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Olá querido leitor.  
Esta edição de novembro é histórica. Traz como matéria de capa uma 
entrevista exclusiva, na íntegra, com o Deputado Federal eleito, Luiz Antônio 
Correa. Conheça as ideias, os projetos e o que pensa o maior representante 
político de nossa cidade e região. Você também vai conferir uma matéria 
muito interessante. Uma justa homenagem aos 80 anos do Cine Glória feita 
pelo amigo e colaborador Mario Pellegrini Cupello. Preparamos matérias 
interessantes com o objetivo de proporcionar uma leitura agradável e 
descontraída aos nossos leitores. 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 novembro. 

Parabéns!!!

01 – Reinaldo Nogueira da Cunha – Emar Calçados

           Ronaldo Cavalheiro Ferreira – Padaria Pão Quente

           Maria Helena de Paula Delgado - Valeluz

02 – Chaoqin Liang – Vitoria Liang Lanchonete

04 – Milena Paiva – Maria Vaidosa

06 – Rosa Maria Carvalho da Silva – Rádio Alternativa Sul FM

           Regina Celia Ribeiro Rocha – Box Paper

07 – Nilton Lanna Filho – Laticinio Grupiara         

09 - Robson Luiz Ferreira de Melo – Laticinio Clarice

          Leandro Raider dos Santos – Raider Academia e Conselheiro ACIVA

10 – Vagner Fagundes Coutinho – Nutri Vidas

           Nizia Nunes Carvalho – Vale Verde Auto Posto

12 – José Maria Pinheiro da Silva – Conac Contabilidade

           Marco Antonio de Souza Junior – Espaço Viver

13 – João Gameira Miragaya – Ortovale

14 – Luiz Geraldo dos Santos - Luzam

15 – Sebastião Roberto Vieira – Real Embalagens e Diretor Presidente ACIVA

          Chaoyu Liang – Vitoria Liang Lanchonete

16 –Heloisa Helena F. K. de Aquino – Lumathê

19 – Rogério Tabet de Almeida – Laboratório Marquês de Valença

           Livia Mouffron Matos – Empório Rural

21 – Heitor de Souza Lago – Cervejaria Valenciana

22 – Lair Jorge Thomé – La Maison

23 – Claudio Luis da Silva – Maia Dedetizadora 

26 – Luiz Carlos Santos Faria – Lá Na Clara

           Marilane da Costa Luiz - Contabilidade

28 – Denilson da Silva – Faculdade do Pão

29 – Levi de Ávia Filho – Valença Box Car e Diretor Secretário ACIVA

30 – Waldir José Coelho Junior – Posto JR e Conselheiro ACIVA

           Laura Alves Paço M Simões – Açougue Santa Tereza D’Avila

Novos Sócios

CLUBE DOS COROADOS
R. Dr. Figueiredo, 629 
Centro, Valença - RJ
Telefone: (24) 2453-4551
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Por Daniel Luiz Beduschi

MAIS UMA EMPRESA 
CONECTADA EM VALENÇA

A coluna “Minha Empresa” deste mês de novembro apresenta 
mais uma nova empresa estabelecida em Valença: - a “Conectando 
Experiências”, dos empreendedores Natalia Mendes Roberto Silva 
e Denis Roberto Silva. Ambos vieram do mundo corporativo e 
decidiram tomar rumo próprio em suas vidas profissionais, com 
o firme propósito de empreender.

Denis, com formação em Administração e com MBA em gestão de 
recursos humanos, sempre trabalhou na indústria, construindo 
sua carreira profissional nessa área. Natalia com formação em 
Administração, tem sua carreira profissional construída no 
sistema financeiro e com expertise em produção de eventos a 
mais de oito anos. Ambos aproveitaram todo o conhecimento 
e experiência adquiridos em bons anos de profissão e iniciaram 
as atividades oferecendo serviços de organização de eventos para 
algumas empresas. “Percebemos que esse era o caminho e neste ano 
tivemos uma ‘virada de chave’”, nos relata o empreendedor Denis.

“A ‘Conectando Experiências’ nasceu de uma visão 
empreendedora e uma vontade profunda de levar experiências 
diferenciadas, criativas e dinâmicas para cada evento realizado”, 
afirma a empresária Natália, que nos contou um pouco do que 
a sua empresa pode oferecer para as demais empresas da nossa 
cidade e região.

No que diz respeito a eventos corporativos, a empresa 
“Conectando Experiências” atua realizando atividades tais como: 
planejamento, coordenação, execução e gerenciamento, de forma 
diferenciada, operacionalizando a busca por locais adequados, 
fornecedores que ofereçam melhores preços, fluxo adequado de 
atividades e roteiro para a realização do evento, sempre buscando 
o resultado esperado pelo cliente. “Confraternizações, congressos, 
convenções, workshops e palestras são exemplos do que podemos 
realizar”, comenta Natália.

“A “Conectando Experiências” também realiza eventos sociais, 
seja uma simples festa ou uma megaprodução com shows e a 
participação de artistas famosos. Materializamos sonhos! Nosso 
atendimento é personalizado, respeitamos a individualidade 
e estilo de cada cliente, assessorando-o em todas as etapas, 
desde o “pré” até o “pós” evento, para que tudo seja inesquecível 
e impecável. São aniversários, casamentos, festas infantis, 
formaturas, festas temáticas, entre outros, nos conta Denis.

E não é só isso. A empresa atua ainda na parte de eventos 
culturais, esportivos e de entretenimento, realizando festivais, 
promovendo peças de teatro, torneios e outros eventos, tudo com 
muita criatividade para oferecer momentos surpreendentes aos 
expectadores. E esse é o sentido da empresa: proporcionar uma 
experiência única para quem participa do evento.

Recentemente, a empresa firmou uma parceria com o 
“Clube Coroados”, direcionando e gerenciando os eventos da 
sociedade, como, por exemplo, o show do cantor e compositor 
Leoni, que será realizado no dia 10 deste mês. “Quem 
comparecer ao show vai perceber um grande diferencial, 
como, por exemplo, os móveis luxuosos destinados a 
acomodar os expectadores, e muitas outras surpresas”, nos 
disse a empreendedora Natália. 

A ACIVA parabeniza os empreendedores Denis e Natália, 
apresenta boas vindas como novos sócios, colocando-se 
inteiramente à disposição para o que se fizer necessário.

Quem quiser saber mais sobre a empresa pode entrar em 
contato, acessando: www.conectandoexperiencias.com.br   ou 
enviar um e- mail para: concectando.conex@gmail ou, ainda, 
para: contato@conectandoexperiencias.com.br. 
Se preferir o whatasapp o número é (24) 99211-6145. 

Os empresários Natália e Denis

Evento realizado em Volta Redonda 
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SEBRAE  REALIZA EM VALENÇA 
CONCURSO DO MELHOR CAFÉ 
DO ESTADO

ACIVA FIRMA CONVÊNIO 
COM O CLUBE DOS 
COROADOS

O SEBRAE realizou um Concurso de Qualidade do Café 
do Rio de Janeiro, que ocorreu na Fazenda Florença, com 
apoio da Emater-Rio, do Centro do Comércio do Café do 
Rio de Janeiro e da Associação Brasileira de Cafés Especiais. 

O trabalho que tem como resultado a 
plantação de 22 mil pés de café e implantação 
de cafeteria no centro do cafezal, na Fazenda 
Florença do produtor Paulo Roberto dos 
Santos,  resgata a produção cafeeira na região. 

O primeiro concurso de café do Rio 
de janeiro, contou com produtores de 
Friburgo, Varre-Sai, Porciúncula e Valença. 

Projeto estuturante que vai aumentar 
o interesse de turistas qualificados 
para a região. Parabéns Leda Barreto 
(representante do SEBRAE em Valença) por 
esse importante projeto em nossa cidade. 

A Diretoria da ACIVA avaliou positiva a proposta 
de convênio com o Clube dos Coroados que agora 
vai oferecer descontos para nossos associados.

De acordo com a proposta, o Sócio Empresa 
(contribuinte) tem isenção do pagamento do 
valor da “jóia” e ainda conta com 15% de desconto 
nas  mensalidades, aplicados na tabela de valores 
atual do Clube. 

Associado ACIVA, essa é uma ótima oportunidade de participar do 
quadro associativo do Clube dos Coroados e obter descontos nas 
mensalidades. Aproveite que o verão está chegando e não fique fora 
dessa! Informações ligue (24) 2453.4727

TABELA DE VALORES DO CLUBE DOS COROADOS / 2018

Paulo Roberto dos Santos (ao lado) e os Participantes do Concurso (acima)
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MERCADO MUNICIPAL: 
PEQUENOS PRODUTORES, 
GRANDES MERCADORIAS
Feira de Valença espera triplicar as vendas no fim do ano

 Para muita gente, acordar cedo no domingo já é um hábito, 
uma tradição. Bom pra ver movimento, coisa diferente, galo, pintinho, 
novidades, e claro, comer pastelzinho, comprar verduras e frutas frescas! 
Literalmente fazer a Feira! Mas em Valença o mercado municipal tem 
grande movimentação também durante toda a semana. Pequenos 
e batalhadores produtores atravessam décadas de suor, dedicados à 
plantação, colheita, transporte e venda de mercadorias que não se encontra 
com frequência em qualquer canto da cidade. A busca por produtos que 
estampam bom preço e qualidade leva centenas de fregueses aos boxes 
internos e externos diariamente. De frutas, hortaliças e verduras, a roupas 
e brinquedos, a feira tem de tudo um pouco, inclusive produtos que não se 
acha com facilidade no comércio local. A expectativa para os feirantes é de 
que a venda triplique no fim de ano, já que há otimismo e positivismo na 
economia nacional para o próximo ano.
 Paulo Fernando Moraes, o popular Chico da Serra, coordenador 
do Mercado Municipal, afirma que a recente crise financeira que assolou 
o país afetou um pouco o movimento da feira, mas há boas expectativas 
para o fim do ano.
 - Esperamos que as vendas tripliquem agora em novembro 
e dezembro. O consumidor daqui é o que vem com o dinheiro em 
mãos, e não com cartão, e engloba principalmente o público de baixa e 
média renda. Há, porém, alguns empresários, donos de lanchonetes e 
restaurantes, que já têm o costume de vir periodicamente, pois sabem 
que aqui vão encontrar, por exemplo, frutas e verduras na metade do 
preço de um supermercado. Destaco também, que a origem é um fator 
determinante, pois não há uso de agrotóxicos e tudo é comercializado com 
os melhores cuidados – afirma Chico que ajuda a cuidar, armazenar e a 
informar vendedores e consumidores.

Feirantes
 Diariamente muitos comerciantes chegam já às 6h30 e 
aos domingos há a presença de muitos produtores autônomos e 
independentes, a presença de parceiros como a Coopaval, (Cooperativa 
dos Pequenos Agricultores e Agropecuários de Valença), mas no fim, 
todos são beneficiados, pois geralmente os consumidores vão com vinte 
reais e compram diversos produtos em boxes diferentes. “Todo mundo sai 
ganhando, mas só trabalha aqui quem vive e gosta disso”, afirma Chico.
 Exemplo é Marcos Gelvane e sua esposa, Josimeire. Com 
açougue na parte externa e venda extra aos domingos, ele está desde os 
dez anos de idade trabalhando na feira.
 - A gente sempre tem um aumento do movimento, mas depende 
do pagamento das empresas, do comércio, da prefeitura – afirma a esposa, 
que espera sempre os primeiros fins de emana de recebimento dos salários 
para comemorar os lucros maiores.
 Já conhecidos de todos, Carlos Bento Silva, 79 anos, e Cenira 
de Fátima Silva, 65, estão entre os que trabalham na feira há mais 
tempo. – Antigamente era lá em cima, na rua. Mudou pro primeiro 
pavimento e hoje estamos aqui. Gosto muito e desde criança vendo 
verdura e frutas - conta Cenira que esteve doente recentemente, mas 
que agora “voltou com tudo”.

 Várias curiosidades e histórias podem ser ouvidas, mas fato 
é que quem vende e quem compra na feira mora em diferentes bairros 
e localidades de Valença. Do Vadinho Fonseca, há um casal que vende 
doces há quatro anos. Adriel Teodoro e Dona Rita de Cassia aumentaram 
a produção e já planejam produtos diferenciados para o Natal.
 - Olha, a gente compra fruta mais barata, e eu faço tudo em casa. 
Fazemos doces de banana, figo, pêssego e de leite. Mas agora pro Natal já 
estou pensando em caldas, outros tipos, porque a procura aumenta né?! – 
prevê Rita.
 Lugar único em Valença, o Mercado Municipal ultrapassa as 
décadas, e sempre é uma grande atração local. Não só pelos produtos 
com preço baixo e qualidades únicas, mas também por seus personagens, 
repletos de histórias, alegrias e a simplicidade valenciana. Às vezes com 
um jeitinho caipira, às vezes com uma brincadeira mineira e às vezes 
com um belo sorriso de descendência afro. Na feira, todos os valencianos 
são iguais, seja vendendo, comprando, ou apenas passeando sentindo a 
energia local.

Serviço
Horário de funcionamento

Durante a semana: 6h30 às 18h30
Sábado: 6h30 às 19h
Domingo: 3h às 15h

Informações e dúvidas (24) 998753-220 

Açougue: Marcos Gelvane tem a esposa 
como grande companheira

Auxílio: Chico sempre auxilia produtores e 
observa os produtos 

Casal: Novidades e capricho na confecção 
caseira de doces

Variedade: Na feira opções e fartura de 
mercadorias não faltam

Carlos Bento: décadas de esforço e trabalho 
no Mercado

Fotos e Texto: Giovanni Nogueira
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 As novas gerações estão longe de imaginar como foi importante 
para o lazer dos valencianos, no final da década de 1930, o funcionamento 
de um cinema de qualidade em Valença, em uma época bem anterior à 
chegada da televisão. 
 Na maioria das cidades brasileiras o cinema começou a ser 
implantado de forma muito incipiente, primeiro em espaços abertos e 
depois em amplas salas de Teatros, como uma novidade que aos poucos 
foi caindo no gosto popular.  Assim também aconteceu com a cidade 
de Valença, quando Francisco Cupello, um jovem imigrante italiano, 
inaugurou o seu “Cine Theatro Glória” em 28/julho/1938.
 Convém abrir um breve parêntese para um registro histórico 
sobre os fatos que antecederam ao surgimento do Cine Glória de 
Valença, o primeiro a ser criado por Francisco Cupello, em seu “Circuito 
Cinematográfico Glória”.
 O local onde hoje existe o Cine Glória, originalmente era 
ocupado pelo “Theatro da Glória”, de propriedade do Sr. João Marques 
Faria, que funcionava em um prédio cujas obras de construção foram 
iniciadas em 04/05/1868, pela empresa “Companhia Regeneradora”.  Este 
prédio, em estilo de Chalé, durou até o ano de 1915/1916, quando foi 
adquirido pela Família Pentagna.  
 Mais tarde, como nos informa Leoni Iório em seu livro Valença 
de Ontem e de Hoje: “(...) José Guimarães, Domício Ariosa e Martinho 
Franck montam o Cinema Pathé, no antigo Theatro da Glória.  Em 1916, 
por iniciativa de Pascoal Jannuzzi, exibem-se, em Valença, os filmes 
americanos. Em 1921, começa o cinema diário em Valença, patrocinado 
pela empresa Jannuzzi & Ielpo, no “Cine Roma”, ainda no velho edifício 
do Theatro da Glória.  Com essa empresa os valencianos conheceram, 
em 1930, o cinema sonoro.  Novas empresas vieram suceder a Jannuzzi & 
Ielpo, como Agostinho Menezes; Menezes e Cupello; Francisco Cupello; 
e, finalmente, a atual F. Cupello & Cia. Ltda., proprietária do Circuito 
Cinematográfico Glória.(...)”
 Nessa época o Cine Roma, que já pertencia a Francisco Cupello, 
precisou ser demolido.  Cupello e seu sócio Dr. Gabriel Martins Vilela, 
construíram então, no mesmo local, um novo e moderno prédio onde 
passou a funcionar o Cine Theatro Glória, considerado à época como 
“uma das mais modernas casas de espetáculos do interior fluminense”.  
Este foi o primeiro cinema de um grande circuito cinematográfico. 
 Francisco Cupello chegou a possuir 40 cinemas em três Estados 
brasileiros: Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.  
 O Cine Glória, hoje com nova administração, continua em 
funcionamento no mesmo prédio e em menor espaço à Praça Visconde 
do Rio Preto nº 272, mantendo a mesma fachada. Em sua marquise ainda 
se lê: CINE THEATRO GLÓRIA.  
 Quando de sua inauguração, em 1938, à frente do prédio havia 
vitrines com cartazes coloridos dos filmes, além de uma bilheteria para 
venda de ingressos: sempre módicos! 
 No hall de entrada – onde os espectadores aguardavam o início 
dos filmes – encontrava-se um elegante bar e duas amplas escadas laterais 
que davam acesso ao mezanino existente no interior do Teatro.  Ainda neste 
hall, o portal de entrada para o Teatro exibia uma bela e pesada cortina de 
veludo, acrescentando, ainda mais, refinamento àquele conjunto.

 No interior do Teatro – onde além de filmes eram exibidas 
peças teatrais com atores do Rio de Janeiro – a platéia possuía um palco, 
dotado de cortinas, e 1.600 poltronas no térreo e mais 280 no balcão 
superior, proporcionando comodidade aos seus usuários.  Outros fatores 
de conforto eram: as caixas de som bem distribuídas; uma boa ventilação 
interna; iluminação indireta; e modernos projetores de filmes que 
proporcionavam boa nitidez na ampla tela colocada no palco.
 Se lembrarmos que aquele Cine-Teatro, com capacidade para 
1.880 lugares, foi inaugurado na década de 1930, quando Valença ainda 
se encontrava em sua fase de desenvolvimento socioeconômico, é de se 
valorizar a preocupação de Francisco Cupello em proporcionar à cidade 
uma confortável opção de lazer.  Não por acaso, o Cine Theatro Glória era 
considerado uma “moderna casa de espetáculos”.   
 Decorridos hoje, oitenta anos da criação do Cine Glória e 
após um período em que esteve em recesso, este cinema continua em 
funcionamento, instalado no antigo mezanino do Teatro, com duas salas 
de projeção: uma em 3D com 154 lugares e outra em 2D com 110 lugares, 
em ambientes modernos e confortáveis. 
 Seus atuais proprietários – a Família Fort Bastos – há 10 anos 
vêm mantendo as tradições do velho Glória, certamente um dos poucos 
“cinemas de rua” ainda existentes no Brasil. 
 Felizmente a “sétima arte” não parou de existir.  Muitos cinemas 
ainda são encontrados, principalmente, no interior dos shoppings das 
grandes cidades.
 Valença está de parabéns por contar até hoje, decorridos 
oitenta anos, com o seu tradicional Cine Glória, criado em 1938 pela 
visão empreendedora de Francisco Cupello. O Cine Glória, mais que 
entretenimento, é motivo de orgulho para nossa cidade.

por Mario Pellegrini Cupello (*)
80 ANOS  DO  CINE  GLÓRIA 

(*) o autor é Arquiteto, Presidente do Instituto Cultural 
Visconde do Rio Preto, Membro da Academia Valenciana de 
Letras e sobrinho de Francisco Cupello.

Fachada atual do Cine Glória 

Foto: Mário Pellegrini Cupello
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DE VOLTA A BRASÍLIA!

Qual a sua avaliação da campanha, de modo 
geral? Há algum momento marcante que você 
destacaria e diria que pode ter sido crucial para 
a sua vitória?

 Luiz Antônio - Inicialmente eu queria dizer da minha 
alegria de estar aqui na Associação Comercial e Industrial da 
nossa cidade, na presença do presidente, nosso amigo Sebastião 
Vieira, e o José Mauro, vice-presidente. Eu estou muito feliz. 
Essa eleição houve modificações, que eu acho que vieram para 
o bem, na legislação eleitoral. Por exemplo, as eleições hoje 
são mais curtas. Antigamente eram três meses de campanha 
estafantes. Hoje, a campanha é de 45 dias. Reduziu-se o prazo da 
campanha e consequentemente os custos, uma série de medidas 
moralizadoras. Eu diria que eu estranhei, levei um susto, com a 
influência do dinheiro, com a influência do poder econômico, 
apesar dessas medidas ainda na campanha. Como eu analiso na 
órbita federal, que foi o espaço que eu disputei, como candidato 
a deputado federal? Nunca, em eleição nenhuma nesse país, os 
deputados federais com mandato tiveram tanto poder, tanto 
dinheiro para aplicar na campanha. Por que isso? A gente não 
pode se esquecer que o atual Presidente da República, Michel 
Temer, foi alvo de duas denúncias do Ministério Público e ele 
quase caiu, quase perdeu o mandato. E, para não cair, o que 
ele fez? Ele teve que abrir o cofre, usando uma linguagem bem 

Eleição de Luiz Antônio faz Valença ter um 
deputado federal após setenta anos

simples, para os deputados federais com mandato. Não estou 
dizendo que ele deu dinheiro para os deputados. Mas deu poder, 
através de emendas parlamentares. Vou dar um exemplo: eu já 
vinha fazendo um trabalho político no município de Varre-Sai, 
que é um município menor que Rio das Flores, lá no Noroeste 
do Estado, na divisa do Espírito Santo, Minas Gerais e Estado do 
Rio. Um trabalho bem articulado e a gente tinha feito um serviço 
grande de dragagem lá. Eu coordenava o Programa Limpa Rio, 
que era o programa de dragagem da Secretaria de Ambiente do 
Estado. Eu tinha tudo para o apoio político do grupo majoritário 
me acompanhar, tive as conversas com o prefeito, um médico 
já senhor de mais idade. Aí chegou uma deputada com uma 
emenda de 6 milhões de reais e deu para o prefeito. Eu entendi o 
drama dele, ele tinha que atender. O município com problemas 
de saneamento grave. E isso aconteceu no Estado inteiro. 
Municípios pequenos então, foram alvo de uma campanha 
muito forte de parlamentares com mandato. Então, realmente foi 
uma luta muito desigual para quem, como eu, não era detentor 
de mandato. 

Com a eleição de Luiz Antônio Corrêa, a cidade de Valença volta a ter 
um representante na Câmara dos Deputados, em Brasília. O último a 
conseguir esse feito havia sido Osvaldo da Cunha Fonseca (Vadinho 
Fonseca), há setenta anos. Luiz Antônio nasceu em Valença no dia 
27 de dezembro de 1940. Ele é filho do ex-prefeito Dr. Clóvis Corrêa, 
pai do deputado estadual reeleito André Corrêa e do vereador e 
presidente da Câmara Municipal de Valença, Saulo Corrêa. Possui 
ainda outros dois filhos: o empresário Marcelo Corrêa e o engenheiro 
da Petrobrás Clóvis Corrêa. 

Luiz Antônio é formado em Odontologia, pela Universidade 
Federal de Juiz de Fora, e em Direito, pela Fundação Educacional 
Dom André Arcoverde. Foi prefeito de Valença duas vezes: 1973 
a 1976 e 2001 a 2004. Também foi deputado estadual entre 1979 
e 1986 (dois mandatos). O deputado federal eleito concedeu 
entrevista exclusiva à revista ACIVIVA. Confira abaixo a íntegra 
da conversa com Luiz Antônio.

Entrevista Exclusiva
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Olhando para a Região Sul Fluminense, 
especialmente para Valença, como você analisa 
sua votação?

 Luiz Antônio - Duas visões: uma é que me sinto muito 
honrado, muito feliz de hoje ser detentor de um mandato de deputado 
federal. Hoje uma das figuras mais importantes da República é o 
deputado federal, pelo poder que ele tem, principalmente na obtenção 
de emendas parlamentares, que é o caminho legal para que a União 
transfira para os municípios os recursos nas mais diversas áreas. 
Agora, vejo ainda com preocupação, porque uma grande parcela, 
talvez a maioria da população de Valença, ainda não entendeu a 
importância de uma representação política local. Eu vou dar um 
exemplo com números, porque os números não mentem. Eu tive 
9.560 votos em Valença e tive mais de 40 mil votos fora de Valença. 
25 mil valencianos votaram em candidatos a deputado federal de 
fora. Então, é uma desproporção muito acentuada. É a mesma coisa, 
em um percentual menor, que 
aconteceu com o deputado 
estadual André Corrêa, 
meu filho. Aliás, a gente já 
observa isso, porque o André 
foi agora para o seu sexto 
mandato. A gente já observa 
no transcurso dos anos que 
vem aumentando esse voto 
para fora da cidade. O que é 
ruim para a cidade, porque ela 
perde poder político, porque 
o peso do político é dado pelo 
voto. Se eu tenho 10 mil votos 
eu tenho um peso. 
Se eu tenho 11 mil votos eu 
tenho outro peso e por aí 
vai. Então, isso realmente 
preocupa. Essa preferência 
que uma parcela significativa de valencianos dá para candidatos de 
fora. Agora eu pergunto: quem tem notícia de algum deputado de 
fora que veio aqui fazer alguma coisa nas nossas angústias, nas nossas 
dificuldades? Tivemos um exemplo aqui do nosso hospital, o antigo 
hospital geral, que ficou fechado três anos. Veio algum deputado de 
fora, que foi votado aqui, que tem compromisso porque teve voto 
aqui para ajudar a cidade a reabrir o hospital? Então, isso é uma coisa 
que por mais que você bata, por mais que você mostre a importância da 
representação local, ainda está deixando muito a desejar.  

Valença agora possui um deputado federal e 
um deputado estadual, curiosamente você e seu 
filho, André Corrêa. Qual o significado disso 
para uma cidade do interior? O que esse fato 
pode evidenciar para a população valenciana?

 Luiz Antônio - Eu acho que é positivo. Não é por ser 
eu a pessoa envolvida, eu o deputado federal eleito, o André o 
deputado estadual eleito. É claro que aqui é nossa terra, aqui é 
nosso berço, as nossas raízes estão aqui. Nascemos aqui, criamos 
e estudamos aqui. Vivemos aqui. Agora, eu volto a te dizer: o meu 
peso político é dado pela votação que eu tenho. Não adianta eu 
ficar cortando volta, inventando, porque a moeda do político é 
o voto. Eu repito a nossa alegria em ter essa representação, que 
é muito honroso para mim depois de setenta anos que a cidade 
não tinha representação. Teve na pessoa do Dr. Osvaldo Fonseca, 

que foi um valenciano muito ilustre, um grande advogado, 
uma pessoa muito preparada juridicamente. A cidade volta 
a ter essa oportunidade. E um caso inédito na história: pai e 
filho. Eu não conheço no Estado do Rio de Janeiro, na história 
da política fluminense, e eu sou um estudioso nisso, eu não 
conheço na história e nem numa cidade do porte de Valença. 
Valença é uma cidade pequena em termos eleitorais. Rio das 
Flores é pequenininha, Valença é pequena. Quando você vai a 
Volta Redonda tem mais de 200 mil eleitores. Vai a Barra Mansa 
tem mais de 120 mil eleitores. Você vai a Três Rios tem 70 mil 
eleitores. Então, é uma cidade de porte pequeno. Ter dois filhos, 
um no parlamento nacional e outro no parlamento estadual, eu 
acho que a cidade deve estar feliz com isso. 
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Falando da ACIVA, o que o empresariado e o 
comércio podem esperar com Luiz Antônio 
deputado federal?

 Luiz Antônio - Na esfera federal quais vão ser as minhas 
principais preocupações? Lutar por uma reforma tributária, 
porque o empresário hoje nesse país é um herói. A carga 
tributária nessa país é uma coisa horrorosa, uma coisa excessiva. 
O empresário paga para trabalhar. Então, uma questão que eu vou 
me empenhar muito é de o país ter uma reforma tributária mais 
justa, uma carga tributária mais leve até para desamarrar quem 
empreende, quem investe em emprego, em geração de renda, 
para gerar mais emprego. Porque é uma loucura o que se paga 
de imposto nesse país. Então a nossa luta vai ser uma luta muito 
em cima disso. E, segundo, dar continuidade e dar respaldo na 
área federal à questão da geração de emprego, que é uma linha 
que o André já persegue. O mandato do André sempre foi voltado 
para essas duas vertentes: as questões ambientais e as questões 
de geração de renda e emprego. Outra vertente que a gente vai 
também se empenhar muito é a transferência de recursos para 
as prefeituras. Eu já fui prefeito, tive dois mandatos de prefeito, e 
a grande dificuldade hoje é que os municípios não têm projetos. 
Tem recurso em Brasília, mas acaba o município perdendo esse 
recurso porque não tem projeto. Então, eu já estou começando a 
me articular com os prefeitos da região sul, aqui na nossa área, de 
nós criarmos um banco de projetos. Tem lá projeto para creches, 
para saneamento, projetos culturais, projetos sociais etc. Se surge 
uma verba em Brasília, você já está lá com o projeto. Dinheiro tem, 
dinheiro existe lá nos escaninhos do Governo. Mas se o município 
não tem projeto... Isso porque as prefeituras são desaparelhadas, 
o corpo técnico das prefeituras é fraco. Tem pouca gente que 
faz projeto, que sabe fazer projeto e que conhece os caminhos 
de Brasília. E nós, aqui na nossa região, temos uma pessoa que 
é craque nisso, que é a pessoa que mais conhece os caminhos de 
Brasília, que é o prefeito de Rio das Flores. E não é de agora. Eu 
andei muito em Rio das Flores pedindo voto para o Eduardo Paes e 
você fica maravilhado como lugares pequenininhos, comunidades 
pequenininhas tem uma creche, tem uma quadra, as escolas estão 
pintadas, estão arrumadas. Então, os equipamentos públicos 
atendem perfeitamente às necessidades do município. Mas por 
quê? Ele soube articular, soube projetar isso. Soube transformar 
isso em realidade. 

Para finalizar, deixamos aberto o espaço para 
agradecimentos ou esclarecimentos que queira 
fazer.

 Luiz Antônio - Eu estou muito honrado, muito feliz 
que uma cidade pequena como Valença tenha quase que o luxo 
de ter um deputado federal enquanto tantos municípios grandes 
numericamente em eleitores, mais de 100 mil, 200 mil, não 
elegem um deputado. E Valença tem um deputado federal e um 
deputado estadual. A população nos conhece, nós não estamos 
fazendo vida pública de ontem para cá. A gente tem 60 anos 
de vida pública em Valença. Meu pai saiu da roça, foi prefeito, 
foi deputado, passou para mim, eu fui prefeito duas vezes, 
fui deputado duas vezes, o André foi agora para o seu sexto 
mandato. A gente tem uma história de vida aqui em Valença. 
O Saulo está vindo presidindo a Câmara e fazendo um bom 
trabalho. Nós estamos muito orgulhosos com essa honraria. Mas 
volto a bater na tecla: a cidade precisa valorizar a representação 
local. Se não fossem os 40 mil votos que eu tive fora de Valença, 
hoje Valença não poderia dizer que tem um deputado federal. É 
valorizar a representação local porque essa o povo pode cobrar 
porque sabe onde eu moro, eu estou sempre aqui na cidade, tem 
acesso a mim com muita facilidade, sem protocolo. Ao passo que 
um deputado federal só vem ao município de quatro em quatro 
anos ou esporadicamente para inaugurar uma obra ou para ser 
homenageado. O dia a dia, esse quem faz é a representação local. 
Não estamos fazendo favor não. Ser honesto, trabalhar pela vida 
pública é obrigação. Eu escolhi esse caminho, então não é favor. 
Mas a gente fica preocupado com esse viés do valenciano. 
Não é só na política. O valenciano tem o hábito de desvalorizar 
a cidade. Vou dar outro exemplo: eu nunca vi um juiz-forano, 
um filho de Juiz de Fora, uma pessoa que mora em Juiz de Fora 
falar mal da cidade. Só falam bem, só falam de boca cheia sobre 
Juiz de Fora. Aqui é impressionante a quantidade de pessoas de 
Valença, às vezes pessoas de poder aquisitivo, que só falam mal 
da cidade. Isso atrai uma energia horrível, que só fica puxando a 
cidade para baixo. 

Sebastião Vieira e Dep. Luiz Antônio
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O Vereador Saulo Corrêa, que 
acompanhava o pai, aproveitou 
a ocasião para fazer a seguinte 
ponderação:

“Valença é uma cidade de 
sorte. Valença tem a FAA, que 
é a melhor instituição de ensino 
privado do Brasil. Valença é bem 
servida de hospital. Você vê agora 
o hospital maternidade que não 
tem comparativo com nenhum 
particular. Você vê que Valença é 

bem servida com a Associação Comercial presente, ativa, que 
está empenhada no dia a dia da cidade. 

Você vê a Associação Comercial emparelhada com a 
Prefeitura, que no primeiro ano de governo, quando o 
prefeito não tinha condições, a Associação Comercial 
estendeu a mão e fez um carnaval. 

Você tem em Valença excelentes escolas. Eu dou o exemplo 
disso aqui com a Associação Balbina Fonseca, da Dona Regina 
Fonseca, com o colégio de Ideb (Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica) excelente. 

Valenciano tem que parar de olhar só as coisas ruins e ver as 
coisas boas que a gente tem na nossa cidade. Agora Valença 
tem um representante em Brasília. Isso não é pouca coisa não. 
Um representante em Brasília e um filho valenciano com a 
possibilidade de ser presidente da ALERJ.” 

DEPUTADO LUIZ ANTÔNIO 
CONVERSA SOBRE 
TOMBAMENTO COM 
TÉCNICOS DO INEPAC
Após a entrevista, reuniram-se na sede da ACIVA os técnicos do 
escritório Inepac (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural) 
Médio Paraíba, Adriano Novaes e Sonia Rachid, o deputado 
federal eleito no pleito de 2018, Dr. Luiz Antônio, o presidente 
e vice-presidente da instituição, Sebastião Vieira e José Mauro 
Moraes, além do vereador e Presidente da Câmara Municipal 
de Valença, o vereador Saulo Correa.

Na ocasião foi abordado o Tombamento do Centro Histórico 
de Valença e a importância da preservação deste nosso rico 
patrimônio e quais as ações pertinentes para salvaguardá-lo.

A ACIVA agradece todos os participantes e reafirma o 
compromisso de lutar sempre pela preservação de nossa cultura 
e pelo resgate da nossa história e do nosso patrimônio.  

Prezados Associados e Associados.  
Hoje, 25 de outubro de 2018, é um dia histórico  

para a nossa Instituição. 
 

Um momento ímpar, que será registrado nos anais dessa casa 
onde nós, eu como Presidente e José Mauro Moraes como 

Vice-Presidente, recebemos a visita do nosso deputado federal 
Doutor Luiz Antônio Correa para uma entrevista exclusiva, 

contando sua brilhante trajetória na vida pública.   
 

Após 70 anos, Valença e região terão um representante político 
na esfera federal, e isso é de motivo de muito  

orgulho para todos nós. 
 

Parabéns Doutor Luiz Antônio e que sua trajetória seja 
coroada de grandes vitórias e sucesso. Tenha o nosso respeito 

sempre e conte com todo o apoio da família ACIVA. 
 

Sebastião Vieira 
Presidente da ACIVA

Adriano Novais, Saulo Correa, Sebastião Vieira, Dep. Luiz Antônio, 
Sonia Rachid e José Mauro Moraes

Palavras do Presidente 
Sebastião Vieira
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CASA LEA PENTAGNA 
APRESENTA ATRAÇÕES 
DE FIM DE ANO

 Sempre com atrações de ótimo bom gosto, o museu 
Casa Lea Pentagna já apresenta parte de sua programação cultural 
para o fim de ano. Até o dia 18 de novembro, de 13h30 às 19h30,  
acontece mais uma edição da “Exposição Casa Viva”, atração 
organizada pela professora Auxiliadora Bastos junto 
a convidados. Na oportunidade, obras de arte, como 
quadros de artistas plásticos e artesanatos variados, 
além de ornamentações diversificadas abrilhantam 
os cômodos da casa. 
 Com entrada franca, a Casa Viva é uma 
atração não apenas para os turistas, mas para os 
moradores que já conhecem o local. A diretora de 
eventos Dilma Dantas destaca o evento dentro do 
calendário permanente da entidade.
 - É importante, pois centenas de pessoas 
vêm nos visitar, passear pelo jardim e conhecer um 
pouco da história por meio de nossos guias. Ano 
passado tivemos 654 visitantes, o que é um número 
expressivo para nós. Quem já conhece acaba vendo 
a Casa Lea de outra forma, toda ornamentada com 
trabalhos diversos de artistas, além da participação 
de empresários locais que “adotam” os cômodos. Os visitantes 
também podem adquirir as peças à venda – explica, ressaltando o 
objetivo do projeto. 
 - O objetivo é mostrar a arte de cada um, renovando o 
olhar da Casa Lea com seus próprios móveis, mas enfeitados de 
forma diferente provocando assim a comparação entre hábitos e 
costumes do passado em relação aos dias atuais.
 
 Diversos são os motivos para prestigiar o evento que 
terá na abertura dia 10 de novembro, o coral “Cantar é Viver” sob 
a regência de Jean Murat, além da Academia de Dança Clebinho 
e funcionamento do bazar e da cantina local. Há também, um 
convite especial aos visitantes intitulado “Exercícios que você 
vai realizar ao visitar a Exposição Casa Viva 2018” que lista 
os benefícios da visita. “Exercício para os olhos: um colírio pela 
beleza dos trabalhos expostos; para língua: conversar com pessoas 
amigas e simpáticas; para os ouvidos: ouvir histórias de vida de Lea 
Pentagna; para o rosto: sorriso constante, enquanto admira a arte 
gerada com as mãos; para a cabeça: esvaziar-se das preocupações 
diárias; para os pés: caminhar pela casa e pelo belo jardim; para o 
coração: sentir o amor predominando em todos os trabalhos”.

 Outra atração em novembro é a exposição do artista-
plástico Ubiratan Lima que vai até o dia 26 de novembro. Na 
ocasião ao artista estará expondo e vendendo suas telas. A 
abertura da mesma será no dia 16, às 19h com apresentação 
musical de Renata Leite.
 Já em dezembro, haverá a Colônia de Férias Cultural da 
Oficina do Saber. Serão três semanas de dezembro com diversas 
atividades e brincadeiras para crianças e jovens. Na oportunidade, 
serão oferecidas Oficina de Jogos de Tabuleiro, Oficinas de 
Desenho e Pintura, Contação de Histórias Interativas, Oficina 
de Modelagem em Massa de Modelar, Oficina de Esculturas em 
Argilas, Oficina de Plantio e Cultivo de Cactus e Suculentas, além 
de Brincadeiras Antigas e Artesanato com Materiais Recicláveis, 
tudo isso junto a Piquenique e Exploração da Natureza com 
Observação de plantas, tucanos, macaquinhos, peixes entre 
outros. O contato da Colônia de Férias deve ser feito pelo telefone 
fixo (24) 2452-0214, celular (24) 9931-38-880 ou WhatsApp (24) 
981-37-3835.

Casa Viva: “arte que costura sonhos, borda 
histórias e pinta maravilhas”

Casa Viva, exposição de artes plásticas e 
Colônia de Férias fazem parte da programação

Artes-Plásticas

Fotos: Arquivo Casa Lea Pentagna

Texto: Giovanni Nogueira
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NOVEMBRO É O  MÊS DA 
CONSCIENTIZAÇÃO E 
PREVENÇÃO DO CÂNCER 
DE PRÓSTATA 

O câncer de próstata atinge grande parte da população 
masculina e, mesmo assim, ainda é um tema que enfrenta 
muitas barreiras. Quase 50% dos brasileiros nunca foram 
ao urologista e, em 2016, a projeção foi de que 12 mil 
morreram da doença em função da descoberta em estágio 
avançado.

Preocupado com a saúde do homem, o Instituto Lado a 
Lado pela Vida criou, em 2008, a campanha “Um Toque, 
Um Drible”, que tem o objetivo de promover uma mudança 
de paradigmas em 
relação à ida do 
homem ao médico 
para a realização de 
exames preventivos.

A campanha 
permanece ativa 
durante o ano todo 
e, em novembro de 
2012, fomos pioneiros 
ao lançar no Brasil o 
Novembro Azul, que 
se tornou referência na missão de orientar a população 
masculina a cuidar melhor da saúde.

O público-alvo da campanha, que é realizada durante o 
ano todo e tem seu ápice no mês de novembro, são homens 
a partir de 40 anos de idade e grupos que participam do 
processo de prevenção e cuidados, como familiares e 
parceiros.

Para quebrar esse preconceito, o objetivo é informar 
a população por meio de ações interativas, além de 
conscientizar sobre a importância da realização dos exames 
periódicos relacionados ao câncer de próstata, que é o 
segundo mais recorrente em brasileiros, perdendo apenas 
para o câncer de pele.

A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se 
localiza na parte baixa do abdômen. Ela é um órgão muito 
pequeno, tem a forma de maçã e se situa logo abaixo da 
bexiga e à frente do reto. A próstata envolve a porção inicial 
da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é 

eliminada. A próstata produz 
parte do sêmen, líquido espesso 
que contém os espermatozóides, 
liberado durante o ato sexual.
 
No Brasil, o câncer de próstata 
é o segundo mais comum entre 
os homens (atrás apenas do 
câncer de pele não-melanoma). 
Em valores absolutos, é o sexto 
tipo mais comum no mundo e 
o mais prevalente em homens, 

representando cerca de 10% do total de cânceres. Sua taxa de 
incidência é cerca de seis vezes maior nos países desenvolvidos 
em comparação aos países em desenvolvimento.
 
Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer 
da terceira idade, já que cerca de três quartos dos casos no 
mundo ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento observado 
nas taxas de incidência no Brasil pode ser parcialmente 
justificado pela evolução dos métodos diagnósticos (exames), 
pela melhoria na qualidade dos sistemas de informação do 
país e pelo aumento na expectativa de vida.
 
Alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, 
espalhando-se para outros órgãos e podendo levar à morte. A 
grande maioria, porém, cresce de forma tão lenta (leva cerca 

de 15 anos para atingir 1 cm³ ) que não 
chega a dar sinais durante a vida e nem a 
ameaçar a saúde do homem.

O QUE É 
PRÓSTATA? 
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NOVA SEDE DA ACIVA 
RECEBE VISITA ILUSTRE
Em fase de acabamento, a Nova Sede da ACIVA recebeu a visita 

do amigo Inácio Ferreira, atual Prefeito de Rio Preto/MG.

O ilustre visitante conferiu de perto os detalhes finais da obra 

que em breve será inaugurada. A Nova Sede da ACIVA, além 

de proporcionar, não só aos associados, mas também a todos os 

cidadãos valencianos, diversos benefícios, também vai permitir 

uma maior atuação junto aos empresários, comerciantes e 

indústrias de nossa cidade.

Inácio Ferreira e Sebastião Veira

50% de desconto para novos alunos 
+ 5% para associados da ACIVA*

R. Quintino Bocaiúva, 106 - Torres Homem 
Tel:  (24) 2453.4140  - Valença/RJ 

MATRÍCULAS
ABERTAS

*Promoção válida para novos alunos.
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REALIZADA A 1ª ETAPA DO 
CIRCUITO REGIONAL DE 
CICLOTURISMO DO DO 
PROGRAMA “LIDER” SEBRAE
A ACIVA, a Indústria de Plásticos Valença, Secretaria 
de Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer de Valença apoiaram a 1ª Etapa do Circuito de 
Reconhecimento do Clicloturismo, (Eixo Turismo), do 
Programa de Desenvolvimento Regional Líder SERBAE.

O Circuito tem a finalidade de iniciar o mapeamento da 
rota ciclística da região com foco na criação do circuito 
oficial para moradores e turistas.

O evento reuniu representantes de 12 municípios da 
região. Eles percorreram um trajeto de 104 km, saindo 
da Catedral sentido Parque da Concórdia, Fazenda da 
Embrapa, Inea, Barão de Juparanã, Lacerda, Eco Resort, 
Fazendas São Fernando e Secretário até o Centro 
de Vassouras, de onde seguiram para Cinco Lagos e 
Ipiranga com destino a Barra do Piraí.
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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 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.

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 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


