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QUEM SÃO OS 
10 GANHADORES 

da promoção



EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá querido leitor.  

Nesta edição da revista ACIVIVA você vai 
conhecer os ganhadores da promoção de Dia das 
Mães “ Minha Mãe é nota 1000”. 

A ACIVA sorteou 10 vale compras de R$ 1.000 
para os consumidores que fizeram as compras de 
Dia das Mães nas lojas participantes.

Confira também uma matéria do jornalista 
Goavanni Nogueira sobre o fotógrafo valenciano 
Fabrine Reis, e muito mais! Confira. 

 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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Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da 
ACIVA parabenizam os aniversariantes 

do mês de maio. Parabéns!!!

NOVO SÓCIO
Cinderela Boutique Comercio de Roupas Ltda 
(Filial) - DNA CARIOCA
Rua dos Mineiros, 142

Tel.: (24) 2452-1712 - Centro

Valença/RJ
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PASSO A PASSO

MINHA EMPRESA EMPRESA
minha

ESCOLA PLANEJA RETORNO COM 
SEGURANÇA E QUALIDADE

Uma das mais tradicionais instituições particulares de ensino 
de Valença, o Centro Educacional Passo a Passo já tem todos 
os protocolos de segurança, materiais, equipamentos e sua 
equipe treinada e preparada contra a Covid-19.

Elaine de Freitas, diretora, afirma. “Num possível retorno 
estamos totalmente preparados com todos os protocolos de 
segurança , nossas salas são muito grandes e amplas o que 
não dificultará o distanciamento das carteiras”.

Nossa equipe inclusive já foi recebida com alcool-gel, 
termômetro, tapete de higienização e pia e alcool-gel por 
todos os espaços do educandário.

ADAPTAÇÃO FACILITADA

A adaptação ao ensino a distância foi realizada com sucesso 
contando com a facilidade oferecida pela plataforma SAE.

“As aulas tem sido todas ao vivo do 1° ao 9° ano sem redução 
nenhuma de carga horário com provas, testes, simulados. Tudo 
feito dentro da plataforma Arena SAE de forma on-line”, disse 
Elaine.

Na Educação Infantil ela explica que as aulas são divididas 
em dois momentos: metade ao vivo e metade gravada para 
que o aluno não perca nada, “pois o mesmo, por ser pequeno, 
necessita da ajuda de um adulto para auxiliá-lo”, explica.

SISTEMA DE ENSINO 

A plataforma por sinal é muito bem organizada e explicativa. 
O sistema educacional é um grande aliado já que faz links com 
o virtual e oferece dificuldade gradativa em relação a cada 
série de ensino.

“Nossos professores estão quinzenalmente se aperfeiçoando 
on-line com a assessoria pedagógica e eles ajudam também 
aos pais e alunos até com ajuda psicológica nesse momento 
tão difícil”, detalha. “Há sempre atividades extras como a 
Escola de Pais oferecidas pelo SAE. Assim eles se sentem mais 
acolhidos e participativos no processo”.

Professora Patrícia elogia sistema SAE de ensino

Maria Carolina e Elisa Farani reforçam: “Já estamos 
com todos os protocolos de segurança prontos”
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PRÓXIMO SEMESTRE

Atualmente o Passo a Passo oferece 6° ao 9° ano de manhã 
e Educação Infantil ao 5° ano à tarde. Há ainda diversas áreas 
de uso, com pátios amplos e arejados.

Eliane finaliza. “Torço para que no próximo semestre  
possamos ter as aulas presenciais. Nos preparamos e 
investimos para isso. O setor das escolas particulares foi 
o segmento mais prejudicado até hoje. Tudo retornou: bar, 
restaurante, até música ao vivo foi liberada, menos escola”, 
lamentou.

Contatos:

(24) 2453-3764
(24) 2454-4430

Instagram:
@ce.passo _ a _ passo

Facebook:
/cepassoapasso
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PROMOÇÃO
MOVIMENTA O
COMÉRCIO LOCAL 
O DIA DAS MÃES FOI MARCADO 
PELA PROMOÇÃO DA ACIVA 
”MINHA MÃE É NOTA R$ 1000!

Entre os dias 29 de abril a 07 de maio, aconteceu no comércio 
de Valença a Promoção de Dia das Mães da ACIVA, que este 
ano sorteou R$ 10 mil reais em vale-compras..

Foram distribuídos mais de 20 mil cupons e apenas 10 
ganhadores puderam levar para casa 4 cupons de R$ 250 reais 
para gastarem, como quiserem, nas 51 lojas associadas que 
participaram da promoção.

Nos dias 06 e 07 de maio, na tenda da ACIVA, na Rua dos 
Mineiros, foram realizados os sorteios que contemplaram 
os ganhadores. Apesar de todas as restrições da pandemia o 
consumidor valenciano apostou no comércio local aderindo à 
promoção. 

Nos mesmos dias dos sorteios, a ACIVA distribuiu rosas para as 
lojas participantes oferecerem aos seus clietnes como forma  
de uma singela homenagem às mães. 

Confira as fotos dos sorteios!

FOTOS: ENA JANUZZI / ACIVA

O Presidente da ACIVA Luiz Henrique Magalhães, a Diretora Taniele de 
Souza Vaz Tabet de Almeida e o tesoureiro Paulo Fernando de Oliveira

O Presidente da ACIVA Luiz Henrique Magalhães anuncia 
um dos ganhadores.

DISTRIBUIÇÃO DE ROSAS PARA AS LOJAS PARITIPANTES OFERECEREM AOS SEUS CLIENTES
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CRISTIANE SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Loja: Ótica Esmeralda

VIRGINIA DA SILVA DUARTE

Loja: Difase

ELAINE NEVES DE PAULA

Loja: Spor t & Cia

EDUARDO DE ALMEIDA FLUTT MACHADO

Loja: Real Embalagens

MARIA FERNANDA MAGALHãES COSTA

Loja: Espaço Cláudia Bastos

ELISA DE OLIVEIRA

Loja: Spor t & Cia

ELAINE DA SILVEIRA REGO

Loja: Difase

SANDRA REGINA DUTRA

Loja: Via Expressa Boutique

CLAUDIA BARBOSA DE SOUZA

Loja: Real Embalagens

LEA REGINA DE LIMA DA SILVA

Loja: De Bem com a Vida Sushi

CONHEÇA OS 10 GANHADORES 
DA PROMOÇÃO “MINHA MÃE É 
NOTA R$ 1000”

Os contemplados dos sorteios dos dias 6 e 7 de maio foram 
até a ACIVA para receber os cupons premiados e aproveitamos 
para registrar este momento de alegria.
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CONFIRA AS FOTOS DOS 
LOJISTAS QUE TIVERAM 
SEUS CUPONS SORTEADOS
Aproveitamos a oportunidade para 
agradecer a todas as lojas que acreditaram 
na ACIVA e partiparam da promoção

ALTO ASTRAL BOUTIQUE

ANA PAULA LASNOX - ESTÉTICA 

CASA ABRAHÃO

CENTER PÃES

CIA DO LIVRO

CLARA LUZ 

CLARO VALENÇA

DE BEM COM A VIDA

DIFASE

DIVINO MAT CONSTRUÇÃO

DOCE LAR

DROGARIA ULTRAPOPULAR

DUGYSA

ESPAÇO CLAUDIA BASTOS

ESTACIONAMENTO CARRÃO

FOCUS SOLUÇÕES EM INFORMATICA

FUTURA INFORMATICA

G V 1 EPIs

INVICTUS

LABORATÓRIO MARQUÊS DE VALENÇA

LAPAV

LOLLA DECORAÇÕES

LUCIANA MODAS E PRESENTES

LUMMAN CALÇADOS

MAGELA’S KIDS

MARIA APARECIDA SARUBI

MENINAS CHIC’S

MONTE BEER

MOVEIS BOM PASTOR

MOVEIS CARDOSO

O ARMAZEM

OTICA ESMERALDA

PASSARELA CALÇADOS

PENÉLOPE

PETIT MARCHE

PROMENADE

QUITANDA MONTE DOURO

REAL EMBALAGENS

SANFER JEANS

SANTO GRÃO

SPORT & CIA

STRAVAGANCE BOUTIQUE

STUDIO IVETE FIUZA

TABET CORRETORA

TOQUE MAGICO

VALE LUZ 

VIA EXPRESSA BOUTIQUE

VIA Z CALÇADOS



10

AUTIARTEDOWN
EM BREVE GRUPO SE 
TRANSFORMARÁ EM ASSOCIAÇÃO

O Grupo AutiarteDown foi criado em maio de 2019 por Carla Souza com 

o objetivo de divulgar e conscientizar a população sobre o Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down (trissomia do cromossomo 

21 ou T21). 

O grupo tem a participação de pais e profissionais da educação, fonos 

e psicólogos. Antes da pandemia haviam reuniões quinzenais para troca 

de experiências e palestras com temas variados que retornarão quando 

forem possíveis.

Carla, presidente, junto com Josi Patrícia, vice-presidente, tiveram uma 

grande conquista recentemente com o projeto de lei aprovado em 

Valença: a Lei de Proteção e Ampliação dos direitos da pessoa com 

autismo e a Lei de conscientização da pessoa com Síndrome de Down.

Agora, o novo passo do grupo Autiartedown é ter uma associação com 

sede na cidade para dar um suporte ainda maior às famílias e continuar 

lutando pelas causas.

ASSOCIAÇÃO
Em maio fizeram uma rifa solidária com o objetivo de arrecadar dinheiro 

para os custos da documentação da associação junto com o apoio de 

artesãs de Valença conseguiram duas cestas especiais para a rifa.

Para Josi Patrícia uma das conquistas das leis aprovadas, será a capacitação 

dos profissionais das áreas da educação, saúde e assistente social. “Isso 

dará um melhor suporte à família que tem seus filhos com T21 e TEA”.

MAIS VISIBILIDADE E MAIS ATIVIDADES

Com a aprovação das leis que institui no âmbito do município de 

Valença o Dia da conscientização da síndrome de Down e do Autismo 

e posterior publicação no diário oficial, os próximos passos colocá-las 

em prática.

Carla Souza detalha. “Iremos iniciar com a adesivação nos 

estabelecimentos com inserção dos símbolos do Autismo e Síndrome 

de Down, palestras de conscientização a respeito das deficiências e 

logo após iremos entrar em contato com as secretarias municipais 

correspondentes a cada setor para que possamos estabelecer 

estratégias para que a lei seja cumprida em sua forma legal e não 

fique só no papel”, pontuou.

Após a legalização da Associação Autiartedown Carla afirma que 

terão mais visibilidade e com isso buscar novas parcerias para que o 

trabalho de inclusão ganhe mais colaboradores.

ACIVA
Cidadania

ACIVA CIDADANIA
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“Além de ser um veículo de conscientização e divulgação do 

TEA e T21 esperamos futuramente integrar atividades para serem 

desenvolvidas com os pais, os autistas e os Síndrome de Down 

como musicoterapia, dança, contação de histórias, orientação 

psicológica para os pais entre outros.

ESTANTE AZUL

O grupo já conta com o projeto “Estante Azul” que consiste 

em receber livros novos ou usados de temas sobre autismo, 

Síndrome de Down, Deficiências permanentes, livros de histórias 

infantis e autoconhecimento.

“Esse projeto conta com a participação da sociedade civil 

onde estes nos doam os exemplares que serão catalogados 

e posteriormente serão disponibilizados para a população que 

tiver interesse nessas leituras, para os integrantes do grupo 

Autiartedown é sem custo já para quem não é participante do 

grupo paga uma pequena colaboração simbólica que serve na 

manutenção do grupo”, explica Carla.

O grupo AutiarteDown está aberto pra todos que quiserem colaborar, 

sejam profissionais da área da saúde mental, empresas privadas, civis e 

setores públicos. “Qualquer cidadão que queira colaborar com o grupo 

será muito bem vindo. Contamos com a colaboração de vocês seja da 

forma que puderem”, finaliza Carla.
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OS PRIMÓRDIOS  
DO COMÉRCIO 
VALENCIANO 

ESTAÇÃO

Cultura

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. 

por Rodrigo Magalhães*

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. 

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 ativ idades comercia is locais .  Em janeiro de 1835, 
depois de deixar Barbacena, era em Valença que os viajantes 
encontravam as “melhores acomodações” dentre todas as 
demais povoações s ituadas nesta parte da movimentada 
Estrada Geral para o Rio de Janeiro , como observou o 
natural ista 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.  

*Rodrigo Magalhães é historiador 
e escritor, membro da Academia 
Valenciana de Letras.

E pelos montes e vales, a tropa mineira demandava 
a Corte, passando pelos caminhos de Valença 
(Desenho de Joaquim Alves )  



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
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FABRINE REIS: A FOTOGRAFIA 
VALENCIANA NUNCA FOI 
TÃO ARTÍSTICA

ESTAÇÃO

Cultura

por Giovanni Nogueira

 “A mágica está nas coisas que a 
pessoa viveu, dentro dela”.

PREMIADO ARTISTA VALENCIANO TRAZ SENTIMENTOS E 
EMOÇÕES ATRAVÉS DE SEU OLHAR

Fabrine Reis começou na fotografia há 10 anos. “Comecei a 

estudar luz e tudo relacionado a fotografia .  Ser fotógrafo 

ficou como meu segundo emprego, mas nunca foi o que eu 

realmente gostava e queria fotografar. . .  queria fotografar 

sentimentos, emoções verdadeiras, cr iar personagens, usar 

a l inguagem fotográfica para me expressar e foi com a 

fotografia artística que me encontrei e consegui me 

encontrar” .

FOTOGRAFIA ARTÍSTICA

Com a fotografia artística veio a possibil idade de Fabrine 
partic ipar de concursos nacionais e internacionais .  Entre 
eles o Brasíl ia Photo show 2020, o EPA Photography Awards 
2021, o festival Retrate de Vassouras e o Grande Prêmio 
Fotografe 2021 - em todos esses concursos, as fotografias 
de Fabrine Reis foram premiadas.

“As fotos são realizadas na minha casa e ultil izando 
artefatos naturais como farinha e folhas secas. As fotos 
são realizadas com meus filhos, bailar inos e dançarinos , 
pessoas comuns da cidade e cr ianças”, explica o fotógrafo.
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OLHAR DIFERENCIADO

Mas se hoje qualquer um pode fotografar  usando o celular , 
o que é prec iso para ter  “um olhar  d iferenc iado”? Fabr ine 
desvenda .

“Só prec isa  fotografar  com sent imento de dentro ,  mas de 
verdade,  técn ica não é nada sem o que está d izendo a foto” .

Ele desta que com um celular  se faz fotos incríve is  e 
artíst icas .  “Pode não ser  dessa forma que faço,  mas ex istem 
outros meios .  O ma is  d ifíc i l  é  entender essa mág ica ,  demore i 
mu ito .  A mág ica está nas co isas  que a pessoa v iveu ,  é  muito 
ma is  que grandes equ ipamentos ,  câmeras etc .

A mag ia  está dentro das pessoas ,  Depois  que se descobre 
i sso ,  não se consegue ficar  sem” .
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