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BANCO DE TALENTOS 
PROMETE TRANSFORMAR A 
COMUNIDADE EMPRESARIAL 

DE VALENÇA E REGIÃO



EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá, querido leitor.  

Nesta edição da Revista ACIVIVA você vai 
conhecer os sorteados na promoção de Dia das 
Mães “Faça valer o seu amor” e saber tudo o que 
aconteceu no Mês da Mulher.

Confira como foi o lançamento do Programa 
Banco de Talentos ACIVA, que promete 
revolucionar o mercado de trabalho da nossa 
cidade e região.

 Em nossa revista divulgamos novas parcerias, 
matérias de interesse empresarial, cultural e 
histórico da população em geral de Valença e 
região. Nosso objetivo sempre será proporcionar 
uma leitura agradável, informativa e descontraída.

 Nos acompanhe nas redes sociais. Estamos 
no facebook e instagram. Outras informações 
da ACIVA e a versão digital desta revista você 
encontra no nosso website. 

PODE CONTAR COM A ACIVA

Acesse:  www.acivarj.com.br 
Boa leitura!  
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MÊS DA MULHER ACIVA

BANCO DE TALENTOS ACIVA

FORMATURA FIRJAN/SENAI

Tudo o que aconteceu na comemoração do Dia da Mulher

Confira o lançamento do Programa 

Parceira que gera novos profissionais

DIA DAS MÃES ACIVA
Confira os sorteados da promoção ”Faça valer o seu amor ”

PADARIA FORNALHA
Praça Barão de Santa Clara, 21 
Centro- Rio Preto/MG  
Tel.: (32) 984937878

CANTINHO DOS SABORES
Rua Pres. Kennedy, 765 
Jd. Valença - Valença/RJ
Tel.: (24) 993036999

VANDA VALENTE CONSULTORIA 
Estrada Valença Rio Das Flores, 3793 
Cambota- Valença/RJ
Tel.: (24)24524446

PASCHOAL E BORGES ADV. ASSOC. 
Tv Ventura Alves De Souza 174
Centro - Valença/RJ
Tel.: (24) 981224957

VISCONDE BAR E RESTAURANTE 
Praça Visconde Do Rio Preto, 298 
Centro- Valença/RJ   
Tel.: (24)988281548

AUTENTICA BAHALL
Av Nilo Peçanha, 347 
Centro - Valença/RJ
Tel.: (24) 992116407

SMF SONORIZAÇÃO 
Rod Rj 145, Nº 53540
Elizabeth - Rio Das Flores /RJ  
Tel.: (24) 2452-3068

SUN MEGA ENERGIA SOLAR 
Av Duque Costa, 818 
Carambita- Valença/RJ   
Tel.: (32)981360491

VIRA LATA 
Rua Geraldo Lima Bastos,578 
Centro - Valença   
Tel.: (24) 988625452

DE CHOCOLATE O AMOR É FEITO 
Rua Quintino Bocaiuva, 26 
Torres Homem - Valença   
(24) 98851-4774

CYDA SÁ 
Rua Chaia Sheimferber 147 
Água Fria - Valença/RJ
Tel.: (24)988564548

RAUL VIEIRA CORRETOR DE IMOVEIS 
Rua Dos Mineiros 52/101 
Centro - Valença/RJ   
Tel.: (24)2453-7672

ACADEMIA MINIUSSI 
Rua Padre Luna 68 
Centro - Valença/RJ   
(24) 988284302

DELÍCIAS DA FABI 
Rua Antonio Augusto de Siqueira 99 
São José Das Palmeiras -Valença/RJ 
Tel.: (24)988297634

CHAPELEIRO PRODUÇÕES 
Ladeira Alda Assumpção 50 Casa 02 
Centro-Rio Das Flores/RJ   
Tel.: (24) 988155129

FERNANDA PINHO ESTÉTICA 
Rua Rafael Jannuzzi, 15 Sala 405 
Centro - Valença/RJ   
Tel.: (24) 988239720

DANDARA - CT CROSS 
Rua Com. Jose Fonseca, 83
Centro - Valença/RJ   
Tel.: (24) 993146390

QUINTA DOS DOGES
Rodovia RJ 145 Km 68,  Nº 19120 
São Francisco - Valença/RJ  
Tel.: (24) 2453-8141

SILVANA MATEUS - SALÃO  BELEZA
Rua Bernardo Viana 53 | Loja 6 
CENTRO - Valença/RJ
Tel.: (24) 2452-9105

JAZIMAR LEIROZ 
Rua João Antonio De Paiva, 23
São Jose Das Palmeiras- Valença/RJ
Tel.: (24) 99279-0021

DM INTENTO 
Rua Luiz Pereira Graça 455/202 
Cruzeiro  - Valença/RJ   
Tel.: (32) 991042216

JOELI URBANIZAÇÃO 
Rua N.S. Aparecida, 479
Aparecida - Valença/RJ   
Tel.: (24) 24537883

DOCE POR DOCE 
Rua Leon Mouffron, 45 
Aparecida -Valença/RJ   
Tel.: (24) 99324-2007

BETA CRIATIVA 
Rua Celso Moreira Fontes 39 Casa 02 
João Dias -Valença/RJ   
Tel.: (24) 98822-4986

G G FESTAS BALÕES E FANTASIAS 
Praça Visconde Do Rio Preto, 362/A 
Centro-Valença/RJ   
Tel.: (21)993889586

ÓTICA MED 10 
Av Nilo Peçanha, 222 Loja 4 
Centro - Valença/RJ  
Tel.; (24)24523961



LEGRAN PADARIA E CONFEITARIA

4 MINHA EMPRESA

EMPRESA
minha

Com um histórico familiar de negócios em armazéns e padarias, 
em março de 1983, meu pai, o senhor Jorge juntamente com um 
dos meus tios resolveu seguir os passos da família e inauguraram 
a Mercearia Graça, na rua Benjamim Guimarães, próximo a antiga 
fábrica Ferreira Guimarães.

Foram anos de muitos desafios, mas também de grandes 
aprendizados. Com o tempo as coisas mudaram, os negócios 
prosperaram e tivemos a oportunidade de abrir uma segunda 
loja no bairro Barroso. Em 2000, após alguns ajustes necessários 
aos negócios, montamos uma pequena fabricação de pães nas 
dependências da mercearia. Por falta de espaço, Dona Rita, 
minha mãe, na cozinha lá da nossa casa, começou a preparar 
bolos, doces, biscoitos e, quando percebemos, a mercearia já 
tinha sua padaria e confeitaria própria. 

Em 2005, surgiu uma oportunidade de abrirmos outra loja. 
Após um curto período com os dois pontos em funcionamento, 
decidimos fazer a mudança definitiva para onde estamos até 
hoje no bairro Benfica, próximo ao Hospital da Unimed.

Com a crescente vontade de mudar um pouco os ares vividos 
nos últimos 13 anos em cidades grandes, aliada ao início desta 
pandemia que nos acompanha desde 2020, retornei a Valença 
para apoiá-los em junho daquele ano. Próximo de completar 
dois anos acompanhando o dia a dia da empresa, creio que 
fizemos muitas coisas legais, muita inovação percebida por 
nossos clientes e colaboradores. Sei que ainda podemos fazer 
muito pela empresa e pela nossa região, tão rica em belezas 
naturais e com aquele jeitinho de interior muito cobiçado por 
quem precisou se acostumar com a velocidade e loucura das 
grandes cidades.

No fim de 2021, decidimos nos reaproximar da ACIVA muito em 
função de acreditarmos nos diversos movimentos, atividades e 
frentes de trabalho que a associação está liderando junto com 
outras empresas e instituições do município. Decisão acertada. Na 
minha primeira visita a sede da ACIVA, lembro que fui muito bem 
recebido por todos e fiquei muito impressionado com o suporte e 
estrutura à disposição dos associados. 

Por fim, acreditamos que estamos fazendo um bom trabalho e 
contamos com a tradição e qualidade construída ao longo destes 
39 anos de existência. 

Tudo o que fazemos e oferecemos reflete a nossa vontade de 
bem atender e suprir as necessidades dos nossos clientes e 
colaboradores, desde os pãezinhos frescos todos os dias, do café 
no balcão e da grande variedade de doces e bolos deliciosos da 
nossa confeitaria, sem esquecer dos itens de mercearia. Estamos te 
esperando, venha nos fazer uma visita.

A Padaria e Confeitaria Legran fica situada à Rua Vito Pentagna, 682 
– Benfica – Valença/RJ (próximo ao Hospital da Unimed). Telefone  
de contato (24) 2453-7717 | (24) 98827-4496, e nas redes sociais siga 
pelo Instagram & Facebook: @legranpadariaeconfeitaria 

por  Rafae l  Lea l

OS ASSOCIADOS TEM DESCONTOS ESPECIAIS PARA 
UTILIZAREM O SALÃO E AUDITÓRIO DA ACIVA  

A coluna Minha Empresa desta edição destaca duas empresas associadas 
que recentemente utilizaram o salão de eventos da ACIVA para suas 
atividades externas. Vale lembrar que entre as várias vantagens de ser 
associado ACIVA, destacamos a utilização dos espaços físicos da nossa sede. 

Com uma estrutura completa para atender seus associados, é 
disponibilizado acesso à internet, salão de eventos, sala da diretoria 
e o auditório. Caso sua empresa não possua um local confortável 
para realização de reuniões, palestras, ou treinamentos, entre em 
contato conosco e agende uma data. Teremos o imenso prazer de 
oferecer nossa estrutura para o crescimento e capacitação do seu 
empreendimento. Ligue (24) 2453-4727 e faça seu agendamento.



BRVAL APRESENTA 
PLANOS PARA AS 
EMPRESAS
Após uma manhã muito an imada e emocionante no 
aud itór io da ACIVA,  é possível  afi rmar que o d ia  17 de 
ma io va i  ficar  marcado na h istór ia  de todo grupo BRVAL. 
 
Nesta data est iveram reun idos no aud itór io da ACIVA 
os  colaboradores da BRVAL ELECTRICAL,  da BRVAL 
TRANSFORMADORES,  ambas com sede em Valença ,  e 
da BRVAL SERVICE,  com sede na c idade do R io de Jane i ro . 

Ao longo de toda manhã foram apresentados pelos 
d i retores e gestores os novos planos das empresas ,  mas 
o foco da reun ião fo i  o lançamento da nova ferramenta 
PORTAL RH,  uma rede soc ial  corporat iva que será um 
dos p i lares da mudança do valor  “Desenvolv imento 
Humano” ,  para “Cu idar  de Pessoas”  em todo o grupo . 

Segundo o d i retor  geral  Alexandre Mora is  esse 
portal  i rá  não apenas fac i l itar  a  comunicação 
interna ,  mas também será explorado para 
aumentar  o engajamento entre as  pessoas e os 
projetos da empresa ,  além de provocar  uma ma ior 
integração entre as  d iferentes empresas do grupo . 

Mora is  d isse que a contratação da empresa de 
consultor ia  ATTUA, espec ial izada em gestão 
estratég ica de RH,  tem ajudado a BRVAL a 
repensar  e apr imorar  sua gestão de pessoas . 
“Concordamos que líderes não cu idam de resultados , 
líderes cu idam de pessoas e pessoas geram resultados , 
então dec id imos mudar um de nossos valores que era 
“desenvolv imento humano” para “cu idar  de pessoas” . 

Parece ser  uma s imples questão de semânt ica ,  mas para 
nós não é ,  po is  apesar  de desenvolv imento humano 
fazer  parte do cu idar  de pessoas ,  esse últ imo tem um 
sent ido e s ign ificado muito ma is  amplo que pode ser 
resumido em buscar  fornecer todas as  ferramentas 
para que cada colaborador possa se desenvolver ,  e 
de ixando claro para todos que i sso só será possível  com 
a autorresponsab i l idade e determinação de cada um.” 

5

 
Ele acrescentou a inda que o pontapé para esse projeto 
começou cerca de um ano atrás ,  e  após um minuc ioso 
d iagnóst ico e d iversas reun iões entre a  empresa de 
consultor ia ,  a  alta l iderança do grupo e o setor de RH 
interno da BRVAL fo i  planejado o pr ime i ro c iclo (ou ano) 
de trabalho,  que va i  desde mentor ias  de gestão de 
pessoas ,  passando por rev isões das descr ições de cargos e 
competênc ias ,  integração e da metodolog ia  da aval iação de 
desempenho,  até a  execução tre inamentos ,  endomarket ing , 
apo io no recrutamento e seleção e o PORTAL RH. 
 
Por  fim agradeceu a ACIVA por fornecer um ambiente 
super  agradável  e toda infraestrutura necessár ia 
para o sucesso do lançamento do PORTAL RH. 
 
Pela energ ia  e  empolgação que percebemos do iníc io ao 
fim deste encontro,  a  d i retor ia  acred ita no sucesso deste 
projeto,   e  paraben izamos a BRVAL por ma is  esta in ic iat iva .

Alexandre Mora i s  conver sa com par t i c ipantes

REVISTA ACIVIVA - JUNHO 2022



GISELE NEUBANER T ANTONIO
ORTOVALE

 VICTOR P DE OLIVEIRA 
TABET CORRETORA

LEONICE DE SOUZA O BATISTA 
RESTAURANTE BEM FEITO

66 ESPAÇO DO EMPREENDEDOR

CAFÉ COM EMPRESÁRIOS
Dando continuidade ao projeto “PAUSA PARA O CAFÉ”, 

aconteceu no dia 17 de março um novo encontro com 

empresários associados da ACIVA.

Foi mais uma oportunidade de um bate-papo descontraído 

entre diretoria e  os associados para que eles conheçam 

melhor a ACIVA, os projetos e serviços da instituição.

Segundo o presidente Luiz Henrique Magalhães o 

objetivo deste encontro é conhecer mais os associados 

e eles poderem conhecer um pouco mais das ativ idades 

que a ACIVA tem realizado bem como as vantagens que 

a Associação tem para oferecer ao associado. 

espaço do
EMPREENDEDOR

por  Dan ie l  Lu iz  Bedusch i
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VENCEDORES DA
PROMOÇÃO DE 
DIA DAS MÃES

CONFIRA OS SORTEADOS DA PROMOÇÃO NATAL BRILHANTE ACIVA

GISELE NEUBANER T ANTONIO
ORTOVALE

ISRAEL DE C CASTRO 
BARRA LUZ

ITALA MARCIA DE C OLIVEIRA 
SICREDI

 JUPIRA DE OLIVEIRA RAMOS 
LUMAM CALÇADOS

ROSEMERI APARECIDA DE SOUZA 
 RESTAURANTE BEM FEITO

LUCIANA SILVA CESAR 
O ARMAZÉM

 VICTOR P DE OLIVEIRA 
TABET CORRETORA

 CARLOS MAGNO ALVES LAMEIRA 
HOTEL PALMEIRA IMPERIAL

 LENIR VARGAS DA SILVEIRA 
MÓVEIS CARDOSO

TATIANE MUNIZ FERREIRA 
SPORT & CIA

ADRIANA LUCIA L SOARES 
DE BEM COM A VIDA SUSHI

MARCIA MARIA FERREIRA 
DR SAÚDE

DENISE MONTEIRO BRANDÃO  
ORTOVALE

LEONICE DE SOUZA O BATISTA 
RESTAURANTE BEM FEITO

VERA LUCIA PEDRO   
GAIA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO

ALINE ALMADA 
ALTO ASTRAL BOUTIQUE

MARIA APARECIDA ROSA 
ORTOVALE

 HELIO GRACIANO 
DUGYSA

EDUARDO DO VALE GOMES 
VIA EXPRESSA BOUTIQUE

A ACIVA presenteou Valença neste Dia das Mães.
Foram 20 os contemplados com vale-compras de R$ 500 (totalizando R$ 10 mil) 
no sorteio realizado no dia 07 de maio no salão de sventos da ACIVA.  Quem 
pode acompanhar ao vivo pelo instagram pode ver de perto cada cupom sendo 
sorteado. 

Os felizardos levaram para casa 02 vale compras de R$ 250 para gastar com quiser 
nas lojas participantes da Promoção “Faça valer o seu amor”. Confira os 20 sortudos!

Agradecemos a todos que participaram da promoção e que 
valorizaram o comércio local, prestigiando nossas lojas e fazendo o 

DIA DAS MÃES ficar ainda mais feliz!

MARIA JUSTINA 
PETIT MARCHE
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BANCO DE TALENTOS ACIVA

BANCO DE TALENTOS
JÁ É UMA REALIDADE
NA ACIVA
No dia 28 de abril aconteceu o lançamento do programa 
Banco de Talentos ACIVA. Desenvolvido com o intuito de 
capacitar jovens e qualificá-los juntamente às empresas 
associadas com a final idade de preencher vagas e oferecer 
empregos diretos, o Banco de Talentos promete ser uma 
grande inovação, tanto em nossa cidade quanto em nossa 
região. 

O público-alvo do Banco de Talentos ACIVA são os jovens 
que estão em busca do primeiro emprego e aqueles que 
querem se requalificar para voltar ao mercado de trabalho. 
Para tanto, foi desenvolvido um tr ipé de ações que vão 
qualificar e beneficiar esses jovens, além de ajudar as 
empresas a contratarem os profiss ionais mais qualificados.

Toda a qualificação será totalmente gratuita e fornecida 
pela ACIVA aos interessados. Além de um teste vocacional, 
serão realizados palestras e treinamentos com profiss ionais 
renomados e empresários de nossa cidade. Segundo o 
Presidente da ACIVA, Luiz Henrique Magalhães, “o Banco 
de Talentos é um programa que promete transformar a 
comunidade empresarial de Valença.”

O jovem que sai do colégio e está em busca de uma 
qualificação profiss ional, tanto para a indústr ia quanto o 
comércio e prestação de serviços, entra no site da ACIVA, 
cadastra o seu currículo, real iza o teste vocacional e 
comportamental e cumpre a grade de formação com os 
seguintes cursos:  Atendimento ao cl iente, Vendas, Educação 
Financeira, Produtividade, Relacionamento, entre outros. 

por  Dan ie l  Lu iz  Bedusch i
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Ao fim do programa, que vai durar aproximadamente 1 
mês, o jovem vai receber uma série de conteúdos que o 
permitirá ser competit ivo em suas entrevistas de emprego. 
Por outro lado, oferecemos ao Associado da ACIVA a 
possibil idade de contratar os jovens que tiverem uma 
formação básica capaz de suprir a necessidade daquela 
vaga que está em aberto. A empresa receberá uma 
pessoa mais capacitada e, com isso, terá um “upgrade” na 
preparação deste novo colaborador. 

Neste processo, todos ganham! O profiss ional, que não 
terá nenhum custo para se preparar; a empresa, que 
receberá um profiss ional mais bem qualificado; e a ACIVA, 
que cumprirá sua missão de ajudar o desenvolvimento da 
nossa cidade. 

Como vai funcionar o Banco de Talentos?
A partir do momento em que o interessando acessa o 
Banco de Talentos, pelo s ite da ACIVA (www.acivarj .com.
br) um membro de nossa equipe entra em contato com o 
candidato para informar o cronograma de ativ idades que 
possibil itará a ele, qualificação necessária a ponto de 
ser contratado. Importante fr isar que o currículo precisa 
estar preenchido de forma completa para partic ipar.

Cada candidato, no decorrer das ativ idades, receberá 
uma pontuação em EXP (Experiência) com uma meta de 
1000Exps a ser atingida, ou seja, cada ativ idade realizada 
com sucesso dará ao candidato uma pontuação. Quando 
atingido o número de 1000Exps o currículo do candidato 
é disponibil izado para as empresas associadas e ele terá 
direito a ativ idades de bonificação.  

As ativ idades serão ministradas por 10 facil itadores 
parceiros da ACIVA, entre eles empresários, a UNIFAA, 
SERBAE e profiss ionais l iberais e especial istas. Ao longo 
de um mês, as ativ idades serão realizadas para a turma. 
Ao final de cada ciclo, os currículos que atingirem a 
meta de 1000Exps terão o upgrade e estarão disponíveis 
no Banco de Talentos ACIVA. 

Os jovens ainda receberão um “card” com as suas pr incipais 
qualidades identificadas ao longo das ativ idades que 
poderão ser muito úteis para as empresas contratantes 
no sentido de conhecer mais a fundo a personalidade e 
o perfil de cada candidato.

A empresa associada, que solic itar à ACIVA, receberá 
um login e senha para acesso ao Banco de Talentos e 
poderão fazer uma seleção daqueles currículos que 
tiverem maior interesse. Atualmente a ACIVA conta com 
mais de 260 empresas associadas, com isso as chances 
de preenchimento das vagas aumentam.

A ACIVA pretende até o final de 2022 capacitar 500 
pessoas, fazendo com que todos ganhem: Profiss ionais, 
Empresas e nossa cidade que, com certeza, terá um 
atendimento melhor. A ACIVA ainda cumpre seu papel de 
desenvolver o comércio e a indústr ia do nosso Município.



PARCEIRA GERA NOVOS 
PROFISSIONAIS 
No d ia  25 de abr i l ,  aconteceu na ACIVA a solen idade 
de cert ificação dos 12 alunos da turma de Instalação e 
Manutenção de S istemas GNV de 5ª  Geração,  formados a 
part i r  da parcer ia  fi rmada pela Fi rjan/SENAI ,  os  empresár ios 
Saulo Corrêa do Posto Un ivers itár io  e Cléc io Áv i la  da 
empresa Valença Inspeções Ve iculares e a  Assoc iação 
Comerc ial  e  Industr ial  de Valença/RJ -  ACIVA que,  juntos , 
custearam as mensal idades dos alunos .

Compuseram a mesa d i retora da solen idade,  além do 
Pres idente da ACIVA,  Lu iz  Henr ique Magalhães ,  o empresár io 
e vereador Saulo Correa ,  o Sr .  Cléc io Áv i la ,  o Técn ico de 
Educação da Fi rjan/SENAI Charles Cleto ( representando a 
Gerente Operac ional  da Fi rjan/SENAI ,  Mônica Leone)  e o 
Instrutor Ramom Lu is .  

Após as  falas  dos componentes da mesa ,  os novos profiss iona is 
receberam seus cert ificados com muita alegr ia  e  sat isfação ! 

A parcer ia  entre ACIVA,  Empresar iado e Fi rjan/Sena i  tem s ido 
muito importante para a  valor ização dos c idadãos valenc ianos 
em sua formação profiss ional ,  abr indo a inda ma is  hor izontes 
para a  inserção deles no mercado de trabalho .

A ACIVA paraben iza todos os novos profiss iona is ,  desejando 
que todos alcancem rap idamente o sucesso profiss ional

10 ACIVA PARCERIA

AACCIIVVAA

Parceria
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MÊS DA MULHER NA 
ACIVA É UM SUCESSO
Comemorar o Mês da Mulher já virou tradição na ACIVA 

e este ano as comemorações foram surpreendentes.  

No início do mês de março a ACIVA trouxe uma atração 

especial e muito divertida para as mulheres associadas: a 

Comédia de Vênus, um stand-up de comédia sobre a mulher 

contemporânea onde as influenciadoras Ju Querido, Yasmin 

Fiorello e Bruna Campello puderam levar um humor ácido, 

dinâmico e muito divertido para as associadas.

Com muito r i so e descontração,  as  assoc iadas que 

lotaram o salão de eventos da ACIVA,  puderam 

aprove itar  a  no ite de comédia  em um evento exclus ivo 

para elas .

A ACIVA agradece o empenho e part ic ipação das 

empresár ias  mantendo o compromisso de valor izar 

a  classe fazendo do mês de março um mês ded icado 

exclus ivamente às  mulheres . 
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FESTA ANOS 60 
EMBALA AS ASSOCIADAS
E para encerrar  com chave de ouro um dos meses ma is 

importantes do nosso calendár io ,  a  ACIVA preparou uma 

grand iosa festa denominada “De volta aos anos 60” 

onde as  empresár ias  assoc iadas puderam comemorar 

com muita descontração o Mês da Mulher . 

Com a banda “The Brothers”  dando um show de an imação 

e com um ót imo serv iço de buffet ,  as  mulheres puderam 

aprove itar  e voltar  aos tempos da br i lhant ina .  Foram 

horas de agradável  confratern ização e alegr ia  que 

fizeram a no ite do d ia  28 de março um marco na h istór ia 

da ACIVA. 

Vale lembrar  que esta festa estava toda planejada 

para ser  real izada em 2020 e somente agora em 2022 

a Assoc iação Comerc ial  e  Industr ial  de Valença pôde 

real izar  esta tão esperada festa . 

Mulher 
em foco



Mulher 
em foco

13REVISTA ACIVIVA - JUNHO 2022
Na ocas ião ,  foram entregues placas homenageando 

as assoc iadas Creuza Fát ima da Cunha e 

Vanda Valente de Andrade Figue i ra ,  por  serem, 

respect ivamente,  a  ma is  ant iga e a  ma is  nova 

assoc iada ACIVA. 
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