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Olá querido leitor.  
Neste mês de outubro destacamos a campanha Outubro Rosa e a importância 
da prevenção do câncer de mama. A matéria foi gentilmente cedida pela 
Ultramed. 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 outubro. Parabéns!!!

01-Aluiz Henrique Marques Linhares – 2MG Consultoria

02 – Jorge Antonio Moreira da Rocha – Trustec

03 – José Raimundo Delgado - Valeluz

05 -  Maria Clara M. Lopes da Silveira – Agito e Uso

            Wilson Costa David – Auto Posto Valença

08 – João Lucas maia Bastos – Eduardo Bastos Imóveis

09-  Nilson José Maia de Almeida – Paty Modas

12 – Nelson Luiz da Silva Pereira – Nelcont Contabilidade

13 –Bruno de Andrade Ferreira Gomes – Valeplast

           Priscila Brites Macedo – Drogaria Mais Saúde

15 – Claudia Oliveira Carvalho Ferreira – Massas Pertutina

17 –Cleber Araujo Valente – Guilhon Construtora

           Rosanea Rodrigues de Carvalho – Show Modas

18 – Heloiza Helena de C Basilio – Mercearia Tijulin

21 – Cristiane da Costa – Mercearia Açougue Boi Bom

22 – Simone Ribeiro Rezende Ferreira 

23 – Bruno Oliveira de Azevedo 

24 – Gysele Maria Oliveira Vieira Breves – Posto Cristal

25 – Alexandre Barroso Barreto – INOV LED / CCAA

28 – Alessandra Maria Ielpo – Colaboradora ACIVA

29 – Vanessa da Fonseca Martins – Capital Extreme

           Carlos Roberto de Barros Pinto – Padaria do Bebeu

30 – Ronald Luiz Ribeiro Rocha – Box Paper

           Camila Diogo – A C Consultoria Empresarial

31 – Fabiola R. C. Diniz Machado – Fama Distribuidora

Novos Sócios

Novos Convênios

MM Odontologia Ltda 
Dentistas Martinelli
Av. Nilo peçanha, 343 parte - Centro
Valençã - RJ | Tel. (24)  2438-3051

Chalé San Thomaz Turismo Rural Ltda
Est. Belmiro Braga, S/N Km 01
Porto das Flores -  Belmiro Braga/MG
Tel.: (24) 2458-0260

10% a 20% de DESCONTO

30%  de DESCONTO
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POUSADA LUAR DO SERTÃO. 
UM PARAÍSO PERTINHO DA GENTE

Bruno Argolo Peixoto, proprietário da Pousada Luar do Sertão

por Daniel Luiz Beduschi

A coluna Minha Empresa deste mês visitou a Pousada Luar do 
Sertão, propriedade do empreendedor Bruno Argolo Peixoto. A 
pousada está completando 5 anos de existência, fica no bairro 
Esteves, em Valença, com uma área de 20 mil metros quadrados 
em meio à exuberante natureza da nossa região.

Bruno nos contou que, a princípio, a ideia era implantar 
um sítio com a finalidade de alugar para festas e eventos, o 
que de fato aconteceu. Com o aumento da demanda, sentiu 
necessidade de ampliar a infraestrutura. Foi então que 
passou a investir pesado na construção de mais acomodações 
e de ampliar áreas de lazer que pudessem transformar a 
propriedade em uma pousada, com a possiblidade de receber 
maior número de pessoas e atender à crescente demanda do 
mercado turístico da região.

A Pousada Luar do Sertão conta com 12 apartmentos 
e uma casa que dispõe de dois dormitórios. O conjunto 
permite a acomodação de 45 pessoas. A pousada possui 
uma linda área de lazer com piscina e churrasqueira, salão 
de jogos, playground, dois lagos e várias trilhas ecológicas 
para caminhadas e corrida.  

Um diferencial da Pousada Luar do Sertão é o restaurante, 
que funciona todos os dias, de 11h às 22h, com um variado 
cardápio “a la carte” e atende a todos os públicos. 

A equipe da Pousada é composta por 12 colaboradores diretos, 
entre hotelaria e manutenção. “A área é enorme e requer 
manutenção diária. Quando terminamos de cortar toda a grama 
já é hora de cortar novamente”, nos explica Bruno. 
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Outro atrativo interessante da Pousada Luar do Sertão é 
o “Day Use”. O público pode aproveitar toda a estrutura 
da pousada durante um dia todo, das 8h às 19h, por um 
preço superacessível. Para adultos o valor é de R$ 20,00 
enquanto que para crianças de zero a 10 anos o acesso é 
gratuito.

Bruno, que é atualmente vice-presidente do Conselho 
Municipal de Turismo, nos conta que aposta do potencial 
turístico de Valença. “Temos fazendas históricas abertas 
à visitação, temos o açude da Concórdia, Serra da Beleza, 
Conservatória, e acreditamos que o turismo em nossa 
região está cada dia mais fortalecido”, relata Bruno.

O empresário também comentou a importância da 
ACIVA para nossa cidade. “Nos associamos recentemente 
e acreditamos que tanto a instituição quanto o próprio 
empresariado podem contribuir para o crescimento de 
Valença. É uma via de mão-dupla”. 

Para quem ainda não conhece esse paraíso, pertinho 
da gente, a Pousada Luar do Sertão fica na Rua Dr. 
Marcos Esteves, nº: 500, Bairro Esteves. O telefone é 
24 2453-5390. Para reservas e informações acesse o 
site www.pousadaluardosertaorj.com.br. 

A ACIVA parabeniza o empreendedor Bruno e toda 
a equipe da Pousada Luar do Sertão, colocando nossa 
entidade à disposição para o que se fizer necessário.
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Aconteceu entre os dias 13 e 23 de setembro o 
curso de Habilidades Gerenciais, promovido pelo 
SEBRAE com o apoio da ACIVA e SICOMÉRCIO.  
Quem participou pode tirar o máeximo proveito 
para ser um verdadeiro líder profissional. 

O curso apresentou 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.

O conteúdo oferecido no curso 
compreendeu desde as competências da 
liderança até a liderança prática e papéis 
gerenciais da liderança dentro da equipe 
de trabalho.  Agradecemos o SEBRAE 
em nome da representante em Valença, 
Leda Barreto por proporcionar mais este 
importante curso para nossos profissionais.

SEBRAE PROMOVE 
CURSO DE HABILIDADES 
GERENCIAIS
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ACIVA APOIA EXPOSIÇÃO DE 
CARROS ANTIGOS EM VALENÇA

Jeep Willys “Bombeirinho” do Esquadrão “Tenente Amaro” que foi 
totalmente restaurado pela ACIVA

Em comemoração ao aniversário de 162 anos de Valença, 
aconteceu a exposição de veículos antigos na ladeira da 
Catedral de Valença, na Rua dos Mineiros.

Durante a manhã do dia 29 de setembro, quem passou 
pelo local pode conferir de perto várias relíquias do 
passado que ainda se mantém em perfeito estado de 
conservação, o que é orgulho de muitos proprietários 
dos automóveis.

A Exposição foi organizada pelo grupo “Independentes de 
Valença” e teve apoio da Associação de Veículos Antigos 
de Rio das Flores, os “Carburados Automobilísticos”, 
da Prefeitura Municipal de Valença, da UNIFAA e da 
Associação Comercial e Industrial de Valença ACIVA.

A ACIVA parabeniza os organizadores e reafima 
seu compromisso de valorizar a tradição e a 
cultura do nosso município. 

Fotos: Victor Gomez
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Outubro Rosa 
Mês de Conscientização
O Diagnóstico precoce pode salvar vidas!

 

O câncer de mama ainda é o tipo da doença 
mais comum entre as mulheres no Brasil e no 
mundo. Em 2019, foram estimados 59.700 casos 
novos, o que representa uma taxa de incidência 
de 51,29 casos por 100 mil mulheres segundo 
dados do INCA.

Com os índices elevados da doença, o mês de 
outubro vem com a missão de conscientizar 
sobre a importância dos exames preventivos 
para diagnóstico da doença na fase inicial 
quando a maioria dos casos tem boa resposta ao 
tratamento. 

O fator de risco é o que pode influenciar 
no desenvolvimento do câncer de mama. O fator idade é 
relevante (cerca de quatro em cada cinco casos ocorrem 
após aos 50 anos), histórico hormonal e hereditário. Existem 
os fatores de risco associados ao estilo de vida como o 
alcoolismo, a obesidade e o sedentarismo. 

Prevenir é manter hábitos saudáveis, monitorar a saúde 
das mamas com a avaliação por um profissional de saúde 
anualmente e realizar os exames indicados.

Indicada a partir dos 40 anos, é um exame de imagem 
de rotina para rastreio do câncer de mama. Permite 
detectar o tumor na sua fase inicial, o que torna a 
mamografia uma grande aliada na luta contra o 
câncer de mama. O exame também estuda as lesões 
benignas nas mamas, avalia o tamanho e tipo de 
nódulos, acompanhando a saúde das mamas.

É um exame complementar à mamografia, indolor, 
que utiliza ondas de ultrassom para estudo do tecido 
mamário. É indicado para pacientes com mamas densas 
e também como exame preventivo para mulheres com 
idade até 35 anos ou grávidas. A ultrassonografia 
avalia a forma, textura, margens de lesões ou nódulos, 
auxiliando no diagnóstico.  

• Caroço (nódulo), fixo, endurecido e 
geralmente indolor nas mamas;

• Pele das mamas avermelhadas, descamadas 
ou retraídas;

• Alterações nos mamilos;

• Saída espontânea de líquido dos mamilos;

• Pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço.

A mamografia Digital

A Ultrassonografia Mamária

Fique atenta aos sintomas...

por Ultramed Medicina Diagnóstica
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No mês mundial da prevenção 
e combate ao câncer de mama, 
seja uma mulher consciente. 

Cuidar da sua saúde é um gesto 
de amor à vida!

• Mantenha hábitos alimentares saudáveis;
• Inclua exercícios físicos em sua rotina;
• Evite a obesidade;
• Visite seu médico regularmente;
• Realize seus exames preventivos anualmente;
• Amamente.

No período menstrual ou nas 
semanas próximas, as mamas 
costumam estar mais sensíveis, 
devido às alterações hormonais. 
Por isso realize a mamografia 
preferencialmente durante a 2ª e 3ª 
semanas do ciclo menstrual.

Mulheres com próteses de silicone 
podem realizar sua mamografia 
normalmente. As próteses de 
silicone não impedem a detecção do 
câncer de mama. 

Não há preparo especial para 
realização da mamografia digital, 
apenas evitar o uso de desodorantes 
ou cremes nas axilas no momento 
do exame e trazer a mamografia 
anterior para estudos comparativos.

CUIDE-SE...

VOCÊ SABIA QUE ....
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CURSO DE SMARTPHONES 
PARA MAIORES DE 60 ANOS

Alunos com mais de 60 anos no curso gratuito de Smartphones

ACIVA e o vereador Prof. Rafael estão 
oferecendo gratuitamente um curso para 
ensinar o funcionamento dos smartphones 
para as pessoas da 3ª idade.  

Segundo o Prof. Rafael, serão 7 encontros de 
1 hora onde 3 jovens instrutores irão ensinar 
os mais velhos a como utilizar os aplicativos e 
funcionalidades do celular. 

O objetivo do curso é fazer com que os 
idosos consigam enxergar o celular como um 
facilitador da vida deles. 

O que motivou a realização deste curso, 
segundo o Prof. Rafael, foi o fato de que 
muitos dos netos e filhos não tem a devida 
paciência para instruir seus idosos. A ideia é 
que os instrutores sejam “netos de aluguel” só 
que gratuitamente, conclui o vereador.

Se você tem mais de 60 anos e deseja conhecer 
e aproveitar mais o seu celular no dia-a-dia, 
procure a ACIVA. O curso é totalmente grátis. 

As inscrições podem ser feitas na ACIVA pelo 
telefone (24) 2453-4727 e os inscritos devem 
levar o smartphone e os óculos, caso tenham 
algum problema visual.

No uso de suas atribuições, o Presidente da ACIVA - Associação Comercial e Industrial de Valença faz saber que no dia 11 de novembro de 2019, às 19:00h., 

em 1ª convocação, com 51% (cinquenta e um por cento) dos associados efetivos, quites e em pleno gozo de seus direitos estatutários e em 2ª e última 

convocação, 30 minutos após, com qualquer número, conforme Parágrafo 2º, do artigo 26, do Estatuto, será realizada a Assembléia Geral Ordinária de  Eleição  

da Diretoria e do Conselho Fiscal da ACIVA - Associação Comercial e Industrial de Valença, em sua sede à Av. Nilo Peçanha, 319, 2º andar, Centro, Valença/RJ. 

As chapas poderão ser apresentadas na secretaria da entidade até às 18:00h. do dia 25/10/2019, através de relação nominal, contendo o nome dos 

candidatos (representante legal), os respectivos cargos a que concorrem, o nome das empresas que representam e deverá ser assinada por todos (art. 42). 

As chapas deverão ser apresentadas contendo os seguintes cargos: Presidente; Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro; 1º Diretor de Assuntos Corporativos,  

2º Diretor de Assuntos Corporativos e 3º Diretor de Assuntos Corporativos . O Conselho Fiscal  é composto de 07 (sete) membros.

A secretaria da entidade funcionará no horário de 08:30h. às 18:00h., de 2ª a 6ª feira.

Valença, 07 de outubro de 2019.       Sebastião Roberto Vieira | Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO    
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
EMPREENDEDORA E INOVAÇÃO: 
VALENÇA PARTICIPA!

A cidade de Valença está entre as cidades participantes do 
Programa Inova-San: um projeto que visa identificar, estimular 
e contribuir na formação de jovens talentos universitários que 
desejam empreender em desafios de impacto social e tecnologia. 
As etapas estão sendo realizadas nas cidades de Valença, Volta 
Redonda e Resende. 

Em Valença, as atividades acontecem no UNIFAA – Centro 
Universitário de Valença e tiveram início em Setembro. 
Participam estudantes matriculados em instituições de ensino 
superior de diversas cidades do Sul-Fluminense.

Inova-San é uma grande competição de negócios, criada pelo 
Instituto Nissan, em parceria com a Rio Sul Valley, e envolve três 
eixos: mobilidade inteligente, meio-ambiente e negócios sociais. 
Os alunos inscritos dividiram-se em grupos de três a cinco pessoas 
para inscrever ideias e propostas de soluções que observem 
o tema proposto e se enquadrem nas três categorias citadas. 
Elas foram alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), definidos pela Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Projeto está realizado através da parceria do 
Instituto Nissan, a Rio Sul Valley e instituições 
de ensino regionais

- Fazer esse evento em Valença é muito importante porque a gente 
traz este pensamento voltado para inovação, para uma cidade que está 
começando a despertar para isso. A primeira etapa foi legal porque 
recebemos pessoas de outras instituições de ensino discutindo soluções 
para problemas do Sul Fluminense. Então, foi uma oportunidade de 
identificar problemas dessas cidades e propor soluções que se aplicam 
a Valença e outras cidades do Brasil inteiro que tenham o mesmo perfil 
valenciano – afirmou Luiza Luth, uma das embaixadoras do evento em 
Valença e representante da Comunidade Rio Sul Valley.

As ideias se tornarão projetos e os participantes estão sendo orientados 
por professores, que acompanharão os grupos com encontros semanais, 
seguidos de tutorias com profissionais experientes no mercado. 

O programa terá duração de cerca de sete meses e terá diversas formas 
de premiação aos vencedores, incluindo uma viagem a São Paulo, 
percorrendo locais relacionados à inovação e empreendedorismo, 
além da imersão de uma semana na fábrica da Nissan do Brasil, para 
vivenciar a rotina de uma empresa multinacional.

Luiza falou ainda da importância do UNIFAA – Centro Universitário de 
Valença ter aderido à ideia.  - Foram apenas três instituições de ensino 
que receberam o projeto, sendo uma delas uma das mais importantes da 
região, que é o UNIFAA. Isso aproxima a instituição do mercado e abre 
novas perspectivas para as pessoas que estão dentro da faculdade de ter 
no currículo a participação num projeto desse porte e poder fazer coisas 
complementares ao curso – disse Luiza.

O editor da Revista ACIVIVA, Daniel Luiz Beduschi, foi convidado para ser mentor de 
design no evento em Valença.  Ao seu lado o Prof Luiz Manoel Rafael Elias, Coordenador 
NEC - Núcleo de Empreendedorismo e Consultoria  Extensão Universitária da Unifaa.

por Marcelo Ribeiro
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Dr. Edio Diniz, Sérgio Duarte, Dep. Fed. Luiz Antonio, Prefeito Fernandinho Graça 
e Sebastião Vieira 

ACIVA PRESENTE NOS 10 
ANOS DA CHINEZINHO

A empresa “Chinezinho” comemorou 10 anos em Valença e a 
ACIVA esteve presente representada pelo Presidente Sebastião 
Vieira. A comemoração aconteceu no dia 13 de setembro no 
salão de festas do Hotel Palmeira Imperial. 

Estiveram presentes colaboradores da empresa, autoridades 
municipais e empresários amigos e parceiros.  Na ocasião, o Sr. 
Sérgio Duarte, presidente do  Grupo Corrêa Duarte, que reúne 
as empresas Vitalis, Ema e São Fernando, detentores da marca 
Chinezinho, reafirmou o compromisso de empreender em 
nossa cidade, valorizando o pequeno produtor e contribuindo 
para a economia local.  

A ACIVA manifesta as felicitações por tão importante data a ser 
comemorada. Parabéns Chinezinho pelos 10 anos em Valença.
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20 GOTAS DE INSPIRAÇÃO. 
DICAS PARA VENCER NA LUTA 
DIÁRIA PELA EVOLUÇÃO 
PESSOAL

FRANCISCO CUPELLO. 
A SAGA DE UM VENCEDOR

Ao lado o escritor Mario Cupello autografa seu livro para o Presidente da ACIVA, 
Sebastião Vieira. Acima os presentes no lançamento do livro na Academia Valenciana 
de Letras.

Este foi o título do livro recém lançado na Academia Valenciana de Letras e escrito 
por Mario Pellegrini Cupello, membro da Academia e Presidente do Instituto 
Visconde do Rio Preto. Mario retrata a belíssima história de empreendedorismo do 
seu tio Francisco Cupello que foi um dos maiores empresários em cinematografia.

Em suas palavras iniciais, o autor escreve: “A história de vida de Francisco Cupello 
(1911/1979), que em seu tempo foi um dos maiores empresários em cinematografia 
de nosso país, não pode ser contida em um estrito perfil. O presente trabalho, 
desta forma, não pretende ser uma biografia deste saudoso imigrante italiano, mas 
uma modesta homenagem que, na qualidade de seu sobrinho e grande admirador, 
sempre quis lhe prestar.

O livro também conta a coautoria de Elizabeth Santos Cupello que relata um breve 
histórico da criação do Cine Glória de São João Del Rei 

No dia 05 de outubro na Casa de Cultura de Rio das 
Flores, foi lançado o livro de Marcus Macedo. Segundo 
as palavras do próprio autor na introdução de seu livro, 
o que o leitor vai encontrar nesta obra é um cardápio 
para reflexões interiores que podem ou não te levar a um 
próximo nível de evolução pessoal.

A ACIVA parabeniza o amigo e associado Marcus 
Macedo pela conclusão desta brilhante obra. Com certeza 
muitos profissionais futuros poderão usufruir de seus 
conhecimentos e aplicá-los na vida pessoal e profissional.  
Parabéns, Guinho!!!

Título do livro recém lançado de Marcus Macedo
Marcus Macedo, Sebastião Vieira e Rubens Mancebo
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ECORESORT LUXUOSO 
OFERECE DESCONTO PARA 
ASSOCIADOS ACIVA

Empresário José Carlos de Carvalho Dias com o Presidente da ACIVA Sebastião Vieira e o 
empresário João Adalberto Durço

A ACIVA firmou parceira com o EcoResort San 
Thomaz no mês passado. Para quem não conhece, 
o local fica bem perto de Valença, situado em Porto 
das Flores – Belmiro Braga / MG.

O San Thomaz conta com chalés luxuosos e uma 
área de lazer incrível com tirolesa, arvorismo, trilhas 
ecológicas, quadra de tênis,  pub, salão de jogos , 
brinquedolândia e parquinho.  Possui um complexo 
de piscinas com sauna a vapor e oferece ainda 
passeios de charrete na fazendinha e atividades no 
pedalinho em um lindo lago de para pesca esportiva. 

PARA OS SÓCIOS DA ACIVA O DESCONTO É 
DE 30%, tanto na estadia dos chalés nos finais de 
semana quanto no Day Use de terça à domingo (das 
10h às 17h)

O Day Use contempla: 

 

Almoço e lanche 

Quadra de tênis 

Piscinas 

Sauna à vapor 

Trilha ecológica 

Pista natural para caminhadas (1530 metros) 

Brinquedolândia e parquinho para crianças 

Fazendinha 

Aproveite um dia num lugar  incrível, usufruindo 

de toda essa infraestrutura. 

Maiores informações 
www.chalessanthomaz.com.br
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CRC REALIZA EM VALENÇA  
IMPORTANTE REUNIÃO 
PARA O EMPRESARIADO
O CRC - Conselho Regional de Contabilidade, 
através de seu Conselheiro Evandro Queiroz 
Glória e também Conselheiro do LIDER, 
Lideranca  para o Desenvolvimento Regional 
da região do Médio Paraíba Fluminense, 
promoveram dia 1º de outubro uma reunião 
no município de Valença,  com o Prefeito 
Fernando Graça, Secretário da Junta 
Comercial, Delmir Custódio, Secretaria de 
Fazenda Flávia, Presidente da Associação 
Comercial de Valença, Sebastião, também 
LIDER e o Contador Jose Mauro Moraes, 
representando a classe contábil do Município 
de Valença. 

O objetivo foi apresentar a importância da 
emissão do Alvará Automático como parte de 
todo processo de registro dos atos constitutivos 
eletrônicos da Junta Comercial, o qual facilitará 
a vida dos empreendedores, promovendo 
desenvolvimento econômico e social 

O Prefeito de Valença, Fernandinho Graça  já determinou agilidade no 
processo e a assinatura da adesão em 10 dias, A ACIVA parabeniza o município 
de Valença e todos envolvidos, colocando-se à disposição de empresários e 
contatdores para quaisquer esclarecimentos.
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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 ACIVA
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 Serasa (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

 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

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.

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

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

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


