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COMUNICADO
A ACIVA – Associação Comercial e Industrial de Valença/RJ, instituição histórica, fundada e mantida 

por empresários da Indústria e do Comércio de nosso município, vem a público manifestar seu 

posicionamento diante da crise sanitária e econômica que se estabeleceu em nossa cidade em virtude 

da pandemia do Covid19.

DesdeDesde o início da crise, precisamente no dia 8 de abril, quando as diretrizes do Ministério da Saúde 

permitiam a flexibilidade do comércio em cidades com menos de 50% da ocupação dos leitos 

hospitalares, a ACIVA formulou um Plano de Ação através do qual sugeriu ao Poder Público Municipal 

a tomada de providências destinadas a possibilitar o retorno gradual das atividades do comércio local, 

de sorte a obedecer a todas as normas de segurança vigentes.

UmUm Gabinete de Crise foi constituído, do qual fazem parte representantes da ACIVA, UNIFAA, Hospital 

Escola, Secretaria de Saúde, Unimed, Prefeitura Municipal, entre outras entidades. Reunidos no dia 28 

de abril, os integrantes do referido Gabinete de Crise apreciaram os termos de um decreto municipal a 

ser editado. O inteiro teor do mencionado decreto fora elaborado, de forma conjunta, pelos 

participantes, por meio do qual a reabertura do comércio se efetivaria observando uma série de 

recomendações e orientações, levando em consideração, inclusive, a disponibilidade de leitos 

hospitalares existentes no município e o percentual de ocupação deles. Contudo, o Prefeito Municipal 

optouoptou por não seguir o trabalho do Gabinete de Crise, seguindo este as orientações do Ministério 

Público.

Na última terça-feira, dia 19 de maio, o presidente da ACIVA, Luiz Henrique Magalhães foi recebido pelo 

Prefeito Municipal. Naquela oportunidade, o Presidente da ACIVA fez gestões junto ao Prefeito, no 

sentido de permitir a reabertura do comércio, possibilitando às lojas, fechadas há mais de 60 dias, uma 

opção para comercializar seus produtos. Foi mais uma tentativa sem sucesso.

Neste sentido, tendo por base o “Pacto Social pela Saúde e pela Economia do Estado” apresentado 

pelo Governo Estadual, que estabelece critérios objetivos de orientação à sociedade fluminense 

quanto às condições necessárias para a retomada das atividades econômicas, para garantir a saúde e 

dar previsibilidade à economia, classificando assim Valença como sendo Bandeira Verde, remetendo 

a uma situação de normalização, configurada como sendo um município com ocupação de leitos de 

UTI inferior a 70%, com evolução negativa de novos casos e devido à falta de manifestação da 

Prefeitura Municipal há quase 30 dias, bem como nenhuma orientação quanto às ações do Gabinete 

dede Crise, a ACIVA decidiu protocolar no dia 22 de maio, uma solicitação junto à mesma, visando obter 

um retorno a respeito de seu posicionamento e orientações ao Gabinete de Crise, bem como sua 

atuação frente ao que estamos enfrentando atualmente.

A ACIVA reafirma seu compromisso com a classe empreendedora da nossa cidade e está fazendo o 

máximo possível para minimizar o impacto da crise nas empresas do município.

A união empreende muito mais. Pode contar com a ACIVA.
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