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Olá querido leitor.  
Nesta edição histórica de 20 páginas, você vai conferir, dentre outras matérias, 
a solenidade de inauguração da nova sede da ACIVA, um importante marco 
para a entidade que completou dia 5 de julho de 20190, 81 anos de história. 
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. 

Acesse: www.acivarj.com.br. 

Boa leitura!  

   Tel. (24) 2453-1783

Fechamento da Edição:
11/07/2019
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INSTITUTO CRN e EXCELLENCE 
CLINIC – QUASE 30 ANOS 
DEDICADOS À SAÚDE BUCAL
A coluna Minha Empresa deste mês visitou o Instituto CRN e a Excellence 
Clinic, um empreendimento completo na área de Odontologia, e que no 
ano próximo completa 30 anos de existência em nossa cidade. 

O conhecido Prof. Dr. Rogério Natal é proprietário da clínica, que 
conta com excelentes consultórios, dotados de equipamentos de 
última geração e profissionais especializados (inclusive familiares) que 
prestam serviços de excelência em praticamente todos os segmentos da 
Odontologia, tais como: Ortodontia, Implantodontia, Odontopediatria, 
Periodontia, Endodontia e Odontologia Estética.

A sigla CRN, muito conhecida em nossa cidade, foi concebida nos anos 
80 pelo próprio Dr. Rogério, quando deu início às atividades de um 
cursinho destinado a preparar estudantes para os exames vestibulares. 
O Cursinho Rogério Natal (CRN), desde aquela época, já se destacava 
positivamente através da aprovação constante de seus estudantes 
nas mais renomadas universidades do país. Em 1990, após se formar 
dentista e ingressar como professor na Faculdade de Odontologia de 
Valença, Dr. Rogério resolveu dedicar-se somente à profissão de carreira 
e criou o Instituto CRN /Excellence Clinic. 

No entanto, a didática, que lhe é peculiar, não o abandonou. O Instituto 
CRN lhe proporciona, e a outros colegas, a oportunidade de ministrar 
palestras, participar de workshops e de cursos de aperfeiçoamento 
destinados a estudantes e profissionais da Odontologia, dispondo de 
estrutura impecável para atender aos seus alunos.

O Instituto conta, hoje, com 4 profissionais especializados, 4 consultórios 
totalmente equipados, além de um centro próprio de esterilização do 
instrumental utilizado nas intervenções. Possui, também, ampla sala de 
aula dotada dos mais modernos recursos multimídia. – “Posso garantir 
que, aqui em Valença, com o Instituto CRN, temos uma Odontologia de 
ponta, que não fica atrás de outros grandes centros”, afirma o Professor 
Dr. Rogério Natal.

Ainda sobre empreendedorismo, Dr. Rogério garante que o 
segredo do sucesso se fundamenta em “1% de inspiração e 
99% de transpiração, na realização de trabalho sério, com ética, 
e disposição de fazer sempre o melhor que se pode fazer, ser 
diferente, pensar mais no seu trabalho do que no trabalho dos 
profissionais concorrentes e lembrar, sempre, que existe espaço 
para quem trabalha com competência”.

Professor Rogério citou, ainda, a importância da presença da 
ACIVA em Valença, nestes 81 anos de história, destacando-a 
como instituição que sempre apoiou a indústria e o comércio. 
No seu entendimento, a ACIVA tem-se revelado como entidade 
fundamental para a manutenção da força empreendedora do 
município, com vista ao seu constante crescimento.

Feira Valença Liquida Show,
Conforme a reunião com expositores em abril, do corrente ano, informamos que ficou decidido pela diretoria, em consenso com os mesmos que, 
por estar o modelo da feira desgastado, sem perspectiva de mudanças neste mesmo local, e pelo compromisso da ACIVA em concluir a nova sede 
(e recuperar em um período razoável as reservas financeiras), não ter condições de subsidiar grande parte das despesas da feira, como era feito, 
não será realizada a feira este ano. 
Estaremos fazendo um estudo de novo modelo, novo local e estrutura, com novos atrativos de outros setores também, com muitas novidades para 
os expositores e público, para a próxima edição.
Agradecemos a compreensão de todos e esperamos poder continuar contando com a sua participação, que é muito importante para a concretização 
de todas as propostas.
    Atenciosamente,         
       Diretoria ACIVA

Nota de Esclarecimento ACIVA

Da esq. p/ dir.: Dr Vitor Natal (Bucomaxilofacial, 
Implantodontista, Especialista em Harmonização 
Orofacial); Thalia (secretária);  Dr Eduardo Natal 
(Ortodontista, Especialista em armonização Orofacial) ; 
Dr Rogerio Natal (Periodontista, Implantodontia, Mestre 
em Reabilitação Oral, Doutor em Clínica Odontológica) 
; Dra Renata Carvalho (Endodontista, Odontopediatria); 
Fernando Natal (Acadêmico de odontologia)

A ACIVA parabeniza o empreendedor e toda a equipe do 
Instituto CRN e Excellence Clinic pelo brilhante trabalho 
realizado em prol da saúde bucal de seus pacientes. 

Para entrar em contato com a clínica ligue (24) 2452-4057 
ou (24) 98874-6563. O endereço é Rua Vito Pentagna, 162 - 
Benfica, Valença/RJ.
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ACIVA 81 ANOS.UMA 
INSTITUIÇÃO PRONTA 
PARA O FUTURO
O dia 05 de julho de 2019 é uma data histórica para a ACIVA 
(Associação Comercial e Industrial de Valença/RJ), pois além de 
comemorar os 81 anos da instituição, também é o dia da abertura 
oficial de sua nova sede.  

A diretoria, prezando pelo bem estar dos convidados, que seriam 
muitos, dentre associados, parceiros e outras instituições públicas 
e privadas, decidiu realizar a inauguração em dois momentos, para 
que todos pudessem participar. Durante o dia recebemos visitas, 
recepcionadas pelo mesmo buffet. 

Durante a noite,  realizou-se, no novo salão nobre, que recebeu o 
nome do   ex- presidente Wellington Conceição Elias, a solenidade de 
inaguração, conduzida pelo Presidente Sebastião Vieira, sua Diretoria 
e seu Conselho Fiscal.  

Estiveram presentes na solenidade ilustres personaldiades tais como 
o Deputado Federal, Luis Antonio Correia; representando a Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Valença,Luis Manuel Jordão Elias Gomes; o 
1° Esquadrão de Cavalaria Leve - Esquadrão “Tenente Amaro”, Ten. 
Cel. Cav. Angelo Moreira Carnaval; Sindicato do Comércio Varejista 
de Valença, Sr. Marco Antonio Gonçalves;  Presidente da FACERJ, 
Sr. Jesus Mendes Costa;  Secretária Municipal de Administração, 
Denise de Jesus Silva Souza;  Secretária Municipal de Educação, 
Maria Aparecida de Almeida; Vice Prefeito,  Helio Suzano; Prefeito 
Municipal, Luiz Fernando Furtado da Graça;  Câmara Municipal 
de Valença, Pedro Graça, Rafael de Oliveira Tavares, Fabio Antonio 
Jorge (Presidente), Elio Vinicio de Carvalho (Diretor); Fundação 
Educacional Dom Andre Arcoverde, Presidente Antonio Carlos 
Dahbar Arbex;  Câmara Municpal de Rio das Flores, Militão Fabiano 
A de Magalhães Netto; Insituto Cultural Visconde do Rio Preto. Dr. 
Mário Cupello; Academia Valenciana de Letras/Jornal Local, Gustavo 
A. de Barros; Prefeito Municipal de Rio Preto-MG, Inacio de Loyola 
M Ferreira; CRC Conselho Regional de Contabilidade Barra do Piraí, 
Delegada Maria Elisabeth Cunha; 22º Grupamento Militar Corpo de 
Bombeiros Volta Redonda, Comandante Ten. Cel. Valério Jannuzzi; 
Associação Com. Ind. Agrop. de Volta Redonda, Sergio Martins 
Vieira; Associação Com.Ind. Agrop. de Vassouras, Rogério Miranda 
da Cunha; Dr. Marcelo Ricardo Américo dos Reis, Presidente do 
Sindicato Rural de Rio Preto-MG.

Também estiveram presentes, para comemorar este importante 
aconteceimento da entidade, ex-presidentes, empresários associados, 
representantes de vários setores público/privados do município, amigos, 
familiares e a imprensa local e regional.

Agradecemos a presença de todos e em especial ao Prof. Antônio Carlos 
da Orquestra de Cordas “Jardim Valença” que abrilhantou a abertura da 
solenidade, também ao “Aroma” Buffet , Claudia Duque e sua equipe, ao 
fotógrafo Diego Souza, à emissora Band Rio-Interior na pessoa do Taí 
Braz que, com maestria, fez a cobertura do evento, ao Cerimonialista 
Sandro Henrique, à mestre de cerimônias Lola Tardem e à Holliday 
Produções pela montagem do som e ilumicação.  

Foi, sem dúvida, uma noite especial, que entra para a história da ACIVA 
como um marco desta importante instituição da cidade que se consolida 
cada vez mais como a força empreendedora de Valença e região. Confira 
alguns momentos inesquecíveis desta importante data.
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O Ex-Presidente Miguel Augusto Pellegrini na frente do Memorial da 

ACIVA que leva o nome de seu pai, o Sr. Floriano Pellegrini

Momento em que a mãe Heloísa Conceição Elias descerrou a placa em homenagem ao 
filho Welington Conceição Elias, que leva seu nome no novo salção nobre da ACIVA
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Ex-Presidentes são homenageados

Nova Sede da ACIVA é abençoada 

José Carlos Reis

Rogério Graça

Delegada do CRC 
Conselho Regional de 
Contabilidade de Barra do 
Piraí, Elizabeth Cunha, faz 
homenagem ao presidente 
Sebastião Vieira

Welington Conceição Elias 
(representado pelo irmão Wallace Conceição Elias)

Miguel Augusto Pellegrini Luiz Manuel Jordão Elias Gomes (Maneco)

Solinéia Maria Furtado da Graça 
(representada pelo irmão Fernandinho Graça)

A solenidade também contou com a presença do Pastor Paulo Sérgio Gonçalves e do 
Padre Juvenal Aranha Neto que puderam abençoar a nova sede da ACIVA proferindo 
lindas palavras de sabedoria e por quem nós agradecemos de todo nosso coração.

Foram homenageados com uma linda placa de honra ao mérito os ex-presidentes da 
ACIVA, que certamente foram muito importantes para a conclusão deste importante 
passo que a associação dá em direção ao futuro.

Discurso do Presidente da ACIVA
Sebastião Vieira

Prezado Doutor Luiz Antônio Corrêa, deputado federal;
Prezado senhor Luiz Fernando Furtado da Graça, prefeito Municipal; 
Prezado senhor Jésus Sebastião Mendes Costa, presidente da Federação 
das Associações Comerciais do Estado do Rio de Janeiro.
Prezado senhor Fabio Jorge, presidente da Câmara Municipal de Valença.
Demais autoridades e representantes das instituições aqui presentes; 
senhoras e senhores associados; companheiros de diretoria e equipe de 
trabalho, público presente,  BOA NOITE.

Agradeço à Deus, por este momento ESPECIAL.
Agradeço, também, à minha família: minha esposa Vânia, meus 
filhos, meus irmãos e em ESPECIAL, à minha mãe, dona Carmélia 
Durço Vieira.

A todos os presentes, nosso muito obrigado pelo prestígio que nos 
concedem, nesta noite HISTÓRICA, para nossa agremiação.

Há exatos 81 anos, precisamente às 20 horas do dia 5 de julho de 1938/ 
um grupo de visionários, liderados pelos comerciantes Floriano Augusto 
Pellegrini, Benjamin lelpo e Joaquim de Mello Antunes decidiram criar 
uma associação que representasse os empresários do comércio e da 
indústria, de nossa cidade. Daquela iniciativa pioneira, edificaram-se os 
nossos alicerces. E fruto, em grande parte, de nossa união e do espírito 
associativo, implantado por gerações/ nestes 81 anos de vida, muitas 
realizações e conquistas aconteceram.
 
E, naturalmente, nossa Associação Comercial e Industrial de Valença 
ocupou importante PROTAGONISMO no desenvolvimento empresarial 
e social de nosso município.

Hoje, para orgulho de todos que por esta instituição passaram, 
comemoramos mais um aniversario de sua fundação. E com motivos de 
sobra para comemorar. A presente inauguração, deste que foi o sonho 
acalentado de várias diretórias, tornou-se agora realidade. Estamos 
entregando aos nossos associados e à cidade de Valença UMA NOVA 
PERSPECTIVA. Nossa entidade renova-se neste novo endereço, fruto 
do desejo de melhor acolher nossas necessidades, Um novo espaço físico, 
devidamente equipado, será, daqui para a frente nossa nova realidade que 
há tanto tempo merecíamos.

A construção de uma nova e moderna sede, enfim, está consolidada. E 
isso só nos foi possível, porque vocês MEUS AMIGOS ASSOCIADOS, 
acreditaram na capacidade de nossa equipe.

Tenho a grata satisfação de, neste momento, conviver com os ex-
presidentes que aqui estão ou estiveram presentes, visitando nossas obras: 
José Carlos Reis, Miguel Pellegrini, Maneco Gomes, Rogério Graça, 
Solinéia Graça e Wellington Elias. Vocês avalizaram a nova sede da 
Associação Comercial e Industrial de Valença.

E por que uma nova sede? Tendo o terreno conquistado por gestões do 
passado, coube ao presidente Wellington Elias iniciar as obras da tão 
almejada nova sede, em sua gestão. Momento em que tive a honra de ser 
seu vice-presidente. 
Finalizada sua gestão, ao sucedê-lo na presidência, ele só me pediu 
que concluísse esta obra. Presidente Wellington, A MISSÃO ESTÁ 
CUMPRIDA.

E assim foi que tivemos um foco, buscando atingir o ideal manifestado 
pelo presidente que nos confiou a missão de dar à instituição um novo e 
edificante patamar, onde pudéssemos oferecer conforto e tranquilidade, 
permitindo aos associados sentirem e entenderem melhor, o que é e a que 
se destinam os trabalhos realizados pela nossa instituição. 

Agora, decorridos aproximadamente três anos das obras, RESSALTE-SE, 
empregando apenas recursos próprios, conseguimos. O sonho está de pé, 
para o orgulho dos que nos antecederam e que plantaram esta semente.

A marca deste novo espaço é contemporânea. Para tal, procuramos dispor 
das melhores SOLUÇÕES ECOLÓGICAS. Cisterna de captação de águas 
pluviais, reutilizadas nos vasos sanitários, sistemas de fossa séptica. 

No futuro próximo, energia fotovoltáica e com isso, a Aciva será, 
creio que, senão a única, uma das primeiras instituições do Brasil, 
ecologicamente à frente.

É bom que se lembre que nossa associação, hoje, mais do que nunca, 
é uma entidade reconhecida e respeitada, dentre todas as demais co-
irmãs do Estado. Atualmente, tenho a honra de ocupar uma das vice-
presidências executivas da Federação das Associações Comerciais do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Confesso que me orgulho muito de ter sido o primeiro presidente da 
Aciva a ocupar tal função. Posição que compartilho com os demais 
presidentes da instituição, construtores, como eu, desta bela página de 
nossa história.

Finalizando, quero tecer alguns agradecimentos finais.
Ao doutor Luiz Antônio, pelo apoio. É provável que vocês não saibam, 
mas estou aqui, muito em função dos insistentes aconselhamentos dele, 
quando eu ainda tinha dúvidas se era o melhor a fazer.

À nossa Comissão de Obras, com a qual pude contar com o apoio de 
nosso vice-presidente, José Mauro Moraes, e de nosso tesoureiro, Paulo 
Fernando de Oliveira o “Nanando”, a quem agradeço. Obrigado amigos!

Agradeço, também, a dedicação dos profissionais: engenheiros, 
arquitetos, pedreiros, serventes e eletricistas que passaram por aqui. 

Em especial, ao senhor João, mestre de obras. Destacando, ainda, 
as arquitetas Sonia Rachid e Ana Monteiro pelo “glamour” e o 
bom gosto empregado, já na reta final. E, por fim, quero agradecer 
a uma profissional que foi tudo nesta obra. Sempre presente, nessa 
empreitada e que dividiu conosco os bons e os maus momentos, 
que atravessamos nesta caminhada. Naomi Horita, obrigado por 
seu comprometimento e a liderança de sua eficiente equipe de 
trabalho. Você tem o nosso respeito, o meu e o de minha diretória. 
E será sempre, nossa eterna secretária.

E para terminar, meu muito obrigado a todos os presentes que 
atenderam nosso convite, para brindar conosco esta conquista que 
muito nos engrandece e nos faz imensamente felizes.

Parabéns Aciva! Parabéns Valença! Parabéns a todos nós!
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NOVA DIRETORIA  
TOMA POSSE NO  
CONSELHO MUNICIPAL  
DE TURISMO
No dia 10 de julho, no auditório da nova sede da 
ACIVA, foi empossada a nova diretoria do Conselho 
Municipal de Turismo, presidida pelo associado 
Alexandre Morais, sócio-proprietário da empresa 
BR-Val. O atual diretor de assuntos corportativos 
da ACIVA, Luiz Henrique Magalhães, agora 
também faz parte como membro do Conselho. 

É a ACIVA  sendo bem representada neste 
importante instrumento que pretende discutir o 
desenvolvimento integrado de ações que visam 
consolidar a atividade turística como importante 
motor do desenvolvimento econômico, cultural, 
social e ambiental do nosso município. Parabéns à 
nova diretoria do Conselho.

Sebastião Vieira, Alexandre Morais e  Luiz Henrique Magalhães

Naomi Horita
Mensagem da Gerente Administrativa

 Em novembro de 1991, ingressei na Associação Comercial e Industrial de 
Valença, sob a presidência do Sr. José Carlos Reis. Nestes vinte poucos anos foram 
muitos momentos de aprendizado, alguns descontentamentos, que fazem parte 
de nossas vidas. Agradeço a todos que de alguma forma contribuíram para o meu 
crescimento profissional e pessoal, um agradecimento especial ao Sr. Ademir Tavares, 
então gerente na época, sempre prestativo e disposto passar seus ensinamentos.

 Cada presidente, em seu tempo, pode realizar o que lhe foi possível realizar, 
e para a felicidade de todos foi possível a concretização, com a colaboração de cada 
um, a nova sede, que hoje inauguramos. E é com muita satisfação que posso dizer que 
pude participar de cada etapa, cada detalhe para que tudo ficasse belo e funcional, 
fazendo parte desta história.

 Parabéns a todos e muito obrigado a família por compreender as ausências 
e ao Sebastião Vieira e Solange Carvalho pelo reconhecimento de nossa dedicação e 
também a minha equipe: Julsemara de Andrade, Alessandra Ielpo, Lucas Moreira, 
Diogenes dos Santos, Jonas Gonçalves e Renato Pereira que sempre nos bastidores, 
mantém tudo em perfeita ordem. Muito obrigada a todos. Seja Forte, Seja ACIVA!!!!

Solange Carvalho
Discurso da Diretora de Assuntos Corporativos

 Boa noite, Senhoras, senhores, diretores, conselho fiscal e 
autoridades aqui presente. O sentimento que envolve nossos corações nessa 
noite é de muita alegria. O sonho se materializa e a asssoc. Comercial e 
industrial de valença, ganha hoje um nova sede. Se fortalecendo ainda mais 
como a instituição representativa do comércio e da indústria valenciana. A 
inauguração desta sede reveste-se de amplos e especiais significados.
 Dentre eles: Oferecer ao associado um ambiente favorável ao 
desenvolvimento de ações e projetos destinados ao crescimento econômico 
de seus negócios, bem como de nossa cidade. Um local totalmente planejado 
para oferecer ao associado melhor mobilidade, funcionalidade e conforto. 
Além de ser a mais moderna sede das associações do estado do rio de janeiro.
 A solenidade desta noite é um marco histórico nos 81 anos de aciva 
e principalmente um marco para essa diretoria, da qual muito me orgulho de 
fazer parte.  Em 05 de julho de 1938, há 81 anos, numa noite da gala como 
esta, comerciantes valencianos se reunem as 20 hs na sociedade italiana de 
beneficencia localizada a rua saldanha marinho, no intuito de construir e 
organizar a associação comercial de valença. 

 O Sr. Benjamim Ielpo convidou para presidir os trabalhos 
o sr joaquim de mello antunes, que assumiu a presidência. Homens 
de bem, com visão empreendedora. Já identificavam a necissidade de 
se reunirem e unirem para acharem soluções para os problemas da 
época. Já dizia o então presidente no discurso de posse: – E preciso 
ser bastante corajoso para ser comerciante nos dias de hoje. Quantos 
sacrifícios se sujeitam para poder fazer face aos compromissos 
profissionais e aos onus fiscais.
 Podemos constatar que a situacao é bem semelhante a que 
vivemos nos dias atuais... Prezados, a diferença entre o impossível e 
o possível está na determinação. E foi exatamente o que não faltou a 
todos os envolvidos neste grandioso projeto. A concretizaçao de um 
sonho vem sempre acompanhada pela presença de pessoas marcantes.
 Peço licença para falar da pessoa marcante, nosso presidente 
sebastião vieira. Tudo isso só foi possível pela sua coragem, pela sua 
maneira peculiar de liderar. Ouvindo, dando liberdade e confiando em 
seus diretores. Merece todo louvor pelo seu empenho. Dedicando-se 
incansavelmente por essa e outras causas da aciva. Foi preciso muitas 
reuniões, momentos tensos, chegava ficar vermelho, muitos cabelos 
brancos, com certeza adquiriu. Deu seu máximo, fez o que podia e 
não podia para que hoje pudessemos estar aqui. 

 Pelas horas incansáveis doadas a essa obra e pela 
concretização desse projeto, Nosso muito obrigada!  “Por trás de 
um trabalho bem feito sempre existe uma equipe bem entrosada e 
empenhada”.
 Ao seu lado sempre aconselhando e apoiando, seu vice 
josé mauro, amigo de todas as horas, carismático.... Luiz henrique, 
parceirão, calmo, alegre. Mediando os momentos tensos quando 
principalmente era a hora de gastar e gastar... Mas lá estava o 
nanando, nosso tesoureiro. Preocupado em ser transparente, seguro 
e muito resposnsável nas finanças.
 Levi e Eduardo... Nosso carinho a todos os colaboradores 
da aciva, em especial a “naomi”, que atuou em todas as fases da obra, 
cobrando, fiscalizando, lutando como todo japonês pela qualidade 
dos serviços, para que hoje desfrutemos desse momento. Com 
certeza não faltou a essa diretoria fantástica e aos colaboradores: 
União, lealdade, responsabilidade, foco, desprendimento, respeito e 
diálogo. Cada um de vocês reperentam uma pequena parcela nesse 
maravilhoso resultado final. Encerro afirmando, nenhum de nós 
somos tão bons, quanto todos nós juntos...
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O SUCESSO DO NEGÓCIO 
DEPENDE DE UMA BOA 
GESTÃO DE EQUIPE

FESTIVAL INVERNO 
MUSICAL LEVA MÚSICA 
INSTRUMENTAL  
A VALENÇA Veja como o correto gerenciamento de pessoas permite captar 

bons profissionais e melhorar o rendimento da empresa

Você organizou a abertura de sua empresa, montou toda a estrutura 
com perfeição, fez todo o planejamento futuro e montou uma excelente 
campanha de divulgação. Parece que está tudo completo, não é mesmo? 
Mas para seu perfeito funcionamento ainda falta um item essencial, seus 
braços, as pessoas que vão te apoiar, ou seja, sua equipe.

Nenhuma empresa funciona sem seus colaboradores. Essas pessoas 
são responsáveis pelas vendas, contatos diretos com os clientes e 
também organizam o dia a dia. Independente do porte da empresa, 
os funcionários precisam ser estimulados a se sentirem importantes e 
essenciais. E para isso, uma gestão correta é essencial.

O empresário precisa sempre criar ideias inovadoras de 
motivação, para seu negócio e para sua equipe. A correta escolha 
de seus profissionais (onde cada um trabalha com o que se sabe e 
gosta), treinamento e valorização de cada profissional com suas 
particularidades, geram funcionários satisfeitos e isso é convertido 
no desenvolvimento da empresa.

 O Festival Inverno Musical, evento cultural que é realizado 
há 4 anos na cidade de Valença, na região Sul-Fluminense, terá 
início no próximo dia 19 de julho. Organizado pela Orquestra do 
Jardim Valença, o Festival trará para a cidade apresentações de 
diversos grupos instrumentais e bandas de renome. Nesta edição – 
a 4ª -, o evento contará com a participação da Banda de Música da 
AMAN, da Orquestra de Juiz de Fora e da soprano Kezia Mineta, 
entre outras atrações. A Orquestra do Jardim Valença também se 
apresentará, com várias formações de seus integrantes. O evento é 
totalmente gratuito.

O Festival Inverno Musical acontecerá de 19 a 28 deste mês.  

No dia 19, a abertura é às 19h, com a apresentação da soprano Kézia 
Mineta e da Orquestra do Jardim Valença, na Capela da Santa Casa 
de Misericórdia. Formada pela UFRJ, Kézia administra escola própria 
de música em Miguel Pereira. A soprano faz shows de músicas da 
Broadway e se especializou no repertório italiano. A Banda Sinfônica 
da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) se apresenta no dia 
21, às 10 horas. Criada para desenvolver o espírito e cultura militaristas, 
tem variado repertório que se estende do erudito ao popular, do 
sinfônico ao marcial, realizando retretas, concertos e apresentações das 
diversas formações musicais. 

No mesmo dia, às 19h, acontecerá a apresentação da Orquestra Juiz 
de Fora, que nasceu em 2018. Tem como uma de suas características 
é a de levar arte a todos, apresentando programas ecléticos com 
dinâmica interativa diferenciada que busca atrair a atenção de 
público diversificado, atingindo diferentes idades e gostos musicais.  
A Orquestra tem como base o repertório erudito e a música brasileira. 
Em paralelo a isso, trabalha também com trilhas sonoras de filmes e 
seriados, além de músicas nacionais e internacionais.

Inovações e tendências
Com a rotina de trabalho cada vez maior, ficou evidente a 
necessidade de dividir o trabalho diário ao ambiente familiar. A 
empresas para não perderem bons profissionais e também não 
terem o faturamento reduzido, passaram a ofertar novas opções 
de trabalho, ou seja, horários flexíveis, home office ou ainda com 
ambientes mais amplos e agradáveis.

Separamos algumas dicas básicas que fazem toda a diferença no 
ambiente laboral:

• Procure ambientar o local de trabalho que seja confortável para 
toda a equipe e de forma que trabalhem de maneira colaborativa, 
estimulando a socialização.

• Para tentar conciliar trabalho e família, trabalhar de casa já é 
tendência mundial. Dessa maneira, os funcionários fazem seus 
horários de forma que atenda a empresa e a família, além de 
contribuir com a mobilidade urbana, já que não há deslocamento 
até o trabalho.

• A figura de um supervisor já não é obrigatória. Cada um sabe 
quando e o que entregar. Com isso, cada um organiza a entrega 
de seu projeto, conforme sua demanda. Como exemplo, os 
representantes de marcas ou produtos.

• Crie estratégias para treinar líderes que posicionem a empresa 
de maneira criativa.

• Aproveite os talentos. Faça com que os perfis de aprendizagem 
(estagiários) para saiam capacitados para os mais diferentes 
setores.

• Estimule a coparticipação, onde o sócio quotista deve ser 
remunerado pelo empenho e a produtividade.

• Precisa capacitar a equipe? Então porque não deixá-los à 
vontade? A internet está aí para nos ajudar. Crie cursos online 
onde cada um pode salvar os arquivos e assistir onde e no 
horário que se sentir melhor.

Aperfeiçoar

Mas, como se motivar e motivar os demais? Capacitação é essencial. Leia 
estude e transmita isso à sua equipe.

Defina e distribua as funções de cada um, de acordo com o perfil de cada. 
Estimule o trabalho em equipe e coordene de modo que o funcionário 
sinta prazer, não só pelo salário, mas pelo prazer em atender. É importante 
saber que demissões são sempre ruins, pois além dos custos ainda tem o 
fator readequação de novas pessoas.

Com isso, faça com que os seus funcionários se sintam membros da 
família e se empenhem na maior lucratividade. Invista em promoções 
por desempenhos, cursos de capacitação e aprimoramento e em 
bem estar no trabalho com ambientes adequados para trabalho e 
convivência entre colaboradores.

Por Paulo Henrique Nobre

Orquestra de Juiz  de Fora

Quarteto Jardim Valença

Orquestra Jardim Valença

Five Brass
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DILMA DANTAS MOREIRA 
MAZZEO, Diretora de Eventos 
da Fundação Lea Pentagna

 

Por Victor S. Gomez

ENTREVISTA

É no passado que se alicerçam as bases para o futuro. O que de 
ruim e de bom for feito se refletirá para sempre pela eternidade. 

 Quando a Srª Lea Pentagna criou a Fundação Lea Pentagna, ela 
depositou ali todo seu amor por sua cidade, pelas pessoas e por tudo que 
ela deixou para que a cultura e a arte fossem propagadas para sempre em 
Valença. Mas ela não tinha certeza que isso aconteceria da forma como ela 
imaginava, ela não tinha ideia de quem assumisse essa instituição seguiria 
em frente, que pessoas de bem e altruístas levariam a diante o seu desejo. 
Hoje os que comandam essa instituição, Seu Presidente, Gilberto Monteiro 
e a Diretora de Eventos, Dilma Dantas Moreira Mazzeo, se esforçam no 
dia a dia da instituição, para que a proposta da Srª Lea Pentagna não 
desapareça, que a arte e a cultura não deixem de ter o poder transformador, 
e que esse trabalho não perca seu objetivo maior: Levar conhecimento para 
cada vez mais pessoas. Se depender do esforço desses abnegados Diretores 
e voluntários que tanto trabalham, esse projeto seguirá adiante para 
sempre.
 Nosso desejo em fazer o melhor, nosso esforço em transformar 
situações que muitos acreditam como impossível, é o que faz com que 
sigamos adiante, com que tenhamos força para realizar o mais difícil 
dos projetos. Você não precisa que ninguém acredite, basta que você 
acredite e não pare nunca.

1- Qual a avaliação que a senhora faz do tradicional 
evento Feira Cultural?
 A Feira de Cultura realizada pela Fundação Lea Pentagna vem 
sendo realizada há 18 anos e já se tornou uma tradição em nossa cidade e 
a cada ano ela vem melhorando, tentando ampliar seu público e buscando 
novos assuntos para serem abordados, mas nós achamos que é muito pouco 
em relação ao que as pessoas poderiam aproveitar. A Feira de Cultura é 
um evento gratuito, que contém uma gama enorme de assuntos, e que 
atende a gostos diferentes, mas achamos que o interesse pela feira ainda 
é muito pequeno.

2- A senhora tem sentido algum crescimento na frequência 
de pessoas no evento?
 Nós sentimos que ainda não existe uma paixão grande 
pela Feira, apesar de estarmos sempre tentando inovar, trazer 
novos assuntos, sentimos que apesar de termos um grupo de 
frequentadores assíduos e de conquistarmos novas pessoas, ainda 
falta algo que atraia mais pessoas para o evento.
Todos os anos após a Feira, fazemos uma avaliação, esse ano ainda 
não fizemos, mas tenho notado um crescimento de jovens que 
vem assistir as palestras, e falando nisso, esse ano conseguimos um 
grupo de jovens estudantes de medicina que se interessaram em 
falar sobre as matérias que agora o SUS incluiu como tratamento 
para a população, a medicina integrativa.
“Medicina Integrativa é a prática da medicina que reafirma a 
importância da relação entre o paciente e o profissional de saúde. 
Ela é focada na pessoa em seu todo, informada por evidências 
e faz uso de todas as abordagens terapêuticas adequadas, com 
profissionais de saúde e disciplinas para obter o melhor da saúde e 
cura (health and healing).”
Todos os anos, pensando nos jovens, nós procuramos trazer grupos 
musicais que atraiam essa parcela da população que gosta desse 
tipo de segmento musical.

3-Muitos voluntários ajudam na organização do evento. Qual 
a importância desses voluntários na organização desse evento 
e no dia a dia da instituição?
 A Fundação Lea Pentagna não possui uma equipe de 
voluntários fixa, apenas algumas pessoas abnegadas que quando 
podem nos auxiliam nas tarefas de organização de eventos. Aqui os 
contamos com o trabalho da conselheira Leila Silva, que me ajuda 
em um trabalho importantíssimo na Feira de Cultura, que começa 
alguns meses antes da Feira e que se estende até um pouco depois 
do término do evento, com os agradecimentos que fazemos a todos 
os palestrantes, patrocinadores e apoiadores da Feira e também 
contamos com o trabalho voluntário da amiga Ena Jannuzzi.

4- A Fundação Lea Pentgna é bem conhecida pela população de 
Valença. Esse conhecimento se traduz em números? É grande ou 
pequeno o comparecimento da população de Valença aos eventos?
 A fundação Le Pentagna é aberta a população de Valença e a 
turistas, que querem visitar o Museu Casa, durante a semana, aos domingos 
e feriados, e percebemos que o movimento vem crescendo há algum tempo. 
Recebemos visitas de São Paulo, Rio de Janeiro, grupos da região de Valença 
e municípios vizinhos, Miguel Pereira, Vassouras, Rio das Flores e outros. A 
Casa é razoavelmente visitada, mas sentimos um pequeno crescimento do 
público. Um público interessante são as escolas que nos visitam durante a 
semana, são escolas de Barra do Piraí, Volta Redonda, algo que não acontecia 
muito, que agora vem melhorando. As escolas de Valença costumam vir 
visitar à Casa, mas ainda é um número bem reduzido. Seria interessante que 
as escolas se interessassem mais pelo evento, que funciona também durante 
dois dias da semana, até mesmo a faculdade poderia trazer alunos durante 
a semana, pois temos palestras à noite. 

5- A Fundação Lea Pentagna tem o reconhecimento merecido pela 
população de Valença, pelas empresas e pelo governo municipal?
 A Fundação Lea Pentagna tem um reconhecimento geral por parte 
do município, somos reconhecidos pelos distritos, mas seria muito bom 
um aprofundamento entre as Secretarias e a instituição, para uma melhor 
divulgação desse trabalho. Com empresas é muito boa nossa parceria, e 
é por causa dessa parceria que se torna possível a realização da Feira de 
Cultura e outros eventos que fazemos aqui. Se for possível gostaríamos de 
agradecer a todos os patrocinadores e apoiadores que sempre estiveram ao 
nosso lado, e dizer que sem eles dificilmente poderíamos realizar nossos 
projetos. Agradecemos também ao comercio local pelos brindes que 
nos enviam e que sorteamos durante as palestras, são pequenas atitudes, 
singelas, que fazem a diferença, tornando a Feira mais atrativa e acolhedora. 
Temos também o reconhecimento da FAA, da ACIVA e de outras empresas, 
mas resta apenas um maior envolvimento da população com a instituição, 
mas isso é um trabalho longo, e que se tornará possível graças ao esforço 
e a persistência da Fundação Lea Pentagna na luta pela cultura em nosso 
município. 

Aqui um agradecimento especial à Câmara de Vereadores de Valença, 
sempre ao nosso lado, trabalhando junto com Fundação Lea Pentagna.
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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)
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

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.

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


