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Os membros da Diretoria e 
do Conselho Fiscal da ACIVA 

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

 01 – Juliana Machado Neri – Dugysa

03 – Joaquim da Silva Mancebo – Mercadinho Francisquinha

04 – Robézio Pierre Bastos – Miliartes

05 – Paulo Henrique de Medeiros Miguel – Focus Soluções em Informatica

           Adilson Machado – A. Machado Facção

06 – Alexandre Morais – BRVAL

           Nilda Sertório da Silva - Frigideira

11 – Mario Luiz de Mello Correa – Bramil

           Janaina Siqueira Paes – Escritório Advocacia

12 –Paulo Fernando de Oliveira – Estacionamento Carrão e Diretor ACIVA

13 – Luiza E. Mattos – Bahaal Calçados

            Jairo Monteiro Simões – Açougue Santa Tereza D ‘Avila

            Fernanda Cristina Garcia – M G Consultoria

14 – Carlos Eduardo da Silva Belmonte – Colégio LAF

15 – Ana Barbara de Oliveira Sampaio Monteiro - UNIVAL

16 – Tarcila de Santa’Anna Pinto – Loves Motel

           Eduardo Garcia Natal – Excellence Clinic

            Wallace Maria Dotto Breves - Cristal Auto Posto

17 – Sebastião de Carvalho Teixeira – Sercol Empréstimos

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

           Paulo Cesar Avila Duboc – Grafica Duboc

           Gil Vicente Marques Simões – GV1

           Wallace de Paula Delgado - Valeluz

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

20 – Rute de Oliveira – Power Light

           Eduardo Alves Bastos – Eduardo Bastos Imóveis

           Wilson Costa David Junior – Auto Posto Valença

21 – Jorge Rodrigues da Silva Sobrinho

23 – Ricardo Juvenil de Carvalho – Pion G Plus

27 – Jayme Medeiros Dias – Contabilidade Dias

           Elio Vinicio de Carvalho – Casa Carvalho

           Ajax Vasconcellos – Clube dos Coroados

29 – Anderson Fagundes Coutinho - Adima

31 – Arina Maria Bastos – Padaria Pão Quente

           Nelito Raimundo Vieira – Droga Mais/Drogaria Mais Saúde

Valença Inspeções Análises Técnicos Veiculares
Dr. Almir Fagundes de Souza , 69  - Quadra A
Benfica - Valença/RJ
Tel.: (24) 2452-1387

Centro Educacional Passo a Passo Ltda
Rua Com. Araújo Leite 264
Centro- Valença/RJ
Tel.: (24) 2453-3764

Novos Associados
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PADARIA NO BEBEL. 
44 ANOS DE HISTÓRIA.
A coluna Minha Empresa deste mês visitou um dos 
mais tradicionais empreendimentos familiares da 
cidade e que, recentemente, completou 44 anos de 
fundação. Trata-se da Padaria do Bebéu. Para quem 
não conhece, Bebéu é o apelido carinhoso dado ao Sr. 
Carlos Roberto de Barros Pinto. Vascaíno de coração, 
Bebéu nos contou que veio de Mathias Barbosa, um 
pequeno município do interior de Minas Gerais. 

Em 1975, aportou em Valença onde adquiriu a padaria 
que, desde 1967, já funcionava na esquina da Praça 
Visconde do Rio Preto - “Jardim de Cima”, onde se 
encontra atualmente a Agência da Caixa Econômica 
Federal. Foi ali que tudo começou.
Naquele tempo, o atendimento da freguesia era 
simples. Todos eram atendidos no balcão. No local, 
havia um enorme forno francês e máquinas enormes. 
Marco Silva Pinto, um dos filhos do Bebéu, nos 
relata que o empreendimento funcionou com esses 
equipamentos até 1984. A partir de então, a padaria 
mudou de endereço. Instalou-se em prédio próprio 
onde se encontra até hoje.

Em 1995, a família decidiu investir pesado na 
modernização do empreendimento, em razão da 
grande concorrência enfrentada. A aquisição de 
vários equipamentos de alta produção tornou-se um 
diferencial competitivo e permitiu à padaria elevar 
seu patamar. A padaria, até então de porte médio, 
transformou-se em Indústria de Panificação.

Marco lembra que uma das primeiras máquinas adquiridas foi 
uma “pingadeira” para fazer biscoito de polvilho. O resultado 
foi incrível. Outra máquina foi a “boleadeira” para produção 
de pães de hambúrguer. Segundo o empresário, um padeiro 
experiente normalmente consegue “bolear” cerca de 30 pães 
em, aproximadamente, um minuto. Com o uso da máquina são 
“boleados” 30 pães em apenas 8 segundos. 

Para atender à demanda do mercado, tornou-se fundamental 
incrementar a performance da produção da padaria. 

Para se ter ideia da produtividade da empresa basta 
dizer que, hoje, a padaria utiliza uma tonelada 

de farinha por dia. Além do nosso município, 
cidades como Volta Redonda, Rio Preto, 

Juiz de Fora, Belmiro Braga, Ipiábas, entre 
outras, recebem os produtos da “Padaria 

do Bebéu”.

Da esq. p/ dir.: Marco, Maria de 
Lourdes, Bebéu e Barbara 



5

Para atender à clientela, a empresa possui uma frota 
constituída por um caminhão, três utilitários (tipo Kombi) 
e duas caminhonetes, modelo Fiorino. A “Padaria do Bebéu” 
é a única fornecedora de massas de pizza para a “Rede de 
Supermercados Royal”, uma parceria de sucesso que leva seus 
produtos até os consumidores de Resende, Nova Iguaçu e 
Barra Mansa.

Detalhe importante a ser ressaltado é uma tecnologia de ponta 
empregada pela empresa. Em Valença, a “Padaria do Bebéu” 
é a única que dispõe da técnica de congelamento. A massa 
destinada à elaboração de seus vários produtos é elaborada 
e congelada antes da fermentação. A mencionada tecnologia 
permite o ultracongelamento de 2.400 pães em uma hora e meia. 

Maria de Lourdes, neta do Bebéu, terceira 
geração da família, também está à frente da 
empresa. Ela relata que hoje o nome deixou 
de ser “Padaria do Bebéu” e passou a ser 
“Bebéu Alimentos”, por se tratar de uma 
verdadeira indústria alimentícia. “São três 
turnos de trabalho, num período de quase 
24 horas. São empregados 16 colaboradores 
que se encarregam da elaboração de, 
aproximadamente, 40 produtos diferentes”. 

Maria de Lourdes faz questão de ressaltar: 
“São produtos nossos, da nossa confeitaria”.
Recentemente, foi iniciada a produção 
de pães rústicos, com uma pegada 
mais artesanal, com sabores especiais, 
fermentação natural e que tem tido muita 
aceitação, segundo Bárbara, filha do 

Bebéu e também à frente dos negócios. 

Ao final da conversa, nossa equipe de 
reportagem pode saborear vários pães 
e salgados que foram gentilmente 
oferecidos pelos empresários na sala 

de sua casa. 

Agradecemos a cordialidade com que 
fomos recebidos e, ao mesmo tempo, 

parabenizamos o sucesso alcançado por 
um dos mais importantes empreendimentos 
da cidade, que cria empregos, fazendo girar 
a economia do município, levando o nome 
de Valença para toda a região. 

Parabéns, Bebéu por ser o precursor dessa 
linda história de sucesso!
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SEBRAE PROMOVE 
CURSO DE HABILIDADES 
GERENCIAIS
Apresentar aos participantes uma visão dos conceitos e recursos 
para o aprimoramento das suas competências de liderança e 
gerenciamento, instrumentalizando-os para que eles próprios  
sejam capazes de alcançar maior desenvolvimento pessoal e 
profissional para o exercício do seu papel de líder de equipes e 
gerente de processos.

Conteúdo: Competências da liderança; A equipe de trabalho e 
a liderança pratica e papéis gerenciais da liderança.

Dias: 16 e 23 de setembro
Horário: das 9h às 18h
Investimento: R$250,00 dividido no cartão em até 03 vezes.

Vagas limitadas!!
Informações : ACIVA e Sicomércio ou 

pelo telefone (24) 98839-7473

ACIVA TEM NOVOS CONVÊNIOS 
PARA SEUS ASSOCIADOS

A ACIVA firmou contrato de convênio 
com mais duas empresas de Valença. 
A Clínica “Cuidar Mais” que oferece 
descontos especiais para os associados 
em consultas e exames. 

Da mesma forma, o “Centro 
Educacional Passo a Passo” também 
oferece desconto de 50% na Educação 
infantil e Ensino Fundamental, para 
associados e familiares.

É a ACIVA valorizando o associado, sempre oferecendo vantagens em 
convênios e serviços. E para você, empresário que ainda não se associou, 
procure a secretaria da ACIVA pelo telefone (24) 2453-4727 ou envie um 
e-mail para contato@acivarj.com.br. 

Ser associado ACIVA é estar entre um grupo seleto de empreendedores de 
Valença e região. Fortaleça sua empresa. Seja Forte. Seja ACIVA.

R. Comendador Araújo Leite, 264 - Centro 
Valença-RJ Telefone: (24) 2453-3430
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ALUGA-SE SALÃO DE 
EVENTOS E AUDITÓRIO

SALÃO DE EVENTOS

Traga seu evento para a ACIVA. 
Seja qual for o evento, corporativo, reuniões, palestras, 
seminários, a ACIVA tem uma excelente estrutura para 
proporcionar a melhor experiência para os participantes.

Auditório
Nosso auditório tem capacidade para 30 lugares 
confortáveis e conta com uma TV de 50” para projeção de 
slides, apresentações ou filmes. 

Salão de Eventos
 O Salão de Eventos “Wellington Conceição Elias” 
tem capacidade para 100 pessoas e conta com uma projetor 
interativo, que pode ser utilizada sem qualquer necessidade de 
tela. Essa tecnologia permite uma experiência incrível, tanto 
para os palestrantes quanto para os expectadores. O Salão ainda 
possui ainda um sistema completo de som de última geração e 
uma cozinha totalmente equipada para a realização de qualquer 
tipo de recepção e até mesmo um requintado jantar.
 
Para saber mais informações sobre datas e valores, procure a 
secretaria da ACIVA pelo telefone (24) 2453-4727 ou envie um 
e-mail para contato@acivarj.com.br

O Ex-Presidente da ACIVA, Wellington Conceição 
Elias, que foi homenageado na inauguração da 
nova sede da Associação Comercial e Industrial 
de Valença - ACIVA, pode estar presente no final 
do mês passado e ver de perto a placa do Salão de 
Eventos que leva o seu nome.

No dia da inauguração, o homenageado teve um 
compromisso importante no Rio de Janeiro, o que 
impossibilitou sua presença na solenidade.

Parabenizamos mais uma vez o nosso amigo e 
Ex-Presidente Wellington Conceição Elias por 
tamanho empenho e pela dedicação ímpar para 
com a nossa ACIVA.
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ACIVA VISITA  SEDE DO GRUPO 
ESCOTEIRO DE VALENÇA
A revista ACIVIVA, visitou a sede do Grupo Escoteiro de Valença 
no início do mês. Fomos recebidos pelo Presidente da Comissão 
Executiva do Grupo, o Sr. Luiz Carlos Monteiro Nogueira com muita 
simpatia e cordialidade. 

Durante a visita pudemos conhecer um pouco mais da história 
do Grupo, fundando em 1923, apenas 13 anos após a criação do 
Movimento Escoteiro. O movimento foi idealizado pelo lorde 
inglês Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, em 1907. Tudo 
começou quando Baden-Powell organizou um acampamento com 
vinte rapazes, no qual ensinou conceitos de primeiros socorros, 
observação, segurança e orientação aos jovens. Em virtude do bom 
resultado do acampamento, Baden-Powell resolveu escrever um 
livro: Escotismo para Rapazes, publicado em 1908. As idéias do 
inglês foram muito bem recebidas e rapidamente o movimento se 
espalhou por vários países do mundo, chegando até o Brasil, Rio de 
Janeiro e consequentemente em Valença.

O escotismo é um movimento de caráter educacional, voluntário 
e sem fins lucrativos, no qual os jovens têm a oportunidade de se 
desenvolverem socialmente de uma forma baseada em valores, 
respeito, amizade, fraternidade e no amor pela natureza.

Cesar Augusto Cupello (Tesoureiro do Grupo Escoteiro), Sebastião Vieira (Presidente 
da ACIVA) e  Luiz Carlos Monteiro Nogueira, Presidente da Comissão Executiva do 
Grupo Escoteiro de Valença-RJ

Luiz Carlos Monteiro Nogueira, Presidente da Comissão 
Executiva do Grupo Escoteiro de Valença-RJ

Rodovia RJ 145 (antiga, Rodovia Benjamin Ielpo, 
nº27.317 B. Canteiro - Valença - RJ  | Tel: (24) 2453-522

R. Comendador Araújo Leite, nº242  - Centro -Valença - RJ 
Telefone: (24) 2453-4689

por Daniel Luiz Beduschi
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Durante a visita na sede do Grupo, pudemos conferir uma 
linha do tempo em várias fotografias, retratando toda a 
história da entidade bem como as várias denominações do 
Grupo, que ao longo de quase um século foram evoluindo 
de tempos em tempos. Também pudemos apreciar a 
enorme estrutura planejada da sede, com biblioteca, espaço 
memorial, salão, salas específicas, cozinha, além de novos 
espaços que estão para serem finalizados na área externa.

A Lei Escoteira, 
composta por dez 

artigos, é a seguinte:

I. O escoteiro tem uma só 
palavra, sua honra vale mais 
que sua própria vida;

II. O escoteiro é leal;

III. O escoteiro está sempre 
alerta para ajudar o próximo 
e pratica diariamente uma 
boa ação;

IV. O escoteiro é amigo de 
todos e irmão dos demais 
Escoteiros;

V. O escoteiro é cortês;

FAMÍLIA EDUCA, ESCOLA ENSINA. 
O GRUPO ESCOTEIRO AJUDA A 

FAMÍLIA E A ESCOLA.

 R. Visc. de Ipiabas, nº58 - A Centro, Valença - RJ
Telefone: (24) 2452-4233

R. Comendador Araújo Leite, nº48 - Centro 
Valença-RJ  | Telefone: (24) 2453-4119

R. Comendador Araújo Leite, nº242  - Centro -Valença - RJ 
Telefone: (24) 2453-4689

Neste sentido, o Grupo Escoteiro de Valença convida os(as) 
jovens com idade entre 18 e 25 anos a participarem do Clã 
de Pioneiros Marechal Rondon, Seção do Grupo voltada 
para o exercício dos Deveres de Cidadania. 

Os(as) interessados(as) poderão entrar em contato com 
Luiz Carlos, Presidente da Comissão Executiva do Grupo  
pelo telefone 24 988080681 ou pelo e-mail gedevalenca@
hotmail.com. 

O convite é extensivo  aos(as) maiores de 25 anos que 
desejem participar da administração do Grupo ou da 
liderança dos mais jovens. Ou ainda que desejem somente 
ajudar, de alguma forma, a alcançar os objetivos do Grupo.

A Sede do Grupo, fica na Rua Savério Pentagna 452, no 
Parque Pentagna. Participe você também dessa iniciativa!

VI. O escoteiro é bom para 
os animais e as plantas;

VII. O escoteiro é obediente 
e disciplinado;

VIII. O escoteiro é alegre e 
sorri nas dificuldades;

IX. O escoteiro é econômico 
e respeita o bem alheio;

X. O escoteiro é limpo de 
corpo e alma.
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CESVA AGORA É UNIFAA
UNIFAA, o melhor Centro Universitário do Rio 
de Janeiro: educação que transforma e qualidade 
comprovada

O que era muito bom, agora é ainda melhor. O Centro de Ensino Superior 
de Valença (CESVA) dá mais um importante passo em sua história, agora, 
é Centro Universitário de Valença (UNIFAA). A Instituição já inicia a nova 
etapa de sua história com uma grande conquista: como o melhor Centro 
Universitário do Estado do Rio de Janeiro. Mantendo-se leal à sua tradição 
e credibilidade, o UNIFAA parte para um novo voo, buscando objetivos 
ainda maiores: rumo a mais modernidade e inovação, já inseridas no DNA 
institucional, somadas à autonomia universitária.

Para se transformar em Centro Universitário, a Instituição, mantida pela 
Fundação Educacional Dom André Arcoverde, passou por um processo 
em que precisou cumprir com uma série de exigências do Ministério da 
Educação (MEC). Entre elas, o Conceito Institucional (CI) (em uma escala 
de 1 a 5) igual ou maior que 4, possuir corpo docente com, no mínimo, 
33% mestres ou doutores e, ainda, ter pelo menos oito cursos reconhecidos 
com conceito satisfatório na avaliação do MEC. A Instituição atendeu com 
excelência a todas às exigências: recebeu do MEC a nota máxima, 5, possui 
mais de 82% de seus professores mestres ou doutores e todos os seus 19 
cursos foram avaliados pelo MEC com nota 4 ou 5.

Formação integral aliada a práticas inovadoras

No UNIFAA, a formação dos alunos é integral, por meio de um currículo 
integrado por competências e de práticas e métodos de aprendizagem 
inovadores. Professores e alunos estão inseridos em um processo de 
ensino/aprendizagem que propõe a autonomia e o aprendizado contínuo 
para uma formação profissional contemporânea que responde a demandas 
de trabalhabilidade e à formação cidadã e ética. O UNIFAA acredita que 
a educação do futuro ultrapassa a sala de aula e pode e deve acontecer em 
qualquer lugar, seja com o ensino presencial, ou com o ensino a distância.

Para contribuir na formação dos seus alunos, o UNIFAA possui 
uma variada política de atendimento ao discente que inclui o 
Programa de Acolhimento ao Ingressante (PAAI), Programa 
de Nivelamento e Apoio à Aprendizagem (PRONAP), Apoio 
Pedagógico e Psicológico (NAPI/CAPP), Programa de Bolsas de 
Iniciação Científica, Programa de Extensão, Programa de Apoio 
a Participação em Eventos, Programa de Apoio a Publicação 
Científica, Programa de apoio financeiro ao discente, Ouvidoria, 
Monitoria, Central de Estágio Extracurricular e organização 
estudantil (espaço para participação e convivência estudantil).

Aprendizado na prática é um grande diferencial

O UNIFAA conta com uma estrutura moderna, que proporciona 
aos alunos a possibilidade de aprender na prática sua futura profissão. 
No Campus Sede estão localizados a Clínica Odontológica, a 
Policlínica Veterinária, laboratórios e os cursos de graduação com 
salas de aulas modernas, preparadas para as metodologias ativas de 
ensino/aprendizagem.

Já no Campus Saúde, estão localizados parte do curso de Medicina, 
o complexo hospitalar com o Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi 
e a Maternidade Escola os Ambulatórios de Medicina Integral 
(AMI) e o Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente 
(NAC), onde os alunos dos cursos da área de saúde do UNIFAA 
são inseridos nos cenários de prática, desde os primeiros períodos. 
No Campus Saúde, também, está localizado o recém-inaugurado 
e moderno Centro de Simulação Clínica, com robôs de última 
geração que servem como elemento de estudos e prática simulada 
para os alunos.

O terceiro Campus do UNIFAA é constituído pelo Hospital 
Veterinário Escola: uma verdadeira fazenda onde os alunos do 
curso de Medicina Veterinária estudam os animais de grande 
porte. É neste Campus que está localizado o Centro Cirúrgico de 
Equinos, o único do estado do Rio de Janeiro.

Por Marcelo Ribeiro

 R. Domingos Mariano, nº151 - Centro, Valença - RJ 
Telefone: (24) 2453-4801

R. Srg. Vitor Hugo, nº161 - B. Fatima, Valença - RJ
Telefone: (24) 2453-0700
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ÓTICA ESMERALDA 
COMEMORA 60 ANOS

PRESIDENTE DA 
ACIVA REPRESENTA O 
DEPUTADO FEDERAL 
LUIZ ANTÔNIO

A tradicional Ótica Esmeralda comemorou no final do mês de 
julho, 60 anos de existência. Parabenizamos os proprietários 
Bebé e Ilbety pela data tão importante, bem como todos os 
colaboradores e parceiros. 

A Ótica Esmeralda é uma das mais 
antigas lojas da cidade e também 
um dos primeiros empreendimentos 
associados à nossa instituição. 
Parabéns Ótica Esmeralda!

No dia 30 de julho o Presidente da ACIVA, Sebastião Vieira, 
representou o Deputado Luiz Antônio na solenidade de 
Inauguração da nova sede do CREAS (Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social). 

A solenidade contou com presença do Prefeito Municipal 
Fernandinho Graça, da Secretária de Assistência Social Prof.ª 
Roseli Moreira e  outras  autoridades do município. 

A nova sede do CREAS fica na rua Nilo Graciosa, n° 167 - 
Bairro Jardim Valença.

R. Projetada B, nº 35 - Pq. Pentagna – Valença -RJ 
Telefone: (24) 2453 - 6434 

Av. Nilo Peçanha, nº 343 - Centro, Valença-RJ
Telefone: (24) 2452-6080
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ACIVA VALORIZANDO 
A TRADIÇÃO E 
A CULTURA DE 
VALENÇA
A ACIVA esteve presente da 183ª Festa da Nossa Senhora 
da Glória com estande na Rua Cultural “Olga Tabet” onde 
pode mostrar um pouco de suas atividades, bem como 
divulgar algumas empresas associadas que aderiram ao 
projeto da Festa.

Foram 18 empresas que toparam participar do estande, 
podendo utilizar do espaço para divulgação de seus 
serviços e produtos. Foram disponibilizados uma TV 
50” para exibição de vídeos institucionais das empresas, 
banner com as logomarcas, divulgação de flyers e folders 
para os visitantes. 

Agradecemos a todas as empresas que participaram e 
apoiaram essa iniciativa, valorizando a nossa tradição e 
nossa cultura, além de mostrar a milhares de pessoas que 
passaram pela festa, as qualidades e virtudes de nossos 
empreendimentos. Agradecemos a todas as empresas pela 
confiança e pelo irrestrito apoio. 

Estr. Sitio São Manoel, nº 2801 - Biquinha, Valença - RJ 
Telefone: (24) 98106-8304

R. Comendador Araújo Leite, nº 94 - Centro, Valença-RJ 
Telefone: (24) 2453-1852
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R. Comendador Araújo Leite, nº 264 - Centro, Valença-RJ 

Telefone: (24) 2453-3430
 Rodovia RJ 145, nº 22540 - km 8/9, Valença - RJ

Telefone: (24) 2458-4030
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R. Dr. Almir Fagundes de Souza, nº56 - Benfica, 
Valença - RJ  - Telefone: (24) 2453-4774

Rod. RJ-145, nº2781, Sitio São Manoel - Cambotá 
Valença - RJ  - Telefone: (24) 98845-4558

ATENDIMENTO DE QUALIDADE: 
11 DICAS PARA ATENDER BEM

O consumidor nunca deve sair da empresa com a impressão de 
que foi mal atendido.  Sabe por que isso não pode acontecer? 
Quem é mal atendido vai contar a péssima impressão para outra 
pessoa. O cliente se sente menosprezado e menos importante.

Como o cliente deve se sentir?  O ideal é que o cliente conte 
a experiência positiva. O ideal é que se sinta especial. Um 
bom atendimento não só garante a satisfação do cliente, como 
também a sua fidelidade.

1. Atenda bem a qualquer pessoa que se dirigir ao seu comércio. 
Para isso, esqueça seus próprios preconceitos e não forme impressões 
antecipadas e distorcidas dos clientes.

2. Cumprimente a todos com um sorriso. Esse é um modo de nos 
mostrarmos agradáveis e receptivos, o que facilita o contato com o 
cliente. Sempre que possível, chame-o pelo nome.

3. Nunca deixe uma pessoa esperando, principalmente se o serviço 
que estiver fazendo não tiver relação com o assunto que o cliente irá 
tratar. Para quem espera, um minuto torna-se uma eternidade. Há 
pessoas que aguardam por dois minutos e depois são capazes de dizer 
que esperaram por mais de dez! No entanto, após ter sido inicialmente 
atendida, a pessoa aguardará com mais calma, naturalmente.

4. Mesmo fora de seu setor, cumprimente a todos. Não só os colegas 
de trabalho, mas também os clientes. A gentileza não precisa se 
restringir ao setor de atuação, mas pode (e deve) se estender a toda a 
empresa. É sempre gratificante para o consumidor ser reconhecido e 
cumprimentado.

5. Faça com que o cliente se sinta bem-vindo. 
Trate-o como alguém importante para a empresa. 
Comentários agradáveis valorizam a relação, mas 
nunca fale além do necessário, dê tempo para que 
ele explique o que deseja.

6. Muitas vezes o cliente fica inibido diante do funcionário, por 
isso, deixe o consumidor à vontade e preste um atendimento 
eficiente, orientando-o em sua compra de maneira clara e educada.

7. Nunca, nunca mesmo, dê uma ordem ao cliente. Ninguém 
gosta de ouvir algo como “o senhor precisa assinar aqui”. Uma 
expressão cordial tem mais valor: “por favor, o senhor poderia 
assinar nesta linha?”.

8. Expressões negativas tendem a criar um clima negativo. O ideal 
é evitar expressões como: “não pode”, “está errado”, “não deve”.

9. Nas informações prestadas ao cliente, a verdade é extremamente 
importante. Mesmo sendo desagradável, é preferível assumir uma 
falha a passar ao cliente a impressão de que esconde informações.

10. Fique atento a qualquer reclamação, queixa ou sugestão vinda 
do cliente e encaminhe-as ao superior imediato para verificação

11. Diante de um cliente autoritário, que acha que é dono da 
verdade, tente usar toda sua habilidade para atendê-lo da melhor 
forma e para contornar qualquer mal entendido. Caso perceba 
que uma determinada situação pode piorar, procure ajuda de seu 
supervisor ou gerente.

A 11 dicas para manter um bom 
relacionamento com o seu cliente
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R. Dom André Arcoverde, nº 209 - Centro, Valença - RJ 
Telefone: (24) 2453-4878

Rua Barão de Aliança, 172 - Valença, RJ
Telefone: (24) 2453-7795

EMPREENDER NÃO TEM A VER 
COM A SUA IDADE
Você acha que existe uma 
determinada fase da vida 
para montar um negócio? 
Entenda por que essa ideia é um mito 
e saiba que você precisa apenas
Existe idade certa para empreender? 
Será que estou pronto para abrir uma 
empresa? É possível que você já tenha 
feito essas perguntas algumas vezes. E 
a resposta é: não existe nada definitivo. 
Afinal, empreender não é uma ciência 
exata e sempre há muito que pensar 
para chegar a uma conclusão. 

Você pode ainda estar na faculdade, 
ter uma carreira consolidada ou estar 
prestes a se aposentar. Se foi mordido 
pelo bichinho do empreendedorismo, o desejo de tocar o 
próprio negócio não tem hora para aparecer. O que vale é 
a vontade de fazer acontecer, de transformar a realidade. E 
não existe idade ideal para isso.

Se esse questionamento anda martelando na sua cabeça, 
vamos mostrar alguns sinais de que você pode vir a ser 
um empresário de sucesso, para te ajudar na difícil e 
empolgante aventura que é decidir abrir uma empresa.

Você precisa ganhar mais dinheiro
Esse é um dos principais motivos de quem decide 
empreender. O futuro empresário pode ver no próprio 
negócio a alternativa para gerar renda ou aumentar a 
que já tem. Ou seja: abrir uma empresa é uma forma ter 
o seu lucro.

Você quer transformar a realidade
Muitas vezes o empreendedorismo é uma forma de causar um 
impacto positivo na vida das pessoas. Se você quer ser um 
empresário para oferecer soluções inovadoras para problemas 
comuns do dia a dia de seu público, está no caminho certo.

Você quer realizar um sonho
Sim, muita gente deseja ter o próprio negócio. Seja para se 
tornar chefe de si mesmo, seja para fazer aquilo de que gosta, 
esse sonho está atrelado à realização pessoal. Você sente que 
abrir um negócio é a sua grande chance de ser feliz? Vá em frente 
sem medo.

Você se aposentou e não quer parar de trabalhar
Os empreendedores aposentados formam um grupo de pessoas 
que têm experiência, disposição e credibilidade e que já 
desenvolveram competências diversificadas. Se você se encaixa 
nesse perfil, com o tempo livre da rotina da aposentadoria, 
pode concretizar o sonho de ter o próprio negócio. 

Você quer mudar de vida
Às vezes um emprego fixo pode ser um pouco entediante. É certo 
que a vida de um empresário é para lá de corrida, mas se você 
se sente atraído por um cotidiano agitado, com mil problemas à 
sua espera para serem resolvidos, empreender pode, sim, ser a 
sua praia.

Como podemos perceber, a decisão de empreender nada 
tem a ver com sua idade ou fase da vida. Ela depende única e 
exclusivamente da sua vontade de ser dono do próprio negócio. 
Claro que ter afinidade com a área em que quer investir e alguma 
experiência ajuda muito, mas habilidades gerenciais podem ser 
desenvolvidas por qualquer pessoa e em qualquer momento. Há 
muitas formas para isso, inclusive cursos livres online grauitos, 
por exemplo. Siga em frente! Nunca é tarde para começar
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A IMPORTÂNCIA DA FESTA DA GLÓRIA 
PARA O COMÉRCIO VALENCIANO 

ACIVA ADQUIRE 
ESCULTURA DA  PADROEIRA

Fotos: Ricardo Reis

Em tempos de economia tão retraída, uma festa popular 
sempre ajuda a aquecer o comércio de uma cidade. 
E não é diferente aqui em Valença, pois o município 
realizou junto com a Diocese da cidade e com muito 
sucesso a 183ª da Festa de Nossa Senhora da Glória 
entre 03 e 15 de agosto.

A Festa da Glória, que agora é tombada como 
Patrimônio Público, a cada ano, é sempre sinônimo 
de aumento nas receitas, seja para as barracas ou para 
bares e outros estabelecimentos que querem fisgar 
a clientela fora de seus lugares físicos e faturar uma 
renda extra no período das festividades.

E mesmo com a crise econômica que assola o país, 
todos puderam estar unidos para driblar este momento 
difícil, ainda mais quando se trata da festa mais 
importante de Valença. 

Foram noites de frio porém de muito calor humano, 
onde a cidade toda parou para assistir os shows e 
celebrar o dia da Padroeira de nossa cidade. Que a festa 
seja a cada ano melhor e que possa agradar, sempre, 
consumidores e comerciantes.

O Padre Juvenal esteve na ACIVA para abençoar a escultura 
da Padroeira Nossa Senhora da Glória, esculpida toda em 
cedro maciço, pelo artesão Paulo Roberto Rodrigues ( Paulo 
santeiro) da cidade de Santa Bárbara do Monte Verde.  
 
A peça, toda entalhada é uma verdadeira obra de arte, com 
ricos detalhes e um semblante de muita paz.  

Festa tradicional chega num momento 
importante para “dar um gás” no 
movimento da cidade.

R. Dr. Almir Fagundes, nº 69 - Qd A -Zival - Benfica -Valença-RJ 
Telefone: (24) 2452-1387

R. Visc. De Jaguary, 35 - Bairro: Barroso, Valença - RJ 
Telefone: 2453-3332
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ARTISTAS PLÁSTICOS DE VALENÇA E 
DA REGIÃO REALIZAM MOSTRA DE 
PINTURAS NA CIDADE

ARTISTA PLÁSTICO DE 
VALENÇA PARTICIPA DO 
4o. CIRCUITO DE ARTE 
DE BÚZIOS

 

Por  Jorge Alexandre

Foto: Andréia Lima 

A Vernissage da “MOSTRA DE PINTURAS JONAS BRANDÃO E 
NOVOS TALENTOS” foi realizada por Jonas Brandão e outros artistas de 
Valença e da Região, nos Salões da Casa da Amizade e do Rotary Club de 
Valença (Distrito 4571), na Rua Bernardo Viana, no centro de Valença, no 
Sul Fluminense, na noite da quinta-feira, dia 08/08/2019 neste período da 
Festa de Nossa Senhora da Glória, Padroeira de Valença. 

A abertura foi feita pela presidente do Rotary Club, Lúcia Maria Gonçalves 
de Lima, acompanhada do Rotariano Rafael Vassallo Neto, que abriram as 
portas das duas instituições parceiras das Artes e fizeram a apresentação 
do artista plástico Jonas Brandão, que em seguida convidou todos os (as) 
artistas que são os novos talentos de Valença e de cidades vizinhas, como de 
Paracambi. 

Abrilhantou a mostra o cantor e compositor Paulinho Lima (violão e 
voz) e durante o evento foi oferecido um coquetel por Jonas Brandão aos 
convidados. A Mostra se estende do dia 09 (sexta-feira) ao dia 12 de agosto 
(segunda-feira), das 10h às 18 horas. Vejam os momentos da Vernissage e 
visitem a Mostra.

No final de semana, dos dias 9 a 11 de agosto, foi inaugurado o “4º Circuito 
de Arte Búzios”, que se estenderá aos dias 16, 17 e 18. O evento conta com 
participações de 120 artistas de várias regiões do Brasil expondo seus 
trabalhos em diferentes galerias de Búzios, chamando a atenção de turistas 
e da imprensa brasileira e internacional.  

Estão sendo realizadas também, oficinas de Artes Visuais, Música Clássica 
na Praça e Pintura ao Ar Livre. A cidade de Valença, no Sul do Estado 
do Rio de Janeiro, conhecida pela tradição de seus artistas plásticos e 
pela alta qualidade de seus trabalhos teve um representante reconhecido, 
com participação do artista plástico Ubiratan Lima, que vem expondo e 
desenvolvendo trabalhos em vários espaços e galerias no Estado do Rio de 
Janeiro e seguirá para outras partes do Brasil.

Presidente do Rotary Club de Valença, Lúcia Lima e o artista plástico Jonas Brandão

Artista plástico Ubiratan, esposa Andreia Lima e a filha.
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PROGRAMA MULHERES 
RURAIS PRODUTIVAS 
FAZ EXPOSIÇÃO EM RIO 
DAS FLORES
Acontece na Casa de Cultura de Rio das Flores a Exposição Cultural 
MULHERES RURAIS PRODUTIVAS onde são expostos vários 
produtos elaborados pelas mulheres da zona rural do município. 

Este é um programa que visa levar qualificação profissional para as 
mulheres que residem na área rural. A revista ACIVIVA pretende 
fazer uma matéria completa, na próxima edição, sobre o programa 
e a exposição, bem como uma breve entrevista com algumas 
integrantes do programa.

As visitas à exposição poderão ser feitas, a partir de 12 de agosto, 
de segunda a sexta das 8h às 17h e sábados e domingos das 10h às 
16h, na Casa de Cultura de Rio das Flores. Prestigie!

Prefeito de Rio das Flores Vicente Guedes , Sebastião Vieira e o Presidente do Sindicato 
Rural de Rio das Flores, Paulo Roberto Mendes de Oliveira
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VOCÊ SABE O QUE É 
MD CODES ?

MD Codes é uma técnica de preenchimento com acido hialurônico 
revolucionária que está sendo usada no mundo todo, busca o 
rejuvenescimento facial de uma forma mais natural 

Diferente dos métodos comuns e tradicionais de preenchimento, o 
MD Codes  proporciona  resultados naturais e duradouros

Para que serve o MD Codes
O MD Codes é indicado para homens e mulheres que buscam 
rejuvenescimento facial natural. A técnica pode ser utilizada no rosto 
inteiro, mas as regiões mais buscadas são: sobrancelhas, olheiras, 
testa, bigode chinês, queixo e bochechas.

Drª Marcia Paes Fortes Diniz Ferreira - 
DERMATOLOGISTA
(Filha do amigo e Conselheiro Dr. Édio Diniz Ferreira, 
tem Especialização em Dermatologia pela Santa Casa 
de Misericórdia do Rio de Janeiro e pelo Instituto de 
Dermatologia Prof. Rubem David Azulay

po Drª Marcia Paes Fortes Diniz Ferreira

Benefícios do MD Codes
A técnica para aplicação do MD Codes é simples, rápida 
e a recuperação é imediata. A grande vantagem do MD 
Codes é não alterar a sua imagem. Não há mudanças 
drásticas na fisionomia, portanto não tira a identidade 
da pessoa, apenas atenua as marcas do tempo.

Quem pode fazer o MD Codes?
Tanto homens quanto mulheres podem fazer o MD 
Codes. Desde que desejem melhora nos contornos da 
face, como pessoas jovens que querem melhorar algo 
específico no rosto, ou pascientes que apresentem 
rugas, linhas de expressão ou flacidez e desejam ter a 
sua melhor versão de forma muito natural.

A partir de que idade é possível fazer o MD Codes?
Depende do objetivo, caso o paciente deseje melhorar os 
contornos da face pode ser feito a partir dos 18 anos. No 
caso de rugas, linhas de expressão e flacidez, geralmente a 
partir dos 30 anos.

Qual o profissional habilitado para fazer o MD Codes?
Apenas médicos, especialmente médicos Dermatologistas, 
podem realizar os MD Codes na face do paciente. Imagine 
que o médico é o escultor que irá realizar a verdadeira 
melhora dos contornos da face, com toda a sua expertise 
e senso estético do que é belo e harmônico. Sendo assim, 
quanto mais habilitado o médico melhores os resultados 
serão obtidos pelo paciente.
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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

 CLÍNICA CUIDAR MAIS
Descontos especiais em exames e consultas
Rua Com. Araújo Leite, 304 - Tel.: (24) 2453-4935

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.

CENTRO EDUCACIONAL PASSO A PASSO
Desconto de 50% na Educação Infantil e Ensino Fundamental   
Rua Com. Araujo Leite 264 | Tel.: (24) 2453-3764

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


