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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá, querido leitor.  

Nesta primeira edição de 2022 você vai 
conhecer os últimos sorteados na promoção Natal 
Brilhante ACIVA e conhecer os vencedores do 
Concurso Cultural “A Tradição dos Presépios”.

Também trazemos uma matéria sobre o 
fotógrafo Fabrine Reis que mais uma vez foi 
premiado em concurso internacional

 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. 

Aproveitamos para desejar um excelente início 
de ano e lembrando que você sempre 

PODE CONTAR COM A ACIVA

Acesse:  www.ACIVArj.com.br 
Boa leitura!  
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MINHA EMPRESA
Conheça a Clínica KRmed Assessoria e Saúde Ocupacional

A TRADIÇÃO DOS PRESÉPIOS

CANDIDATO AO GOVERNO 

FABRINE REIS

Saiba quem venceu o  Concurso Cultural

Deputado Federal visita sede da ACIVA 

Levando Valença ao cenário Internacional

NATAL BRILHANTE 2021
Confira os últimos sorteados da promoção de Natal

Aniversariantes de Janeiro

01 – Carlos Alberto Mattos Ferreira – Massas Pertutina

           Thamyse Carvalho dos Santos - Kioske

02 –  Tania R.Mouffron de Moraes Machado – Hotel Palmeira Imperial

04 –  Romualdo de Oliveira Lima Filho – Otica Esmeralda

05 –  Maria Celia Landim Ferreira – Ferreira e Landim         

06 – Jorge Thomé Neto – La Maison Decor

         José Aloysio Affonso – Love´s Motel

          Norma do Rosário Oliveira - Hidromar

07 – Juliana Novaes Tabet - Construserra

08 – Sabrina Morais Cavalcanti – Valença Grill

         Vinicius G. Pimentel – Casa do Parafuso

09 – Luiz Enrique Martinelli – Contabilidade Martinelli         

10 – Aloysio José M da C Breves Beiler – Clara Luz

         Thiago silva Pinho – Armazem da Praça

12 – Wellington Conceição Elias – WCE Factoring e Conselheiro ACIVA

13 – Carla Cristina Dias Reis M. Copy – Valenciana Empreendimentos

15 – Mariléia Magalhães Serrinha Palermo– Palermendes

 16 - Edmara A de Souza L. Escrivani – Cinderela

         Willian Malafaia de Aquino Matos – WJW Amigos da Construção

20 – Luiz Henrique M. Magalhães – Cia do Livro e Diretor ACIVA

21 – Nilse Nogueira Consentino – Hotel Rochedo

22 – Luizir Moises Abrahão – Casa Abrahão 

         Claudia Adriana Dias Di Biase – Varandas do Vale

23 – Maria José Henrique D’Amato – Açougue Princesa da Serra

25 – Saulo de Tarso P. Correa da Silva – Posto Universitário

         Nuno Ramos Alvim – Gaia Farmácia de Manipulação

         Roberta Ferraz de Oliveira – Colaboradora ACIVA

         Alex Portugal conceição de Oliveira – KR  Med

26 – Regina Lucia Fonseca de Gomes – Associação Balbina Fonseca

27 – Jair da Silva Ferreira – Ferreira e Landim

28 – Nildes Jacinto Lopes – NKM Imóveis

         Cristiane de Souza Araujo Bellot de Mattos – Cactus Grafica

30 –  Creuza Fatima da Cunha – Novo Aliança

          Angelica Caulo de Araujo – Via Expressa

31 – Debora G Ferraz Mattos – Multsaude Baneficios     

        Thais Mendes Espindola – C.E. Peniel nos Passos de Jesus
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Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal 
da ACIVA parabenizam os aniversariantes do 

mês de Janeiro. Parabéns!!!
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minha

A coluna minha empresa visitou a KRmed. A empresa se 

divide em dois segmentos: clínica médica com exames 

laboratoriais, e empresa de Assessoria e Saúde Ocupacional.

Com o intuito de oferecer um serviço mais completo para 

empresas através de uma assessoria capacitada, e para 

famílias, oferecer uma saúde de qualidade a preços acessíveis, 

a KRmed, da proprietária a empreendedora Sthefanie Raibbot 

de Oliveira e de seu esposo Alex Portugal Conceição de 

Oliveira, foi fundada em 31 de agosto de 2021.

Desde 2017, Sthefanie gerenciava clínicas populares de 

saúde tanto na cidade de Três Rios como também em Barra 

do Piraí. Atuou também em Valença na gerência de uma 

Clínica Popular e foi consultora de outras clínicas de 

estética na cidade. 

Sthefanie nos conta que tinha um sonho de abrir uma clínica 

popular com preços acessíveis não só em consultas, mas 

também com um atendimento acolhedor e humano, por 

conhecer de perto as reais necessidades das pessoas. 

CONHEÇA A 
CLÍNICA KRMED

Fotos: Ena Januzzi                                  

A empreendedora Sthéfane Raibbot de Oliveira
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A KRmed pode juntar duas especialidades que Sthefanie tinha 

em sua bagagem: o conhecimento adquirido em medicina 

ocupacional e a capacidade de promover um atendimento de 

qualidade para as pessoas. A empreendora relata que sempre 

atuou gerenciando as empresas como se fosse dela mesma e 

sempre teve muito êxito em suas funções, o que é reconhecido 

pelos próprios empreendedores para qual Sthefanie trabalhou. 

Dessa maneira, decidiu construir seu próprio negócio e 

transformar o seu sonho em realidade.

A empresa conta conta com duas colaboradoras: Maria 

Eduarda Tavares Quetes e Rosilene Wargas Vieira que atuam 

junto com Sthefanie, na parte administrativa e na parte clínica, 

na realização de exames e coletas. Hoje a KRmed tem como 

carro chefe os seguintes exames:  Eletroencefalograma – EEG, 

Eletrocardiograma – ECG, Audiometria, Acuidade visual, Teste 

de Romberg, Validação de Atestado, Perícia médica com ou sem 

minuta, além de vários outros exames e especialistas.

Mapa24h, Holter24h, coleta e análise de preventivo, exames de 

sangue, toxicológico, também são exames realizados pela KRmed 

com preços superacessíveis, além das especialidades: clínico 

geral, pediatra, estética avançada (com diversos procedimentos 

como limpeza de pele, botox), ginecologista, ortopedista, 

neurologista, psiquiatra, psicólogo, psicomotricidade, obstetra. 

TUDO A PREÇOS POPULARES. 

O valor das consultas é R$100, porém neste mês de janeiro 

está saindo a R$ 80 e em fevereiro continua a promoção à R$ 

90 qualquer consulta.  

Os clientes a KRmed atualmente são as emempresas X-Aço 

e Vale Perfilados, tendo atuação empresa terceirizada para a 

PRESMET, CASMED, VIRTUA, VIDAL CLIN e está em negociação 

com mais 4 empresas para a prestação de seus serviços.

Para saber mais sobre a KRmed acesse: www.krmed.negocio.

site/ ou acompanhe a clínica no Instagram. O endereço atual é 

Rua dos Mineiros, 150 porém, a partir de março, provavelmente 

a KRmed passará a atender no Benfica, ao lado da Fábrica 

Chinezinho.  

A ACIVA deseja sucesso aos empreendedores, colocando 

à Associação à disposição para o que se fizer necessário.  

Podem contar com a ACIVA.
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CONHEÇA OS ÚLTIMOS 
GANHADORES DO
NATAL BRILHANTE

Tesoureiro e Presidente da ACIVA anunciam os contemplados

A ACIVA, mais uma vez, surpreendeu Valença neste Natal. 
Foi uma das cidades mais vis itadas e vistas nas redes sociais , 
atingindo mais de 400 mil visual izações. Por isso, queremos 
agradecer cada um de vocês, valencianos e turistas, que 
colaboraram para o brilho do nosso Natal. 

Tivemos o apoio irrestr ito da Câmara e Prefeitura 
Municipais,  esta última representada pela Secretaria de 
Cultura e Turismo do município, a quem agradecemos pela 
competência e atenção, colocando Valença em destaque 
entre as demais cidades da nossa região valorizando a 
história da nossa cidade. 

Foram 20 os contemplados com vale-compras de R$ 1000. 
Os sorteios realizados nos dias 11, 18 e 23 de dezembro, na 
Rua dos Mineiros, t iveram a partic ipação da população, que 
pode acompanhar de perto cada cupom sendo sorteado. 
Cada sorteado ganhou um vale compras de R$ 1.000 para 
gastar com quiser nas lojas partic ipantes da Promoção 
“Natal Br ilhante ACIVA” 
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CONFIRA ÚLTIMOS SORTEADOS DA PROMOÇÃO NATAL BRILHANTE ACIVA

– ANGELA MARIA WYZYKOWSKI 
Spaço Aquático

ANGELICA CAULO DE ARAUJO 
Madresilva

CATIA V S DE NOVAES RAMOS 
Penélope

 EDY ELENA ALVES 
Ótica Esmeralda

 MARIANA RIBEIRO CAMINO GESTO 
GV1 EPIS

 LUANA DE FREITAS SILVA 
Loja Mini Bazar Princesinha

 PAULO CESAR BETTENCOURT COSTA 
Sicredi

 GISELI A. GARCIA SAMPAIO 
Dugysa

MICHELE NEVES DA SILVA 
Padaria e Confeitaria Legran

LUCIA HELENA MATOS DA SILVA 
Pion-G PLus

SONIA MARIA GUIDA DA SILVA 
Sport e Ciav

ÍTALA MARCIA CARVALHO OLIVEIRA 
Sicredi

MILENA CARVALHO PAES 
Empório Rural

MARIA INÊS SALLES AVILA DE SOUZA
Madresilva

 DENISE ELENA MURAT 
Padaria e Confeitaria Legran

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

Natal ficar ainda mais brilhante.



88 CONCUROS CULTURAL ”A TRADIÇÃO DOS PRESÉPIOS”

CONHEÇA OS ARTESÃOS 
VENCEDORES 

RITA MARCIONILA RAMOS
Fo i  a  Vencedora e confecc ionou sua obra toda em palha

No dia 6 de janeiro, data importante para a nossa cidade, 

onde sempre se realizou a Folia de Reis, aconteceu a 

abertura dos envelopes com os resultados do concurso 

cultural “A Tradição dos Presépios” organizado pela ACIVA. 

O Concurso teve um brilho especial neste Natal. Foram 7 

artesãos partic ipantes que puderem mostrar sua cr iativ idade 

e habil idade em diferentes técnicas de artesanato. Todos 

valencianos, mostrando que a nossa cidade tem talento 

de sobra. As obras foram feitas em palha, feltro, biscuit, 

madeira, gesso, papelão e material reciclável. Foi difícil 

para os jurados escolherem o vencedor.

O presidente da ACIVA, Luiz Henrique Magalhães, antes 

de fazer a leitura oficial dos resultados, entregou 

pessoalmente para cada artesão partic ipante um l indo 

certificado, honrando o mérito de cada um pela br ilhante 

partic ipação.

A comissão julgadora foi composta pela Presidente da 

Comissão Solange Carvalho e os jurados Ana Beatriz 

Monteiro, Crist iane Gomes, David Nogueira, Hélio 

Suzano, Leonardo Ramos, Manoel Antônio Brandão, Mario 

César de Bias i ,  Rodrigo Januzzi ,  Saulo Ferreira, Sônia 

Rachid e Taniele Vaz Tabet de Almeida. De acordo com o 

regulamento, com notas de 5 a 10, foram analisados os 

seguintes quesitos: cr iativ idade, or ig inal idade, adequação 

ao tema e clareza de expressão.  
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FRANCIANE  CARVALHO

RITA MARCIONILA RAMOS

1º LUGAR

2º LUGAR
3º LUGAR

FLÁVIA LEIROZ DE NOVAES
Uti l izou feltros color idos 

em seu presép io

Ut i l izou feltros color idos 

em seu presép io
Ut i l izou a técn ica p i rografia 

na made i ra  em seu presép io

O resultado foi anunciado pelo Presidente da ACIVA 

e assim ficou: Em 3º lugar – Flávia Leiroz de Novaes, 

em 2º lugar – Franciane de Carvalho e em 1º lugar, a 

artesã vencedora foi Rita Marciol ina Ramos. 

A Srª Rita, agradeceu em nome de todos os artesãos 

pela oportunidade que a ACIVA proporcionou, 

dizendo que mais importante que o prêmio em 

dinheiro, é o conhecimento e a valorização da nossa 

cultura, util izando do artesanato uma l inda forma de 

expressão cultural.  A ACIVA parabeniza os artesãos 

do concurso. Todos são vencedores! 
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ACIVA RECEBE A IMAGEM 
DE SÃO SEBASTIÃO
A sede da ACIVA foi abençoada no dia 14 de janeiro com a Imagem 
Peregrina de São Sebastião. Com a partic ipação da Diretora 
Taniele Tabet e do vereador Bernardo Machado, o seminarista 
Fabiano Almeida deu bençãos a nossa instituição desejando um 
ano de 2022 repleto de realizações e desenvolvimento para 
nossa cidade.

São Sebastião era um soldado romano que foi martir izado por 
professar e não renegar a fé em Cristo Jesus. Sua história é 
conhecida somente pelas atas romanas de sua condenação 
e martír io. Nessas atas de martír io de cr istãos, os escribas 
escreviam dando poucos detalhes sobre o martir izado e muitos 
detalhes sobre as torturas e sofrimentos causados a eles antes 
de morrerem. Essas atas eram expostas ao público nas cidades 
com o fim de desestimular a adesão ao cr ist ianismo.

São Sebastião nasceu na cidade de Narbona, na França, em 
256 d.C. Seu nome de origem grega, Sebastós, s ignifica divino, 
venerável. Ainda pequeno, sua família mudou-se para Milão, na 
Itál ia, onde ele cresceu e estudou. Sebastião optou por seguir a 
carreira mil itar de seu pai .

No exército romano, chegou a ser Capitão da 1ª da guarda 
pretoriana. Esse cargo só era ocupado por pessoas ilustres, 
dignas e corretas. Sebastião era muito dedicado à carreira, 
tendo o reconhecimento dos amigos e até mesmo do imperador 
romano, Maximiano. Na época, o império romano era governado 
por Diocleciano, no oriente, e por Maximiano, no ocidente. 
Maximiano não sabia que Sebastião era cr istão. 

Não sabia também que Sebastião,  sem deixar de 
cumprir seus deveres mil itares, não partic ipava dos 
martír ios nem das manifestações de idolatr ia dos 
romanos.

Por isso, São Sebastião é conhecido por ter servido 
a dois exércitos: o de Roma e o de Cristo. Sempre 
que conseguia uma oportunidade, vis itava os cr istãos 
presos, levava uma ajuda aos que estavam doentes e 
aos que precisavam.

Para saber mais sobre a hisória do Padroeiro do Rio 
de Janeiro acesse https://cruzterrasanta.com.br/
historia-de-sao-sebastiao/162/102/





12 MOVIMENTO VALENÇA 2030

REVISÃO DOS 
CÓDIGOS E O PLANO 
DIRETOR AVANÇAM 
EM VALENÇA
A 2 ª  a  Aud iênc i a  Púb l i ca  pa ra  d i scut i r  o  P lano 

D i retor  e  a  Rev i são  dos  Cód i gos  Mun ic i pa i s  Postu ras , 

Tr i butá r io ,  Obras ,  Le i  do  Pa rce lamento  do  Solo  fo i 

remarcada  pa ra  o  d i a  15  de  fevere i ro  na  Câmara 

Mun ic i pa l  de  Valença .  

A  ACIVA rep resentada  pe lo  D i retor  Alexandre 

Ba r reto  tem acompanhado  de  perto  o  t raba lho 

da  com i s são ,  bem como as  at i v i dades  da  empresa 

Tomorow,  cont ratada  exclus i vamente  pe la  ACIVA 

e  Câmara  Mun ic i pa l  pa ra  p resta r  consu ltor i a  em 

Polí t i cas  Amb ienta i s . 

Foto: Israel Maia Pussente

AACCIIVVAA

Parceria
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PRÉ-CANDIDATO A GOVERNADOR 
DO ESTADO VISITA SEDE DA ACIVA
O cand idato  a  governador  pe lo  pa r t i do  NOVO,  o  Dep . 

Federa l  Pau lo  Gan ime  v i s itou  a  sede  da  ACIVA no  d i a 

14  de  j ane i ro .  Fo i  uma  v i s it a  i nfo rmal  onde  o  p ré -

cand idato  pôde  ouv i r  um pouco  como a  Assoc i ação 

enxerga  Valença  e  passa r  a  sua  percepção  em re lação 

ao  E stado  do  R io  de  Jane i ro .  Também pôde  fa la r  um 

pouco  das  p ropostas  de  governança  da  sua  legenda . 

Na  oportun idade  o  P res i dente  da  ACIVA,  Lu i z  Henr i que 

Maga lhães  pode  re i v i nd i ca r  ao  p ré -cand idato  um 

apo io  junto  à  L i ght ,  no  sent ido  de  uma  melhor i a  dos 

serv i ços  de  energ i a  em nosso  mun icíp io ,  bem como 

a  melhor i a  das  cond ições  das  est radas  de  acesso  à 

Valença ,  p r i nc i pa lmente  a s  que  fazem d i v i s a  com o 

estado  de  M inas  Gera i s .

O CANDIDATO

Pau lo  Gustavo  Gan ime  Alves  Te ixe i ra  ( R io  de  Jane i ro ,  19 

de  ab r i l  de  1983 ) ,  é  um polí t i co  e  engenhe i ro  b ras i le i ro 

fi l i ado  ao  NOVO.  Nas  e le i ções  de  2018 ,  fo i  e le ito 

deputado  federa l  pe lo  estado  do  R io  de  Jane i ro .  Fo i  líder 

da  bancada  do  pa r t i do  NOVO na  Câmara  dos  Deputados 

do  B ras i l  em 2020 .

Pau lo  nasceu  na  c i dade  do  R io  de  Jane i ro ,  em 1983 . 

I ng ressou  no  cu r so  de  Econom ia  na  Un i ver s i dade  do  E stado 

do  R io  de  Jane i ro ,  po rém não  o  conclu i u .  Fo rmou-se  no 

cu r so  de  Engenha r i a  de  p rodução  no  CEFET-RJ  em 2005 . 

Poster io rmente ,  fez  um MBA na  Pont i fíc i a  Un i ver s i dade 

Catól i ca  do  R io  de  Jane i ro  em 2009 .  Traba lhou  na 

i n i c i at i va  p r i vada ,  onde  t raba lhou  em paí ses  como a 

França  e  os  E stados  Un idos .

REVISTA ACIVIVA - JANEIRO 2022
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FABRINE REIS. LEVANDO 
VALENÇA AO CENÁRIO 
INTERNACIONAL
O BPS (Fest ival  Internac ional  de Brasíl ia )  é  cons iderado um 
dos ma iores concursos de fotografia  da Amér ica Lat ina ,  e 
em sua sét ima ed ição,  contou com 16 .400 fotos inscr itas 
fotografias  premiadas entre todas as  categor ias ,  com 
estatuetas ,  medalhas plat inum,  ouro,  prata e bronze,  além 
de menções honrosas .  Todas as  fotografias  vencedoras 
serão reun idas em um l ivro que estará pronto no iníc io 
de 2022 .  O evento de premiação aconteceu em l ive pelo 
Youtube,  com mais  de sete horas de duração,  no d ia  4 de 
dezembro .

ESTAÇÃO CULTURA

Ela teve uma fi lha chamada Sab ina .  Co inc idênc ia  ou não,  a 
modelo Luc iana Brunór io t inha acabado de dar  à  luz a  uma 
men ina .  Conversando com ela ,  que prontamente ace itou 
fazer  as  fotos ,  ut i l izamos arg i la ,  far inha e papel  celofane . 

A fotografia  ganhou 2 estatuetas como melhor fotografia 
preto e branco e melhor fotografia  de retratos pelo 
segundo ano consecut ivo .  Hoje essa fotografia  está 
exposta no Pát io Casar io em Vassouras ,  onde permanece 
em expos ição até o mês de março,  juntamente com outras 
fotos de Fabr ine .  
“Fique i  mu ito fel iz  pela premiação,  mas Aqualtune tem um 
gosto espec ial  dev ido a H istór ia  que não é muito contada 
em l ivros .  Tive ma is  duas premiações medalha de prata 
em retratos de pessoas e medalha plat inum na categor ia 
l ivre” ,  relata o art i sta .

Fabr ine nos conta que recebe muitas  mensagens de art i stas 
e que gostar ia  de poder ajudar  com a fotografia  artíst ica 
de alguma forma,  por  exemplo fazer  da fotografia  a  arte 
de se expressar  como terap ia ,  como um remédio .  Segundo 
o fotógrafo,  a  fotografia  artesanal  da qual  faz é um túnel 
de novas descobertas e deseja muito que essa informação 
deva chegar  na per ifer ia ,  nas  faculdades ,  no s i stema 
públ ico e não somente na internet . 

Fabr ine lembra que no ano anter ior  que estava na per ifer ia  e 
fo i  comprar  um refr igerante ,  v ieram 2 rapazes com a rev ista 
da ACIVA falando que gostaram muito das fotos .  Ele nunca 
ma is  os v iu ,  mas teve a certeza de que a insp i ração chegou 
até eles ,  lá  no ambiente deles .  O art i sta a inda conta que 
sente falta de ofic inas  de fotografia ,  ou mesmo palestras 
e bate papos ,  em nossa c idade . 

A foto ac ima denominada Aqualtune,  fo i  fe ita  pelo 
valenc iano Fabr ine Re is ,  premiada pelo segundo ano 
consecut ivo .  Aqualtune fo i  uma pr incesa que fo i  traz ida 
para o Bras i l  e  escrav izada . 

ESTAÇÃO

Cultura
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Recentemente fo i  contemplado no ed ital  de cultura 
presente nas redes onde i rá  consegu i r  real izar  uma 
ofic ina com artefatos natura is  e  h istór icos ,  onde muitas 
cr ianças poderão ass ist i r  e  aprender que não prec isa  de 
equ ipamentos de últ ima geração para fazer  arte .  Fabr ine nos 
conta que pretende mostrar  como é fe ita  uma fotografia 
para concurso e ass im levar  oportun idade aos jovens .  O 
art i sta tem um sonho !  Cr iar  um espaço cultural  com artes 
integradas ,  mús ica ,  expos ições ,  bate papo,  p intura entre 
outras  at iv idades artíst icas . 

Um dos ma iores eventos da fotografia  mund ial ,  o Fest ival 
Internac ional  de Fotografia  Brasíl ia  Photo Show (BPS) 
d ivulgou,  em cer imôn ia  v i rtual  no d ia  4 de jane i ro de os 
nomes vencedores da sét ima ed ição do fest ival .  Fo i  a  10ª 
ed ição do BPS .  Em 2021 ,  foram 16,4 mil  fotos inscr itas ,  o 
ma ior  número reg istrado desde a pr ime i ra  ed ição .  Entre 
2015 e 2021 ,  as  imagens já  t iveram mais  de 80 milhões de 
v isual izações .

“Part ic ipe i  em 2 categor ias  com 3 fotografias ,  “Aqualtune” 
(categor ia  retrato de pessoas) ,  “C isne Negro”  (categor ia 
l ivre )  e  “A natureza somos nós”  (  categor ia  retratos) .  Todas 
as  minhas fotografias  têm uma mensagem ou uma h istór ia 
por  trás  delas .  Aqualtune por exemplo,  fo i  uma fotografia 
mu ito forte inclus ive na sua produção.  Ut i l izamos arg i la , 
far inha e papel  celofane .  Minha amiga Luc iana Brunór io e sua 
fi lha recém-nasc ida foram as modelos que representaram 
Aqualtune e sua fi lha Sab ina . 

“Na verdade,  i ríamos fazer  uma foto sobre a  natureza ,  mas 
quando ela se sentou com sua fi lha para fotografar  parec ia 
uma ra inha .  Fo i  aí  que me lembre i  da h istór ia  de Aqualtune, 
uma pr incesa guerre i ra  escrav izada aqu i  no Bras i l  (figura 
central  do qu i lombo dos palmares) .  As outras  fotografias 
foram “Cisne Negro”  com o modelo Ér ick e “A natureza 
somos nós”  com a modelo Lavín ia ,  essa s im fo i  real izada 
com guache,  far inha e folhas .  Pretend ia  colocar  nós ,  seres 
humanos ,  como parte central  da natureza ,  como um só 
corpo,  é  i sso o que eu acred ito” ,  relata o art i sta .

“Aqualtune”  venceu a categor ia  retratos e a  melhor 
fotografia  preto e branco,  concorrendo com mais  de 16 
mil  fotografias .  Ganhe i  2  estatuetas .  “C isne Negro”  levou 
a medalha plat inum (segundo lugar )  na categor ia  l ivre ,  e  “A 
natureza somos nós”  levou a medalha de prata na categor ia 
retratos de pessoas .

Tenho certeza de que Valença está sendo conhec ida dev ido 
a vár ios  art i stas  da reg ião ,  na mús ica ,  p intura ,  artes plást icas 
e agora na fotografia  artíst ica e i sso é muito importante , 
po is  s into meu trabalho sendo reconhec ido .  Por  fim. 
Gostar ia  de agradecer a  rev ista ACIVIVA,  que sempre coloca 
os art i stas  de Valença em ev idênc ia ,  aos amigos que sempre 
compart i lham minhas fotografias  e a  minha famíl ia  Marc ia , 
R ian ,  José e Al ic ia ” . 

Parabéns ,  Fabr ine Re is ,  por  representar  a  cultura de Valença 
internac ionalmente !
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