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Olá querido leitor.  
Neste mês de fevereiro registramos a solenidade de posse da nova diretoria 
da ACIVA bem como o novo posicionamento da gestão. Saiba mais sobre 
nutrologia na coluna ACIVA SAÚDE e fique por dentro do que vem por aí no 
mês de março, o Mês da Mulher.  A revista ACIVIVA é o informativo mensal 
da Associação Comercial e Industrial de Valença (ACIVA). Contamos todos 
os meses com matérias de interesse de nossos associados, parceiros e da 
população em geral de Valença e região. Nosso objetivo é proporcionar uma 
leitura agradável, informativa e descontraída.  Acompanhe a ACIVA nas 
redes sociais. Estamos no facebook, twitter e instagram. Outras informações da 
ACIVA, além desta revista em formato digital, você encontra no nosso website. 

Acesse:  www.acivarj.com.br 

Boa leitura!  

   Tel. (24) 99920.5866 | www.yellowbird.ppg.br
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Os membros da Diretoria e 
do Conselho Fiscal da ACIVA 

parabenizam os aniversariantes 
do mês de fevereiro. 

Parabéns!!!

02 – Eder Esteves natal – Sapataria Natal

04 – Claudia Chagas Fernandes – Ateliê do Corpo

            José Mauro Ramos de Moraes – Escritório de Contabilidade e Diretor ACIVA

            Luciana Delfino de Oliveira – Luciana Modas e Presentes

            Gilsara Pereira de Medeiros – Padaria Santa Rita

             Marcos Tabet - Construserra

05 – José Alencar Graça Leal – Casa do Pão

06 – Saulo Augusto A Ferreira – Drogaria Ultrapopular/ UNIVAL 

07 – Leiliane Aparecida Nunes Ferreira – Drogaria Geral

09 – Josemo Correa de Mello – Bramil

12 – Roberta Pereira A da Silveira – Contavila 

14 – Kelly Santini C C da Silva – Centro Ed. Caminho do Saber 

17 – Ana Paula de Macedo – Stargateway

            Virginia de Almeida Ferreira – Drogaria Ultrapopular

18 – Flavia Pentagna – Hotel Vista Alegre

19 – Naomí Ana Horita – Colaboradora ACIVA

20 – José Carlos Carvalho Pires – Boa Nova

            Yumika Nishimori – Mercearia Dona Rosa

21 – Elisa Maria de Almeida – Futura Informática

            Sandro Moretti Landim Ferreira – Produtos Landim

            Lucas Moreira de Andrade – Colaborador ACIVA

22 – Alexandre Morais Junior – Pousada Arara

            José Luiz da Silva – Drogaria Geral

            Leandro Caldeira Estevão – Cronnos

24 – Maria das Graças de M e S. Ferreira – Flor da Montanha

            Ivete Ribeiro Fiuza - Psicóloga

25 – Liliam Miranda de Paula da silva Resende  - W L Boutique Ele e Ela

27 – Rosana de H. Lima Quintela – Barra Luz

28 – Alvaro Selvatti da Rocha – Polimar        

Novos Sócios
Cactus Grafica Ltda
Rodovia RJ 145, 571/104  
Trecho Prof Enaura Elizabeth   
Rio Das Flores - RJ
Tel.: (24) 24538647

The House Of Creativity Ltda
Av Geraldo De Lima Bastos 432/2
Monte Douro - Valença -RJ   
Tel.: (24) 24534647

Guilherme Dutra de Oliveira - Mei
Travessa Fonseca, 07 Centro -Valença/RJ
Tel.: (24) 981228541

Bruna dos Santos Silva - Mei -  Monte Beer
Rua Dr Humberto Pentagna, 284
Monte Douro -Valença/RJ   
Tel.: (24) 988551557

Ivete Ribeiro Fiuza -  Pscicóloga
Rua Andre Rugheri, 115
Bairro De Fatima -Valença/RJ
Tel.: (24) 24524478

União dos Funcionarios do Estado do Rio de 
Janeiro - Colonia de Férias
Rua Mariz E Barros, 300
Praca Da Bandeira - Rio De Janeiro/RJ
Tel.: (21) 3079-0900

M C Lima Freitas Boutique Ltda  
Sandeni Boutique
Rua Padre Luna, 20 Loja B
Centro-Valença/RJ
Tel.: (24) 2453-3907

Juliana Rodrigues Ramos Couto 
Juliana Fashion Hair
Rua Silveira Vargas, 36
Centro-Valença/RJ
Tel.: (24) 2452-4326

A M L Toledo Lanchonete e Restaurante 
Café do Shopping
Rua Padre Luna c/Rafael Jannuzzi, 99 L Bl I
Centro-Valença/RJ
Tel.: (24) 98881-6122
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CLÍNICA DINIZ  IMAGEM.  
RADIOLOGIA E ORTODONTIA 
EM UM SÓ LUGAR.

A Coluna “Minha Empresa”, desta edição, visitou a clínica “Diniz Imagem Radiologia 
Odontológica”, empresa recém associada aos quadros da ACIVA. A proprietária, Dra. Lilian 
Diniz, formada em Odontologia pela UNIFOA, é especialista em Ortodontia e Radiologia 
pela Universidade de Juiz de Fora.

A Clínica surgiu com o intuito de oferecer serviços de atendimento 
odontológico e de radiologia em um único lugar, visto que, de maneira geral, 
tais serviços são realizados em locais diferentes, demandando mais tempo 
para que o paciente seja atendido. Em primeiro lugar, ele consulta um dentista 
em seu consultório. A seguir, mediante prescrição do profissional, submete-se 
à realização de radiografia, para depois retornar ao consultório odontológico. 

Dra. Lilian nos conta que o diagnóstico e a emissão do laudo correspondente 
levam, em média, de uma semana a 10 dias para estarem prontos. Na “Clínica 
Diniz”, em apenas 2 dias, diagnóstico e laudo estão disponíveis. O tempo 
reduzido facilita e antecipa o atendimento aos pacientes. A clínica também 
atende à demanda de outros profissionais da Odontologia, oferecendo 
descontos especiais e os melhores serviços. Aparelhos de última geração, 
fabricados por empresas renomadas, equipam a “Clínica Diniz”.

A “Clínica Diniz” atende pacientes de todas as idades, realizando 
exames radiológicos e atendimento odontológico para usuários 
vinculados a todos os convênios existentes na cidade. A “Clínica 
Diniz” encontra-se instalada no “Reikim Shopping”, andar S3, sala 314.  
Para agendar uma consulta, basta ligar para o telefone (24) 2453-1465.  
A ACIVA dá as boas-vindas à nova associada e parabeniza a Dra. Lilian 
pelo empreendimento de sucesso em nossa cidade. 

Dra. Lilian Diniz em seu consultório

Dra. Lilian ressalta que a clínica oferece check-up digital por meio do 
qual o paciente acompanha todo o procedimento, através de um monitor.  
O equipamento possui sistema 3D que filma todo o rosto do paciente, 
permitindo um diagnóstico preciso. Muitas vezes, o paciente tem a impressão 
que seu problema está localizado em um dos dentes, entretanto, na verdade, é o 
seu rosto que necessita de uma cirurgia ortognática.   

Por ter conhecimento em radiologia, Dra. Lilian conta que a facilidade de uma 
identificação precisa é de fundamental importância para a saúde do paciente. 
Muitas vezes, pacientes procuram o dentista acometidos por uma dor intensa, 
acreditando tratar-se de problema em um de seus dentes, quando, na realidade, 
a dor é proveniente de uma sinusite aguda, que é identificada, imediatamente, 
pelas imagens feitas na clínica. 

por Daniel Luiz Beduschi
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL  
JÁ É REALIDADE NA ACIVA

ACIVA TEM CONVÊNIO COM A LIBERTY 
SEGUROS E SERRANA CORRETORA

Associados e contadores contam com mais 
comodidade, conforto e vantagens exclusivas.
Os associados da ACIVA agora contam com os serviços 
IDCert Certificação Digital. Mais comodidade, conforto 
e vantagens exclusivas para os filiados no momento da 
emissão do certificado digital, seja e-CPF ou e-CNPJ. 

A IDCert oferece segurança em certificação digital 
às empresas de todos os portes e setores, pessoas 
físicas e profissionais liberais. Aliando tecnologia 
ao conhecimento, oferece um portfólio de soluções 
abrangentes. Tudo isso sem contar o excelente atendimento, 
incluindo suporte com equipe altamente qualificada. 

O Certificado Digital existe para facilitar a vida das pessoas e das 
empresas. Esse documento eletrônico evita a perda tempo ao 
permitir resolver on-line, de maneira mais prática e segura, muitas 
coisas que antes precisavam ser feitas presencialmente. 

Atividades como reconhecimento de firmas, entrega de 
documentos via motoboy e idas ao banco, por exemplo, 
podem ser substituídas por transações on-line com garantia de 
autenticidade e com toda proteção das informações trocadas. 
Faça já o seu cadastro e receba o seu login para o acesso e ofereça 
mais esta vantagem aos seus clientes. 

E ATENÇÃO:  
Não é necessário aguardar a compensação do boleto! 
Basta entrar em contato com a ACIVA e fazer seu cadastro. 
Aproveite! 

No início do mês, a ACIVA firmou convênio com a Serrana Corretora de 
Seguros e a Liberty Seguros, na qual o associado participa do programa 
Affinity e tem uma série de vantagens diferenciadas.

Segundo o representate da Liberty Seguros na região sulfluminense,  
Gustavo Nunes Carvalho, os associados poderão encontrar propostas 
bem diferenciadas na contratação de seguros empresariais, condições 
especiais para contratação de seguros de vida de colaboradores,  que hoje é 
responsabilidade das empresas, além de descontos nos seguros de pessoa 
física como automóveis, residenciais entre outros. 

O valor de desconto é de até 25% para comércio e serviços, como 
o seguro contra incêndio, por exemplo.

Procure a Serrana Corretora de Seguros e aproveite para ter excelentes 
descontos em seguros da sua empresa. Basta ser associado ACIVA. 
Aproveite!  

Bernard Ferreira, Gustavo Nunes (Liberty), Paulo Roberto Amedeu Ferreira  e 
Edilene Miranda Ferreira (Serrana Corretora de Seguros)
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POSSE NA NOVA 
DIRETORIA DA ACIVA

Fotos: Ena Januzzi

No dia 15 de janeiro de 2020 tomaram posse os novos membros 
da Diretoria da ACIVA  - Gestão 2020/2022. A solenidade, 
realizada no salão “Wellington Conceição Elias”, contou com a 
presença de autoridades do município, associados, parceiros, 
e familiares dos diretores recém empossados. Uma noite de 
grande alegria para a Associação Comercial, que completará, em 
2020, 82 anos de fundação. 

O ex-presidente, Sebastião Vieira, ao discursar, manifestou, 
com nítida emoção, seus sinceros agradecimentos a todos 
que estiveram do seu lado em suas duas gestões à frente da 
ACIVA.  Homenageou com uma placa, cada ex-diretor que o 
acompanhou   na empreitada. O ex-associado, o empresário Raif 
Tabet (in memorian) também foi homenageado e seu filho, o 
Sr. Edgard Tabet e toda a família, puderam receber da ACIVA 
uma foto histórica do empresário que ficará exposta no Espaço 
Memorial  “Floriano Pellegrini” da nova sede.

O novo Presidente, Luiz Henrique agradeceu a todos pela 
oportunidade de comandar a histórica instituição e aproveitou 
para reafirmar o compromisso da entidade para com o 
empresariado e também o desejo de aproximar mais o associado 
da ACIVA para seu maior fortalecimento.

Parabenizamos e desejamos sucesso para a nova diretoria, que 
assim ficou composta: 

Presidente 
Luiz Henrique Miranda Magalhães | Cia do Livro

Vice-Presidente
Solange Maria Fagundes de Souza Carvalho | Pion-G José

Secretário
Leandro Raider dos Santos |Raider Academia

Tesoureiro
Paulo Fernando de Oliveira | Estacionamento Carrão

Diretores de assuntos corporativos
Taniele de Souza Vaz Tabet de Almeida | Tabet Corretora
Alexandre Barroso Barreto | Inov Led
Marcelo Magalhães Lago  | Cervejaria Mascates

Conselho Fiscal
Katia Tabet Barros,  Paulo Roberto Amedeu Ferreira,
Wellington Conceição Elias, Sebastião Roberto Vieira,  
José Mauro Ramos de Moraes, Levi de Ávila Filho e  
Waldir José Coelho Junior
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O QUE O ASSOCIADO 
PODE ESPERAR DA NOVA 
DIRETORIA DA ACIVA ?

Nas palavras do Presidente Luiz Henrique Magalhães, os 
associados da ACIVA poderão contar com uma Administração 
voltada para as necessidades da classe empresarial. Desta 
forma, indústrias de grande porte, empresas do comércio, 
microempreendedores e produtores rurais terão a participação 
efetiva da ACIVA nos seus empreendimentos. Para tanto, 
a Associação realizará uma pesquisa de opinião entre os 
associados, visando conhecer seus anseios e entender suas 
necessidades, a fim de direcionar suas ações em prol da 
realidade do associado. 

Além disso, a ACIVA deve ampliar os serviços, os convênios 
e oferecer, gratuitamente, o auditório da nova sede para que 
as empresas associadas realizem palestras e workshops, 
mediante agendamento prévio. Para uso do salão de eventos, 
os associados gozarão de um valor diferenciado. As demais 
dependências da sede poderão e deverão ser usufruídas pelos 
sócios. Segundo Luiz Henrique, a ACIVA estará presente no dia-
a-dia do associado, lembrando que todo associado continuará 
tendo à sua disposição todos os serviços já existentes e também 
os serviços profissionais do Escritório de Advocacia “Ermida 
& Martins” para todo e qualquer assessoramento jurídico. O 
Presidente lembrou, ainda, que a primeira consulta é gratuita e 
que o referido escritório oferece assessoria jurídica de excelente 
qualidade ao associado.

A nova diretoria da ACIVA constituiu equipes que vão atuar em 
diversos setores, visando maior aproveitamento do potencial 
dos diretores. Cada equipe estará focada na área com a qual 
tem maior afinidade. Comunicação, planejamento de mídia 
impressa e redes sociais estarão a cargo dos Diretores Marcelo 
Lago e Alexandre Barreto. As Diretoras Solange Carvalho 
e Taniele Tabet realizarão uma análise do trabalho interno 
da ACIVA e, a partir dos dados levantados, irão propor um 
modelo de referência, com vistas a otimizar o atendimento 
ao cliente. 

O Tesoureiro Paulo Fernando e o Secretário Leandro 
Raider, juntamente com o Presidente, estão trabalhando no 
planejamento financeiro da instituição, revendo as contas e 
contratos para direcionar, de forma mais eficiente, os recursos 
da ACIVA para seus associados.

A disposição da nova diretoria de estar mais presente na vida do 
associado ficará evidenciada por meio do evento relacionado ao 
Dia da Mulher. Este evento, que já é tradição na ACIVA, irá se 
transformar no Mês da Mulher. Serão realizadas 05 atividades 
durante todo o mês de março, com a abordagem de assuntos 
de grande interesse, proporcionando maior interação entre as 
associadas. A Festa do Dia da Mulher deste ano terá como tema 
os Anos 60. 

A Vice-Presidente Solange Carvalho irá coordenar as 
atividades do Mês da Mulher. Solange acredita que a empresária 
valenciana precisa se destacar no dia-a-dia da ACIVA. Será um 
mês muito especial, que trará oportunidade de ouvir mulheres 
empreendedoras e mostrar o quão forte é a mulher no 
empreendedorismo. Serão atividades práticas, nas quais haverá 
descontração, conhecimento e troca de informações destinadas 
a valorizar a atuação das empresárias associadas.

Esta é a cara da nova gestão da ACIVA. Uma gestão jovem, atual, 
moderna e que pretende ampliar, ainda mais, o relacionamento 
entre os empresários.

EMPRESÁRIO, A UNIÃO EMPREENDE MAIS! 
PODE CONTAR COM A ACIVA.

O Presidente da ACIVA. Luiz Henrique Magalhães

por Daniel Luiz Beduschi
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DR. FABRICIO VIEIRA 
PARTICIPA DE MAIS UM 
PROJETO SOCIAL EM 
PARIS - FRANÇA

Dr. Fabricio Vieira está em viagem pela Europa, ministrando 
cursos do TOUR PRF, e por conta da 3ª edição do ELBI – Encontro 
Luso-Brasileiro de Implantodontia. O congresso, criado por 
ele, acontece essa semana (23 a 25/01), em Lisboa – Portugal – 
e conta com a participação de grandes nomes da odontologia 
brasileira e internacional (saiba mais em: elbicongress.com).

Na oportunidade, Dr. Fabricio participou de mais uma edição 
da ação social que oferece tratamentos gratuitos com implantes, 
em parceria com a Associação Dentis, sediada em Garges-lès-
Gonesse e presidida por Khalid Zaouche, em Paris.

O projeto, intitulado “Um sorriso para todos”, acontece no coração 
do distrito de Dame-Blanche-Nord e visa levar atendimento a 
pessoas que não possuem condições financeiras, como refugiados 
e imigrantes, ajudando na luta contra as desigualdades de acesso 
ao atendimento odontológico, melhorando a autoestima dessa 
parcela da sociedade.

Fabricio visitou ainda, um programa social também idealizado 
por Khalid, que promove há 22 anos a reintegração social 
através do esporte e da educação, gratuitamente, por meio da 
associação de boxe da Garges, que no momento prepara os 
futuros atletas olímpicos para as olimpíadas de Paris 2024.

Esta é a segunda vez que Dr. Fabrício Vieira participa de 
ações em Paris, tendo dessa vez, a companhia de seu irmão 
e colega de profissão Dr. Rodrigo Vieira. “Me sinto honrado 
em fazer parte desse projeto pela segunda vez. Poder ajudar as 
pessoas em outro país, assim como fazemos em nosso centro 
de saúde no Brasil, já é incrível. E poder conhecer o programa 
de reintegração social é mais maravilhoso ainda. Participar 
de algo tão grandioso, que é ajudar pessoas possibilitando o 
acesso a tratamentos bucais e, ainda, ver isso de fato acontecer 
nos emociona muito”, comenta Fabricio.

O tour ainda contou ainda com um curso no dia 21/01/20020 
em Lisboa, na clínica Belearnig, do amigo Dr. Dárcio Fonseca, 
e encerra com o curso de Cirurgia Avançada, em Barcelona, 
nos dias 28 e 29/01, em homenagem aos 45 anos de profissão 
do Dr. Fábio Vieira.

por Paula Lomba/ CEVO

Visibilidade e Segurança para seu negócio

TTAABBEETTTTAABBEETT

(24) 2452-1820

Rua dos Mineiros, 111/201  
Centro - Valença, RJ

contato@tabetcorretora.com.br
www.tabetcorretora.com.br
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OS SEGREDOS DO SUCESSO 
DO CERIMONIALISTA 
SANDRO HENRIQUE
O também assessor de eventos conta quais são seus gostos, fala 
um pouco de trabalho e vida pessoal

“Se eu pudesse mudar o mundo, mudaria o preconceito, a 

intolerância, a miséria e a desigualdade” 

Assessor e cerimonialista, atuando no mercado desde 1996, mas 1999 
profissionalmente e sempre se destacando pelo bom gosto e pela ousadia em 
suas produções. As diversas experiências em eventos sociais e corporativos 
garantem às comemorações que organiza, contornos sofisticados e profissionais 
com padrão das grandes cidades. Tudo feito com muito carinho pelas mãos 
dele e de seus parceiros.  “Trabalhar com eventos é muito gratificante. O fato de 
não ter uma rotina bem definida e de poder lidar com pessoas diferentes em 
meu dia a dia me atrai e torna tudo mais leve e prazeroso!”.
Sandro possui um vasto currículo de produção e grandes eventos na região 
Sul Fluminense, entre eles a Fecovale, Concurso de Miss e o Festas; e atualmente 
também no mercado paulistano, além de ter experiências em áreas de moda, no 
setor empresarial e social. Sempre antenado nas novas tendências, assinou a coluna 
“Vitrine”, do Jornal Diário do Vale por 12 anos; a “Mais”, no jornal “A Voz do Povo 
– Barra do Piraí e Jornal A Voz da Cidade – Barra Mansa” e na revista “Líder” de 
Valença; atualmente também se dedica na direção do programa de televisão “Tai 
Para Todos” da Band Rio Interior e da produção da revista “Bella Festas”.

Natural de Vollta Redonda. Sandro nos conta que se puder mudar o 
mundo, mudaria o preconceito, a intolerância, a miséria e a desigualdade.
Fã de Marisa Monte, considera a música “Bem que se quis”, uma das 
melhores da MPB.   Sandro valoriza a humildade do ser humano e tira 
o chapéu para todos aqueles que tem o achismo como o principal fio 
condutor para lidar com os demais.

Como momentos especiais em sua carreira, Sandro destacopu a Fecovale 
2010 em Valença, Miss Volta Redonda 2002 (premiado no Miss Estado 
do Rio de Janeiro como o melhor evento), Miss Cidades 2004, Festas e 
Negócios 2018 em Volta Redonda; Revista “Estillo Noivas e Festas” e hoje 
proprietário da revista “Bella Festas”; e claro as festas sociais e corporativo 
que hoje é meu carro chefe de trabalho.

• Qual é o maior desafio nessa atividade?
A rotina de reuniões e orçamentos para elaboração da planilha de custos de 
um evento.

• Qual a maior realização nessa atividade?
Perceber na finalização do evento seja ele casamento, 15 anos e\ou corporativo 
que o cliente e até mesmo o convidado foram surpreendidos com a excelência 
do trabalho.

• Qual foi o momento mais marcante em sua carreira?
O meu processo de transformação; a aceitação interna de compreender 
o universo do evento social e corporativo.

• Sabemos que esta atividade requer constante atualização. 
O que vc busca para se atualizar?
Ler e pesquisar. Me falta tempo para cursos, que quero fazer em 2020. 

• Qual a sua filosofia de trabalho?
Transparência – Segurança – Experiência – Organização.

• Sobre a festa da Aciva, o que foi mais marcante para você 
como profissional?
A grandiosidade da festa. Eles acreditaram na proposta que foi 
apresentada.  

Parabenizamos Sandro Henrique pelo brilhante trabalho realizado na 
ACIVA e desjamos sucesso em sua carreia prfissional. Para entrar em 
contato, acesse www.sandrohenrique.com  ou  ligue para o telefone 
(24) 9 9819 7445 . Email: contato@sandrohenrique.com, Instagran @
sandrohenrique.cerimonial 
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ENTENDA UM POUCO MAIS 
SOBRE NUTROLOGIA
O médico nutrólogo trata patologias relacionadas à 
alimentação, ao metabolismo,  a comportamentos alimentares 
sendo capaz de avaliar os benefícios e malefícios da ingestão 
de nutrientes. 

Seu conhecimento também se estende à capacidade de analisar 
e reduzir riscos a doenças, distúrbios metabólicos, melhorar 
a performance atlética e cognitiva, deficiências e excesso de 
hormonais e de nutrientes, isto é, trazer mais qualidade de 
vida ao paciente aumentando assim sua longevidade.

Os nutrólogos são graduados em medicina tem uma 
especialização em NUTROLOGIA, o que lhes permite atuar 
em diversas áreas como: Nutrologia Pediátrica,  Esportiva, 
Geriátrica, Preventiva, Estética e Nutrição Enteral e Parental.

Sendo papel do nutrólogo: 
Orientar escolhas alimentares para reduzir riscos e 
promover saúde; Solicitar e avaliar exames complementares/
laboratoriais e de imagem ; Diagnosticar e tratar doenças 
nutrológicas; Identificar hábitos e estilo de vida que podem 
contribuir para o estado clínico do paciente; Esclarecer a 
necessidade de acompanhamento periódico com nutrólogo; 
Estabelecer parcerias não só com as outras especialidades 
da medicina, mas com nutricionistas e com profissionais de 
educação física e ressaltar sempre a importância da atividade 
física bem prescrita para total sucesso do tratamento;

Isso se denomina- se trabalho multidisciplinar , onde 
falaremos agora sobre o papel do profissional de educação 
física nesse trabalho em conjunto.

Para iniciar, devemos evidenciar que exercício físico bem 
prescrito/orientado é componente essencial para potencializar 
as ações do nutrólogo aumentando a expectativa de vida dos 
pacientes.

Como citado acima a boa prescrição/orientação do e exercício 
físico auxilia na redução de gordura corporal, aumento da 
massa muscular ( primordial para processos de emagrecimento 
e hipertrofia), regularização de níveis hormonais, controle do 
colesterol( HDL/LDL), controle dos níveis de glicose, previne 
doenças osteomioarticulares, gera efeitos anti-depressivos, 
melhora o sono, a memória, o libido e capacidade cognitiva. O 
exercício físico também nos faz ativar produção de endorfina, 
um poderoso analgésico natural que além de diminuir as 
sensações de dores nos causa bem estar.

 Esse é o verdadeiro trabalho multidisciplinar, um trabalho em 
conjunto onde visamos somente o bem estar de você paciente,  
seja você mais um a alcançar suas metas, mudar seu estilo 
e ser mais saudável!!! Não perca mais tempo agende já sua 
consulta, esclareça suas dúvidas e de início a esse tratamento 
em parceria!!!

MEDICINA/NUTROLOGIA e EDUCAÇÃO FÍSICA 
Juntas para lhe trazer mais qualidade de vida e 

longevidade!!!!

Dra. Anaclara Fagundes Carvalho
Médica com especialização em nutrologia
@dra.anaclara_fagundes | Crm 52.95135-8
e-mail anaclarafagundes@hotmail.com
Tel: 24 981154149  - Clínica Vitalle: 24 2452-4297
@vitalle.valenca

Gustavo Ferreira
Formado em Educação Física com licenciatura plena
Especialista(Pós Graduado) em Treinamento de Força e 
Personal Training | Especialista(Pós Graduado) em Ciência 
do Treinamento Aplicado ao Fitness  | Cref 026878-G/Rj
gustavoferreiratrainer@yahoo.com.br
@gustavo_personaltrainer | Tel: 24 981280827

Dra. Anaclara e o Personal Trainner Gustavo Ferreira 
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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% 

ESCOLA 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 Ser

Consulte regulamento

asa (cheques, pendência financeira, 
cheques sem fundos, Concentre, Serasa Empresa) 
Consulte tabela e contrato.

ALUGUEL AUDITÓRIO | Tel.:  2453 4727(ACIVA)

 | Tel.:  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

 CIRURGIÃO DENTISTA
Flávio Rodrigues Maia
Rua Cel. João Rufino, 11/404 - Tel.: 98110-0178

 CLÍNICA CUIDAR MAIS
Descontos especiais em exames e consultas

MULTISAÚDE  BENEFÍCIOS
20% Desconto para associados

MM ODONTOLOGIA
10 a 20% Desconto para associados
Tel. (24)  2438-3051

Rua Com. Araújo Leite, 304 - Tel.: (24) 2453-4935

Rua Padre Luna, n°99, loja C - Centro | Tel: (24) 2453-8853

TV 50” com ar-condicionado para reuniões, cursos e palestras.
Capacidade 30 pessoas.

ALUGUEL SALÃO DE EVENTOS
Projetor Interativo, Sistema completo de Som, Ar-Condicionado.
Capacidade 100 pessoas.

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

DINIZ IMAGEM    
Desconto de 20%  | Tel.: (24) 2453 1465

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

CHALÉS SAN THOMAZ   |   Tel. (24) 2458-0260
Desconto de 30% para associados

CACTUS GRÁFICA   |   10% Desconto (papelaria) 
e 20% Desconto (lonas e adesivos)

CREATIVITY Agência de Publicidade     
10% Desconto  (peças publicitárias e ad. redes sociais)

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

Gratuito para associados

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

SEJA UM CONVENIADO, OFEREÇA DESCONTO   E 
GANHE MAIS CLIENTES

Av. Nilo Peçanha, 319 / 2º andar | Centro | Valença | RJ | CEP: 27 600 000
Tel.: (24) 2453 4727 | contato@acivarj.com.br  | www.acivarj.com.br |         acivarj


