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Olá querido leitor.  
Nesta edição de julho, comemoramos os 80 anos da ACIVA e reeditamos 
uma matéria feita em 2014. Matéria esta que foi uma das mais apreciadas 
pelos leitores da nossa revista e que, à pedidos, publicamos novamente 
para celebrar os 80 anos de tão importante instituição. Também 
preparamos matérias interessantes com o objetivo de proporcionar 
uma leitura agradável e descontraída. Acompanhe também nossa 
fanpage no facebook @acivarj. Outras informações da ACIVA, além 
desta revista em formato digital, você encontra no nosso website.  
Acesse: www.acivarj.com.br. 

Boa leitura!  

   Tel. (24) 2453-1783
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Os membros da Diretoria e 
do Conselho Fiscal da ACIVA 

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

Daniele Costa R da Silva Arbex  
Cake Boutique
Rua dos Gaviões, 347  - Monte Belo
Valença/RJ - Tel.: 2453-4876

Cervejaria Valenciana Ltda  
Cervejaria Mascates
Estrada Sítio São Manuel, 2801- Biquinha
Valença/RJ - Tel.: 2452-0802

Casa do Escapamento e Pneus Ltda  
Casa do Escapamento
Rua João Pereira c/Av. Nilo Peçanha, 638A - Centro
Valença/RJ - Tel.: 2458-4674

Capital Extreme Análises para Investimento 
Ltda - ExCapital
Praça Padre Gomes Leal, 403/01- Centro
Valença/RJ - Tel.: 2438-3177

Grasiele de Souza Vaz de Paula  
Ana Lu Fashion
Rua Getulio Vargas, 373 - Benfica
Valença/RJ - Tel.: 2452-6101

Mattos & Portugal Benefícios Ltda - 
Multsaúde Beneficios
Rua Padre Luna 99 loja C - Centro
Valença/RJ - Tel.:  2453-8853

F S Lopes Modas - Casa da Moda
Rua Silva Jardim, 105 - Centro
Valença/RJ - Tel.: (24) 99265-6488

Lilian Miranda de Paula da Silva Resende - 
W L Boutique Ele e Ela
Rua Vitor Pentagna, 43 - Benfica
Valença/RJ - Tel.: 2458-4893

02 – Paulo Cesar Falce – Love’s Motel

03 – Ivanete A. Nascimento de Resende – L S Resende Mercearia

04 – Gabriel Chicarino Coelho 

05 – Vanderley Eduardo Campos – Mercearia Açougue Boi Bom

06 – Marcia Andreia de C. Rocha – Polimar

            Rico de Castro Morl – WR Castro Usinagem

07 – Fernando Sohler – Sovan

            Leander Aurelio de Sousa – Lider Plan

08 – José Carlos Salles Ávila – Contabilidade Ávila

            Bianca de Avila Ferreira – O Armazém

09 – Eucir Guida – Eucir Moveis

11 – Andreia Dias da Silva – Memorial Agencia de Luto

           Carlos Alberto Furtado de Araujo – Via Expressa Boutique

12 – Servio de Araujo Consentino – Hotel Fazenda Rochedo

13 – Edgard Carvalho Pereira – Alberto Mouffron

           Pedro Enrique A Petrillo Brandão - Cinderela 

16– Antonio Marcus Ermida – EX CAPITAL

18 – Romualdo de Oliveira Lima – Ótica Esmeralda

19 – Rafael Machado de Souza – Mirella Calçados 

21 – Edmara Francisco de Mello – Trustec

           Flavio Esteves Natal – Sapataria Natal

           Humberto Nogueira Pentagna – Hotel Vista Alegre

22 – Marcel Magalhães Ramos – Promenade

24 – Filipe Mejdalani de Oliveira – Speed Valley 

25 – Luis Octavio L Guilhon – Guilhon & Valente Construtora

26 – Leonardo de Paula Leal – Divino Material de Construção

28 – Paulo Celso P. Batptista – Moda Casual 

            Catia Valeria de Jesus Soares – Ateliê da Beleza

Novos Associados
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A coluna Minha Empresa deste mês visitou um dos mais tradicionais e 
pioneiros restaurantes de culinária japonesa da cidade: estamos falando “De 
Bem com a Vida – Sushi”, da proprietária e empreendedora Luciana Ferreira 
Fort, que há 8 anos trouxe a primeira experiência em culinária japonesa 
para Valença. Luciana vem de uma família tradicional quando o assunto é 
culinária. Seu pai e seu avô tiveram restaurantes durante muitos anos em 
Valença e todo este “know-how” está presente em seu “dna”.

A empresária nos contou que sempre procurou trazer novidades 
saudáveis para a cidade. O primeiro sanduiche natural, o primeiro açaí, 
e depois de conhecer os encantos dos sabores orientais em outra cidade, 
resolveu apostar na ideia e se propôs a oferecer uma culinária japonesa 
de qualidade para Valença, coisa que até então, não era conhecida pelos 
consumidores locais.

Luciana lembra que tudo começou em uma pequena lanchonete, no 
centro da cidade, onde colocou um pequeno balcão e denominou 
“Cantinho do Sushi”. A aceitação foi imediata e os pedidos, aumentando 
a cada dia, obrigaram a empresária a abrir um negócio específico de 
comida japonesa, até então por delivery. O sucesso foi tão grande que 
a saída foi abrir um restaurante exclusivo de culinária japonesa, assim 
nasceu o “De Bem com a Vida – Sushi”.

“DE BEM COM A VIDA -SUSHI”, 
PIONEIRISMO E QUALIDADE NA 
CULINÁRIA DE VALENÇA

A empresária conta que a logística não é nada fácil, pois os produtos 
são frescos e trabalhados um a um, com uma dedicação ímpar para 
cada produto. Atualmente com 10 funcionários, o restaurante “De 
Bem com a Vida – Sushi” abrange também a comida caseira diária, 
um festival de caldos nesta época do ano e recentemente venceu um 
concurso gastronômico da cidade, criando um prato único, que juntou 
as técnicas da culinária oriental com os produtos da nossa região, como 
por exemplo o café e a cachaça.

Outro diferencial do “De Bem com a Vida – Sushi” é o espaço kids que o 
restaurante possui. Enquanto os pais podem apreciar um delicioso prato 
oriental tranquilamente as crianças ficam brincando com supervisão 
de um monitor, proporcionando uma experiência mais agradável e 
tranquila para toda a família.

E tem mais novidades por aí: o “De Bem com a Vida – Sushi” já 
está aceitando pedidos para realizar festas com comida japonesa, 
é um tipo de “Japa ao Vivo”, onde o restaurante vai até sua casa, 
executa os pratos de acordo com a sua preferência e oferece serviço 
completo de buffet, fazendo do seu evento, sucesso garantido.

Pra quem ainda não conhece, o “De Bem com a Vida – Sushi” fica 
na rua Dom Rodolfo Pena, nº 326, no Bairro de Fátima. Funciona 
de segunda a sábado e aceita pedidos pelo telefone: (24) 2452-5935 
ou pelo whatsapp 98832.9347.

Luciana, ao final da conversa, destacou a importância da 
Associação Comercial e Industrial para Valença e ressaltou a união 
e o fortalecimento que a ACIVA tem proporcionado às empresas 
da cidade, procurando sempre contribuir para o desenvolvimento 
da economia local.

A empreendedora Luciana Ferreira Fort
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CASA DE ANÁLISE DE VALORES 
MOBILIÁRIOS É CRIADA EM 
VALENÇA
 A Ex |Capital é uma casa de análises que tem como principal 
objetivo, segundo o seu Analista, popularizar o investimento na Bolsa de 
Valores. É a primeira casa de análises criada no interior do Estado, e tem 
como Analista responsável e também advogado Antonio Marcus Ermida, 
conhecido por seu trabalho jurídico, e que busca agora o reconhecimento 
como Analista de Valores Mobiliários. Para que o leitor tenha uma noção 
da importância para o Município, existem menos de 600 Analistas em 
todo o Brasil certificados e qualificados a assinar relatórios, e destes, 
grande parte é analista técnico, e dos que são fundamentalistas, a maioria 
está vinculada a corretoras e grandes corporações. O Ermida é, senão o 
único, um dos únicos analistas certificados no interior do País. 
 A pouca oferta de profissionais certificados no mercado é em 
razão do grau de dificuldade para a certificação, com exames realizados 
pela FGV e supervisionados pela APIMEC e CVM. Nesse contexto, a 
Associação Comercial não poderia deixar de convidar a Ex  |Capital a se 
associar.
 A Ex |Capital tem uma plataforma de atendimento pela 
internet, através do site www.capitalextreme.com.br, e em sua loja virtual 
é possível adquirir relatórios de análises e tutoriais para investimento na 
bolsa, operar com opções e até mesmo análise fundamentalista.
 Em entrevista a revista da ACIVA, o Analista nos ajudou a entender 
um pouco melhor o investimento em ações e o que a Ex |Capital oferece:
 
ACIVA - O que exatamente é a Análise de Valores Mobiliários?
ERMIDA - Ações de empresas, cotas de fundos imobiliários e outros títulos são denominados de 
valores mobiliários, e a compra desses títulos deve ser precedida de criteriosa avaliação; esse é o trabalho 
do analista, avaliar e informar ao mercado e seus clientes as tendências, as perspectivas para o futuro, os 
retornos dos ativos que avalia, os riscos, e muito mais. 

ACIVA - É difícil investir na Bolsa?
ERMIDA - Não, mas é importante ter um mínimo de conhecimento para realizar as operações. 

ACIVA - Qual o valor mínimo para começar a Investir?
ERMIDA - Depende da Corretora, mas em muitas não há mínimo. O ideal é começar comprando 
lotes de 100 ações, e tem ação de todo preço. Mas a Bolsa de Valores não se restringe a ações; Fundos 
Imobiliários, por exemplo, podem ser um excelente investimento, em que o investidor ao comprar suas 
cotas se torna um “condômino” de imóveis locados que geram renda isenta de imposto de renda. É uma 
ótima opção para investir em imóveis sem os custos de escritura, ITBI, administração, preocupação com 
inquilinos, entre outros transtornos próprios do investimento em imóveis. É um tipo de investimento 
bastante democrático.

ACIVA - Democrático?
ERMIDA - Isso mesmo. Enquanto para comprar um imóvel o investidor precisa de um grande 
volume de recursos, impossível para a grande maioria dos brasileiros, para investir em um fundo 
imobiliário “comprando” imóveis de extrema qualidade, o investidor pode começar com quase nada. O 
Fundo BBPO11, por exemplo, tem 64 imóveis, grande parte agências alugadas para o Banco do Brasil e 
com rentabilidade hoje acima de 0,7% ao mês, sem contar a valorização das cotas (ganho de capital), e o 
valor da cota está em aproximadamente R$129,00. Então mesmo para quem ganha um salário mínimo é 
possível investir em imóveis e já no mês seguinte passar a receber os rendimentos.

ACIVA – É contraditório afirmar que o investimento na Bolsa é 
democrático e ao mesmo tempo ter como missão popularizar esse 
modelo de investimento, não acha?
ERMIDA – Não. O Investimento na Bolsa é democrático porque é acessível a qualquer pessoa com 
poucas exceções; o problema é que mesmo sendo possível, um número muito pequeno de brasileiros 
investe. Nos EEUU, por exemplo, existe uma cultura de investimento na Bolsa que começa deste a 
adolescência. Os Americanos vêem o investimento na Bolsa como garantia de aposentadoria, mas no 
Brasil há pouquíssimos investidores e alguns especuladores. Não temos ainda a real noção da importância 
do mercado não apenas para o investidor, mas principalmente para a economia do País. Quando se investe 
em ações, você se torna sócio de uma Companhia, fomenta a economia, gera empregos e promove o 
desenvolvimento da Nação. Algumas pesquisas indicam que temos mais pessoas na cadeia do que 
investindo em ações; apenas 0,2% da população investe na Bolsa, enquanto que nos Estado Unidos esse 
número chega a 70%.

ACIVA - Mas investir na Bolsa não é arriscado?
ERMIDA - É claro que envolve certo risco, principalmente para o especulador ou aquele que 
investe sem qualquer preparação. Há grande variação de preços, e mesmo as melhores ações tem os seus 
momentos de baixa. O investimento em ações é, em regra, de longo prazo, e por vezes o investidor não 
entende isso. 

ACIVA - Qual a rentabilidade?
ERMIDA - É difícil falar em rentabilidade no mercado de ações. Desde o impeachment da Dilma, 
tivemos ações que se valorizaram mais de 300%, mas isso não significa que quem comprar uma ação hoje 
vai quadruplicar o seu capital em 2 anos.

ACIVA – É possível ficar rico na Bolsa?
ERMIDA – É complicado responder a essa pergunta. Quanto maior a expectativa de retorno, 
maiores são os riscos. É possível você ter retornos excepcionais com opções (derivativos) acima de 1.000% 
(mil por cento) em um único mês, mas nesse caso você sai do caráter de investimento e entra na área da 
especulação, o que deve ser feito apenas por quem já detenha conhecimento, experiência e que saiba 
exatamente os riscos envolvidos, então respondendo a sua pergunta, é possível sim mesmo com poucos 
recursos, mas não é nada fácil.

ACIVA - A Ex |Capital investe os recursos dos clientes?
ERMIDA - Não. A Ex |Capital apenas recomenda, o investimento quem faz é o próprio assinante 
por meio de sua Corretora.

ACIVA – Qual o preço da assinatura?
ERMIDA - Os tutorias são disponibilizados por assinaturas que variam de R$9,50 a R$25,00, e os 
relatórios com indicações, atualmente estão entre R$12,50 e R$15,00 por unidade, lembrando que os 
associados da ACIVA tem 25% de desconto utilizando o código de cupom a ser solicitado diretamente à 
Ex |Capital.

ACIVA - O que mais você pode nos dizer sobre o investimento na Bolsa?
ERMIDA - Investir na Bolsa é um mundo de oportunidades. Aliás, ninguém precisa investir na 
Bolsa, mas saber como funciona, eu acredito que todos devam aprender. Você pode trabalhar com day 
trade; pode opera opções, seja para especular com retornos extraordinários, seja para rentabilizar a 
sua carteira; pode adquirir fundos imobiliários; trabalhar com índices, enfim, são muitas alternativas, 
inclusive de trabalho. Tem milhares de pessoas que vivem como trader, e como você sabe, são poucos os 
analistas no mercado, então para quem se aprofundar nisso, há uma grande chance de conseguir emprego 
como analista. Eu convido o leitor a visitar o nosso site para aprender melhor como funciona esse mercado 
e se apaixonar por essa forma de investimento.
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Já é hora de se preparar para a maior Feira de 
Varejo da cidade, a “Valença Liquida Show” que 
acontecerá entre os dias 27, 28 e 29 de julho no 
Clube dos Democráticos.

A feira, que começou em 2015 já está em sua 4ª 
edição e tem melhorado a cada ano sua atuação 
junto às empresas dos setores de vestuário, 
calçados, acessórios e alimentação, que sempre 
acreditaram neste audacioso projeto da ACIVA.

Coloque em sua agenda  para você não esquecer 
e venha conferir um verdadeiro show de ofertas. 
Aguardamos sua presença!  

Vem aí....



7

CONFIRA AS LOJAS PARTICIPANTES:

• ALTO ASTRAL • • ARCO ÍRIS • • BOHO CHIC• •  CASA DA MODA • 

•CERVEJARIA MASCATES • • CIA DO LIVRO • • CLUBE DE TIRO • • DE BEM COM A VIDA SUSHI •

• GABI MODAS • • LISBELA• • LÓTUS DENIM• • LUMATHÊ •

• MAGELA & CIA• • MAGELA'S • •MAGELA'S KIDS• • MAJU MODAS •

• MASSAS PERTUTINA • • MARIA VAIDOSA • • MULTSAÚDE BENEFÍCIOS • • NANA BANANA •

• ÓTICA ESMERALDA• • SEG HOUSE •• RAIDER ACADEMIA •• PASSARELA CALÇADOS •

• STRAVAGANCE • •TÂNIA MENDES SEMI JOIAS•• SPAÇO RARO•

•  Um verdadeiro show de ofertas  • 2018
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ASSOCIAÇÃO COMERICAL 
COMEMORA 80 ANOS DE 
EXISTÊNCIA

Vamos contar um pouco da história desta tradicional e 
importante entidade valenciana. 

O ano era 1938. Há exatos 80 anos, no dia 5 de julho, os 
cidadãos valencianos Benjamin Ielpo, Joaquim Mello Antunes, 
Floriano Pellegrini, Osvaldo da Cunha Fonseca, Raymundo 
Fernandes e Nilo Borges Graciosa, fundaram a Associação 
Comercial de Valença, pensando no crescimento da cidade e 
na organização do setor. 

Neste dia, foi eleita a primeira diretoria da entidade, tendo 
como presidente o Sr. Joaquim Mello Antunes, tomando posse 
cinco dias depois, no dia 10 de julho de 1938. 

Em abril de 1941 depois de muito empenho, a entidade 
adquiriu terreno para construção de sua sede no qual até hoje 
mantém suas atividades. Em 31 de julho de 1957 foi declarada 
de Utilidade Pública Municipal pela Deliberação n° 462 da 
Câmara Municipal de Marquês de Valença. Em maio de 2001 
passou a denominação de Associação Comercial e Industrial 
de Valença.

A sigla ACIVA só passou a ser utilizada em 2008, quando foi 
criada a marca da entidade. 

A preocupação da ACIVA está em prestar serviços de qualidade 
para os associados, mantendo uma estrutura que acompanhe 
os avanços da modernidade e que também seja dinâmica em 
suas realizações e parcerias. A credibilidade e a confiança 
norteiam a direção da ACIVA, oferecendo inúmeros serviços 
e informações técnicas para atender ao seu quadro associativo.

por Daniel Luiz Beduschi

O Preseidente da ACIVA Sebastião Vieira e  
Rafael Sayão da Revista Operacional

Para entender a história da ACIVA, antes de tudo devemos nos 
perguntar: Qual o papel de uma Associação Comercial e 
Industrial de um município?
A razão de uma Associação Comercial existir é o associado. 
A participação de cada um nas decisões e no desenvolvimento da 
entidade é o que determina o seu sucesso. 
Uma associação comercial, além de defender os interesses de seus 
associados, pode e deve se preocupar com o desenvolvimento 
da economia local, bem como com o desenvolvimento geral do 
município, apoiando e auxiliando o poder municipal na busca 
de recursos, definição de prioridades e direcionamento dos 
investimentos, elevando assim, a ampliação e melhoria do setor 
produtivo, criando mecanismos de geração de novos postos de 
trabalho e capacitação do trabalhador, tanto urbano como rural.

Foto da Capa - Primeiro registro fotográfico da ACIVA - 1941

Comemoração dos 25 anos da ACIVA

Reunião Festiva da ACIVA em 1954
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Comemoração dos 30 anos da ACIVA - Rubem Moreira Leite homena-
geando o Sr. Floriano Pellegrini

Comemoração dos 50 anos da ACIVA - José Carlos Reis  entregando uma placa em homenagem 
aos anos de dedicação do Sr. Floriano Pellegrini

Comemoração dos 50 anos da ACIVA em 1988

A utilização desta capacidade representa uma 
relevante ferramenta no desenvolvimento, pois 
torna cada cidadão um ator do processo de 
desenvolvimento, aumentando sua responsabilidade 
e interesse pelos assuntos pertinentes.

Parabéns ACIVA pelos 80 anos de conquistas para 
seus associados, para a cidade de Valença e todos os   
seus cidadãos. A cidade de Valença agradece!

Palavra do Presidente Sebastião Vieira
Neste ano em que Associação Comercial e Industrial de 
Valença completa 80 anos de existência em nome de todos 
os Diretores e integrantes do Conselho Fiscal queremos 
enaltecer o trabalho realizado pelos fundadores da ACIVA 
que, no distante ano de 1938, estabeleceram as diretrizes que 
nortearam o desenvolvimento de nossa entidade.

Com grande sabedoria foram assentados os alicerces que nos 
dão sustentação e possibilitam à ACIVA avançar em busca 
de seu constante crescimento. As várias Diretorias que se 
sucederam no comando da Associação dedicaram especial 
atenção aos ideais de associativismo e empreendedorismo e 
nos sentimos orgulhosos por fazer parte desta linda história de 
grandes conquistas. 

Agradecemos a confiança que nos foi creditada pelos 
associados nos colocando à sua inteira disposição para 
defender os interesses maiores da comunidade. Como 
sempre, as portas da ACIVA permanecem abertas visando 
atender aos anseios da população e, principalmente, visando 
contribuir para o desenvolvimento da cidade e do município 
a fim de que tenhamos melhor qualidade de vida para todos.
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GALERIA DE PRESIDENTES DA ACIVA EM 
SEUS 80 ANOS DE HISTÓRIA

Joaquim Melo Antunes 1938 à 1939

Floriano Pellegrini | 1952 à 1985

Luis Manuel Jordão Elias Gomes 
1999 à 2004

Benjamin Ielpo | 1940 à 1948

Jose Carlos Reis | 1985 à 1995

Rogerio De Moraes Graça
2005 à Out/2007

Wellington Elias | 2008 à 2013 Sebastião Vieira| 2014 à 2016
e atual presidente

Manoel Jordão Neto | 1949 à 1951

Miguel Augusto Pellegrini | 1996 à 1998

Solinéia M. Furtado Da Graça
Nov/2007 à Jan/2008
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ENCONTRO DE EMPRETECOS 
LOTA SALÃO DE EVENTOS DO 
PALMEIRA IMPERIAL

Fernando Gameleira (Consultor SEBRAE), Solange Carvalho (PionG e Diretora ACIVA), Glauter 
Januzzi (Palestrantes), Leda Barreto (Repres. SEBRAE em Valença), Sebastião Vieira (Presidente 
da ACIVA) e Jorge Elias Milhem (Consultor SEBRAE)

Michel Chamovitz Glater Januzzi

No dia 12 de julho aconteceu, no salão de eventos do Hotel 
Palmeira Imperial, um encontro entre os “Empretecos” e 
seus líderes. Os participantes, que lotaram o auditório, são 
empresários, gestores e profissionais que fizeram, nos últimos 
3 anos, o EMPRETEC. Um seminário com uma metodologia 
da Organização das Nações Unidas - ONU voltada para 
o desenvolvimento de características de comportamento 
empreendedor e para a identificação de novas oportunidades 
de negócios, promovido em cerca de 34 países, através de 
dinâmicas vivenciais.

O evento contou com a presença do consultor do SEBRAE, 
Michel Chamovitz, que ministrou uma palestra sobre 
Empreendedorismo Inconsciente. O público também pode 
aproveitar uma interessante palestra denominada: “Inovações 
Disruptivas e a Experiência do Cliente” com o professor e 
escritor Glauter Januzzi, co-fundador da FlirtAR e um dos 
criadores do Vale Digital de Volta Redonda.

Após as apresentações, os ouvintes puderam participar de 
um talk-show com o consultor Fernando Gameleira e os 
empresários e empretecos Alexandre Moraes (BRVAL), 
Vanda Figueira (Colégio Líder) e Solange Carvalho (PionG).

Quem saiu ganhando foi o público, que pode mais uma vez 
aproveitar o conhecimento e a experiência dos envolvidos para 
tornar o seu empreendimento ainda mais rentável.

A ACIVA agradece o empenho da representante do SEBRAE em 
Valença, Leda Barreto, por proporcionar este formidável encontro 
e solidificar ainda mais a parceria entre as instituições.

Alexandre Moraes (BRVAL), Vanda Figueiredo (Colégio Líder), Fernando Gameleira 
(SEBRAE) e Solange Carvalho (PionG)



12

PROJETO LIDER DO SEBRAE TEM 
ENCONTRO EM VALENÇA

A SUA LIDERANÇA EM ALTA PERFORMANCE

CRONOGRAMA:

Palestra: Dia 23/07 às 8h30 
Auditório da ACIVA

Curso:

Vem aí...

Não perca essa oportunidade. Participe!

LÍDER COACH – SEBRAE MAIS

No dia 23 de junho aconteceu mais um encontro do projeto LIDER SEBRAE. Após 
um delicioso café colonial no Hotel Palmeira Imperial, as lideranças municipais 
puderam assistira a uma palestra ministrada pelo empresário Alexandre Morais 
sobre o ciclo do turismo em nossa região. 

O evento ainda contou com a presença do Vice-Prefeito Municipal e Secretário de 
Cultura, Hélio Suzano, do presidente da ACIVA, Sebastião Vieira, da representante 
do SEBRAE, Leda Barreto, do jornalista Gustavo Ambruzzini da imprensa local, 
entre outros.

Vale ressaltar que o projeto LIDER- (Liderança para o Desenvolvimento Regional) 
tem como premissa a mobilização, qualificação e integração de lideranças 
regionais para a elaboração de uma agenda regional de desenvolvimento. 

O curso visa capacitar os líderes participantes a adotar as técnicas 
e ferramentas do Coach na busca da alta performance de suas 
equipes, em favor dos resultados desejados. 

A estratégia de abordagem líder coach apoia-se no desenvolvimento 
de habilidades e no uso de ferramentas que possibilitem ao 
gestor participar diretamente do desenvolvimento individual dos 
colaboradores de sua equipe, reconhecendo os seus potenciais, 
desenvolvendo as suas competências e orientando-os na definição 
de metas claras e tangíveis que contribuam para os objetivos da 
empresa.

Ao final do curso, o participante poderá:
  • Compreender como obter melhores resultados pela liderança 
dos talentos humanos na empresa.

 • Assumir comportamento de Líder Coach que promova o 
desenvolvimento de uma equipe de alta performance.

  • Utilizar procedimentos, técnicas e ferramentas no exercício da 
liderança que favoreçam o engajamento da equipe na busca dos 
resultados pretendidos na empresa. 

1º Encontro: 23/08/2018 – Horário: das 09h às 18h

2º Encontro: 24/08/2018 – Horário: das 09h às 18h
Sessão de Coach:

3º encontro: 03/09/2018 – Horário: das 09h às 18h 
Sessão de Coach:

4º encontro: 04/09/2018 – Horário: das 09h às 18h
Sessão de Coach:
Sessão de Coach :

 
TOTAL: 
32h de Workshops presenciais
4h de Sessões de Coaching por participante

Empreendedores, gestores municipais e do terceiro setor sãos 
os profissionais para quem o SEBRAE elaborou este programa. 
O objetivo é mobilizar, capacitar e fortalecer estes líderes para 
a elaboração de um plano de desenvolvimento regional e que 
resultará no plano de ação para o desenvolvimento regional 
além do desenvolvimento dos mecanismos de sustentação e 
monitoramento do desenvolvimento planejado.  

GRATUITA

 R$750,00 em até 10X no cartão
INVESTIMENTO
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FERNANDO FREITAS.  
UM VALENCIANO DE VOZ ÚNICA 
E MARCANTE. Por Daniel Luiz Beduschi

Numa tarde chuvosa, estivemos com o conhecido 
cantor valenciano Fernando Freitas. Com muita 
cordialidade nos contou um pouco de sua história 
de vida e de como usa, até hoje, a sua voz como 
verdadeiro instrumento musical.

Fernando nos contou que começou sua vida como 
cantor profissional, aos 16 anos, cantando em 
bailes aqui em Valença e que, posteriormente, 
se tornou “Crooner” de vários conjuntos que 
se apresentavam em toda a região fluminense.  
Após certo tempo, Fernando se firmou em 
uma grande casa de shows, desempenhando as 
funções de apresentador e, eventualmente, de 
cantor, características que permitiram colocar em 
evidência seus dotes artísticos em todo o Grande 
Rio, Vila da Penha e Ilha do Governador. Fernando 
Freitas nos relatou, também, que cantava, com 
estilo próprio, músicas em espanhol, italiano e 
algumas em francês.

Especificamente, no show de Wanderley Cardoso, Fernando 
lembra que, além de apresentar o artista, cantava algumas 
canções antes do show principal, para dar clima ao espetáculo 
e entreter os que estavam na platéia. 

Logo após o show, Fernando Freitas foi abordado por um 
casal de repórteres da antiga revista “O Cruzeiro”. Encantados 
com tamanha desenvoltura do cantor/apresentador, fizeram 
um comentário ressaltando que Valença não precisava 
trazer cantores de fora porque já tinha um dos melhores. 
Esta afirmação deu uma injeção de ânimo em Fernando, que 
passou a ganhar mais espaço e visibilidade. 

Em toda a região sul fluminense, de Valença a Barra Mansa, 
de Santa Rita de Jacutinga a Rio das Flores, Fernando diz ser 
muito conhecido, até hoje, por amigos e fãs de muitos anos 
atrás.

Com aproximadamente 60 anos de carreira, Fernando Freitas, 
hoje com 82 anos de idade, esbanja força, lucidez e ainda solta 
sua voz com grande entusiasmo. Aos domingos, Fernando 
canta na missa da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, 
enchendo de música e fé os corações dos fiéis. A ACIVA, através 
desta coluna, presta homenagem ao ilustre artista valenciano por 
enaltecer o nome da nossa terra durante tanto tempo com sua 
voz única e marcante. Parabéns Fernando Freitas! 

Por definição, “Crooner” 
é o nome dado a um 
cantor do sexo masculino 
que interpreta canções 
populares, geralmente, 
acompanhado por uma 
orquestra completa ou 
uma “Big Band”. Hoje, 
poderíamos chamá-lo 
de “Pop Tradicional”. 
Normalmente, “Crooners” 
cantam e disseminam as 

músicas internacionais mais populares e 
famosas do momento. 

Além de cantor, a voz grave de Fernando 
também lhe ensejou a possibilidade de 
apresentar programas de rádio, fazer 
transmissões esportivas e apresentar 
grandes shows e espetáculos. Teve 
oportunidade de apresentar shows de 
artistas famosos, tais como: Agnaldo 
Timóteo, Dercy Gonçalves, Chico Anysio, 
Wanderley Cardoso, Nelson Gonçalves, 
entre outros. 
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COISAS DE PARDAIS

 Bichinho feio, não há como negar, nem as fotos 

caprichadas da internet conseguem salvar sua aparência 

desanimada. O visual, que é, queiramos ou não, a primeira porta 

para a avaliação mais aprofundada, é apenas o aviso de que suas 

credenciais são péssimas, não é do tipo que possamos dizer 

que “o aspecto não conta porque se trata de um ser de primeira 

qualidade”. Quanta coisa ruim tem esse pássaro!

 

 Para variar, ele é apenas um dos exotismos vindos 

de fora para piorar nosso meio ambiente. Ouvi dizer que foi o 

Joaquim Murtinho, pessoa tão influente que até já figurou numa 

moeda, que trouxe de Portugal alguns casais desse passarinho, 

para servirem de recordação de uma namorada que ele lá deixou. 

Deve ser uma fofoca, porque há outras versões, inclusive uma 

semioficial de que foram trazidos 200 para serem soltos no 

Campo de Santana, com aquiescência do Prefeito Pereira Passos, 

como auxílio da campanha contra a febre amarela empreendida 

por Oswaldo Cruz. E disse alguém, ainda em outra versão, que 

o prefeito reformador tinha mandado buscar melros, mas o 

encarregado trouxe os nossos focalizados.

 

Por José Viriato da Silva 

 Grandes comedores de mosquitos, essa foi a fama por 

que vieram. Feios mas úteis, constatação que justificaria sua 

inserção no nosso meio. Esqueçamos que são predadores de 

outros pássaros, mas exercem a atração dos seres ruins, como 

provam os mexicanos que, após detestá-los, os elegeram com ave 

símbolo nacional, logo o coloridíssimo México! Este mundo tem 

coisa. 

  

 Agora mesmo vejo vários num terreno em frente, 

comendo sem parar farelos escapados de um trailer que estaciona 

ali todas as noites. Permito-me, então, perguntar aos comilões: 

por que não estão atuando no combate à recém-retornada febre 

amarela, não foi para isso que vieram? 

 Um deles me respondeu: 

 - Ora, com tanto fast-food por aqui, mosquitos silvestres 

não estão entre as nossas prioridades. Para atingir os fins, não 

importam os meios, mesmo os condenáveis. 

 Após esta resposta, cheguei à conclusão de que 

eles estão em sintonia com muita gente deste país que os 

adotou. Às vezes se acerta sem querer.
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VALENÇA RECEBE 3ª EDIÇÃO DO 
FESTIVAL INVERNO MUSICAL
Serão 10 dias de música de qualidade, com direito a apresentações 
simultâneas, orquestra residente e oficinas de música. Tudo de graça!

A cidade de Valença, na região Sul Fluminense, será palco de mais uma 
edição do já tradicional Festival Inverno Musical. De 19 a 29 de julho, 
haverá apresentações de grupos renomados de música de alta qualidade de 
diversas regiões do estado. As apresentações acontecem nas igrejas. Entre 
as novidades deste ano, concertos simultâneos em diversos dias; e orquestra 
residente, com oferta de cursos de especialização em diversos instrumentos 
musicais. A ENTRADA É GRATUITA e a Classificação é livre.

Segundo o Professor Antônio Carlos da Silva, maestro da Orquestra de 
Cordas do Jardim de Valença e organizador do Festival, o evento cresceu. 
Na primeira edição, em 2016, o Festival contou apenas com a Orquestra de 
Cordas do Jardim Valença, o Fivebrass, Unissom e a Faetec Nova Iguaçu. 
Neste ano, serão 25 concertos, com apresentação de quartetos de cordas, 
quintetos de metais, companhia de ópera, orquestra sinfônica, e diversos 
outros grupos da região: FiveBrass Quintet, QuintetAço, Marcos Ferreira 
(piano) e a Renata Pedron (violino), Diego Accioly (piano) e Leonardo 
Francisco (contrabaixo), Camerata de Violões do UGB e a Camerata 
Unissom, entre outras. Segundo a organização, serão aproximadamente 
trezentos músicos se apresentando durante os 10 dias do Festival.

FESTIVAL INVERNO MUSICAL
DE 19 A 29 DE JULHO |  VALENÇA-RJ
Programação e maiores informações: (24) 99207.2470.

Orquestra de Cordas do Jardim Valença

Por Paulo Henrique Nobre
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OUTRAS ESPECIALIDADES:
Cardiologista: Dr. Vitor F. M. Torres 
Tel.: 2453-4314 

Nutricionista: Drª Daniella Maria Pentagna Guarini
Tel.: 2453 3128 - 988160477 

CONSULTÓRIO INTEGRADO | Tel..: 2453 1366
Ginecologia e Obstetrícia: Dr. Afonso G. Muzitano
Ortopedia e Traumatologia: Dr. Paulo Jannuzzi
Fisioterapeuta: Amarílio Sérgio de Azevedo Machado
Clínica Médica/ Geriatra/ Nefrologia: Dr. Ricardo Rocco
Dermatologia : Dr. Samuel de Souza Costa

CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA
       E MASSOTERAPIA

Dr. Antonio Gomes  | Tel: 2453-2649

CEVO CLÍNICA DENTÁRIA
15% de desconto no valor total do tratamento 

          e orçamento gratuito

| Tel.: 2453-4689 | 2452-3901

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
      Cirurgia do joelho

Dr. Gustavo Lopes | Tel.: 2452-6216

PSICÓLOGA E PSICOPEDAGOGA
Soraia Lameira 
Av. Nilo Peçanha, 360 / 03 - Centro
Whatsapp: 99201-6192

OFTALMOLOGISTA
Dr. Carlos Alberto Amorim | Tel.: 2453-4945

ATELIÊ DO CORPO 
Desconto de 5% | Tel.: 2453-6326

ORTOPEDISTA
Dr. Orotavo Lopes Da Silva | Tel: 2452-6216

Exames Densiometria óssea (desc 23%) 
e Mamografia Digital (desc 25%). 
Rua Dom Andre Arcoverde, 209 - Valença-RJ

ULTRA-MED | Tel.: 2453 4878

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM ANDRÉ ARCOVERDE | Tel..: 2453-0700

COLÉGIO LÍDER | Tel.: 2453-2278
Desconto de 30% para associados

LAB CLIN
Tel..: 2453 6458

LAPAV - LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA VALENÇA
Tel..: 2453 4801

ALVIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Tel.: 2458-4587

ORTOVALE - CLÍNICA DE ORTOPEDIA

FISIOTERAPIA | Tel..: 2453 4191
Dr. João Miragaya.
Fisioterapia e Radiografia (Extremidades)

MILIARTES ARTES DIGITAIS | Tel..: 2453 3123
Desconto: 15%

MEGA IMAGEM | Tel..: 2452 1979
Desconto 15%

GAIA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | Tel..: 2453 8740
Desconto 10% 

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

ESCOLA DE DANÇA VIVARTE | Tel: 2453-3332
Desconto de 10% 

Desconto de 10% 

SERVIÇOS

EDUCAÇÃO LABORATÓRIOS

CONVÊNIOS 

SAÚDE

OUTROS

CONSULTA ON-LINE | Tel.:  2453 4727(ACIVA)
Consulta ao banco de dados do SPC Brasil e Serasa (cheques, pendência financeira, 
cheques sem fundos, Concentre, Serasa Empresa) 
Consulte tabela e contrato.

ECT-CORREIOS | Tel.:  2453 4727 (ACIVA)
Postagem de sedex, PAC, Impressos (a faturar)

ALUGUEL AUDITÓRIO | Tel.:  2453 4727(ACIVA)
TV LCD, DVD, retroprojetor e ar condicionado para reuniões, 
cursos ou palestras | Aluguel Data Show | t.: 2453 4727 (aciva)
Fax | t.: 2453 4727 (aciva)

ERMIDA & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS 
Tel.: 2452 4042
Consultoria jurídica verbal nas áreas Cível: Contratos, responsabilidade 
civil, obrigações, atos jurídicos, sucessões e imobiliário), tributário, 
relações de consumo e administrativo. 

MEDICINA DO TRABALHO | Tel.:  2453 4727 (ACIVA)
Médico do trabalho: Dr. Paulo Cesar Ielpo Jannuzzi
Atendimento aos associados com preço diferenciado
ASO: Atestado de Saúde Ocupacional
Associados: R$ 30,00 | Não-associados: R$ 48,00 

PCMSO: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(exceto risco 3 e 4, e indústrias) controle absenteísmo (falta ao 
serviço): depende de contrato PPRA: Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (a consultar)

AUDIOMETRIA OCUPACIONAL | Tel.: 2453 6160
Dra. Viviane Dias: realização de exame complementar de audiometria 
para funcionários de empresa que possuem ruído como risco 
ocupacional

ULTRA-MED | Tel.: 2453 4878
Exames radiológicos (Raio X - PA) para Medicina do Trabalho: R$ 36,85
Depende da autorização na secretaria da ACIVA

 TRAUMATOLOGIA E

 CIRURGIÃ DENTISTA
Monica Alves de Almeida

Descontos de 30% nas mensalidades dos cursos de Administração, Direito, Enfermagem, Odontologia, 
Recursos Humanos e Veterinária e 50% no curso de Pedagogia bem como nas mensalidades do 
Colégio São José Valenciano de Aplicação para associados, funcionários e dependentes.

Rua Cel. João Rufino, 11/404 - Tel.: 98110-0178

FERNANDA SANTIAGO XAVIER 
Especialista em Direito Ambiental  | Tel.: 2455-4795 / 98119-2418

HOME ANGELS 
(acima de 150 h/mês)  | Tel.: 2452-6257

Fisioterapia, Pilates e RPG

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

Fique sócio da aciva e aproveite as vantagens e 
descontos no comércio de valença.

SEJA UM CONVENIADO, OFEREÇA DESCONTO   E 
GANHE MAIS CLIENTES

Rua Silva Jardim, 02 /4o andar | Centro | Valença | RJ | CEP: 27 600 000
Tel.: (24) 2453 4727 | contato@acivarj.com.br  | www.acivarj.com.br |         acivarj


