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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá querido leitor.  

Nesta edição destacamos as ações que a 
ACIVA irá realizar no próximo semestre. Serão 
eventos e promoções imperdíveis, Confira! 

Também divulgamos a palestra sobre LGPD (Lei 
Geral de Proteção de Dados) que contou com a 
presença de vários empresários.

Confira na coluna ACIVA Saúde o novo Espaço 
CEVO, referência em odontologia na cidade.

 Todos os meses 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. 

Acesse:  www.ACIVArj.com.br 
Boa leitura!  
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MINHA EMPRESA
Conheça a clínica Plyground Pediatria e Cia
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ACIVA SAÚDE

ACIVA traz a palestrante Gabriela MAgalhães 

Novo Espaço CEVO é referênia em odontologia em Valença

MOVIMENTO VALENÇA 2030

ACIVA PARCERIA

Workshop de Atendimento ao Cliente

ACIVA apresenta as ações para o segundo semestre

Aniversariantes de Agosto

01 – Juliana Machado Neri – Dugysa

03 – Joaquim da Silva Mancebo – Mercadinho Francisquinha

          Marisa R M Martinelli – M M Odontologia

04 – Robézio Pierre Bastos – Miliartes

05 – Paulo Henrique de Medeiros Miguel – Focus Informatica

06 – Alexandre Morais – BRVAL

10 – Maria Carolina de Freitas Carvalho  – Passo a Passo

11 – Mario Luiz de Mello Correa – Bramil

       Janaina Siqueira Paes – Escritório Advocacia

12 –Paulo Fernando de Oliveira – Est. Carrão e Diretor ACIVA

         Marcos Alves Nogueira – Clara Luz

13 – Luiza E. Mattos – Bahaal Calçados

        Fernanda Cristina Garcia – 2M G Consultoria

14 – Carlos Eduardo da Silva Belmonte – Colégio LAF

16 – Tarcila de Santa’Anna Pinto – Loves Motel

         Eduardo Garcia Natal – Excellence Clinic

         Wallace Maria Dotto Breves – Posto Cristal

17 – Sebastião de Carvalho Teixeira – Sercol Empréstimos

18 – Eduardo Ramos de Carvalho – Hotel Palmeira Imperial 

         Paulo Cesar Avila Duboc – Grafica Duboc

         Gil Vicente Marques Simões – GV1

         Wallace de Paula Delgado - Valeluz

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

20 – Rute de Oliveira – Power Light

        Eduardo Alves Bastos – Eduardo Bastos Imóveis

        Wilson Costa David Junior – Auto Posto Valença

        Bruna dos Santos Silva - Montebeer

23 – Ricardo Juvenil de Carvalho – Pion G Plus/Multi Protec

27 – Jayme Medeiros Dias – Contabilidade Dias

         Elio Vinicio de Carvalho – Casa Carvalho 

         Ajax Vasconcellos – Clube dos Coroados

         Franciane Efigenio – Quitanda Monte Douro

29 – Anderson Fagundes Coutinho - Adima

31 – Arina Maria Bastos – Padaria Pão Quente

         Nelito Raimundo Vieira – Droga Mais/Drogaria Mais Saúde
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Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da ACIVA parabenizam 
os aniversariantes do mês de agosto. Parabéns!!!

NOVOS SÓCIOS

Priscilla Edyr Adriano de Faria Le Draper 
Bike Stop Café
Rua Dr. Souza Nunes, 296
Centro - Valença/RJ
Tel.: (24) 99931-9550

Marcelo Lemos Lanchonete e Mercearia Ltda 
123 Pediu
Praça Visc. do Rio Preto, 362/C
Centro - Valença/RJ
Tel.:(24)  2453-1616

Serv Med Ocupacional Ltda 
Serv Med
Rua dos mineiros, 150 - Salas 302 e 304
Centro - Valença/RJ
Tel.: (24) 99318-2859
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CLÍNICA PLAYGROND 
PEDIATRIA E CIA

MINHA EMPRESA

EMPRESA
minha

Ir ao médico nunca foi tão divertido! 

A coluna Minha Empresa deste mês 

entrevistou a simpática Dra. Ronice Alves, 

proprietária da clínica Playground Pediatria 

e Cia.  Médica formada pela Faculdade 

de Medicina de Valença há 28 anos, se 

especializou em pediatria pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria e é nutróloga 

pela Sociedade Brasileira de Nutrologia.  

A clínica Playground, que em breve 

comemora 5 anos de existência, está de 

casa nova.

“A outra sede, que era na Rua Rui Barbosa, 

em uma casa menor e em dezembro 

de 2020 conseguimos nos mudar para 

uma região mais central, onde temos 

mais espaço e podemos dividir a sala de 

vacinas do consultório, além de possuir um 

playground de verdade, com vários brinquedos e jogos 

para as crianças, fazendo com que a experiência infantil 

de “ir ao médico” seja uma experiência divertida e que 

deixe a criança mais animada. Tem muitas crianças que 

chegam aqui e não querem ir embora, até choram, porque 

não querer ir embora mesmo”, relata Drª Ronice.

Na clínica Playground, as crianças podem chegar e interagir 

tranquilamente com os brinquedos, pois, além de serem 

laváveis, são todos higienizados constantemente. Outro 

motivo para alegrar a garotada é o certificado de coragem 

para as crianças que se comportam durante a vacinação. Uma 

forma lúdica de interagir com elas e estimulá-las à vacinação. 

Além do certificado, os pequenos ganham “naninhas” e os 

maiores ganham lápis dos super-heróis. São lembrancinhas 

simples que fazem a vacinação se tornar divertida além de 

fazer uma diferença enorme na vida dos pequenos.

Toda essa estratégia lúdica partiu da própria Drª Ronice que 

sempre sonhou em ser médica pediatra. Hoje, com o sonho 

realizado, tem um enorme prazer em receber e atender 

crianças, até mesmo os jovens que foram atendidos na 

infância e que até hoje se consultam na clínica.  

Drª Ronice Alves em seu consultório 
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A clínica Playground oferece consulta em pediatria, 

acompanhamento neonatal, vacinação da rede 

pública e principalmente as vacinas que não estão no 

calendário de vacinação do SUS, como por exemplo 

a vacina da meningite. Todas as vacinas são aplicadas 

exclusivamente pela própria Drª Ronice.

A ACIVA deseja todo o sucesso nesta 

nova fase do empreendimento. A clínica 

Playground Pediatria e Cia, fica na Rua 

Souza Nunes 103, antiga Rua do Sabão. 

Uma casa com a fachada azul de fácil 

percepção. Para agendar uma consulta 

entre em contato com a secretária 

Luana, pelos telefones (24) 2438-3196 

e WhatsApp (24) 988143037. Caso se 

interesse, siga as redes sociais da clínica 

no facebook e Instagram.

REVISTA ACIVIVA - AGOSTO 2021



6 MOVIMENTO VALENÇA 2030

WORKSHOP DE 
ATENDIMNTO AO 
CLIENTE
O Turismólogo Voltaire Varão 
realiza workshop na ACIVA

O Turismólogo Voltaire Varão, vice-presidente da 

Associação de Embaixadores de Turismo do Rio de 

Janeiro e diretor do Instituto Preservale, ministrou 

um workshop de “atendimento ao cliente” no salão 

de eventos da ACIVA.

Realizado pela Secretaria Municipal de Turismo e pelo 

próprio Instituto Preservale em parceria com a ACIVA 

e a UNIFAA, o workshop contou com a presença 

do vice-prefeito Hélio Suzano, do sub-secretário 

de Cultura, Ivens e do presidente da ACIVA, Luiz 

Henrique Magalhães.

Os participantes puderam receber informações importantes 

do palestrante Voltaire Varão das quais podemos destacar: 

a importância do atendimento ao cliente, a insatisfação dos 

clientes, hospitalidade e empatia, os tipos de atendimento, 

excelência no atendimento, entre outras.

Voltaire Varão 
(foto do perfil no facebook)
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8 ACIVA PARCERIA

2º SEMESTRE DE 
PROMOÇÕES E 
EVENTOS
Apresentação do Planejamento de 
Eventos e Promoções da ACIVA 
para o 2º semestre
Na noite da última segunda-feira (16), a ACIVA apresentou o seu 
Planejamento de Eventos e Promoções para o 2º Semestre. Entre os 
projetos estão dois grandes eventos esportivos e uma Feira de Negócios, 
que promete conferir uma ampla visibilidade às indústrias e a todo o 
setor produtivo do município. A noite ainda contou com a apresentação 
da sempre ansiosamente esperada Decoração de Natal que, segundo o 
presidente da Associação – Luiz Henrique, será inaugurada no final de 
novembro e promete ser “no mínimo a terceira mais bonita do estado do 
Rio.” 

Luiz Henrique falou da importância dos eventos que a instituição vem 
preparando, não só para o fomento do comércio de Valença, mas para 
contribuir com o turismo e, sobretudo, gerar no valenciano o sentimento 
de orgulho pela sua cidade. “Vimos trabalhando há vários meses nesses 
projetos e agradecemos o apoio das instituições, que se unem a nós com 
o único objetivo de desenvolver Valença em todo seu potencial. A ACIVA 
acredita e apoia as iniciativas nesse sentido, por reconhecer que essa 
união de forças resulta no bem maior para todos.” Ele falou também da 
Campanha de Natal da ACIVA para este ano, onde a associação dobra a 
promoção feita no ultimo Dia das Mães, e investe 20 mil reais para sorteio 
de mil reais em vale-compras entre os clientes das lojas participantes.

A vice-presidente da ACIVA, Solange Carvalho, falou dos cursos de 
capacitação que a Instituição iniciou neste mês de agosto. “Consideramos 
de suma importância aproximar os associados para que façam da ACIVA 

a sua casa. Nesse sentido, nos utilizamos de uma pesquisa para 
conhecer as necessidades dos associados, poder interagir melhor 
e, de forma mais eficiente, fazer chegar rapidamente até eles tudo 
o que a ACIVA promove. Quando assumimos a diretoria fomos 
atropelados pela pandemia e só agora podemos iniciar efetivamente 
os trabalhos presenciais, sempre com muita responsabilidade e 
guardando todos os protocolos necessários.” 

PALESTRAS E EVENTOS

A primeira capacitação teve como tema a Lei Geral de Proteção 
de Dados – LGPD e foi apresentada pelo consultor do Sebrae, 
José Loyola Bechara. O presidente falou do grande interesse que o 
tema vem despertando entre os associados. “É gratificante para a 

AACCIIVVAA

Parceria

Fotos: Ena januzzi
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Associação receber esse retorno, pois entendemos que nossas empresas 
precisam se adequar o quanto antes para atender a essa Lei. Agradecemos 
a importante parceria do Sebrae, que sempre se coloca ao nosso lado 
para a realização dessas capacitações.”

No dia 8 de setembro a palestra será com Gabriela Magalhães, especialista 
em branding (gestão de marca) e imagem pessoal. Ela traz o empolgante 
e super necessário tema “Como conquistar mais clientes potencializando 
sua marca”.
 
Já para o mês de outubro, a ACIVA anuncia o primeiro evento do Movimento 
Valença 2030, o Fomenta 2021. Trata-se de uma grande Feira de Negócios 
que acontecera no Clube dos Coroados, reunindo as indústrias da cidade, 
com espaços para o comércio, os pequenos produtores e a gastronomia 
com produtos do município. Além disso, contará com palestras e 
capacitações. O projeto foi apresentado por Leonardo Pançardes. “Valença 
abriga indústrias importantíssimas, cujas produções foram crucias para o 
Brasil inteiro nesta pandemia, como a Pion G e a BRVal.  Os valencianos 
precisam conhecer o potencial de nossas indústrias, para que sintam 
orgulho da cidade. O Objetivo da Feira é também de atrair empresários 
e comerciantes de outros municípios para conhecerem Valença.”  

Os trabalhos do Movimento Valença 2030, que se iniciaram no ano passado, 
vem movimentando o setor produtivo e reunindo lideranças, com o propósito 
de envolver pessoas comprometidas com o desenvolvimento da cidade.  
O Movimento conta também com a parceria da UniFAA.

Na ocasião também foram apresentados eventos esportivos, apoiados pela 
ACIVA, previstos para os próximos meses. O primeiro será um grande Passeio 
Ciclístico acontecerá no mês de novembro. A expectativa e de reunir mais de 
300 ciclistas de toda região e o objetivo é incentivar o turismo em Valença, 
envolvendo todo o setor, como bares, restaurantes, pousadas, hotéis, as lojas 
especializadas e comércio em geral.

Uma nova edição do Desafio da Serra dos Mascates também está na programação, 
uma corrida de montanha que percorre trilhas pelas mais belas paisagens da 
nossa Serra e já se torna tradicional na cidade. Marcos Escrivani apresentou o 
evento e informou que estão sendo disponibilizadas 350 inscrições e a expetativa 
de público flutuante é de cerca de 800. Ele ressaltou ainda que o evento será 
realizado em dois dias, 12 e 13 de novembro, o que o que contribui para fomentar 
ainda mais a rede de hospedagem e o comércio da cidade. 

A reunião contou com a presença do vice-prefeito e secretário de Cultura 
e Turismo, Hélio Suzano; do presidente da Unifaa, Antonio Carlos Arbex; 
representantes do eixo Turismo do Movimento Valença 2030; representantes dos 
hotéis da sede e de Conservatória; representantes da Faetec; e dos gerentes dos 
bancos do Brasil,  Sicoob e Sicredi. 
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PALESTRA SOBRE 
LGPD ESCLARECE 
EMPRESÁRIOS
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Lei nº 13.709/2018 -  

Legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de 

dados pessoais e que também altera e complementa o Marco 

Civil da Internet. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018 /2018/lei/l13709.htm 

A Aciva ,  em parcer ia  com o Sebrae ,  promoveu a 

palestra LGPD – le i  Geral  de Proteção de Dados , 

no últ imo d ia  19 .  A procura pelas vagas fo i  grande, 

mas as  inscr ições foram l im itadas ,  cumpr indo os 

protocolos referentes à  pandemia .  A palestra ficou à 

cargo do consultor  do Sebrae ,  José Loyola Bechara .  

A representante do Sebrae ,  Leda Mar ia 

D in iz  Barreto,  apresentou o palestrante e 

re iterou a importânc ia  e atual idade do tema.  

Ela  destacou a presença do Secretár io de Planejamento 

da Prefe itura de Valença ,  José Carlos ,  agradeceu a 

adesão de todos e informou que o mater ial  da palestra 

será d ispon ib i l izado para todos os part ic ipantes .

A Le i  assegura que o c idadão seja o t itular  de seus 

dados ,  e  que possa ter  controle sobre como empresas 

farão a comerc ial ização e o compart i lhamento 

de suas informações pessoa is .  Segundo Bechara ,  a 

implantação da LGPD deve ser  v ista como oportun idade . 

espaço do
EMPREENDEDOR

“Peças publ ic itár ias  podem valor izar  o fato de estarem 

preparados para proteger os dados dos cl ientes .  Usem 

como um d iferenc ial ! ”

Leda Barreto, Luiz Henrique Magalhães, José Loyola Bechara e 
Solange Carvalho

Fotos: Ena januzzi
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Os pr inc ipa is  fundamentos da Le i  são :   o respe ito 

à  pr ivac idade;  a  autodeterminação informat iva ;  

a  l iberdade de expressão,  de informação,  de 

comunicação e de op in ião;  a  inv iolab i l idade 

da int imidade,  da honra e da imagem;  o 

desenvolv imento econômico e tecnológ ico e a 

inovação;   a  l ivre in ic iat iva ,  a  l ivre concorrênc ia  e 

a  defesa do consumidor ;   -  os  d i re itos humanos ,  o 

l ivre desenvolvimento da personalidade, a dignidade 

e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais .

O palestrante a inda ressaltou que a pr ime i ra  ação para 

adequação à LGPD é Defin i r  o Encarregado de Dados . 

D isse a inda ser  importante fr i sar  que é uma Le i  a inda em 

amadurec imento,  que tudo é muito novo,  que não há muitos 

exemplos prát icos a  segu i r  e  não há “ jur i sprudênc ia” . 



12 MULHER EM FOCO

ACIVA TRAZ 
GABRIELA 
MAGALHÃES

Mulher 
em foco

Se alguém perguntar qual a pr imeira marca que vem à sua mente 

quando se fala a cor vermelha, são grandes as chances de dizer 

Coca-Cola ou Ferrar i ,  não é mesmo? 

Caso a frase seja “empresa de tecnologia”, a probabil idade de Google, 

Microsoft ou Apple se destacarem também é alta. Isso ocorre 

não só porque são grandes companhias, mas porque trabalham o 

fortalecimento de marca por meio do branding (gestão da marca) . 

Gerir uma marca vai muito além de ter uma logomarca, 

de estar presente nas redes sociais .  Vem de como sua 

empresa e você estão se posicionando em meio ao mercado.  

Como anda o atendimento ao cl iente? Como sua equipe 

está engajada e partic ipa ativamente do negócio? Como 

vocês transmitem para o público a imagem da empresa? 

No mundo dos negócios, não basta dizer que É bom, é 

preciso SER bom.  

Se você é um associado ACIVA e quer saber como  

SER bom e conquistar mais cl ientes potencial izando sua 

marca se inscreva para a palestra com a palestrante

Gabriela Magalhães no dia 08/09 às 19h 

Gabriela Magalhães 
(Consultora de 

Imagem / Especialista 
em Marketing e 

Branding)



VANTAGENS 
PARA SÓCIOS
DA ACIVA
OS ASSOCIADOS TEM DESCONTOS 
ESPECIAIS PARA UTLIZAREM OS 
ESPAÇOS NA NOVA SEDE DA ACIVA

D entre as várias vantagens de ser associado 
ACIVA, destacamos a utilização dos 
espaços físicos da nossa nova sede.  

Com uma estrutura completa para atender 
seus associados, é disponibilizado acesso 
à internet gratuitamente, bem como a 
sala da diretoria e o auditório, este com 
capacidade para 30 pessoas, com TV 50”.  

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.

TAXAS

• Salão de Eventos:  

Desconto  Especial para Associados
(consultar datas e horários)

• Auditório: 
Gratis para sócios efetivos 

de 2ª a 6ª feira, de 8:30h às 18h 
(agendamento prévio)

outros dias e horários sob consulta

1313REVISTA ACIVIVA - AGOSTO 2021



14 ESTAÇÃO CULTURA

NOVO ESPAÇO CEVO. 
O QUE ERA BOM, 
FICOU AINDA MELHOR.
A clínica, que já era referência 
em tratamentos odontológicos na 
cidade ficou ainda mais completa.

SÁUDE 
EM  DESTAQUE

A coluna ACIVA Saúde destaca neste mês de agosto o novo 
Espaço CEVO. A clínica, que já era referência em tratamentos 
odontológicos na cidade, ficou ainda mais completa com ampla 
estrutura em aproximadamente 1500 metros quadrados no 
coração de Valença.

Fomos gentilmente recepcionados por um dos sócios-
proprietár ios, o Dr. Fabrício Vieira que mostrou todas as 
belíssimas instalações do espaço. Segundo Fabric io, a clínica 
contou com a parceria de empresas da Espanha e Portugal que 
além de investirem financeiramente no Espaço CEVO também 
util izam a clínica para a realização de intercâmbio entre alunos 
de vários países em busca de cursos de especial ização e 
aperfeiçoamento.

Atualmente a clínica CEVO, agora com seu novo espaço, além 
do atendimento particular, a inda contribui com a população 
realizando ações sociais .  Desde um atendimento estético vip, a 
tratamentos com implantes dentários oferecidos à população 
carente a baixo custo ou custo zero, valorizando a autoestima 
de inúmeras pessoas.

Dentro do novo Espaço CEVO, além das salas, 
laboratórios, consultórios, almoxarifado etc. podemos 
encontrar um museu onde desde julho conta com a 
Exposição Memorial do Museu Odontológico. 
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A primeira exposição contará com peças do Prof. Augusto 
Coelho e Souza, considerado o Pai da 
Odontologia Brasileira e patrono da 
Academia Brasileira de Odontologia e 
outras entidades. O material, cedido 
pelo Dr. Mauro Cruz (DMD, MSc, PhD), 
curador da exposição, é composto por 
peças orig inais como cartas, cartões 
de vis ita, medalhas, fotografias, e fica 
em exposição até o fim desse mês de 
agosto.

E não ficou só por aí .  Além de toda a 
parte profiss ional, com equipamentos 
de última geração, o novo Espaço CEVO tem em seu piso 
superior uma delic iosa cafeteria, chamada Espaço Café, 
onde alunos, professores, pacientes e a comunidade em 
geral podem, não só frequentar, como também observar as 
aulas, atendimentos e toda as ativ idades da clínica. Um novo 
espaço, necessitou de uma nova filosofia.  A horizontalidade, 
onde todos tem uma visão macro do ambiente, se sentindo 
parte dele. O impacto desta nova filosofia de atuação já 
pode ser visto na clínica com resultados que indicam essa 
alta performance agora adotada pelo empreendimento.




