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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá querido leitor.  

Nesta edição destacamos o Natal Brilhante 
2021, realizado pela ACIVA em parceria com a 
Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura e Unifaa

Você vai conferir fotos da abertura ede toda a  
da iluminação que enfeitou noossa cidade

Também apresentamos o novo projeto da 
ACIVA denominado Rotas Históricas de Valença, 
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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MINHA EMPRESA
LOJAS CEM. 20 ANOS EM VALENÇA

ROTAS HISTÓRICAS DE VALENÇA

3º PEDAL DA INTEGRAÇÃO

DESAFIO SERRA DOS MASCATES

Conheça esse novo Projeto da ACIVA

Confira como foi o evento

Evento de corrida de montanha  movimentou a cidade

NATAL BRILHANTE 2021
Veja como foi a Abertura da Ornamentação de Natal

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 Cons. 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 novembro. 

Parabéns!!!

NOVOS SÓCIOS
Padaria e Confeitaria Legran 
Rua Vito Pentagna, 682
Benfica - Valença/RJ
Tel.: (24) 2453-7717

Mini Bazar Princesinha
Rua dos Mineiros, 16 C
Centro- Valença/RJ
Tel.: (24) 2453-3087

Sandra Regina Rosa Dutra  
Madressilva Decorações
Rua Marieta Leite Macedo, 40
Centro- Valença/RJ
Tel.: (24) 98829-2483

P & Postes Ltda 
Rua São Judas Tadeu, 2503 
Chacrinha- Valença/RJ
Tel.: (24) 2453-7883
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LOJAS CEM 
MINHA EMPRESA

EMPRESA
minha

EMPRESA FAZ 20 ANOS DE MUITO 
CARINHO POR VALENÇA 

Uma empresa que chegou para fazer  o 

d iferenc ial ,  a  empresa Lojas Cem comemora 

20 anos em Valença .  Nesta caminhada , 

mu itos benefíc ios  para a  c idade :  a  geração 

de centenas de empregos ,  um atend imento 

human ista e um car inho que só a Lojas Cem, 

oferece .  Os preços ,  a  qual idade e a  var iedade 

de produtos se somam à essa grand iosa 

marca que se destaca em todo o Bras i l . 

20 DE OUTUBRO

Há v inte anos ,  ma is  prec isamente no d ia  20 

de outubro .  A fi l ia l  se instalou em Valença 

movimentando a economia local .  Na c idade 

sempre ofereceu um atend imento pr imoroso, 

com pessoas qual ificadas para o atend imento 

e próx imas ao públ ico .  São inúmeros produtos e serv iços que 

estão se destacando há ma is  de 20 anos na c idade . 

“Nunca me decepc ione i  com as Lojas CEM.  Sempre teve bons 

produtos e eles atendem bem, conhecem os produtos e não 

ficam empurrando a garant ia  estend ida para gente .  Sempre fu i 

prontamente atend ida e a  entrega deles é muito boa” ,  elog iou 

Ednea Luc ia ,  profiss ional  da costura . 

DIFERENCIAL

Os preços mais baixos, o crédito facil itado, 

a entrega mais veloz do mercado e o melhor 

atendimento são destaques sempre presentes. 

Além disso, as Lojas Cem têm como pontos 

pr imordiais a honestidade, a integridade, a 

organização, a responsabil idade, a dedicação 

ao trabalho, o respeito ao cl iente, o foco nos 

resultados, a busca pelo menor custo-benefício, 

confiabil idade e controle, a l iderança pelo 

exemplo e o cumprimento das obrigações sociais . 

Jose Carlos Pinho Pereira, gerente, agradece. “As 

Lojas CEM agradece aos cl ientes de Valença e 

região e pontua: a cada dia de funcionamento 

almejamos conquistar e manter nossos cl ientes 

satisfeitos sempre oferecendo produtos e 

serviços de qualidade superior e a preços justos. 

Nosso muito obrigado Valença!” ,  final izou.
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EMOÇÃO E ALEGRIA 
MARCAM A ABERTURA 
DO NATAL BRILHANTE 
DE VALENÇA
Alegria, emoção e festa traduzem o cl ima que se instalou 
no centro da cidade na noite do dia 23 de novembro, dia da 
inauguração do Natal Br ilhante da ACIVA, em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Valença e UniFAA.
 
A população aceitou o convite dos organizadores e foi 
em peso conferir a decoração de Natal, cujo ponto alto 
foi o acender do grande túnel iluminado que cobre toda a 
extensão da Rua dos Mineiros. Em uma palavra, o sentimento 
que marcou a noite foi a esperança de que dias melhores 
virão. “Tivemos um Natal de 2020 muito tr iste, devido a 
pandemia, com isso as vendas do comércio sofreram forte 
impacto, como também o espír ito natalino dos valencianos. 
Sendo assim, desde o início desse ano, nossa diretoria 
começou a pensar uma forma de renovar esse espír ito, 
trazendo mais beleza e aconchego para a cidade, o cl ima de 
renascimento que o Natal suscita. As luzes e a decoração 
de Natal geram um sentimento de fraternidade entre as 
pessoas e, consequentemente, isso se reflete também no 
comércio, que se reflete na geração de empregos e no 
desenvolvimento de nossa cidade.” – palavras do Presidente 
da ACIVA, Luiz Henrique. 

Em sua fala, ele agradeceu a parceria da Prefeitura; aos 
patrocinadores; às cr iadoras do projeto – Sônia Rachid e Ana 
Monteiro; as artesãs, que desenvolveram os enfeites para 
a árvore, para a bola iluminada, a casinha do Papai Noel 
e as guirlandas; e a toda equipe que trabalhou montando 

a decoração. “Quero fazer uma menção especial ao 
Leonardo Pançardes, que coordenou todo o trabalho, se 
dedicando de coração para alcançarmos esse resultado 
tão bonito.”

Para Solange Carvalho, vice-presidente da ACIVA, é 
missão da Associação modificar a economia da cidade e 
uma das formas é embelezando. “Tornando a cidade mais 
atrativa, motivamos o comércio, fomentamos o turismo e, 
sobretudo, aumentamos a autoestima da população. Tudo 
isso atrai negócios. Somos um povo festeiro, gostamos de 
confraternizar, olhar nos olhos uns dos outros. . . 
Esse sentimento estava contido há algum tempo dentro 
da gente. As luzes e a decoração ensejam esse resgate. 

Fotos: Jean Tavares / Ena Januzzi / Paulo Murat / Naomi Horita 
AACCIIVVAA

Parceria
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A Associação percebeu que este seria o momento certo para 
trazer alegria para os valencianos e, por que não, também 
para os negócios de Valença. Estamos muito felizes de poder 
patrocinar e proporcionar esse momento para nossa cidade.”

O vice-prefeito Hélio Suzano, considerou o momento como de 
resgate dos sentimentos que fazem parte do Natal. “As luzes 
s imbolizam o renascimento da esperança em dias melhores, 
além de um indutor dos negócios, do trabalho e aquecimento 
do comércio. Se trata de um ´Círculo Virtuoso, onde todos se 
beneficiam.”  Segundo o Prefeito, Fernandinho Graça, a parceria 
Prefeitura, ACIVA e UniFAA está realizando em Valença um dos 
Natais mais bonitos de nossa região. “Isso é muito importante 
para fortalecer a autoestima de nossa população, que estava 
ansiosa para voltar a ver as coisas acontecendo. Estávamos 
devendo essa alegria aos valencianos, após dois anos de 
muito sacrifício. É uma maneira de presentear a população 
dignamente.”

Os organizadores do evento ainda brindaram os presentes 
com apresentações musicais da Corporação Musical 
Pégasus - projeto Música Sem Fronteiras, e da Banda Barba 
de Saia.  O Natal Br ilhante tem a parceria da Prefeitura 
Municipal e patrocínio da UniFAA, Lapav, Unimed, Drogarias 
Ultra Popular, M Di Biase e Motech.A abertura do Natal Br ilhante contou ainda com a presença do 

presidente da UniFAA – Antonio Carlos Arbex e dos vereadores. 
O presidente da Câmara Municipal, vereador Naldo, ressaltou 
que esse projeto é um símbolo de crescimento, de mudança 
e de prosperidade para Valença. Sentimento compartilhado 
pelo coordenador do projeto, Leonardo Pançardes. “É uma 
mudança de rumo, um novo momento para nossa cidade. A 
decoração faz parte de um conjunto de ações da ACIVA, como 
o Movimento Valença 2030 e a Feira de Negócios Fomenta 
que, além de presentear a população, visa atrair vis itantes de 
outras cidades. O trabalho é grande e cansativo, mas, temos 
certeza, que ainda avançaremos muito no sentido de elevar o 
nível do Natal em Valença.”

O Perfil Natal Brilhante nas redes sociais 
atingiu mais de 880 seguidores em menos 
de 1 mês.  Foram mais de 65 mil contas 
alcançadas e mais de 110 engajamentos com 
as publicações.  Mais de 4500 visitas no novo 
perfil foram registradas no instagram com 
177 mil impressões.  

Tudo isso significa que estamos no caminho 
certo, buscando cada vez mais a valorização 
da nossa cidade, da nossa gente. 

Valença merece todo esse carinho e 
reconhecimento, e a ACIVA e seus parceiros 
compartilham deste mesmo sentimento.
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CONFIRA MAIS FOTOS DA ABERTURA 
DO NATAL BRILHANTE

NATAL BRILHANTE 2021
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A ACIVA promove também o Concurso Cultural “ A Tradição dos Presépios” 
no Espaço do “Casarão”. O espaço foi  decorado para receber os presépios 
com a colaboração da empresa Motech. A exposição se iniciará a partir do dia 
2/12 com 7 presépios e estará aberta ao público das 17h às 23h. Prestigiem!      

DESTACAMOS AS  ARTESÃS QUE CONFECCIONARAM  

OS  ENFEITES DA  ORNAMENTAÇÃO  DE NATAL SOB A 

COORDENAÇÃO DE JULIANA RIBEIRO, DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE CULTURA

Leonora Maria Marques da Silva 

Maria Aparecida Carlos de Fr eitas Metallinos 

Leila Maria Salgado Ferreira  

Regina Célia de Carvalho Lacerda 

Adelaide Diniz de Araújo Pragana 

Silma Monteiro Fernandes  

Aline Oliveira Nackly 

Fabielle de Abreu Prata 

Terezinha Neto Gomes
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ACIVA TEM 2ª REUNIÃO  
CONSULTORIA EM LGPD
No d ia  24 de novembro,  o consultor  do SEBRAE 

Claud io Manfred i  apresentou a 2ª  consultor ia 

sobre LGPD na ACIVA,  que va i  cr iar  um Plano de 

Ação para se adequar  à  nova le i ,  garant indo a 

proteção dev ida de dados que a Le i  regulamenta . 

A nova Le i  Geral  de Proteção de Dados já  está 

em v igor .  É  uma nova le i  que fornece d i retr izes 

para a  proteção de dados pessoa is .  A Le i  a inda 

fornece d i retr izes sobre como o consent imento 

vál ido deve ser  obt ido de ind ivíduos antes de 

coletar  ou processar  seus dados ,  inclu indo a 

espec ificação de que deve ser  dado l ivremente, 

específico ,  informado e inequívoco para cumpr i r 

os  padrões da LGPD.

A LGPD cobre todos os dados pessoa is  que são 

coletados por organ izações de qualquer t ipo .  Ela 

também define os d i re itos do t itular  dos dados ,  que 

são as  pessoas que usam os dados .  A LGPD apl ica-

se a  qualquer organ ização que trate ou processe 

informações pessoa is  sobre pessoas no Bras i l .  Isso inclu i 

empresas de míd ia  soc ial  como Facebook e Google ,  bem como 

pequenas empresas ,  como restaurantes ,  lojas  de sapatos ,  de 

g inást ica e até mesmo a ACIVA.

Naomi Horita, Claudio Manfredi, Rober ta Ferraz de Oliveira e Daniel Luiz Beduschi
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PROJETO ROTAS 
HISTÓRICAS

PROJETO ROTAS HISTÓRICAS DE VALENÇA

ACIVA PROMOVE PROJETO EM 
PARCERIA COM O DR. HISTÓRIA 
(PROF. ANTONIO CARLOS DA SILVA)

O projeto Rotas H istór icas  nasceu da nossa vontade de 

apresentar  o patr imón io mater ial  e  imater ial  da nossa 

c idade à população.  Aprove itando esse momento do Natal 

br i lhante que é um movimento para tentar  levantar  a 

autoest ima do valenc iano,  a  ACIVA dec ic iu  promover esse 

projeto super interessante .   Um projeto que já  v inha sendo 

fe ito pelo Doutor em Histór ia ,  Professor  Antôn io Carlos 

da S i lva de forma independente e que agora conta com a  

ACIVA para promover ainda mais o turismo de nossa cidade.

O projeto cons iste em apresentar  alguns préd ios e 

monumentos da c idade através de uma rota ,  apresentando 

a h istór ia  dos préd ios e as  pessoas que al i  atuaram que 

v iveram.  A ide ia  é apresentar  uma Valença d inâmica 

ao longo desses 200 anos da c idade,  desde o período 

cafee i ro ,  período agropecuár io ,  período da indústr ia  têxt i l 

e  um período part indo da década de 50 onde começa um 

desenvolv imento comerc ial  mu ito grande em nossa c idade .

Fotos: Jean Tavares
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O objet ivo é em fazer  com que o valenc iano conheça 
um pouco ma is  da sua h istór ia .  Ex istem vár ias  pessoas 
que,  às  vezes ,  passam pelo centro da c idade e não 
conseguem ident ificar  al i  o  desenvolv imento do nosso 
mun icíp io . 

O projeto é aberto à toda a população e neste final 
de ano,  o percurso será fe ito a  no ite para aprove itar 
a  i luminação e ornamentação das ruas .  Alguns dos 
préd ios já  estão i luminados e decorados .  No percurso 
os expectadores poderão também conhecer algumas 
cur ios idades h istór icas  de eventos que acontecem em 
algumas no ites memoráve is  em Valença . 

Participe e valorize nossa cultura! Valença merece seu apoio.

Fotos: Jean Tavares
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Parceria
ACIVA PARCERIA

DESAFIO SERRA DOS 
MASCATES É ”TOP” 
O DESAFIO SERRA DOS MASCATE FOI UM SUCESSO TOTAL.  

No dia 13 de Novembro aconteceu o Desafio Serra dos 
Mascates. O evento contou com 200 atletas inscritos do 
estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Espírito 

Santo e Distrito Federal.  Também teve atletas de Natal-RN 

somando um total de 80% dos inscritos de fora da cidade.

Foram 4 modalidades de percursos:  de 8 km, 15 km, 25 km 

e 50 km que a ultramaratona. Os percursos abrangeram em 

torno de 100 km entre estradas e trilhas marcadas pela 

organização e já desmarcadas após o evento.

O Desafio foi considerado pela grande maioria dos atletas 

que vieram aqui prestigiar o nosso evento a prova mais 

difícil na vida deles. “Temos atletas aqui que correram fora 

do país e considerou a nossa prova a mais difícil na vida 

deles, é uma característica do nosso evento, uma prova 

de montanha de verdade, com grau de dificuldade acima 

de 9, próximo do grau 10. O resumo é de sucesso do 

evento e satisfação de todos os participantes. Foi um dia 

em ambiente familiar, com a corrida Kids, onde 45 crianças 

participaram e que já se sentem inseridas no mundo do 

esporte. Quem participou pode sentir a energia do evento 

que foi de excelente qualidade. Agora é preparar para 2022, 

relata Marcus Escrivani, um dos organizadores do evento.

Para 2022 a expectativa é muito boa segundo os organizadores.  

A ACIVA parabeniza toda a equipe do Desafio Serra dos Mascates 

e mantem o compromisso de valoriza o esporte, o turismo e a 

cultura de nossa cidade, para que todos possam sair ganhando.
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3º PEDAL DA 
INTEGRAÇÃO FOI 
UM SUCESSO
UM DOS MAIORES EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER DO SUL 
DO ESTADO FINALIZA COM PÚBLICO RECORDE E ANSIOSO 
POR NOVAS EDIÇÕES

A Fazenda Campo Alegre sediou no dia 21 de novembro a 
maior e mais concorrida edição do Pedal da Integração, evento 
que reuniu dezenas de atletas do Estado do Rio e de outras 
regiões. A iniciativa, criada pelo professor de Educação física e 
personal Biker, Geovani Nogueira, alcançou o sucesso esperado 
e foi motivo de elogios dos participantes. O promotor já está 
pensando na próxima edição, que terá muitas novidades, 
pensando no turismo local.

Avaliação
De acordo com o organizador do 3º Pedal da Integração, 
Geovani Nogueira, a grande procura ultrapassou em muito 
a quantidade de inscrições esperadas. Segundo ele, foram 
abertas 250 vagas para inscritos. Além deles, outros cento 
e poucos ciclistas avulsos compareceram à Fazenda Campo 
Alegre. Somando as pessoas que foram ao local apenas para 
conhecer e não participaram do circuito, Geovani estima um 
público aproximado de 550 a 600 participantes prestigiando 
o evento, usufruindo das atrações oferecidas e conhecendo 
a Fazenda.

Despertar
É importante destacar que eventos como o 3º Pedal da Integração
tem muito a contribuir para a economia do nosso município. Basta 
observamos a lotação nos hotéis, o aumento do consumo nos 
estabelecimentos, mostrando que o trabalho da ACIVA gera 
resultados que impactam diretamente nos negócios da cidade, 
não somente dos associados como também de todo o comércio 
em geral, beneficiando a nossa economia, gerando renda para 
o município e dando uma visibilidade ímpar para Valença no 
cenário nacional. É tempo de despertarmos para essa realidade, 
acreditando na nossa força e no nosso potencial como cidade.

O organizador acredita que entre 150 a 200 pessoas de outros 
municípios estiveram no local no dia 21. Entre os atletas que se 
inscreveram, ele explica, a maioria era de fora de Valença (cerca 
de 70%). Segundo Geovani, os maiores grupos foram de Resende, 
Volta Redonda, Barra Mansa, Petrópolis, Rio de Janeiro e Angra 
dos Reis, com registros de visitantes ou grupos menores de outras 
cidades como Itatiaia, Juiz de Fora, Vassouras, Rio Preto e outras 
cidades vizinhas a Valença.  

Geovani aproveitou para agradecer o apoio da ACIVA e elogiar 
a estrutura da Fazenda Campo Alegre. O evento arrecadou um 
total de 120 quilos de alimentos que foram entregue aoAbrigo 
dos Idosos, no bairro de Fátima. Segundo Geovani, o ano que vem 
o evento promete ser bem maior e com mais participantes.

Fonte: Paulo Nobre / PH Assessoria In Comuinicação




