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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá querido leitor.  

A revista ACIVIVA desta edição de março 
homenageia as mulheres inovadoras de nossa 
cidade. Empresárias que se reinventaram para 
conduzir o empreendedorismo feminino de Valença 
com muita maestria e competência. 

Confira também uma matéria da jornalista 
Ena Januzzi sobre o projeto do Professor Antonio 
Carlos da Silva junto ao cineasta Rodrigo de Souza, 
produzindo material cinematográfico inédito sobre 
os Barões do Café. 

 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 março. Parabéns!!!
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ANUNCIE SUA EMPRESA 
AQUI. É GRATUITO!

MINHA EMPRESA EMPRESA
minha

ASSOCIADO, ESTE ESPAÇO É SEU!
APROVEITE E ANUNCIE SEU NEGÓCIO.

Todos os meses, a Revista ACIVIVA disponibiliza, 
para empresas asssociadas, este espaço publicitário 
de forma totalmente gratuita. Para anunciar é 
simples. Basta ser associado há mais de 3 meses e 
estar em dia com a ACIVA.  Entre em contato pelo 
email: contato@acviarj.com.br ou pelo telefone:
(24) 2453.4727 e agende uma visita em sua empresa. 
Nossa equipe entrará em contato para a produção 
de fotos da equipe, das instalações e uma entrevista 
exclusiva com os sócios empreendedores.

APROVEITE ESSA OPORTUNIDADE E MOSTRE TODO 
O POTENCIAL DA SUA EMPRESA EM NOSSA REVISTA. 
AGUARDAMOS O SEU CONTATO.   

ACIVA PEDE SUA COLABORAÇÃO
 A ACIVA, em apoio à Comunidade Religiosa IRMÃS DE MARIA STELLA MATUTINA, vem pedir sua 
colaboração para a entidade que atualmente se encontra em situação de insu� ciência econômica.

 A Comunidade é uma ordem medicante, de origem francesa e presente em 27 países pelo mundo, 
dentre os quais o Brasil, exclusivamente em Aracajú e Valença. As Irmão de Maria Stella Matutina vivem do 
trabalho de suas próprias mãos e dons e atualmente, com a pandemia do COVID-19 as vendas de artesanato nas 
paróquias, nas lojinhas e no próprio convento têm se tornado escassas devido ao isolamento social.

 Hoje em dia, são 10 irmãs que acolhem, semanalmente, jovens e crianças para a formação humana 
e cristã, como tempos de retiro, adoração e leitura da Palavra de Deus. Com o aumento do custo de vida, a 
Comunidade pede ajuda no que concerne à alimentação diária, que contempla café-da-manhã, almoço e jantar. 

 Neste sentido, a ACIVA pede, gentilmente, aos comerciantes da cidade por uma ajuda, que, de qualquer 
forma, será muito bem-vinda. Qualquer doação poderá ser feita na Sede da ACIVA, na Av. Nilo Peçanha, 318 - 2º 
andar. Agradecemos desde já por sua colaboração.

                                                                                         A Diretoria ACIVA
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HOMENAGEM
ÀS EMPRESÁRIAS 
VALENCIANAS

6 MULHER EM FOCO
Mulher 
em foco

No Dia Internacional da Mulher – 8 de março, a ACIVA 
preparou uma noite especial para reconhecer e valorizar o 
empreendedorismo feminino, homenageando as empresárias 
valencianas que inovaram e se destacaram profissionalmente 
pela forma de administrar seus negócios em 2020. As quinze 
homenageadas receberam o troféu “Mulheres Inovadoras 2020”, 
das mãos da Vice-Presidente Solange Carvalho e da Diretora 
Taniele. A noite ainda contou com o show da cantora Sheila Mell, 
que foi transmitido online pelas redes sociais da instituição.

Em sua fala, Solange ressaltou a capacidade das empresárias de 
se reinventarem e ressignificarem seus negócios, deixando de 
lado o convencional e se aventurando num universo, até então, 
desconhecido das lives, deliverys e sorteios.  “Diante de tudo 
isso, a Aciva preparou esse momento como reconhecimento 
pela contribuição de vocês no aumento da representatividade 
feminina no cenário empreendedor de nossa cidade. Nessa noite, 
vocês representam muitas outras mulheres empreendedoras de 
nossa cidade.” Ao de entregar o troféu a empresária Patrícia, 
da boutique Alto Astral, Solange fez questão de evidenciar 
o sucesso que a empresária vem alcançando nas redes sociais 
com suas lives temáticas, onde representa personagens da 
TV e do cinema.  

ÀS EMPRESÁRIAS 

O presidente Luiz Henrique parabenizou as mulheres pelo 
seu Dia e ressaltou o trabalho da Aciva, no sentido de 
promover sempre a união entre os setores produtivos da 
cidade. “Obrigada por acreditarem em nossa cidade. Mais uma 
vez vocês fizeram a diferença. A Aciva está sempre pronta 
para fazer o melhor por nossas empresas e por Valença.  O 
mundo vive hoje um momento de muitas divisões e quando 
conseguimos agregar, alcançamos grandes resultados.”
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9REVISTA ACIVIVA - MARÇO 2021 9

No dia 22 de março, Ariane Abdallah, apresentou 

uma live com o tema: “Lições que podem inspirar 

seu negócio neste início de 2021.”  

Ariane  é Jornalista, autora da primeira biografia 

independente da Anheuser-Busch Inbev - “De um 

gole só - a história da Ambev e a criação da maior 

cervejaria do mundo”, co-organizadora, com Florian 

Bartunek e Pierre Moreau, do livro “Fora da Curva 

3 - unicórnios e start-ups de sucesso” e fundadora 

do Atelier de Conteúdo, empresa especializada 

na produção de livros, artigos, estudos de cultura 

organizacional e outros conteúdos estratégicos 

para pessoas e marcas. Criadora também do 

Atitude Empreendedora, um site com entrevistas, 

notícias e inspiração sobre o tema.

TODAS AS PALESTRAS SE ENCONTRAM 

DISPONÍVEIS EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE

CONFIRA EM:

Ainda no mês de março, ocorreram várias 

palestras online para  o público feminino. 

Dia 15 de março, a empreendedora Gabriela 

Magalhães deu dicas de como ter um perfil de 

sucesso no Instagram e aumentar as vendas. 

Quem acompanhou pode aprender um pouco 

mais do potencial que as redes sociais têm e 

como utilizá-las para melhorar o seu negócio.

Live com Gabriela Magalhães - Dia 15/03

Live com Ariane Abdallah - Dia 22/03

CANAL ACIVA NO YOUTUBE
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10 ESPAÇO DO EMPREENDEDOR

O QUE É SER 
EMPREENDEDOR ?
EMPREENDEDOR É AQUELE QUE......
VOCÊ SABE COMPLETAR A FRASE? 

espaço do
EMPREENDEDOR

Empreendedorismo é sinônimo de dinheiro no bolso?  
O ideal é que a resposta seja positiva. Mas, na prática, nem 
sempre é assim. Muita gente pensa que quem tem um negócio 
próprio, literalmente, nada no dinheiro - e toda pessoa que 
resolve e tem a coragem de empreender quer e merece, de 
fato, ter prosperidade.

No entanto, ser empreendedor não é, literalmente, ter esta 
garantia. Muito antes, ser empreendedor é ter a ousadia de 
colocar suas ideias em práticas.

Conceitos de empreendedorismo

Ser empreendedor significa ser um realizador, que produz novas 
ideias através da congruência entre criatividade e imaginação.

O economista austríaco Joseph A. Schumpeter, no livro 
“Capitalismo, socialismo e democracia”, publicado em 1942, 
associa o empreendedor ao desenvolvimento econômico.

Segundo ele, o sistema capitalista tem como característica 
inerente uma força denominada de processo de destruição 
criativa, fundamentando-se no princípio que reside no 
desenvolvimento de novos produtos, novos métodos de 
produção e novos mercados; em síntese, trata-se de destruir o 
velho para se criar o novo.

Pela definição de Schumpeter, o agente básico desse processo 
de destruição criativa está na figura do que ele considera 
como o empreendedor.
Em uma visão mais simplista, podemos entender como 
empreendedor aquele que inicia algo novo, que vê o que 
ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da 
área do sonho, do desejo e parte para a ação.

Seguindo esse raciocínio, a professora Maria Inês Felippe, 
em seu suplemento Empreendedorismo: buscando o sucesso 
empresarial, defende a ideia de que o empreendedor, em geral, 
é motivado pela autorrealização e pelo desejo de assumir 
responsabilidades e ser independente.
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11

O empreendedor bem-sucedido é uma pessoa com 
características de personalidade e talento que preenchem 
um padrão determinado, o que o leva a agir de tal forma 
que alcança o sucesso, realiza os seus sonhos e atinge os 
seus objetivos. 

Em geral, as pessoas que sonham em ter o seu próprio negócio 
são movidas pela ambição de ganhar muito dinheiro e ser 
independentes. A simples idéia de estarem subordinadas a 
alguém as apavora.  

Algumas pessoas são levadas a abrir o seu próprio negócio por 
motivos que, muitas vezes, são alheios às suas vontades. Tais 
situações abrangem exemplos de profissionais que saíram de 
grandes organizações com recursos econômicos significativos 
e que resolveram montar o seu próprio negócio; aqueles 
que deixaram seus empregos para se tornarem empresários 
e aqueles que, sem a maior pretensão, herdaram algum 
negócio da família. 

Na realidade, ser o próprio patrão implica estar 
exposto a constantes mudanças, assumir 
responsabilidades e sofrer pressões da sociedade, 
dos órgãos governamentais e dos empregados. 
A dedicação ao trabalho aumenta significativamente: muitas 
vezes trabalha-se mais de 8 horas por dia, sem um salário 
fixo, garantido no final do mês, e sem férias integrais. 
Ser um grande executivo de uma empresa não significa ser 
um grande empresário. 

• É motivado pelo desejo de realizar;

•  Corre riscos viáveis, possíveis;

•  Tem capacidade de análise;

•  Precisa de liberdade para agir e para definir suas metas e os 

caminhos para atingi-las;

• Sabe onde quer chegar;

•  Confia em si mesmo;

• Não depende dos outros para agir; porém, sabe agir em 

conjunto;

• É tenaz, firme e resistente ao enfrentar dificuldades;

• É otimista, sem perder o contato com a realidade;

O que leva alguém a ter o 
próprio negócio?

Algumas das características que 
formam o perfi l do empreendedor de 
sucesso:

REVISTA ACIVIVA - MARÇO 2021
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12 SAÚDE EM DESTAQUE

ARTE, CIDADANIA 
E ESCOLA

ESTAÇÃO

Cultura

O dia a dia na escola é mais saudável quando o professor 
tem plena l iberdade de comandar seus meninos e meninas, 
é dessa forma que as coisas fluem como devem ser. 

L iberdade para cr iação, l iberdade para aprender, l iberdade 
para ensinar.  A sala de aula é quase um lugar sagrado, não 
como uma igreja, mas como um templo de cr iação, sendo 
seu sacerdote máximo, o Professor. Quando se vig ia um 
professor você tolhe sua alma, seu amor pelo que faz.

Os rostos se escondem por detrás de traços quase infantis, 
suas lutas do dia a dia são iguais a de tantos outros, mas 
como se esforçam para mostrar sua vontade de fazer o 
melhor. Parabéns, mestres e alunos. 

Seria um verbo? Grafitar .  Pode ser também poesia, poesia 
de letras, poesia de cores, poesia da rua, ou será Arte 
Urbana Poética? Cada um se expressa a sua maneira. Uma 
arte que ilumina pode ser considerada obra de arte, e o 
grafite trás dentro de s i  a força de pessoas que querem, 
não o cinza sujo que se espalha pela cidade, mas as cores 
e a luz, que mostram que um povo tem direito de viver 
alegremente, no mínimo. 

texto e fotos do pœ ta e escritor 
Victor S. Gomez

Acompanhe as redes sociais do autor :

 https://www.facebook.com/victorsgomez/

Portal Cidadania - https://www.victorsgomez.com
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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

1313REVISTA ACIVIVA - MARÇO 2021
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14 ESPAÇO DO EMPREENDEDOR

NOSSA VALENÇA 
NA SÉTIMA ARTE

ESTAÇÃO

Cultura

por Ena Januzzi

Professor Antonio Carlos Silva

COM O DOCUMENTÁRIO SOBRE A 
HISTÓRIA DOS BARÕES DO CAFÉ

Já é notório que Valença sempre foi um celeiro maravilhoso 

de artistas, seja na música, dança, artes plásticas, l iteratura. 

E a Revista ACIVIVA tem a honra de ser veículo para a 

divulgação das obras e trajetórias desses talentos, seja dos 

talentos do passado, como dos novos que despontam por 

aqui .  A novidade é que dessa vez é o cinema genuinamente 

valenciano que ganha destaque em nossas páginas. Trata-se 

do documentário “Os Tesouros Ocultos do Vale dos Barões 

do Café”, que está sendo realizado através de uma parceria 

entre o professor Antonio Carlos Silva e o cineasta Rodrigo 

de Souza, da Chapeleiro Produções.

O professor e maestro Antonio Carlos já passou por uma de 

nossas edições falando sobre seu trabalho no importante 

projeto cultural - a Orquestra de Cordas do Jardim Valença, 

onde ensina música de qualidade aos jovens do município. 

Agora está envolvido nesse projeto ousado e de grande 

amplitude, que certamente coloca Valença nesse novo 

cenário do mundo das artes. 

Ele nos conta que a ideia partiu de uma série de vídeos que 

começou a gravar com o cineasta durante o ano passado. 

“Há muito vimos pesquisando sobre a história da nossa 

cidade e região e, ao longo do tempo, surgiu a vontade de 

transformar esses dados em algo acessível às pessoas. A 

ideia se tornou real quando Rodrigo começou uma pós-

graduação na Academia Internacional de Cinema e o nosso 

documentário entrou como um trabalho de curso.”

Antonio é historiador, com mestrado, doutorado e pós-

doutorado na área e, portanto, cuida de toda a parte 

histórica do documentário, além de ser o apresentador e 

ainda partic ipar das entrevistas e encenações. “Estamos 

bem adiantados na produção, inclusive já recebemos 

convite de alguns canais de Tv e, também, para partic ipação 

em festivais de cinema, como o Festival Internacional de 

Cinema de Brasíl ia .” O projeto tem apoio institucional das 

Prefeituras de Valença, Rio das Flores, Vassouras e Barra do 

Pi raí ,  além da Fazenda Florença de Conservatór ia .  E  a inda 

prevê tre inamento de professores da rede públ ica e de 

gu ias  de tur i smo. ”
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Paralelamente ao documentário, o professor mantém um 

canal no Youtube onde posta vídeos l igando a história 

de Valença com a história do Brasil .  “Inic iei  no facebook 

tecendo comentários sobre a casa do Visconde do 

Rio Preto. A grande adesão que o vídeo alcançou me 

incentivou a continuar produzindo pequenos vídeos, 

dentro de minhas possibil idades. Mais tarde fui para o 

Youtube, quando percebi que muitas pessoas de fora 

da cidade e de outros países estavam assist indo. Hoje 

a audiência do canal é composta 50% por pessoas do 

Brasil ,  40% de Portugal e 10% de outros países.”

Quem quiser conhecer os bastidores do documentário, 

como também enriquecer os conhecimentos sobre a 

história de Valença, da nossa região e do Brasil através 

dos vídeos do professor Antonio Carlos, vis ite suas 

redes sociais .

https://www.youtube.com/user/antoniocsg1

REVISTA ACIVIVA - MARÇO 2021
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