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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá querido leitor.  

Nesta edição destacamos exclusivamente 
a maior Feira de Negócios que já aconteceu em 
Valença, a FOMENTA, do Movimento Valença 
2030.

Você vai conferir fotos, depoimentos e saber 
de tudo o que aconteceu nos 03 dias de feira que 
movimentou a 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 o Santo Grão

FOMENTA 2021

DEPOIMENTOS

ACIVA PROMOCIONAL

Fomenta. Uma feira expositiva

Alguns depoimentos de quem participou da FOMENTA

Outrobro Rosa. A imnprtância da mamografia

MOVIMENTO VALENÇA 2030
Veja como foi a Feira de Negócios de Valença

Aniversariantes de Outubro

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

         Geraldo Tadeu Rezende - Lactmilk

08 – João Lucas Maia Bastos – Eduardo Bastos Imóveis

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

16 – Thais E N Chagas – Quitanda Monte D’Ouro

17 –Cleber Araujo Valente – Guilhon Construtora

        Rosanea Rodrigues de Carvalho – Show Modas

18 – Heloiza Helena de C Basilio – Mercearia Tijulin

24 – Gysele Maria Oliveira Vieira Breves – Posto Cristal

       Sebastião Carlos Soares da Silva - Sicoob

25 – Alexandre Barroso Barreto – INOV LED / CCAA – Diretor ACIVA

27- Denise da Conceição de Lima Freitas – Sandeni Boutique

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
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Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da ACIVA 

parabenizam os aniversariantes do mês de outubro. 

Parabéns!!!

NOVOS SÓCIOS
F Silva Machado Armarinho  

Mini Bazar Princezinha

Rua dos Mineiros , 16 Loja C

Valença/RJ - Tel.: 2453-3087

F S Lopes Modas ME - Casa da Moda

Rua dos Mineiros, 16 loja D

Valença/RJ - Tel.: 992656488
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SANTO GRÃO: 
MINHA EMPRESA

EMPRESA
minha

QUALIDADE DIFERENCIADA PARA OS 
VALENCIANOS 

A empresa Santo Graão nasceu há quase quatro anos com 

o desejo de oferecer qualidade e diversidade em produtos 

naturais para a cidade.

A equipe, sempre atenciosa,  busca constantemente o 

bem estar de seus cl ientes. “Como valencianos sentimos 

a necessidade de encontrar os mais diversos produtos e 

tínhamos dificuldades. Trabalhamos hoje com uma equipe 

que busca oferecer ao cl iente o contato com aveias, grãos, 

sementes, oleaginosas, temperos, chás, suplementos, 

industr ial izados sem glúten e sem lactose, dentre muitos 

outros produtos que fazem parte da loja”, diz Wagner 

Mendes, responsável.

SEMENTE QUE AGREGA

Segundo a empresa, “como toda boa ideia, o Santo Graão vem 

crescendo como uma sementinha pequenina, que é cuidada 

e cultivada diar iamente, levando-se em consideração o bem 

estar no atendimento, a troca de informações e sugestões 

que possam agregar desde um gosto a mais no almoço mais 

comum - pois temos uma quantidade grande de temperos a 

até a al imentação saudável” .
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Eles afirmam que também há opções para as dietas 

mais restr it ivas, como os casos das intolerâncias 

al imentares. “Buscamos sempre inovar, nos capacitar 

e oportunizar os melhores e mais diversos produtos. 

Como base de nosso atendimento prior izamos sempre a 

qualidade dos produtos oferecidos, para atender ainda 

mais aos nossos cl ientes, que se tornaram amigos” .

REVISTA ACIVIVA - OUTUBRO 2021

Quem quiser conhecer, a loja fica na Rua dos Mineiros 16, 

Centro - Telefone: (24) 2452-4831 WhatsApp: (24) 99331-7425  

Instagram: @santograaovalenca 

Facebook: Santo Graão Valença
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FEIRA FOMENTA. 
UM MARCO PARA 
VALENÇA
Feira movimenta negócios locais e o 
desenvolvimento da cidade

O Movimento Valença 2030 vem se consolidando na busca 

por novos caminhos para o desenvolvimento de Valença. E essa 

busca se confirma através das ações que o Movimento gera. 

Um dos frutos dessas ações, aconteceu durante os dias 7,8 

e 9 de outubro, no Clube dos Coroados. Trata-se da Feira de 

Negócios Fomenta 2021, que carimba de vez o passaporte de 

Valença rumo a 2030. O que significa dizer, rumo a retomada 

do progresso em todos os níveis. 

Promovida por um dos Eixos de trabalho do Valença 2030, o 

Eixo Indústria, o evento reuniu num único espaço os universos 

dos outros três Eixos em que o Movimento se firma – Turismo, 

Varejo, Agronegócio. Com o oferecimento da ACIVA, UniFAA 

e Sicoob; patrocínio oficial do laboratório Lapav, e da 

operadora de internet Plus Multiplayer, a Fomenta reuniu cerca 

de 30 expositores, entre indústrias, varejo e prestadores de 

serviço. O ambiente criado durante os três dias de Feira gerou 

oportunidades de negócio, além de estimular o conhecimento e 

difundir o empreendedorismo, através de palestras, workshops 

e talk shows com empresários de destaque nacional e 

empreendedores locais compartilhando suas experiencias.

FOMENTA
Feira de Negócios
MOVIMENTO VALENÇA 2030

O presidente da ACIVA, Luiz Henrique, falou que se sente 

privilegiado por estar a frente da Associação neste momento. 

Ele enfatiza que a Fomenta é o resultado de uma união de 

forças e agradece o apoio da Diretoria e dos Conselheiros 

da ACIVA; da UniFAA, da Câmara Municipal e da Prefeitura 

Municipal. “A Associação, em gestões passadas, já promoveu 

alguns eventos importantes para a cidade, como a Fecovale 

e a Liquida Show. Agora chegou o momento de avançarmos 

promovendo a Fomenta, que certamente ficará marcada 

na história de Valença, na medida em que se trata de uma 

mudança de paradigma na mentalidade do valenciano de 

entender uma Feira de Negócios. Desse evento surgiram grandes 

oportunidades de negócios, gerando um movimento expressivo 

na economia da nossa cidade.” Luiz enfatiza ainda que, em linhas 

gerais, o que a Associação Comercial tem como propósito é o 

desenvolvimento da comunidade, já que o avanço do comércio 

e da indústria dependem do bem-estar dessa comunidade. 
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“Quando recebemos o convite da presidência da UniFAA para 

pensarmos juntos um caminho que efetivamente alavancasse 

o desenvolvimento de Valença, abraçamos com força a ideia 

e surgiu o Movimento Valença 2030. Um Movimento de cunho 

social, que reúne lideranças dos principais setores produtivos 

do município, com base em quatro eixos: Indústria, Turismo, 

Comércio e Agronegócio. Eu tenho para mim que Valença, daqui 

há alguns anos, passará por uma transformação no sentido de se 

tornar um exemplo de cidade para nossa região.”

Solange Carvalho, empresária e vice-presidente da ACIVA, relata 

que a Fomenta é uma ação criada pelos empresários do eixo 

indústria, que identificaram no valenciano a necessidade de 

conhecer e reconhecer o que aqui é produzido e a importância das 

indústrias em nossa cidade. “Percebemos que poucos tinham essa 

ciência e, por não conhecerem não desenvolviam o sentimento 

de orgulho desse segmento, que hoje representa a maior força 

empregadora e arrecadadora do nosso município. Imbuídos 

desse objetivo, não nos importava o tamanho do desafio, mas 

sim a grandeza de podermos apresentar para Valença aquilo 

que ela tem de melhor. Essa Feira tem por objetivo uma injeção 

de esperança para a retomada da economia de nossa cidade. 

Fomenta é o que faltava para tornar Valença ainda melhor”

A Feira de Negócios Fomenta aconteceu cercada os protocolos 

de segurança, a enfermeira Rosália foi responsável por treinar 

toda equipe de colaboradores com relação ao cumprimento das 

medidas sanitárias referentes à pandemia. 

Além da participação das indústrias, microempreendedores e 

prestadores de serviço, que ocuparam os estandes montados 

no Clube, o local também abrigou o artesanato de Valença.  

Destaque especial para as palestras e entrevistas, recheadas 

de conhecimentos valiosos. Temas bastante atuais, girando 

em torno das novas tecnologias, marketing, perfil do novo 

cliente, indústria 4.0. Passando pelo turismo histórico, 

ginástica laboral e cases de sucesso. Todo esse conteúdo foi 

pensado pelos organizadores para inspirar os participantes 

de forma geral a empreender sob a égide dos Novos Tempos, 

que tanto desafia a coragem e a criatividade dos empresários. 

Como disse, em sua palestra, o professor universitário e 

executivo de negócios de São Paulo Romeu Bussarelo. Segundo 

o professor, quando falamos em transformação digital, o 

problema não é o digital, mas sim a transformação. “Hoje o 

grande tema da transformação no mundo dos negócios é 

como mudar o mindset (modelo mental) das pessoas para que 

compreendam esses novos ambientes de negócios, que vão 

demandar novas competências e novas habilidades. O que nos 

trouxe até aqui, não é o que nos levará adiante.” 
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Aline Franco, jornalista e apresentadora, foi a mestre de 

cerimônias do evento, conduzindo todas as apresentações, 

incluindo a cerimônia de abertura do evento, que contou 

com a presença de empresários, autoridades municipais e do 

deputado estadual André Correa. 

O deputado falou aos presentes que ao longo de sua vida 

como cidadão valenciano, assim como de sua vida pública 

nunca presenciou um setor produtivo tão unido e integrado, 

como está vendo aqui. “É essa qualidade de movimento que 

ajuda realmente a transformar uma cidade.” André Correa 

disse ainda que se sente orgulhoso de ter contribuído, 

através da aprovação da Lei de Incentivos Fiscais, para a 

atração de mais indústrias para Valença. “Saber que hoje o 

Produto Industrial de nosso município supera o de Barra do 

Piraí e Vassouras juntos, me dá a certeza de que estamos 

vivendo um momento histórico para Valença” , concluiu.

O vice-prefeito Hélio Suzano disse que temos muito o que 

celebrar, já que o evento é a prova de que Valença está no 

caminho do sucesso. “Temos problemas e diversas demandas, 

temos muito ainda a avançar, mas também temos muito a 

comemorar. Estamos no caminho certo, turismo, comércio, 

indústria e agronegócio de mãos dadas planejando uma 

cidade melhor para todos, inclusiva e com sentimento geral 

de pertencimento. 

Precisamos imbuir no valenciano o sentimento de que ele 

faz parte desse momento único que Valença vive, de paz 

política e desenvolvimento.”
O presidente da Câmara Municipal, vereador Naldo, destacou a 

importância da ACIVA para o desenvolvimento da cidade e frisou 

a parceria da Câmara com a Associação nas ações do âmbito de 

suas competências institucionais, como modernização tributária, 

aprovação de Leis, Incentivos e Projetos para o desenvolvimento 

justo e sustentável de nosso município. “A ACIVA vem 

desempenhando perfeitamente o papel de uma verdadeira 

ferramenta estratégica para fomentar o desenvolvimento de 

nosso comércio e indústria. A força do empreendedor deve 

ser respeitada, e é dever do Poder Público não atrapalhar, sob 

nenhum aspecto, o seu desenvolvimento.”

Para o presidente da UniFAA, Antonio Carlos Arbex esse evento 

é a confirmação de que a união entre instituições privadas e 

públicas é o caminho que deve ser buscado sempre. “Esse evento 

mostra que com comprometimento, envolvimento e vontade 

conseguimos encontrar os caminhos do desenvolvimento.

É gratificante ver nossas ideias tomando forma, criando corpo, 

como a realização da Feira de Negócios.”

MOVIMENTO VALENÇA 2030
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O Prefeito Fernandinho Graça, parabenizou a todos os 

envolvidos. “Ver uma Feira nesse porte acontecendo em 

nossa cidade é muito gratificante, sobretudo neste momento 

em que estamos começando a sair de uma pandemia. Nesse 

sentido quero destacar, que tudo isso foi possível graças 

ao sucesso da nossa campanha de vacinação, colocando 

Valença como referência em vacinação no sul do Estado. 

Hoje praticamente cem por cento da nossa população já 

tomou a primeira dose e setenta por cento está imunizada 

com a segunda dose.” 

O Prefeito falou ainda sobre a importância das indústrias 

para o crescimento de Valença. “A Prefeitura está sempre 

pronta a contribuir para fortalecer a área industrial de 

Valença. As indústrias são muito importantes para nossa 

cidade, na geração de emprego e de renda; melhorando a 

arrecadação e a vida dos valencianos. E, nosso Município 

possui muitos atrativos para que novas empresas se instalem 

aqui. A começar pelo nosso clima especial, a segurança, a 

hospitalidade, nossas paisagens naturais, o turismo histórico 

e, sobretudo, um Parque Industrial preparado para abrigar 

indústrias de diversos segmentos.” 
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Evento ofereceu possibilidades de 
negócios para empresários 

FOMENTA: UMA 
VITRINE EXPOSITIVA

O Fomenta incentivou a participação de diversos 

novos empresários e jovens empreendedores que viram 

possibilidades de divulgação de seus negócios. O Pitch Day 

ofereceu uma apresentação rápida de um produto ou serviço, 

com a intenção de “vender” a ideia para investidores, clientes, 

sócios ou parceiros. Trouxe ao público, empreendimentos 

locais pouco conhecidos, novos produtos e propiciou a 

exibição dos negócios. 

Giovanni Nogueira foi um dos que mostrou o projeto 

educacional e cultural da Oficina do Saber: Complementos 

Educacionais e Oficinas Culturais, visando buscar parcerias. 

“Foi ótimo falar um pouco da importância de pensarmos na 

educação além das escolas e da sala de aula. Conversamos 

com alguns empresários e estamos otimistas em conseguir 

parceiros que possam apadrinhar o projeto que amplia seus 

horizonetes a cada mês levando jogos, brincadeiras e alegria 

para crianças e jovens da cidade”.

José Geraldo Chaves Duque, da D&D Tecnologia e Gestão, 

elogiou a iniciativa. “Foi o primeiro evento que participei em 

Valença. Achei a organização excelente. A feira cumpriu seu 

objetivo em informar e trazer para a cidade um propósito 

relevante no aspecto de tecnologia e pensamento presente-

futuro. As palestras foram muito bem colocadas”, disse, 

sugerindo que o próximo encontro poderia antecipar os 

horários das palestras, talk shows para que os visitantes tenham 

a oportunidade de visitar os expositores com mais calma.

FOMENTA
Feira de Negócios
MOVIMENTO VALENÇA 2030

MOVIMENTO VALENÇA 2030
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Nas Redes
Entusiasmados, os participantes postaram fotos e 

vídeos nas redes sociais, com destaque para o o 

Instagram e o Facebook. A felicidade em participar do 

evento era visível. Luiza Luth, cofundadora da Tr1vor e 

Coordenadora de Inovação na FAA, destacou. “Estava 

com saudades de participar de bate-papos tão ricos 

para falar de inovação, startups e empreendedorismo. 

(. . .) Muito bacana dar voz para aqueles que tanto se 

dedicam aos seus negócios”.

E finalizou, mostrando claramente o espírito do 

Fomenta em unir os valencianos por uma cidade 

melhor. “Obrigado por poder espalhar cada vez mais a 

palavra inovadora em nossa região. Contem comigo para 

desenvolver econômica e socialmente não só Valença, 

mas todo o estado do Rio de Janeiro”.
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DEPOIMENTOS DE 
QUEM PARTICIPOU

Davi Nogueira
Nossa percepção que o fomenta foi um sucesso, 

objetivo alcançado, gerando sentimento de 

pertencimento aos colaboradores em representar e 

apresentar para sociedade valenciana a importância 

de sua atuação no mercado nacional, revelando nosso 

potencial e o quanto relevante é para o município.

Alexandre Morais
O Fomenta buscou deixar claro aos 

valencianos o objetivo principal do movimento 

Valença 2030: tornar todo Município mais 

integrado, colaborativo e empreendedor. 

Estamos apenas no início dos trabalhos para tornar 

esse sonho realidade até 2030, mas o Fomenta 

veio para ficar e evoluir. Não a toa definimos 

que será sempre realizado na semana do dia do 

empreendedorismo.

Marcelo Ribeiro e Lívia Mouffron
“A Fomenta foi, sem dúvida, um grande acontecimento para 

Valença. Podemos considerá-la um importante primeiro 

passo rumo à grandes conquistas para a nossa cidade. Essa 

aproximação entre empresários, empreendedores, artistas e 

população é fundamental para que tenhamos, em um futuro 

próximo, uma Valença que seja, de fato, colaborativa e 

integrada. Tivemos a oportunidade de participar do Talk Show 

e contar um pouco sobre a nossa história com o Empório Rural 

e a Caixa Rural, o que foi muito enriquecedor para nós.”

FOMENTA
Feira de Negócios
MOVIMENTO VALENÇA 2030

MOVIMENTO VALENÇA 2030



1313REVISTA ACIVIVA - OUTUBRO 2021

FOTOS QUE MERECEM 
DESTAQUE

Vanda Valente
Por 3 dias e noite, no Clube dos Coroados, a cidade de Valença 
com os seus inúmeros empresários ,  empreendedores, 
organizadores,  palestrantes, equipe e centenas de visitantes, 
teve a  oportunidade de dizer: Sim, Valença vive e juntos 
estamos gritando que queremos , podemos e estamos 
construindo  uma cidade muito melhor para todos nós! 
Através da Fomenta - Feira de Negócios no projeto Valença 
2030, estamos dizendo também que somos mais resilientes 
e forte que uma pandemia! É possível sonhar e construir 
juntos porque temos boas pessoas, bons produtos e serviços 
e merecemos. O sentimento de união e de alegria inundou 

meu coração no Fomenta - Valença! Vida longa!! !

Luciana Fort
A Fomenta foi um acontecimento importantíssimo para Valença, 
um evento onde o pequeno e o grande puderam estar no mesmo 
lugar mostrando tudo o que de melhor tem a oferecer.
Um momento de união que serviu para mostrar não só para os 
empresários e empreendedores, mas também para a população 
de que nós, valencianos, juntos somos capazes de crescer e 
desenvolver a economia retomando os momentos de glória de 
nossa cidade. E é claro que nós do De Bem com a Vida sushi não 
poderíamos ficar de fora e apoiamos mais esse evento com o 
intuito de promover a cultura e o crescimento de Valença.
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COMISSÃO DOS 
CÓDIGOS AVANÇA 
EM VALENÇA
Os trabalhos da COMISSÃO DE REVISÃO DOS 

CÓDIGOS MUNICIPAIS POSTURAS, TRIBUTÁRIO, 

OBRAS, LEI DO PARCELAMENTO DO SOLO E PLANO 

DIRETOR PARTICIPATIVO DE VALENÇA com a empresa de 

consultoria em gestão de políticas públicas ambientais 

estão avançando a todo vapor.

No dia 28 de setembro aconteceu a pr imeira reunião com 

as consultoras da empresa Tomorrow – Gestão Executiva 

em Políticas Ambientais .  Seguindo o planejamento de uma 

vis ita técnica a cada 15 dias para que o grupo possa ter 

avaliações técnicas fundamentais para o aperfeiçoamento 

das leis,  já foi feita a divisão dos grupos de trabalho.  

A proposta é que estes trabalhaos que tenham 3 meses 

de duração: outubro, novembro e desembro.

Porém, pelo fato do recesso de fim de ano, a Comissão 

acredita que consiga terminar todo o trabalho no início 

do mês de janeiro de 2022.

Com a Comissão avançando em seus trabalhos as coisas 

vão acontecendo. Os grupos de trabalho já estão divididos 

e foram escolhidos um representante de cada distrito. 

“Entendemos a necessidade dos distritos estarem cientes 

deste trabalho que está sendo realizado até porque, 

antes da de enviar um projeto para a câmara, são feitas as 

audiências públicas. Então se não houver essa integração 

dos distritos com a sede a gente vai ter problema quando 

for fazer as audiências públicas” relata o representante e 

diretor da ACIVA, Alexandre Barreto.

AACCIIVVAA

Parceria

ACIVA PARCERIA
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PROMOÇÃO DE 
NATAL PROMETE 
ILUMINAR A CIDADE

REVISTA ACIVIVA - OUTUBRO 2021

A ACIVA já está preparando a campanha de fim de ano 
denominada NATAL BRILHANTE ACIVA.  Será uma campanha 
l inda ,  com uma i luminação chamat iva e projetada 
espec ialmente para que a c idade entre no cl ima de Natal .

Serão ma is  de 40 postes e ma is  de 25 arcos com luzes 
fechando toda a Rua dos Mine i ros ,  formando um túnel de 
luz ,  onde os transeuntes vão poder sent i r  de perto toda a 
mag ia  do Natal .

A promoção também va i  sortear  20 mil  rea is  em Vale-
Compras .  Serão 20 vale compras no valor  de R$1 .000,00 
(um mil  rea is )  cada ,  qeu va i ,  com certeza ,  incent ivar  o 
consumo no comérc io local . 

A promoção será no período de 22/11 a  23/12/2021 e os 
sorte ios serão real izados nos d ias  11 ,  18 e 23 de agosto na 
Rua dos Mine i ros .




