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ACIVA  FAZ  CAMPANHA 
PARA  INCENTIVAR 

TURISMO  NA  REGIÃO



EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá querido leitor.  
A revista ACIVIVA desta edição de fevereiro 

traz matérias de conteúdo bem diferenciado. 
Como matéria de capa divulgamos nossa 
campanha de incentivo ao turimso que realizamos 
em nossas redes sociais no início do mês. Confira 
também uma matéria da jornalista Ena Januzzi 
sobre o fotógrafo Diego Souza e um belíssimo 
artigo da colaboradora Elisabeth Cupello sobre 
o escultor Gilberto Mandarino, artista plástico 
que concebeu o monumento à Inteligência que 
desde 1974 encanta o nosso Jardim de Cima 
(Praça Visconde do Rio Preto). 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 
dessa revista você encontra no nosso website. 

Acesse:  www.acivarj.com.br 
Boa leitura!  
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MINHA EMPRESA

ACIVA PARCERIA

Conheça a JetEntregas
BRC Entregas e Representações Ltda  
Jet entregas
Travessa Fonseca, 15 - Centro - Valença/RJ
Tel. (24) 99878-5871

Armazem da Praça 280 Hortifruti & 
Cereais Ltda - Santo Graão
Praça Visconde do Rio Preto, 280 Loja C
Centro- Valença/RJ
Tel. (24) 2452-4831

Ana Paula de Almeida Lasnor Machado 
Estética
Rua Bernardo Viana, 53 Loja 9 e 10 - Galeria São Jorge
Centro- Valença/RJ
Tel. (24) 99936-7609

Mais Óptica - 15% de desconto à vista 
ou 10% parcelado em até 10x

ACIVA busca  implementação do REGIN em Valença

MULHER EM FOCO
ACIVA prepara mês da mlulher

ESTAÇÃO CULTURA
Homengagem a Gilberto Mandarino

ACIVA PARCERIA
ACIVA incentiva turismo em Valença e região

Aniversariantes de Fevereiro

02 – Eder Esteves natal – Sapataria Natal

04 –  José Mauro Ramos de Moraes –  Conselheiro ACIVA

          Luciana Delfino de Oliveira – Luciana Modas e Presentes

         Marcos Tabet - Construserra

05 – José Alencar Graça Leal – Casa do Pão

06 – Saulo Augusto A Ferreira – Drogaria Ultrapopular 

07 – Leiliane Aparecida Nunes Ferreira – Drogaria Geral

12 – Roberta Pereira A da Silveira – Contavila 

14 – Kelly santini C C da Silva – Centro Ed. Caminho do Saber 

16 – Paulo Sergio Neves - Imobiliária

17 – Ana Paula de Macedo – Stargateway

         Virginia de Almeida Ferreira – Drogaria Ultrapopular

19 – Naomí Ana Horita – Colaboradora ACIVA

         Marwan Abdel Ahmad  Aqrabawi– Golden Brazil Cosméticos

20 –Yumika Nishimori – Mercearia Dona Rosa

21 – Elisa Maria de Almeida – Futura Informática

         Sandro Moretti Landim Ferreira – Produtos Landim

         Lucas Moreira de Andrade – Colaborador ACIVA

22 – Alexandre Morais Junior – Pousada Arara

          José Luiz da Silva – Drogaria Geral

          Leandro Caldeira Estevão – Cronnos

24 – Maria das Graças de M e S. Ferreira – Flor da Montanha

          Daniela Barroso Barreto Carvalho – Jet entregas

25 – Liliam Miranda de Paula da silva Resende  - W L Boutique Ele e Ela

         Ivete Ribeiro Fiuza – Salão de Beleza

26 – Wenda Wu - Azhu

27 – Rosana de H. Lima Quintela – Barra Luz

28 – Alvaro Selvatti da Rocha – Polimar
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Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da 
ACIVA parabenizam os aniversariantes 

do mês de Fevereiro. Parabéns!!!
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JET ENTREGAS. 
A SOLUÇÃO DEFINITIVA 
PARA SUAS ENTREGAS 
RÁPIDAS
A coluna Minha Empresa deste mês apresenta a JetEntregas Uma 
empresa que atua conectando entregadores e negócios para 
agilizar e resolver os processos de entrega nas cidades. Com a 
JetEntregas Você pode solicitar entregas, dos mais variados tipos 
de mercadoria.

A empresa tem como sócios os empreendedores Rodrigo Carvalho, 
Alexandre Barreto e Robert Rodrigues. Segundo eles, a JetEntregas 
atua buscando o máximo de agilidade, tecnologia e experiência 
com excelente qualidade e baixo custo.. 

A logíistica funciona de maneira rápida, simples e fácil. Você 
solicitar a entrega atrávés das plataformas digitais da empresa e, 
após receber a solicitação, o JetBoy faz a coleta do seu produto 
que será entregue com rapidez e e segurança para seu cliente, 
familiar ou amigo.

ESPAÇO DO EMPREENDEDOR EMPRESA
minha

Os serviços que a JetEntregas oferece para o seu negócio podem 
ser divididos em alguns segmentos, como por exemplo:

ALIMENTOS
Entregas de pedidos de lanches, refeições, bolos, tortas e doces 
com equipamento próprio para seu produto chegar na temperatura 
certa, com agilidade e a qualidade que seu negócio precisa.

DOCUMENTOS
Precisa enviar um documento para seu cliente?  Pode deixar que 
a JetEntregas resolve seu problema com rapidez e mantendo a 
integridade que os documentos importantes necessitam.

PEQUENAS ENCOMENDAS
Sua loja precisa entregar seus produtos?  Não se preocupe.  
A JetEntregas coleta seus pedidos e leva até seu cliente.  
Roupas, perfumes, eletrônicos, artigos esportivos e muito mais.

IMPRESSOS
Precisa entregar um informativo, revista ou livro?  Deixa com 
a JetEntregas. Ela coleta seus impressos e entrega com todo 
cuidado no destino que indicar.



Transparência nas entregas
Todos os consumidores prezam e valorizam empresas que 
são transparentes. Portanto, é importante ter sempre um 
comprovante da realização do serviço.

O comprovante de entrega é um documento que valida 
que um item foi entregue, como uma assinatura do 
destinatário ou uma foto do pacote sendo deixado na 
porta junto com um carimbo de data e hora. Por isso, na 
Jet Entregas a prova de entrega é facilitada.

Os entregadores podem completar todo o processo 
através de um aplicativo móvel, que permite que eles 
anexem fotos, assinaturas, e comprovem a hora de início, 
de término e a distância percorrida a cada entrega.

Tecnologia nas entregas
As práticas de consumo dos clientes mudaram no 
decorrer do ano de 2020, principalmente no que diz 
respeito ao mercado de entregas rápidas.

Os consumidores esperam que o custo das suas entregas 
seja o mais acessível possível em meio a um mercado de 
alta demanda e competitividade – isso pode ser percebido 
pela preferência do consumidor por compras de frete 
grátis ou com fretes mais baixos.

É difícil conseguir atender essa expectativa do cliente 
sem que o produto, o funcionário, ou a empresa sejam 
desvalorizados no meio do caminho. Por isso, devemos 
descobrir outras maneiras de cortar custos e aumentar 
a produtividade para evitar que isso aconteça e também 
para conseguirem se destacar em meio aos concorrentes, 
relata o empresário Rodrigo Carvalho.

A solução para essa questão está em quais métodos 
e ferramentas de logística será usada, pois são elas as 
responsáveis por aumentar a eficiência e produtividade 
no setor das entregas rápidas.

Segurança e agilidade
Você pode monitorar informações e dados cruciais das 
suas entregas, incluindo a distância e o tempo a serem 
percorridos, o andamento do serviço em tempo real, 
dados de pagamento e mais.

Através das informações detalhadas da Jet Entregas, 
você consegue identificar ineficiências antes que elas 
se tornem problemas maiores, ou então descobrir 
oportunidades de melhoria. Você terá esses dados 
detalhados registrados à sua disposição sempre que 
precisar, basta acessar sua plataforma e pronto!

Entregadores
Funciona da seguinte forma: A Empresa solicita a 
entrega através de nossas plataformas digitais. Ativando 
seu cadastro, você receberá pedidos pelo nosso APP, 
escolhendo suas entregas. Você pode fazer dezenas de 
entregas em um dia faturando até R$ 600,00 por semana.

Para maiores informações sobre como se cadastrar acesse 
o site www.jetentregas.com.br
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Para entrar em contato com a JetEntregas acesse 
pelo whtasapp no número (24) 99878-5871.  
A empresa está situada na Travessa Fonseca, 15, Centro - 
Valença - RJ. Se preferir envie um email para 
contato@jetentregas.com.br



ACIVA JÁ PREPARA 
ATIVIDADES PARA O 
MÊS DA MULHER

6 MULHER EM FOCO
Mulher 
em foco

MÊS DA MULHER VAI CONTAR 
COM O PRÊMIO MULHERES 
INOVADORAS 2020 

A Diretoria da ACIVA já está preparando as atividades 

do Mês da Mulher. Este ano foram escolhidas 13  

empresárias associadas que se destacaram no ano passado 

para receber o Prêmio “Mulheres Inovadoras 2020”

O Prêmio é um reconhecimento da ACIVA a essas 

mulheres por terem contribuído para o aumento 

da representatividade feminina no cenário 

empreendedor de Valença e de se destacarem como  

empresárias que se reinventaram em momentos 

difíceis, criando outras formas de empreender.

A premiação acontecerá dia 08 de março, e terá 

como atração uma live da cantora Sheila Mell.  Ao 

longo do mês serão realizadas palestras on-line 

com profissionais de sucesso.

PALESTRA CONFIRMADA
 
Dia 15/03 -  às 19h - Gabriela Magalhães 
Tema: 10 Passos para ter um perfil de sucesso no 
Instagram e realizar vendas

Todas as paletras serão na modalidade ON-LINE.  

Até o fechamento desta edição não foram definidas as 

palestras que acontecerão durante o mês bem como em 

qual rede social será feita a transmissão, Acompanhe nossas 

redes sociais e fique por dentro das datas e da programação 

completa. Acesse nosso facebook e instagram.
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DÍVIDA ATIVA TEM 
DESCONTOS DE 
ATÉ 70%
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) publicou no dia 11 de 
fevereiro uma portaria que regulamenta a possibilidade de renegociação 
de dívidas com a União que tenham sido geradas em razão dos impactos 
econômicos decorrentes da pandemia. Entre os benefícios estão o 
parcelamento em até 133 vezes e descontos que chegam a 70% do 
valor da dívida.

Será possível negociar débitos pelo não 
pagamento de tributos federais vencidos no 
período de março a dezembro de 2020, e inscritos 
em dívida ativa da União até 31 de maio de 2021.  
A adesão ao programa estará disponível a partir de 
1º de março.

A negociação também abrange os débitos relativos a tributos do 
Simples Nacional vencidos no período de março a dezembro de 2020. 
No caso de pessoa física, poderá ser negociado o débito de Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício de 2020.

Selecionados para renegociar a dívida deverão pagar uma entrada, 
referente a 4% do valor total do débito, que poderá ser parcelada em 
até 12 meses.

Já o pagamento do saldo restante poderá ser dividido em até 133 meses 
para pessoas físicas, empresários individuais, microempresas, empresas 
de pequeno porte, instituições de ensino e Santas Casas de Misericórdia, 
por exemplo, com possibilidade de descontos de até 100% sobre os 
valores de multas, juros e encargos, respeitado o limite de até 70% do 
valor total da dívida.

Para pessoas jurídicas, o valor restante da dívida poderá ser parcelado 
em até 72 meses, com descontos de até 100% sobre os valores de 
multas, juros e encargos, respeitado o limite de até 50% do valor total 
da dívida.

Como condição para a adesão, a PGFN avaliará a capacidade de 
pagamento do contribuinte. No caso das pessoas físicas, por exemplo, 
será considerado o impacto da pandemia na redução do rendimento 
bruto mensal de 2020 (com início o no mês de março e o fim no mês 
imediatamente anterior ao mês de adesão), em relação à soma do 
rendimento bruto mensal do mesmo período de 2019.

Já para as empresas, será considerada a redução, em qualquer percentual, 
da soma da receita bruta mensal de 2020 (com o início no mês de 
março e o fim no mês imediatamente anterior ao mês de adesão), em 
relação à soma da receita bruta mensal do mesmo período de 2019.

O contribuinte interessado na negociação deverá prestar 
informações à PGFN demonstrando esses impactos financeiros 
sofridos.Esses dados serão comparados com as demais informações 
econômico-fiscais disponíveis na base de dados da PGFN, para fins 
de avaliação da capacidade de pagamento.

Como negociar as dívidas com a União
1) Acesse o portal Regularize (www.regularize.pgfn.gov.br). Em 
seguida, na opção “Negociar Dívida”, selecione “Acesso ao Sistema 
de Negociações”.

2) Preencha a declaração de Receita/Rendimento para a PGFN 
verificar a capacidade de pagamento do contribuinte e liberar a 
proposta de acordo. O preenchimento dessa declaração é uma 
etapa indispensável.

3) Após o preenchimento da declaração, caso o contribuinte seja 
apto, poderá realizar a adesão ao acordo.

4) O contribuinte deverá pagar o documento de arrecadação da 
primeira prestação para a transação ser efetivada. Caso não haja 
o pagamento da primeira prestação, até a data de vencimento, o 
acordo será cancelado.
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A ACIVA, em parceria com um grupo de empresários do 
setor turístico de Valença, realizou recentemente em 
suas redes sociais uma campanha de incentivo ao turismo 
em nosso municipio e toda nossa região.

Entitulada “VALENÇA. VIVA ESSA EXPERIÊNCIA”, a 
campanha buscou fortalecer os roteiros turísticos da 
nossa região, dividos em três categorias: AVENTURA, 
CULTURA e HISTÓRIA, abordando as fazendas históricas 
abertas à visitação, os parques e locais de prática de 
esportes de aventura e as opções culturais do distrito de 
Conservatória.

O maior objetivo dessa campanha foi dar início à 
divulgação de nossos roteiros, principalmente nestes dias 
de fevereiro em que não houve carnaval em todo o país. 
Foi uma ótima oportunidade para convidar os turistas à 
conhecerem nossas riquezas naturais, culturas e históricas

As postagens tiveram uma incrível visibilidade por todo 
o estado e geraram um aumento de 5% no número de 
seguidores nas Redes Sociais da ACIVA, aumento de 70% 
no alcance das publicações, um Aumento de 327% no 
engajamento com as publicações e aumento de mais de 
100% comparado ao período anterior à campanha; 

Confira algumas imagens da campanha:

ACIVA APOIA  E 
INCENTIVA O TURISMO 
DE VALENÇA E REGIÃO

AACCIIVVAA

Parceria
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10 ESPAÇO DO EMPREENDEDOR

CAPTANDO E REVELANDO 
LINDAS HISTÓRIAS DA 
VIDA REAL!

Contar histórias de forma simples, direta, emocionante e, como 
complemento, bonitas, plásticas, iluminadas com as cores reais da 
vida. Compor com seu olhar atento, com delicadeza e interesse 
verdadeiro, cada momento como único e especial. Por fim, revelar 
tudo isso em fotografias que encantam seus clientes, justamente 
por se verem ali e, como mágica, ainda verem seus sonhos eternizados 
no enquadramento perfeito, em uma linguagem própria e diferenciada
.
É assim que o fotógrafo Diego Souza pensa, define e vive a 
fotografia. Especializado em Casamentos e Ensaios, Diego também 
faz aniversários, batizados e formaturas. Para tanto, conta com sua 
esposa, a fotógrafa Maisa Souza e, completando sua equipe, seu 
irmão o fotógrafo assistente Rodrigo Souza. 

Segundo conta, a fotografia sempre esteve presente em sua vida, 
já que desde criança tinha contato com o irmão do seu avô e sua 
esposa (Sr. Natalino e Sra. Dirce), que mantinham a loja Fotolândia, 
por muito tempo a única foto de Valença. No entanto, não pensava 
na fotografia como arte. Nesse tempo dedicava sua juventude à 
música, sua até então única paixão. Participou como baterista de 
algumas bandas da cidade, como Apologia, que formou com amigos, 
Tribo Urbana e a The Black Bullets, além de algumas de fora. 

As primeiras fotos digitais saíram de uma Canon PowerShot A10, 
comprada por sua mãe Tirava as fotos para as matérias que sua 
esposa fazia para o jornal Porta Voz de Valença. 

Mas, isso durou uns dois anos. Logo depois, vieram os compromissos 
e foi trabalhar na Prefeitura, mais tarde no designer gráfico da Editora 
Valença e em seguida na empresa Normandy. 

Diego é autodidata na fotografia, como foi na música. Procura sempre 
desenvolver suas habilidades dentro das possibilidades em que se 
encontra. O interesse, a curiosidade, a dedicação e o amor pelo que 
faz são a fórmula para seu sucesso dentro da fotografia. “O caminho 
é estudar muito e fotografar sempre. Em minha opinião, a câmera e 
a lente estão ali somente para materializar o que seus olhos veem. 
São só ferramentas. A foto nasce na sua cabeça, de sua criatividade 
e conhecimento. Tão essencial como ter um bom equipamento é se 
dedicar ao estudo, entender de elementos como luz, cor, formas e 
composição. Minha busca é sempre por uma composição com um 
fundo mais limpo, alcançando uma linguagem mais direta.”

Nessa sua jornada, o contato com alguns mestres contribuiu 
profundamente para impulsionar seu trabalho e fortalecer seu 
estilo. Tudo começou quando o amigo Thiago Xisto o convidou para 
trabalhar no marketing da distribuidora de medicamentos Vale Sul. 
“Sugeri que nós mesmos fotografássemos os produtos para agilizar a 
divulgação. Como o Thiago aprendeu sobre fotografia na faculdade 
de marketing, me ensinou o princípio e me dava muitas dicas.”

Mais tarde, a fotografia tomou corpo em sua vida através da parceria 
com o fotografo Igor Alecsander. “Igor é um excelente fotógrafo, 
sempre admirei o seu trabalho. Fiz um elogio numa foto que ele 
postou e começamos a conversar. Ele disse que também gostava de 
minhas fotos e me incentivou a comprar meu primeiro equipamento 
profissional, uma câmera Nikon D90 e um flash SB910. 

E fez mais, me propôs que formássemos uma dupla para fotografar 
casamentos. Sou muito grato por tudo que ele me ensinou, 
especialmente por ter me apresentado o lado comercial da 
fotografia.”

CONHEÇA UM POUCO MAIS DO 
TRABALHO DO FOTÓGRAFO 
DIEGO SOUZA

espaço do
EMPREENDEDOR

por Ena Januzzi
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O trabalho evoluiu e, além dos casamentos, Diego também 
passou a fazer aniversários e outros eventos que surgiam. A 
prática foi se aprimorando e a fotografia passou a representar sua 
segunda renda. Uma reviravolta em sua vida, por conta da crise 
na Vale Sul, que resultou em sua demissão, na verdade contribui 
para que seu trabalho fotográfico subisse de nível e ganhasse 
o status que tem hoje. “No primeiro momento foi um baque, a 
renda diminuiu e estava difícil para pagar as contas. Cheguei a 
pensar em largar a fotografia e voltar a ser um empregado.” 

Foi quando, participou de um curso no Rio de Janeiro, que 
contava com palestras motivacionais de fotógrafos já com 
nome no mercado. Lá foi tocado pela palestra de Hugo Carneiro, 
um fotógrafo de Petrópolis, especializado em casamentos. “Há 
muito acompanhava o trabalho desse fotografo como uma das 
minhas principais referências. Depois desse evento, mandei uma 
mensagem elogiando e agradecendo a palestra. Ele me respondeu 
e eu senti a necessidade de falar sobre minhas dificuldades e a 
vontade de desistir da área.”

Nesse momento foi surpreendido por uma oferta que deu nova 
direção ao seu trabalho.  “Além de me aconselhar a não abandonar 
a área, Hugo me ofereceu uma mentoria gratuita. Marcou a data, 
veio a Valença e em dois dias mudou toda a trajetória do meu 
negócio. Analisou o meu público; me orientou a concentrar as 
postagens no nicho que mais me atraia – casamentos e ensaios; 
incentivou a colocar minhas fotos em concursos de fora; reviu 
meu orçamento para atrair um público que valoriza melhor o 
trabalho. Ainda me convidou para fotografar um casamento 
junto com ele.  Sou muito grato por Deus ter colocado o Hugo 
em meu caminho. Essa mentoria foi o start para que hoje eu 
possa viver 100% da fotografia.”, relata Diego.
Como para muitos profissionais, a Pandemia obrigou Diego a 

se reinventar. Nos primeiros três meses não atendeu nenhum 
cliente. “Estávamos lidando com algo muito desconhecido. Não 
podia expor minha família, meus pais e meu avô de 92 anos.” 
Diego é pai de dois meninos pequenos, Matheus (7) e Eduardo (5). 

A partir de maio começou a trabalhar somente com os ensaios e 
em locações ao ar livre, utilizando uma lente 85mm. “Essa lente 
me permite estar numa distância de pelo menos três metros do 
motivo. E, ainda, seguimos os outros protocolos de segurança, 
como o uso de máscara e álcool em gel. Graças a Deus, não tive 
evento cancelado, somente remarcações e reformulações.” Ele 
acrescenta que, guardando todo o respeito e seriedade que este 
momento encerra, se existe um lado bom é o de poder passar 
mais tempo com a família e aproveitar também para continuar 
estudando.

Fotografar casamentos e ensaios de família é hoje a especialidade 
de Diego Souza. Para ele, as histórias que os casais trazem tem 
mais valor do que o pacote que fecham. “Procuro criar uma 
conexão com aquelas pessoas e com tudo que aquele momento 
representa em suas vidas. Os antigos diziam que, quando uma 
foto é boa captura a alma. Eu acredito muito nisso. Minha busca 
é para não ser mais do mesmo. Ainda sinto um frio na barriga 
quando saio para fotografar uma cerimônia, pela responsabilidade 
de querer ser o melhor para meus clientes. De revelar a verdade 
de cada um nas fotos que entrego”, explica.

“Estou ali para viver o sonho dos casais, contar as suas histórias 
e não apenas criar dois personagens, o noivo e a noiva, e sugerir 
poses padrão e tal. Costumo dizer que me sinto um super herói 
com o poder de congelar o tempo. Fico imaginado aquela noiva 
no futuro explicando cada foto para seus filhos e tendo a 
oportunidade de vivenciar queles momentos novamente.”

por Ena Januzzi
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ACIVA BUSCA 
IMPLEMENTAÇÃO 
O REGIN

AACCIIVVAA

Parceria

A Aciva realizou em sua sede, na noite de segunda-feira (22), um debate 
acerca da implantação no Município do Regin (Sistema de Registro 
Integrado). A reunião contou com a presença de alguns contadores de 
Valença, já que são profissionais que estão na linha de frente na condução 
do processo de legalização de empresas.

O Sistema de Registro Integrado - REGIN é um sistema informatizado 
que integra os órgãos públicos envolvidos no Registro de Empresas (Junta 
Comercial, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Receita Federal, Secretaria 
de Fazenda Estadual, Prefeituras) com objetivo de desburocratizar os 
processos de abertura e alteração de empresas.

Além dos contadores e a Diretoria da Aciva, a reunião contou ainda com 
a presença do Presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador 
Naldo e os vereadores David Nogueira e Dr. Eduardo Hanke. A Prefeitura 
participou da reunião, através de seu representante, o Consultor Jurídico 
Luiz Mário Carpanez.

Os contadores expuseram as dificuldades que enfrenta hoje uma 
empresa que pretende se instalar no Município, explicando que, com o 
Sistema, o empresário poderá realizar todo o processo de abertura da 
empresa em um único lugar, além de economizar tempo e dinheiro. O 
acompanhamento do processo, tanto na consulta de viabilidade como 
na constituição da empresa, pode ser feito via internet. Com isso, fica 
fácil saber se a empresa foi ou não aprovada e se há necessidade de 
documentação complementar ou qualquer outra pendência. O REGIN 
também facilitará para a Prefeitura, que terá maior transparência e 
rapidez na legalização da empresa, maior possibilidade de geração de 
novos empregos e eliminação de empresas fantasmas.

 
A Vice-presidente da Aciva, a empresária Solange Carvalho, ressaltou a 
importância de que essa desburocratização aconteça rapidamente. “Estou 
aqui, não só como vice-presidente da Aciva, mas também representando 
o comércio, a indústria e os prestadores de serviço. Precisamos ser vistos 
como geradores de emprego e impulsionadores da economia dessa 
cidade. Por esse motivo, merecemos que sejam canalizados esforços 
para que essa questão avance.” Como exemplo do peso que o setor tem 
na economia do Município, ela cita uma pesquisa recente onde um dos 
resultados destaca seis indústrias de Valença que, só no ano passado, 
deixaram no município 19 milhões de reais de folha de pagamento. 
Acrescenta ainda que, nesta pandemia, sua empresa, a Pion G, aumentou 
o número de funcionários.

O representante da Prefeitura Municipal, o Consultor Jurídico Luiz, falou 
que o termo de adesão para a implantação do Sistema está recebendo 
atenção especial por parte do consultor responsável e o próximo passo é 
a assinatura do prefeito Municipal, Fernandinho Graça. 

Encerrando a reunião, o Presidente da Aciva – Luiz Henrique disse que a 
Associação e os empresários esperam que o REGIN aconteça de forma 
efetiva e verdadeira e, além disso, que haja uma maior integração entre os 
setores da Prefeitura, através da implantação de novas tecnologias em um 
curto espaço de tempo. Ele solicitou ao representante da Prefeitura que 
leve a proposta de uma reunião entre Prefeitura, Aciva, um representante 
da Câmara Municipal e um representante dos contadores, a fim de somar 
esforços para a resolução dessas questões. 



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

13REVISTA ACIVIVA -FEVEREIRO 2021 13



14 ESPAÇO DO EMPREENDEDOR

MANDARINO
Faz-se o tempo de uma merecida homenagem ao Artista Plástico, 
Prof. Gilberto Mandarino, o Escultor do Monumento à Inteligência, 
situado em Valença RJ. Mandarino nasceu em 4 de janeiro de 1933, 
na Praça Onze, no Rio de Janeiro e morou no bairro do Rocha. Desde 
cedo, quando jovem, mostrou-se inclinado pelas artes plásticas: 
pelo desenho e pela pintura à óleo sobre tela, inicialmente e 
após pela escultura, com o que se sobressaiu no Liceu de Artes 
e Ofícios do Rio de Janeiro. Foi um aluno muito aplicado e 
distinguiu-se dos demais, por impor às suas então incipientes 
obras, características próprias.

Depois de formado foi convidado a lecionar neste Liceu, o que o 
fez por muitos anos. Muito interessado em seu aperfeiçoamento, 
estagiou nas Fundições Zani e Cavina, onde pôde instruir-se em 
todas as fases de criação e construção de peças de bronze. Este 
aprendizado levou-o a inspiradas criações e a conseguir executar 
inumeráveis esculturas. Dentre estas obras, destacam-se bustos, 
altos e baixos relevos, vários monumentos públicos, medalhas 
diversas, placas, desenhos e pinturas com as quais iniciou, 
propriamente, sua vida artística. Também foi Publicitário.

Gilberto Mandarino dedicou-se ao desenho, base de suas esculturas 
e pintura e a esta devotou-se inicialmente por muitos anos, à 
modalidade do óleo sobre tela, principalmente em paisagens, 
como se fossem fotos, dada a perfeição da distribuição de cores, 
agregadas ao jogo do claro-escuro, revelando nelas a dimensão 
e a profundidade. Por essa época e, por insistência de amigos, 
costumava levar seus quadros para as exposições na Praça Gen 
Osório, em Ipanema, na famosa “Feira de Arte”, e o fez durante 
um bom tempo.

Prof. Mandarino participou por muitos anos, de concursos e 
exposições coletivas, obtendo medalhas: de honra; de bronze; prata 
e ouro. Recebeu certificados, diplomas e prêmios, sendo alguns em 
viagens. Fez jus à distinção “Honoris Arte”. Seu nome é citado em 
revistas nacionais e internacionais e no “Dicionário Brasileiro de 
Artistas Plásticos, MEC, nº 3”; na “História da Fundição Artística 
do Brasil” e no “Grandes nomes da Escultura e Pintura Brasileira”, 
in Arte Especial, de Celso Bastos”, 2004. Fato digno de nota: uma 
escultura em busto de sua esposa Wanda, feita por ele, faz parte 
da Série “Esculturas” dos Cartões da Telemar.  

Em 1974 participou como escultor, no Concurso promovido pela 
Academia Valenciana de Letras, para a elaboração do “Monumento 
à Inteligência”, por ocasião da passagem dos 25 anos de criação da 
AVL.  Tirou 1º lugar neste concurso, por unanimidade, com sua bela 
inspiração sobre o tema proposto.  Dois anos após, recebeu um 
Diploma e Medalha de Honra, pelo 1º lugar, no 21º Salão de Artes 
Plásticas, promovido, também, pela Academia Valenciana de Letras.

Este Monumento foi citado em uma publicação, à época, pela 
Presidente da Academia Brasileira de Belas Artes, a escritora 
Iracy Carise, referindo-se às notáveis obras de Mandarino: “Entre 
as esculturas de grande porte, destaca-se o Monumento à 
Inteligência, destinado às comemorações do Jubileu de Prata da 
Academia Valenciana de Letras.” Sobre o Monumento há um texto 
de Mario Pellegrini Cupello, em francês e português, in: “Le Brésil et 
ses Brésiliens”, livro publicado na França, pela Divine Édition, 2016. 
Há um destaque ao Monumento, em artigo de minha autoria sobre 
a Academia Valenciana de Letras, no “Livro Comemorativo dos 60 
anos de criação da AVL”, editado em 2009. Na capa deste livro há 
uma foto do Monumento à Inteligência. 

Gilberto Mandarino destacou-se, também, na criação e feitura de medalhas, 
principalmente aquelas que retratam personalidades, como por exemplo 
a “Medalha Gen Plínio Pitaluga”, que distingue pessoas que colaboram 
culturalmente com o Museu de mesmo nome, do 1º Esquadrão de 
Cavalaria Leve - Esquadrão Ten Amaro da cidade de Valença RJ.

ESTAÇÃO

Cultura

por Elizabeth Santos Cupello

Gilberto Mandarino e sua esposa Wanda 
Fotos:  acervo da Família Mandarino.

Antônio Siqueira, então Presidente da AVL e o Escultor Gilberto Mandarino
na inauguração do Monumento à Inteligência - 1974
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Mandarino estudava e desenhava a anatomia humana, indicando 
e nomeando músculos e ossos para fazer, com perfeição, toda 
a movimentação do corpo humano que iria perpetuar em suas 
esculturas. Esta técnica ele empregava, principalmente, na criação 
de suas estátuas. Do mesmo estudo se utilizava para retratar em 
medalhas o rosto de homenageados, captando com perfeição as 
características de suas expressões faciais.

Sobre suas esculturas e este seu cuidado ao representar a face e 
o corpo humano, este assemelha-se tão real, dando-nos a nítida 
noção de que está em movimento.
Suas obras falam por si próprias! Quando esculpiu estátuas 
análogas às musas gregas, elas pareciam ter sido feitas na antiga 
Grécia, tal sua perfeição e inspiração artística.  

Gilberto Mandarino, um grande pintor que cedeu lugar ao grande 
escultor. Por trás deste excepcional artista escondia-se um 
homem simples, educado, calmo, humilde, alegre e bondoso. 
Talvez não tivesse noção de sua grandeza como artista ou, por 
sua natureza simples, não quisesse alimentar em outras pessoas a 
ideia da portentosa dimensão de um extraordinário representante 
das Artes Plásticas. Como diriam os franceses: Le géant des arts!

Na relação de suas premiações, há entre outras: Medalha de 
Mérito Pedro Ernesto, pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro 
(Medalha esculpida por ele próprio); e Medalha de Ouro no Salão 
Nacional de Belas Artes em 1974.  Foi premiado no Brasil e no 
Exterior.
Constam de suas mais notáveis obras: os Bustos das Galerias do 
Senado Federal em Brasília. Foi autor da maioria dos Bustos dos 
Patronos do Exército Brasileiro e de várias medalhas com a efígie 
de heróis brasileiros. Esculpiu, entre outros, o busto do jogador 
Zagalo em comemoração aos “70 anos do tetracampeão 
mundial de futebol” para a Vila Olímpica da Prefeitura de 
Duque de Caxias; outro, do Jornalista Tim Lopes para o Centro 
Cultural de Araruama, RJ.

Um dado importante: há 13 anos foi publicado sobre ele um 
importante livro em Portugal. Existe também naquele País um 
“Espaço Gilberto Mandarino” com obras deste excelente 
artista plástico, na Casa-Museu Maria da Fontinha – Além do 
Rio – Castro Daire.  

Nesse ponto abro um espaço para dizer que, ao assumir a 
presidência da Academia Valenciana de Letras em 2003, passamos 
a telefonar, eu e meu marido Mario, para o Prof. Mandarino, todo o 
dia 4 de janeiro, para felicitá-lo pelo seu aniversário. Gostávamos 
muito de conversar com ele e ele conosco. Sempre alegre e, com 
muitos assuntos. Dizia ele que ficava feliz em ser lembrado por 
nós em seu aniversário, principalmente porque Valença, era a 
cidade da qual gostava muito, mas que só esteve poucas vezes: 
uma na premiação de seu Projeto, outra durante a construção do 
Monumento e outra com sua obra já terminada.  

Em nossos telefonemas, sempre voltávamos ao nosso persistente 
convite, com a esperança de que ele e sua esposa Wanda viessem a 
Valença para, além do passeio, termos a oportunidade de tirar uma 
foto atualizada do autor e de sua obra, em frente ao Monumento 
à Inteligência. Infelizmente, como um escultor muito ocupado 
com a feitura de suas obras, nunca foi possível realizarmos 
este “sonho” de sua presença ilustre em nossa cidade. Todo ano, 
mesmo eu não estando mais à frente da AVL que, orgulhosamente, 
presidi por mais de 12 anos e, por deliberação própria de não me 
candidatar novamente, praticávamos aquele ritual do telefonema, 
tão prazeroso para nós!

Este ano, em 4 de janeiro, ao telefonarmos para a casa do Prof. 
Gilberto Mandarino tivemos a triste notícia de seu falecimento, 
com a justificativa da família pela não comunicação; infausto 
ocorrido em 6 de junho de 2020, com 87 anos.  Triste notícia para 
nós e para a cidade de Valença, que orgulhosamente convive há 47 
anos com o belíssimo Monumento à Inteligência, por iniciativa 
da Academia Valenciana de Letras, considerado o único no 
mundo, em seu gênero.

(*) a autora é Advogada, Vice Presidente do Instituto Cultural 
Visconde do Rio Preto, e Membro Efetivo da Academia 
Valenciana de Letras

MUSA DAS LETRAS

MUSA DA INTELIGÊNCIA

MONUIMENTO À INTELIGÊNCIA - Fotos: Mario Cupello

Erigido pela Academia Valenciana de Letras, na Praça Visconde do Rio Preto em 1974

MUSA DAS ARTES MUSA DA CIÊNCIA




