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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá querido leitor.  

Neste mês de NOVEMBRO a revista ACIVIVA 

conta com matérias de conteúdo bem variado. 

Como matéria de capa divulgamos nossa campanha 

de natal. Também trazemos um alerta sobre o mês 

de prevenção do câncer de próstata. O novembro 

azul. Um artigo belíssimo sobre os primórdios 

do comércio de Valença do escritor Rodrigo 

Magalhães E mais.... Todos os meses divulgamos 

novas parcerias, matérias de interesse cultural e 

histórico,  fazendo valer nossa missão de contar 

todos os meses com matérias de interesse de 

nossos associados, parceiros e 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 

dessa revista você encontra no nosso website. 

Acesse:  www.acivarj.com.br 

Boa leitura!  
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NOVOS SÓCIOS

Aniversariantes de Novembro

01 – Reinaldo Nogueira da Cunha – Emar Calçados

         Ronaldo Cavalheiro Ferreira – Padaria Pão Quente

        Maria Helena de Paula Delgado - Valeluz

06 – Rosa Maria Carvalho da Silva – Rádio Alternativa Sul FM

         Regina Celia Ribeiro Rocha – Box Paper

07 – Nilton Lanna Filho – Laticinios Porto Alegre                 

09 - Leandro Raider dos Santos – Raider Academia e Diretor ACIVA

        Leila Natal Miguel – Focus Soluções Informatica

10 – Vagner Fagundes Coutinho – Nutri Vidas

         Nizia Nunes Carvalho – Vale Verde Auto Posto

12 – José Maria Pinheiro da Silva – Conac Contabilidade

13 – João Gameira Miragaya – Ortovale

          Marcelo Mendes da Silva - Usimendes

14 – Luiz Geraldo dos Santos – Luzam

         Rafael Renato de Almeida Flutt – Faculdade do Pão

15 – Sebastião Roberto Vieira – Real Embalagens e Conselheiro ACIVA

 16 –Heloisa Helena F. K. de Aquino – Lumathê

19 – Rogério Tabet de Almeida – Laboratório Marquês de Valença

          Livia Mouffron Matos – Empório Rural

21 – Heitor de Souza Lago – Cervejaria Mascates

         Thiago E N Chagas – Quitanda Monte D’Ouro

23 – Claudio Luis da Silva – Maia Dedetizadora 

26 – Marilane da Costa Luiz – Contabilidade

27 – Gustavo Abruzzini de Barros – Jornal Local

28 – Natália de Oliveira Alves - Invictus

29 – Levi de Ávia Filho – Valença Box Car e Conselheiro ACIVA

30 – Waldir José Coelho Junior – Posto JR e Conselheiro ACIVA
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Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da ACIVA 
parabenizam os aniversariantes do mês de Outrubro. 

Parabéns!!!
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EMPRESA
minha

INVICTUS MODAS
Todo empreendedor, seja ele grande ou 
pequeno, enfrenta uma sequência de 
desafios em seus negócios. E, conhecer 
e identificar esses desafios se torna 
uma ferramenta importante para que 
os novos empresários consigam vencê-
los.  E, segundo os empresários David 
Willian e Natália Oliver, nesse âmbito, 
ser associado da Aciva faz toda a 
diferença. “Além de todo o suporte que 
precisamos, dos cursos que nos oferece, 
a Associação oportuniza essa troca de 
experiência entre os associados, onde 
encontramos pequenos, médios e 
grandes empresários, com experiencias 
e conhecimentos diversos. Nos 
sentimos acolhidos, fazendo parte de 
uma verdadeira comunidade unida!”, 
observam. O casal é dono da loja 
Invictus, que funciona no Shopping Reikin, e nos contam um 
pouco do começo desse empreendimento.

David conta que sempre teve uma mente voltada para o 
empreendedorismo. Logo após se formar em informática, abriu 
com Natália e seu irmão uma Lan House. “Começamos com 

dez máquinas e, em pouco tempo já tínhamos trinta. Quando 
o mercado para esse tipo de negócio começou a enfraquecer, 
tivemos que fechar. Mais tarde, compramos uma loja de roupas 
infantis, também de sociedade com meu irmão. Quando ele 
passou num concurso, não quisemos tocar a loja sozinhos.”

Com o ramo do comércio correndo nas veias, não demorou muito 
para que o casal se lançasse em outro empreendimento e, no ano 
de 2017 aconteceu a loja virtual. “Conhecemos o representante 
de uma fábrica de roupas masculinas, que nos vendeu uma ponta 
de estoque de camisas da coleção anterior. Começamos então 
com dez camisas, que vendemos e investimos em mais outras. 
Ali percebemos que se tratava de um negócio interessante, já 
que a maioria das lojas em Valença atendiam o público feminino, 
existindo uma carência de ofertas no universo masculino. Somou-
se a isso, o fato de que o valenciano em geral gosta de se vestir 
bem.”

No mês de abril do ano passado, mais um desafio, abrir a loja física, 
seguindo o conselho de um amigo próximo. “Infelizmente, esse 
amigo nos deixou vitimado pelo covid 19, mas seu conselho foi 
seguido. Continuamos priorizando a linha de roupas masculinas, 
no entanto sentimos a necessidade de investir também em 
roupas para mulheres. Até porque, identificamos que, na maioria 
das vezes, são as mulheres que compram roupas para os homens. 
Sendo assim, sempre aproveitam para verem produtos para elas. 
Diante dessa demanda, que foi surgindo naturalmente, iniciamos 

PRA QUEM GOSTA DE SE VESTIR BEM!
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o processo de busca por marcas que seriam interessantes para 
Valença, sobretudo para não ser “mais do mesmo”. Nos tornamos 
representantes das marcas Flor de Liz, Zinzane e Closet, que 
passaram a ser nossos carros-chefes. Nessa esteira vieram 
também os acessórios e a perfumaria. Passamos a trabalhar com 
perfumes importados e acessórios, como carteiras, relógios e 
cintos.”
A pandemia, no primeiro momento, assustou os empresários. 
Passaram a investir tempo na captação de clientes via redes 
sociais. Puderam manter a loja física, mesmo fechada, graças 
a um acordo com o proprietário do imóvel para redução do 
aluguel. “Participar do Aciva Live Show foi fundamental naquele 
momento, além de nos fazer conhecidos para um maior número 
de pessoas. Apesar de sermos recém associados, já pudemos 
sentir esse fortalecimento dos vínculos que a Aciva promove, 
através de todo um suporte que nos oferece para alavancar 
as vendas, sem falar nas campanhas, como acontece com a 
sensacional Valença Liquida Show, com a Live e vai prosseguir 
na Campanha de Natal. 

Dessa forma, nos faz continuar a acreditar em praticar o comércio 
em Valença, apesar da desigualdade do comércio virtual, apesar do 
atrativo de comprar em outras cidades. A partir do momento em que 
se abre uma loja física, assume-se encargos que acabam onerando o 
produto. Aqui na loja, nos esforçamos para oferecer um produto de 
alta qualidade, diminuindo nossas margens para manter um preço justo.  
Entrou em nossa loja, o cliente tem que sair satisfeito.”

O casal de empresários ainda comanda, o projeto social “Música Sem 
Fronteiras”, que atende a cerca de 240 crianças, em sua maioria em 
situação de vulnerabilidade social. O projeto, iniciado por seu pai – Ivan 
de Souza, ensina música para essas crianças e conta com uma Orquestra 
de Sopro; uma Orquestra de Cordas; e uma Banda de Percussão, que 
coleciona títulos das competições que participa – Tricampeã Estadual, 
Heptacampeã Nacional, com mais de 80 troféus em sua galeria.  A 
Orquestra B também compõe o projeto e funciona no Ciep do Bairro de 
Fátima e tem convênio com a Prefeitura Municipal. O projeto funciona 
com o suporte de uma Associação de Amigos e com a parceria de 
empresas, como a Pion G e Unimed.
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Parceria

ACIVA, OAB E 
SICOMÉRCIO  
PROMOVEM 
DEBATE

A convite da OAB, a ACIVA e Sicomércio organizaram 
e promoveram o Debate entre os candidatos 
a Prefeito nestas eleições municipais 2020.  
O evento, mediado pela joranlista Aline Franco de 
Volta Redonda, foi um sucesso a atingiu um número 
significativo de visualizações na plataforma Youtube 
no dia 09 de novembro. Apesar da desistência de 
três candidatos, o debate foi de alto nível, desde 
a organização, produção e transmissão, com a 
participação dos candidatos Hélio Bilheri e Luciana 
Miranda.

Sobre o debate, obtivemos os depoimentos 
dos representantes da OAB (Antonio Tadeu de 
Almeida Lasneaux Junior), da ACIVA (Luiz Henrique 
Magalhães) e do Sicomércio (Marco Torres)

Eleições Municipais

 2020

Antonio Tadeu (OAB), Helio Bilheri, Aline Franco, Luiz Henrique Magalhães 
(ACIVA), Luciana Miranda e Marco Torres (Sicomércio)

Os candidatos Hélio Bilheri e Luciana Miranda

Antonio Tadeu Lasneaux Junior – 
OAB Valença RJ 

“O debate político é da essência do 
processo democrático.  É através dele que 
propostas são reveladas e aprimoradas. 
Neste ano de atípica campanha eleitoral 
-diante do isolamento social -, a realização 
de um debate assumiu contornos ainda 
mais relevantes, sendo oportunidade 
única dos candidatos atingirem todos 
os eleitores do município. Diante desse 
quadro, nós da Sétima Subseção da OAB 
RJ, que já havíamos organizado um debate 
na eleição de 04 anos atrás, buscamos 
a parceria da Aciva e Sicomercio que, 
compreendendo a importância, de imediato 
embarcaram nessa empreitada. Essa união 
das instituições, além de permitir a melhor 
qualidade técnica do debate, garantiu 
maior legitimidade ao evento. Tenho 
certeza que essa parceria será duradoura e 
gerará muitos frutos ao nosso município.”
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Marco Torres  - Sicomércio

“Foi uma vitrine para os candidatos apresentarem 
suas propostas. Lamentamos a ausência de 3 dos 5 
candidatos, mas respeitamos as diferenças. As vezes, 
olhamos em horizontes que alguns não querem olhar.  
Mas acreditamos que este seja o caminho e daqui a 4 anos 
vamos, novamente, organizar outro debate. O evento foi 
de muita importância, tanto para o fortalecimento da 
democracia em nosso município como também para o 
fortalecimento da união das 3 entidades. OAB, ACIVA e 
Sicomércio.

Luiz Henrique Magalhães – ACIVA

“Quando a OAB nos procurou para realizar o debate, 
aceitamos de imediato. Entendemos a importância de os 
candidatos mostrarem suas propostas para o município. 
A ACIVA, organizando o debate, poderia passar 
aos candidatos algumas demandas dos associados, 
comerciantes e empresários de Valença. Seria uma 
excelente oportunidade para que eles apresentassem as 
suas propostas. Mas, antes disso, já tínhamos iniciado 
este processo, ouvindo cada um dos candidatos, da 
forma mais democrática possível, na sede da nossa 
Associação, em dias específicos agendados.
O debate seria a chance de atingir grande parte da 
população, mas entendemos que o número pequeno 
de participantes se ocorreu devido ao antigo modelo 
adotado nos debates da região, onde se apresentava 
poucas propostas e eram destilados inúmeros ataques. 
O nosso debate foi de alto nível, desde a organização 
até a estrutura e produção. 
Com certeza, daqui a 4 anos vamos promover outro, 
desta mesma forma. Nossa proposta foi construtiva e 
o evento foi muito positivo. Ficou marcado em nossa 
Associação como um evento de grande importância 
para a nossa sociedade e para a democracia.  
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FIAT MOBI EASY  ZERO KM

PROMOCIONALA C I V A

O MELHOR DO 
NATAL É NA 
ACIVA

Este ano a ACIVA vai sortear um automóvel FIAT 
MOBI EASY ZERO KM para os consumidores do 
comércio local. Durante os dias 1º de dezembro até 
dia 30 de dezembro, mais de 30 lojas participantes 
estarão distribuindo mais de 30 mil cupons para os 
seus clientes. A partir de R$ 100,00 em compras 
você ganha 01 cupom para concorrer ao automóvel 
FIAT MOBI EASY ZERO KM. Os cupoms serão 
impressos com uma tinta especial de segurança, 
garantindo total segurança e evitando qualquer tipo 
de fraude no sorteio.

Para participar, o cliente deve ser maior de idade e 
preencher corretamente o cupom, respondendo no 
verso qual é a sigla da Associação Comercial de 
Valença -RJ.

Todo cupom deverá ser colocado em uma urna que 
ficará exposta em uma tenda  no local do sorteio.  
O mesmo será na realizado na Rua dos Mineiros 
no dia 30 de dezembro, às 17h.  Participe, Faça suas 
compras nas lojas participantes da promoção, ganhe 
seu cupom e cruze os dedos. Essa pode ser a sua 
chance de começar o ano de carro zero km.

VAI COMEÇAR A CAMPANHA 
DE NATAL DA ACIVA

Imagem ilustratiuva
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NOVEMBRO AZUL
MÊS DA PREVENÇÃO DO 
CÂNCER DE PRÓSTATA
O câncer de próstata atinge grande parte da população 
masculina e, mesmo assim, ainda é um tema que 
enfrenta muitas barreiras. Quase 50% dos brasileiros 
nunca foram ao urologista e, em 2016, a projeção 
foi de que 12 mil morreram da doença em função da 
descoberta em estágio avançado. 
 
Preocupado com a saúde do homem, o Instituto Lado 
a Lado  pela Vida criou, em 2008, a campanha Um 
Toque, Um Drible, que tem o objetivo de promover uma 
mudança de paradigmas em relação à ida do homem 
ao médico para a realização de exames preventivos. 

A campanha permanece ativa durante o ano todo e, 
em novembro de 2012, fomos pioneiros ao lançar no 
Brasil o Novembro Azul, que se tornou referência na 
missão de orientar a população masculina a cuidar 
melhor da saúde. 

O público-alvo da campanha, que é realizada durante 
o ano todo e tem seu ápice no mês de novembro, 
são homens a partir de 40 anos de idade e grupos 
que participam do processo de prevenção e cuidados, 
como familiares e parceiros. 

SÁUDE 
EM  DESTAQUE

10

Para quebrar esse preconceito, o objetivo é informar 
a população por meio de ações interativas, além de 
conscientizar sobre a importância da realização dos 
exames periódicos relacionados ao câncer de próstata, 
que é o segundo mais recorrente em brasileiros, perdendo 
apenas para o câncer de pele. 

A próstata é uma glândula que só o homem possui e que 
se localiza na parte baixa do abdômen. Ela é um órgão 
muito pequeno, tem a forma de maçã e se situa logo 
abaixo da bexiga e à frente do reto. A próstata envolve a 
porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada 
na bexiga é eliminada. A próstata produz parte do sêmen, 
líquido espesso que contém os espermatozóides, liberado 
durante o ato sexual. 

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum 
entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não-
melanoma). Em valores absolutos, é o sexto tipo mais 
comum no mundo e o mais prevalente em homens, 
representando cerca de 10% do total de cânceres. 



1

Sua taxa de incidência é cerca de seis vezes maior 
nos países desenvolvidos em comparação aos 
países em desenvolvimento. 

Mais do que qualquer outro tipo, é considerado 
um câncer da terceira idade, já que cerca de 
três quartos dos casos no mundo ocorrem 
a partir dos 65 anos. O aumento observado 
nas taxas de incidência no Brasil pode ser 
parcialmente justificado pela evolução dos 
métodos diagnósticos (exames), pela melhoria 
na qualidade dos sistemas de informação do país 
e pelo aumento na expectativa de vida. 
 
Alguns desses tumores podem crescer de forma 
rápida, espalhando-se para outros órgãos e 
podendo levar à morte. A grande maioria, porém, 
cresce de forma tão lenta (leva cerca de 15 
anos para atingir 1 cm³ ) que não chega a dar 
sinais durante a vida e nem a ameaçar a saúde 
do homem.

Abaixo, algumas dicas de como se preparar para conversar com o seu médico.

1. Escreva todos os sintomas que está sentindo, mesmo que não pareça estar 
associado à razão principal da consulta médica. Caso não sinta absolutamente 
nada, mas esteja na faixa etária dos 50 anos, não deixe de fazer a consulta. Ela é 
importante para que você faça os exames preventivos

2. Faça uma lista das medicações que você usa, incluindo vitaminas ou 
suplementos alimentares.

3. Convide um amigo ou parente próximo para ir com você ao médico. Isso 
será importante para ajudá-lo a lembrar de tudo o que for discutido.

4. Se tiver resultados de exames feitos recentemente, leve-os. Podem ser uma 
referência importante na hora de o médico   levantar o seu histórico.

5. Avise o médico se houver pessoas na sua família que tiveram câncer de 
próstata. Menos de 10% dos cânceres de próstata têm algum componente 
hereditário. 
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POR QUE É TÃO IMPORTANTE E COMO 
ESCOLHER O QUE DOAR

FAÇA DOAÇÃO

12 ACIVA CIDADÃ

ACIVA CIDADÃ

Muitas vezes temos roupas, móveis, 

brinquedos, diversas coisas que estão 

paradas, sem uso, há muito tempo. Você sabia 

que pode doar essas coisas? Por mais que não 

seja mais útil pra você, alguém pode estar 

precisando e pode fazer um bom uso, então 

por que não?

A ACIVIVA traz aqui hoje dicas para te 

orientar sobre como fazer doações e dar um 

novo uso para algo velho.

Doação não é lixo
Uma questão muito importante a se 

pensar antes de doar algo é ver se 

aquilo ainda tem algum tipo de utilidade. 

Doar coisas destruídas, que não tiveram 

nenhum zelo durante seu uso não é legal.  

Entenda que uma pessoa pode estar precisando de 

uma roupa de frio, ou uma criança um brinquedo 

novo, e doar algo que já não pode mais ser utilizado 

de nada vale.

Doe roupas!
Se você abrir o seu armário agora e procurar por um 

tempo, com certeza vai achar uma peça que não usa a 

pelo menos 1 ano. Quando esse é o caso, com certeza 

vale a pena pegar uma sacola e juntar todas essas 

peças, afinal, você não tem usado, mas pode ser muito 

útil para outra pessoa.

Muitas vezes é complicado se livrar de algo, somos 

apegados a uma peça por n motivos, mas se não faz 

parte das roupas que você realmente usa, não há razão 

para manter guardado. 

Doe brinquedos!
Seus filhos cresceram, e aquela caixa de brinquedos 

que andavam jogados pela casa hoje fica fechada numa 

prateleira na despensa? Então está na hora de doar.

Existem diversos projetos de instituições que arrecadam 

doações de brinquedos e doam para crianças menos 

favorecidas. Doar é muito importante, pois além de te 

ajudar a criar espaço no seu armário, sua doação pode 

ajudar alguém que necessita. Doe.



VANTAGENS 
PARA SÓCIOS
DA ACIVA
OS ASSOCIADOS TEM DESCONTOS 
ESPECIAIS PARA UTLIZAREM O SALÃO 
E AUDITÓRIO DA ACIVA

D entre as várias vantagens de ser 
associado ACIVA, destacamos 
a utilização dos espaços 

físicos da nova sede recém inaugurada.  
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: Grátis para sócios
(mediante agendamento prévio)
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Cultura

OS PRIMÓRDIOS DO 
COMÉRCIO VALENCIANO 

Fotos retiradas da Internetpor Rodrigo Magalhães*

Aldeia de Valença, fevereiro de 1819. O registro 

histórico mais antigo sobre o comércio valenciano 

data do período em que a localidade ainda era 

denominada de aldeia, porque era o território onde 

se instalavam os índios catequisados nesta região do 

Vale do Rio Preto. 

O incipiente arraial compunha-se de aproximadamente 

vinte edificações apenas. E destas, a maioria ainda 

se encontrava em obras. As primeiras haviam sido 

construídas em 1807. Estas casas eram afastadas 

umas das outras, sendo todas construções simples.  

E o mais interessante é que poucas serviam de 

moradias, sendo que a maioria dessas edificações 

era, na verdade, pontos comerciais. (. . .) “mesquinhas 

vendas, onde apenas se encontravam algumas 

garrafas de aguardente de cana” , conforme anotou o 

viajante francês Saint-Hilaire. 
A esse tempo a Aldeia não tinha ainda propriamente 

igreja, e o vigário era obrigado a celebrar a missa 

em uma humilde capela. Mas com o aumento 

considerável do trânsito nas recém-inauguradas 

estradas do Commercio e da Polícia, em 1811 e 1813, 

respectivamente, a partir da década de 1820 surgiram 

comércios mais estruturados em Valença. 

Aproveitando-se da multidão de tropeiros, comerciantes 

e todo tipo de viajantes que circulavam naquela 

época pelas ruas da povoação, em quase toda casa 

passou a funcionar um armazém, a exemplo de outras 

localidades situadas nesses movimentados caminhos. 

Aqueles que possuíam um pedaço maior de terreno 

passaram a cultivar uma lavoura – cujos principais 

produtos eram o açúcar, o café, o algodão, o milho, a 

mandioca e um pouco de trigo – e, especialmente, a 

criar porcos e galinhas. Valença se tornou, então, uma 

localidade predominantemente comercial. 
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Valenciana de Letras.

Em dezembro de 1828, a agora cidade de Valença contava 

com cinquenta ou sessenta casas, além de uma igreja de 

formato irregular, construída na encosta de um morro. 

Nessa época já existiam algumas movimentadas estalagens, 

e defronte a uma que funcionava próximo à igreja, havia 

também um grande mercado de compra e venda de escravos,  

que mereceu registro do inglês Robert Walsh. 

A seguir, algumas hospedarias também passaram a fazer 

parte das atividades comerciais locais. Em janeiro de 1835, 

depois de deixar Barbacena, era em Valença que os viajantes 

encontravam as “melhores acomodações” dentre todas as 

demais povoações situadas nesta parte da movimentada 
Estrada Geral para o Rio de Janeiro , como observou o 

naturalista inglês Charles J. Fox. A essa altura, a cidade 

já possuía um comércio forte e diversificado, destacado 

dentre os demais núcleos urbanos menores e exercendo 

grande influência em seu entorno, consolidando-se como 

cidade polo da região.  




