 
prédio é próprio e a família vem trabalhando, tijolo por tijolo, com 
o intuito de sempre crescer em um mercado tão competitivo como 
o de materiais de construção.

Nós começamos com um capital de R$ 20 mil, um valor muito baixo, 
quase nada. Aos poucos fomos investindo, repondo as mercadorias, 
contratando novos funcionários, uma vez que, no início das atividades 
da loja, tínhamos apenas um funcionário. Hoje, temos uma equipe 
de oito funcionários que se destaca. A entrega dos materiais é feita 
com rapidez, além do que oferecemos bons preços aos nossos clientes. 
Acho que, em Valença, o mercado de materiais de construção ainda 
é pequeno e tem muito espaço para crescer, afirmou o empresário 
Vinícius.

O empresário Vinícius Carvalho

O empresário nos contou um fato curioso em relação ao 
empreendimento. Seu pai sempre quis montar um negócio para o 
neto, o filho mais velho de Vinícius, porém ele preferiu se dedicar aos 
estudos, para grande alegria do pai, que assumiu as rédeas do negócio. 
Com o tempo, fui focando cada vez mais na empresa do que em outras 
atividades. A empresa prosperou, graças a Deus. Deixamos de ser uma 
loja de miudezas e passamos a ser uma loja de grande porte no ramo 
de material de construção, até porque esse segmento ainda é pequeno 
em nossa cidade. São poucas as lojas que vendem material bruto. Você 
pode contar nos dedos e, com certeza, não conseguirá contar os dedos 
das duas mãos, relatou Vinícius.

A Casa Carvalho tem por objetivo oferecer um atendimento 
diferenciado aos seus clientes. O exemplo mais significativo é o fato 
de permanecer com as portas abertas de domingo a domingo, todos 
os dias da semana. A loja somente não funciona nos dias de Natal e 
de Ano Novo. Outro diferencial está relacionado à entrega gratuita de 
diversos materiais, em todos os cantos da cidade, nos distritos e nas 
cidades de Vassouras, Rio das Flores e Rio Preto (MG). Com muito 
sacrifício e dedicação, o empreendimento prosperou. A empresa 
possui hoje uma pequena frota de três caminhões, e uma máquina 
carregadeira. No bairro Biquinha, a empresa adquiriu um terreno 
para, em breve, instalar uma loja filial e um depósito de materiais 
para atender à clientela daquela localidade. 

Sobre a ACIVA, o empresário comentou: A ACIVA é de grande 
valia, porque ela fortalece o empresariado valenciano. Ela presta um 
serviço muito importante, realizando cursos, oferecendo oportunidade 
para atualizações, viabilizando encontros, visto que, muitas vezes, 
o empresário não tem como sair da cidade para buscar informações 
importantes visando aprimorar o seu negócio e a ACIVA vem 
oferecendo essas facilidades para o empresário valenciano.  Em parceria 
com a ACIVA, estamos estabelecendo contato com várias empresas 
para realizar um workshop destinado a apresentar novos produtos aos 
profissionais da cidade.

Para fazer um orçamento visando a aquisição de materiais para 
reforma ou construção, basta ligar para a Casa Carvalho, telefone (24) 
2452-6193 ou enviar um e-mail para evcferramentas@yahoo.com.br.
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MÓVEIS BOM PASTOR 
COMEMORA 23 ANOS

VEM AÍ A SEMANA DO 
MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL (MEI)

A LOJA DE MÓVEIS “BOM PASTOR” 
COMEMOROU 23 ANOS DE BONS NEGÕCIOS EM 

NOSSA CIDADE. NA OPORTUNIDADE DO MÊS 
DE ANIVERSÁRIO,  OS EMPRESÁRIOS 

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA E MARLENA 
MANSUR CARDOSO DE SOUZA  COLOCARAM 

TODA A LOJA  EM PROMOÇÃO.  

É A BOM PASTOR MÓVEIS  
QUE FAZ O ANIVERSÁRIO E 

QUEM GANHA O PRESENTE É VOCÊ. 
APROVEITE!

Semana do MEI, no Rio de Janeiro, terá mais de 190 capacitações 
gratuitas, de 20 a 24 de maio. Online e presencial as capacitações 
acontecerão em todo estado

O empreendedorismo é extremamente importante para a economia de 
um país e no Brasil isso não é diferente. Afinal, para tirar uma ideia do 
papel e torná-la realidade é preciso bastante atenção, estudo e preparo 
desde o início. Assim, para apoiar ainda mais os empreendedores a gerir 
seus negócios, o Sebrae realizará, de 20 a 24 de maio, a 11ª Semana do 
MEI. O evento ocorre paralelamente à Semana Nacional de Educação 
Financeira (ENEF) para promover ações voltados ao tema.   

Pela primeira vez, durante a Semana do MEI, o Sebrae Rio oferecerá 
palestras gratuitas digitais (webinar, ao vivo, com interação da audiência 
pelo Youtube e Facebook). O formato digital atende a uma demanda dos 
próprios empreendedores que normalmente trabalham sozinhos e não 
têm tempo para sair da sua atividade diária. De segunda a sexta, haverá 
palestras sobre beleza, alimentos, economia criativa, construção civil e 
moda, além de temáticas interessantes para qualquer MEI.  

Programação do webinar - os interessados deverão se cadastrar em:  
www sebrae.com.br/semanadomei2019·

Douglas, Marlei, Antônio Carlos, Tiago com Bernardo no colo, Sirlei, Mariana, 
Daniele, Cristina, Marília, Marlena e Alexandre

Em Valença estão previstas:

[Palestra] 
Sua empresa no Facebook – 20/05, às 14h
Local: ACIVA – Rua Silva Jardim 2

[Palestra] 
Formação de preço – 20/05, às 17h
Local: Sicomércio – Rua Padre Luna 99/loja 25
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ACIVA PROMOVE 
OFICINA DIFERENCIADA 
EM VALENÇA
Aconteceu no dia 27 de abril na ACIVA uma oficina 
diferenciada, promovida pela empresa 2MG Consultoria e 
com o apoio da agência de propaganda YellowBird Creative.  
Trata-se da Oficina de Produtividade Nível A, Gestão de 
Tempoe Alta Performance, apresentada pelo consultor e 
coaching Marcus Macedo, que durante 4 horas pode passar 
informações, técnicas e macetes para se alcançar uma 
produtividade de excelência, tanto na vida profissional como 
também na vida pessoal.  

Palavras do Consultor:
Realizar a Oficina de Produtividade Nível A em Valença foi 
um prazer enorme para mim. Eu já percorri todo o estado do 
Rio e várias outras regiões do país realizando cursos, palestras, 
workshops, consultorias etc, mas por incrível que pareça atuei 
muito pouco por aqui e por isso a satisfação foi redobrada. 

Eu me sinto sempre muito realizado 
quando tenho a chance de contribuir, de 
alguma forma, com a vida das pessoas. 
Durante o treinamento eu pude repassar 
várias técnicas, métodos e conceitos para 
as pessoas que lá estiveram presentes. São 
ferramentas capazes de torná-las mais 
produtivas, portanto, mais felizes com 
suas realizações. Isso não tem preço! 
 
Espero, em breve, poder fechar novas 
turmas por aqui e expandir ainda mais 
o conceito de Produtividade Nível A na 
nossa região.
 
Agradeço muito aos parceiros Sebastião 
Vieira e sua equipe, e Daniel Beduschi 
pela parceria e profissionalismo.

Presidente da ACIVA, Sebastião Vieira com o consultor Marcus Macedo

Daniel Beduschi (YellowBird Creative) e Marcus Macedo
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VALENÇA RECEBE 
SEMINÁRIO EMPRETEC

Cmeçou na região do Médio Paraíba a edição 2019 do 
Seminário Empretec. Promovido em 40 países, o curso é uma 
metodologia da ONU - Organização das Nações Unidas e 
aplicada no Brasil, com exclusividade, pelo Sebrae.

Voltado para o desenvolvimento de características de 
comportamento empreendedor e para a identificação de novas 
oportunidades de negócio, o curso, em Valença, terminou 
neste final de semana (11/5) e contou com 19 participantes. 
Foram 60 horas de capacitação em seis dias de imersão.

De acordo com levantamento do Sebrae, empresários que 
participaram do Empretec confirmam que o Seminário 
contribuiu para a melhoria no desempenho empresarial, 
aumento no faturamento mensal e mais segurança na 
tomada de decisões. 

Para saber quando acontecerão as próximas turmas, entre 
em contato com a respresentante do SEBRAE em Valença 
Leda Barreto pelo telefone (24) 98839-7473.
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A FORÇA 
EMPREENDEDORA DE 
VALENÇA E REGIÃO.
Para quem não sabe, a ACIVA, Associação Comercial e 
Industrial de Valença é uma associação civil, sem fins lucrativos, 
que visa promover o desenvolvimento, o progresso e o bem-
estar comum.  Debater os problemas econômicos-sociais de 
interesse de seus associados, da comunidade, defender a 
empresa privada, a livre concorrência, a legitimidade do lucro, 
e por fim, representar e fortalecer as classes que congrega.  

Aos seus associados, além de trabalhos de movimentos de 
interesse comum, a ACIVA presta serviços diversos com 
condições especiais para os associados, como cursos, oficinas, 
palestras, dentre outros. Possui uma infraestrutura das 
melhores da região para a realização de diversas atividades, como 
treinamentos, workshops, seminários, etc.  

Além disso, a ACIVA busca sempre organizar encontros de 
negócios para divulgar os produtos do município no sentido 
de propagar as oportunidades da região para a captação de 
investimentos com o objetivo de aumentar a oferta de empregos 
e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida.

 
A ACIVA representa mais de 250 empresas de pequeno, 
médio e grande portes, de vários segmentos. Parcerias com 
empresas que são referência no sul do estado, firmadas a 
partir da sua credibilidade para com o empresariado. 

A filiação à ACIVA permite que o associado se una a 
empresários que, a despeito do seu tamanho, estrutura 
e localização, possuem necessidades e preocupações 
semelhantes. 

Como associado ACIVA você estará em contato com as 
maiores empresas da nossa cidade, e esse relacionamento 
permanente significa parceria, cooperativismo, 
conhecimento e credibilidade.

Podem fazer parte da ACIVA profissionais autônomos, 
microempreendedores individuais (MEI) e proprietários de 
empresas comerciais, industriais ou de prestação de serviços 
em nosso município. 

Participe da ACIVA e aproveite as vantagens de ser associado. 
Você só tem a ganhar! SEJA FORTE. SEJA ACIVA. 

SEJA FORTE
SEJA ACIVA
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A ACIVA esteve presente, representada pelo Presidente 
Sebastião Vieira, no 1º Esquadrão de Cavalaria Leve (Amv) 
- “Esquadrão Tenente Amaro” onde foi realizada na manhã 
do dia 10 de maio, a comemoração do Dia da Vitória, 
Dia da Cavalaria e entrega da boina bege aos militares 
incorporados.

Presidida pelo comandante do 1º Esquadrão de Cavalaria 
Leve (Amv) - “Esquadrão Tenente Amaro”, tenente-coronel 
Angelo Moreira Carnaval,  a solenidade contou com a 
presença de várias autoridades onde destacamos o Vice-
prefeito de Valença, Hélio Suzano, o presidente da Câmara 
Municipal, vereador Fábio Antônio, autoridades civis e 
militares, familiares e amigos dos novos “Boinas Beges”.

A ACIVA parabeniza os militares recém incorporados 
bem como seus familiares, sempre com o compromisso de 
participar e valorizar as tradições de nossa cidade.

ACIVA PRESENTE NA 
COMEMORAÇÃO DO 
DIA DA VITÓRIA

Hélio Suzano (Vice-Prefeito), Sebastião Vieira (Presidente da ACIVA), Tenente-Coronel 
Angelo Moreira Carnaval (Cmt do 1º Esquadrão de Cavalaria Leve -“Esquadrão Tenen-
te Amaro”, Coronel Martini  (Cmt do 5° BIL/Lorena-SP ) e Fabio Antonio (Presidente da 
Câmara Municipal de Valença)
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INFO>  Acesse: facebook.com/startupweekendsulfluminense       
                Instagram: @swsulflu
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LEI DE INCENTIVO 
BENEFICIA EMPRESÁRIOS 
E COMUNIDADE
A Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro realizou ano 
passado na FAA um “Fórum Regional sobre a nova concepção de 
Museus e Preservação de Bens Históricos”, onde foram abordados 
diversos temas dentre eles ‘Economia Criativa’ e ‘ICMS- Lei de 
Incentivo’. 

Num momento de crise econômica em que temos um país e o 
estado paralisados, onde vários municípios estão sentindo o 
reflexo da queda de receitas, a lei de incentivo à cultura pode ser 
uma grande salvação para movimentar o setor cultural.

Como bem se sabe, podem patrocinar projetos, na lei de incentivo 
à cultura, empresas contribuintes de ICMS no estado do Rio de 
Janeiro, que se encontram em situação de regularidade fiscal com 
a Secretaria de Fazenda e a Receita Federal, e de regularidade com 
a Secretaria Estadual de Cultura. 

Em Valença há várias empresas que se enquadram nestes 
requisitos. E segundo a lei nº 8266/2018, sancionada em 26 de 
dezembro de 2018, pelo então governador Francisco Dornelles, 
no seu artigo 1º, parágrafo 1º “o incentivo fiscal (...) corresponde a 
até 3% (três por cento) do ICMS a recolher em cada período para 
patrocínio de projetos culturais”, sendo que o art. 3, parágrafo 4º 
define “o percentual de 100% (cem por cento) do benefício fiscal 
para o patrocínio a projetos culturais”.

Para saber mais sobre o assunto, estivemos na Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de 
Valença, onde fomos recebidos pelo Secretário e atual Vice-
Prefeito Hélio Suzano que pode nos explanar mais sobre o tema, 
deixando claro que a secretaria tem vários projetos prontos para 
serem apoiados e patrocinados por empresas da cidade:

É a grande oportunidade de o empresário pagar menos e ver o 
seu dinheiro aplicado na cidade, em eventos socioculturais que 
venham a melhorar a qualidade de vida do munícipe. Então 
a grande chance de se conseguir fomentar o desenvolvimento 
da cultura, das manifestações culturais e dos empreendedores 
culturais é através dessa lei de incentivo. E o empresário é a 
ferramenta fundamental para isso. Essa parceria dele com a 
gente, essa confiança é necessária para que o empresário de 
Valença pague menos e veja seu dinheiro aplicado na cidade. 
A Secretaria tem toda a estrutura para receber o empresariado 
e direcionar quais projetos se encaixam com a atuação de 
cada empresa. Muitas vezes o empresário, o contator não 
tem conhecimento da lei de incentivo, mas direcionaremos o 
empresário da forma correta.

Tivemos também a opinião do empreendedor cultural Luciano 
Almeida da Silva sobre a lei de incentivo. “Valença tem eventos 
culturais que atendem as situações exigidas. É justamente através 
da lei de incentivo que acredito nas atividades culturais e na 
economia criativa como um eixo central para superar a queda de 
receita que afeta os projetos culturais. Assim, conheceremos o efeito 
da Economia Criativa que traz geração de emprego (mesmo que 
seja temporário) e de renda dos setores culturais e criativos.”

Leonardo e Hélio Suzano da Secretaria de Cultura e Turismo e o empreendedor cultural 
Luciano Almeida da Silva
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18ª FEIRA DE CULTURA DA CASA 
LEA PENTAGNA. MOMENTO 
DE REFLETIR E VIVER BOAS 
EXPERIÊNCIAS

Importante evento já marcante na história cultural da cidade, 
a Feira de Cultura da Casa Lea Pentagna já foi Feira Esotérica, 
ampliou horizontes e hoje traz com orgulho mais uma edição com 
admirável diversidade de temas. É essa variedade o ponto alto da 
edição, que agradará um grande público carente de eventos que 
agregam valores à construção e desenvolvimento do ser. 

Com entrada franca, a doação de um quilo de alimento não 
perecível ao Lar Meimei, palestras, shows musicais, exposição e 
venda de artes plásticas e artesanato, sorteio de brindes, lua cheia e 
uma cantina de dar água na boca, a feira terá diversos atendimentos 
em um ambiente convidativo para lá de único e ideal em meio à 
natureza.

Dilma Dantas, diretora de eventos, ressalta os objetivos da Feira, 
que vão de encontro aos desejos de Lea Pentagna, de transformar a 
Casa num local irradiador de arte e cultura.
 - A proposta é apresentar assuntos bem variados para que 
as pessoas possam adquirir novos conhecimentos. O tema deste ano 
é “tempo de travessias, um mundo sem fronteiras”, pois o mundo 
está muito desorganizado e a gente precisa mudar para termos uma 
qualidade de vida melhor. Escolhemos esse tema, pois cada um de nós 
precisa atravessar caminhos quando estes não estão bons para outros, 
que, pelo menos acreditamos serem melhores. Um mundo onde as 
pessoas precisam ser respeitadas, onde não tenhamos desavenças de 
religião, política, pois somos todos humanos, iguais, e é preciso que o 
mundo seja mais solidário, mais fraterno. Para termos um mundo 
melhor devemos preservar os seres humanos, os animais e o planeta.

E continua, destacando o papel de protagonismo de cada indivíduo. 
 - Além de ser um evento cultural, ele convida as pessoas a 
refletirem sobre suas realidades. Cada um deve fazer sua travessia 
e os palestrantes instigam as pessoas a buscarem novos caminhos e boas 
influências. Ou a gente muda, ou o mundo poderá afundar ainda mais. 

PALESTRAS
Na oportunidade, estarão presentes palestrantes de várias áreas 
e regiões do país, que estudam a fundo os temas abordados e 
acreditam que podem auxiliar na transformação de mundo melhor. 
De acordo com Dilma, eles vêm com essa missão altruística.
- Eles se sentem auxiliares dessa mudança, dividindo e compartilhando 
seus conhecimentos e se propõe a virem no evento sem cobrar nada 
por isso. Os visitantes terão a oportunidade de se melhorarem como 
pessoa, conhecendo e adquirindo ainda mais conhecimento, reverem 
amigos, iniciar parcerias, conversarem sobre os temas, se encantar com 
a beleza da Casa Lea. Além disso, estamos fazendo uma homenagem 
singela ao Rogério Fort, com cada pessoa trazendo seu alimento para 
doarmos ao Lar Meimei. 

A programação completa você encontra nas redes sociais ou 
no próprio website da Fundação Filantrópica Lea Pentagna. 
http://www.casaleapentagna.org.br
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WESLLEY MONTEIRO: ARTISTA 
DESENVOLVE “CUBISMO 
TROPICALISTA” E ENCANTA 
MUNDO AFORA

Após as primeiras incursões na Europa, o artista Plástico Weslley 
Monteiro afirma o desejo de realizar uma grande exposição 
em 2020. Ele também revela como a arte lhe trouxe liberdade 
e o auxiliou a desenvolver um estilo próprio: o “cubismo 
tropicalista”, com influência direta do modernismo brasileiro, 
corrente que defende e se aperfeiçoa.

Weslley tem recebido mensagens e bons feedbacks de sua obra 
exposta no exterior.
- No total, onze quadros já foram expostos na Europa, Ásia e 
América do Norte e no momento estou focado em enviar algumas 
obras para os Estados Unidos, Alemanha e França. Estou feliz pela 
experiência e tem sido grandioso 
perceber que há solidariedade no 
meio artístico, ajuda de muitas 
pessoas e união, mas já planejo 
uma grande exposição individual 
para 2020.

Sobre a independência artística, 
declara.
- Antes tinha um bloqueio de não 
acreditar tanto no meu talento. 
Que a arte não daria futuro. Mas 
esse pensamento foi mudando, pois 

era um artista preso no racionalismo do cotidiano. A arte foi me 
libertando e senti que era ela que me dava felicidade. Hoje sou outra 
pessoa.
Weslley passou este ano pelo Centro Cultural dos Correios no 
Rio, participou de um workshop na Casa França Brasil e em 
breve estará em uma galeria da ONU. Este mês irá expor ao lado 
da também artista Ana Paula Dantas na 18º feira de Cultura de 
Valença. Os interessados em conhecer mais de sua obra, podem 
contatar o artista nas principais redes sociais.

Wesley Monteiro e  
Sr. Edson Cardoso 
Curador da 
AVA GALLERY 
INTERNACIONAL
Finlândia 
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NOVOS E GRANDES 
TALENTOS DE VALENÇA: 
Carlos Bruno Barbosa 

 

Por Victor S. Gomez

Independente de onde nasça, a alma do artista está onde ele a 
deposita, onde ele deposita seu amor.

 Quando leio algo escrito pelo amigo Carlos Brunno, eu o vejo em 
cada frase sua, é como se o que ele escreve fosse um pedaço dele mesmo, 
parte do seu corpo cortado e exposto, como se fosse possível que o amor ao 
que ele faz pudesse ser visível para todos.
 O professor é um exemplo para seus alunos, uma extensão da 
sua família, ambos vivem em um mesmo mundo, mas tem seus próprios 
universos particulares, podendo assim trocarem suas experiências, 
aprendendo e ensinando um ao outro.
 Ao encontrar o amigo Carlos Brunno S. Barbosa a primeira coisa 
que vejo é o seu sorriso, uma pessoa simples, de bem com a vida, um mestre 
que não se apresenta como tal, mas que se apresenta como uma pessoa 
comum, com deve ser, feliz não por ser um escritor premiado, mas por estar 
ao lado de amigos, que mesmo não querendo podem se tornar um de seus 
personagens, vivos para sempre em seus escritos, ou em seu coração.

1-Qual sua formação e quais trabalhos você desenvolve atualmente?

Minha formação é Letras (Português-Literatura) e, como professor 
atualmente na rede pública de ensino municipal de Teresópolis/RJ, 
desenvolvo trabalhos de produção Textual e Oficinas de Língua Portuguesa 
com talentosos escritores-alunos da Escola Municipal Alcino Francisco da 
Silva, na região rural do município serrano onde leciono. Além disso, como 
escritor e ‘artistativista’ cultural, organizo esporadicamente o Sarau Solidões 
Coletivas, sou criador-autor do blog “Diários de Solidões Coletivas” (https://
diariosdesolidao.blogspot.com/) e participo de diversos saraus, eventos 
culturais e concursos literários com textos meus, sempre representando a 
arte valenciana (nasci em Barra do Piraí/RJ, resido em Teresópolis/RJ, mas 
meu despertar pra poesia, pra arte escrita foi na Princesinha da Serra, minha 
cidade afetiva, logo considero-me um autor valenciano). 

2-Como escritor qual a importância do incentivo à leitura para você?

É a leitura (ativa, ou seja, com a qual você interaje com o texto lido, não 
apenas passivamente, mas adentrando no universo escrito, influenciando-se 
criticamente, interfirindo e reescrevendo/criando algo novo a partir das obras 
lidas) que fornece a base para a construção do conhecimento pleno do seu 
eu criativo e do seu eu diante dos demais eus - lembrando Lima Barreto. em 
“O destino da literatura”, a leitura nos humaniza, nos faz entrar no universo 
do outro a partir do nosso, passamos a sentir o que os personagens e eus 
líricos sentem, tornamo-nos mais conectados com o universo a nosso redor 
e, consequentemente, com nós mesmos e com o nosso estar com nossos 
outros; a leitura nos ensina a nos solidarizarmos conosco, com o outro e com 
o amor ao coletivo, ao infinito conhecimento.

3-Qual a relação de você com seus alunos? Você é um exemplo 
para eles. O que você acha disso?

Seria mais uma relação minha com eles, sem nomeação do tipo 
“alunos”. ou seja, eu aprendo com eles e eles aprendem comigo. 
Uso o exemplo da experiência artística, as minhas conquistas, 
para demonstrar o quão longe eles também podem ir (vários 
‘artistalunos’ já conquistaram grandes classificações em concursos 
literários, nos quais os inscrevi). Mais que ser um exemplo pra 
eles, quero-os como exemplos pra mim e pro mundo, penso neles 
como um legado, eles são a continuação, a manutenção do infinito 
da arte e a resistência da busca por mais conhecimento, atividades 
tão desconsideradas nessas época de extremismo, incompreensão 
e ignorância coletiva.  
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4-Há quanto tempo você participa 
do projeto Sarau Solidões 
Coletivas?

Oficialmente, com esse nome firmado, 
no dia 21 de abril deste ano, o projeto 
fez 7 anos (existe desde 2012), 
idealizado por mim.

5-Como surgiu a ideia de criar o 
Sarau Solidões Coletivas?

Há, em Valença/RJ, um celeiro 
infinito de talentosos ‘artistamigos’ 
ligados ao underground, à 
contracultura, e sempre houve, na 
cidade, as ‘jams’ naturais, ou seja, a 
união (e reunião) desses artistamigos 
em projetos coletivos que ocorriam 
naturalmente e informalmente numa 
roda de amigos nas praças, em casas particulares e até mais 
formalmente em encontros incidentais (sem necessidade de 
ensaio prévio) em eventos culturais esporádicos. Inicialmente, o 
Sarau Solidões Coletivas propôs oficializar esses encontros entre 
diversas manifestações artísticas e variados estilos, atividade 
que eu já realizava em eventos de lançamento e de divulgação 
de meus livros - o que fiz foi apenas desvincular o movimento 
à necessidade de se estar lançando/divulgando um livro novo, 
provocar mais as ‘jams’ artísticas naturais e tornar o encontro para 
a arte contracultural coletiva mais frequente e com maior evidência. 

6-Você é um escritor premiado que leva o nome de Valença 
pra todos os cantos do Brasil. Quantas e quais foram suas 
premiações?

Ih, quantas eu não sei de cabeça não e nem me preocupo em 
contabilizar de forma muito exata; são mais de 50 (devo estar chegando 
a 70, 80 premiações) - começaram desde quando eu era ‘artistaluno’ 
do Colégio Estadual Theodorico Fonseca (na época, 1995 pra ser mais 
exato, ganhei menção honrosa no V Concurso Literário Biblioteca 
Nacional Euclides da Cunha - Tema Miséria e Fome: Qual a solução?; 
agradecimentos especiais às ‘fessoras-artífices líricas’ Ieda e Selma), 
passando por finalista no Premio Internazionale Il Convivio, na Itália, 
com meu terceiro livro “Note or not ser”, vencedor do Prêmio Olho 
Vivo 2017 categoria Livro com “Foda-se & Outras Palavras Poéticas”, 
em Volta Redonda/RJ, a premiações regionais, estaduais, nacionais 
e internacionais em Resende/RJ, Barra do Piraí/RJ, Barra Mansa/RJ, 
Volta Redonda/RJ, Rio de Janeiro/RJ, Niterói/RJ, São Pedro da Aldeia/
RJ, Vassouras/RJ, Petrópolis/RJ, Ponta Grossa/PR, Porto Alegre/RS, 
Roque Gonzales/RS, Curitiba/PR, Maringá/PR, Londrina/PR, São 
Paulo/SP, Osasco/SP, Taubaté/SP, Tupã/SP, Piracicaba/SP, Santos/SP, 
São João da Boavista/SP, Belo Horizonte/MG, São Luís/MA, etc... 
Sinceramente, não sou de ficar contando premiações e/ou vantagem; 
só penso assim: ‘ah, mais um poema-conto-crônica-vídeopoema-
filho alçou voo’, fico admirando a sua trajetória lírica prodigiosa, 
desejo sempre ir mais além e sinto-me orgulhoso por levar o nome da 
cidade-poesia viva Valença/RJ a tantos lugares diferentes.
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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.

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


