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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá querido leitor.  

Neste mês de SETEMBRO a revista ACIVIVA 

está recheada de conteúdo bem diversificado. 

Você confere como matéria de capa o alerta 

sobre o mês de prevenção do suicídio, a campanha 

Setembro Amarelo. Também trazemos um artigo 

belíssimo sobre os 30 anos do Instituto Visconde 

do Rio Preto e a visita dos candidatos à prefeitura 

de Valença em visita à sede da ACIVA. 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, além 

desta revista em formato digital, você encontra 

no nosso website. 

Acesse:  www.acivarj.com.br 

Boa leitura!  
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NOVOS SÓCIOS

Aniversariantes de Setembro

01 – Bruno Magela de A Vieira – Magela’s Boutique

        Julio Cesar Basílio de Souza – Mercearia Tijulin

02 – Keila Yuka Nishimori – Mercearia D. Rosa

        Marli Barroso Barreto - CCAA

04 – Vitor Garcia Natal – Excellence Clinic

05 – Kátia Nogueira Araujo – Confeitaria Nogueira

07 – Marília Paes F. da Silva – Ultramed

08 – Terezinha Alice de Oliveira Silva – Nosso Bazar

10 – Adenir Mendes da Silva – Palermendes

12 – Solange Maria F. de S. Carvalho – Pion-G Plus e Diretora ACIVA 

13 – Cleze Vasconcelos da Silva – BRVAL Electrical

14 – Celso Salles Amatto – Novo Mineirão

       Flavia A. Gussen Le Draper Vieira - CEVO

15 – Jorge Luis Aiex da Silveira – Agito e Uso

        Luiz Fernando Furtado da Graça – L F Furtado da Graça 

        Luciana Ferreira Fort – De Bem com a Vida

16 – Jaime Alberto Jesus Rocha - Nafil

17 – Tiphane Andrade Figueira – Curso Lider

        Elaine Pinto de Freitas – Centro Ed. Passo a Passo

18 – Walter Miranda da Cunha  - Spaccio 

        Ricardo José Fagundes S. Carvalho – Multi Protec

21 – Silvana M Santos Costa – Petit Marche

22 – Anderson Fabiano Eduardo Freitas - Claro

23 – Alberto Duque Portugal – Multsaude Beneficios

        Agnela Pires da Silva – Mais Optica

25 – José Amauri Ferreira Lima – WJW Amigos da Construção

        Andre Ricardo Silva Pinto – Padaria do Bebeu

26 – Carlos Henrique F. Pereira – Maria Bonita

27 – Magda Mara Iost Leal – Casa do Pão

        Maria de Fátima de Souza Ribeiro – Lanchonete do Baixinho

        Gilberto Wilson Lima Monteiro - LAPAV

28 – Dirce Maria de V. Duboc – Gráfica Duboc

        Vera Lucia A Vieira – Magela’s Boutique

         Jose Paulino Correa de Mello – Bramil

29 – Daniele Costa R da Silva Arbex – Cake Boutique

30 – Mauro Sergio Florêncio – Nosso Bazar
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Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da ACIVA parabenizam os aniversariantes do mês de SETEMBRO. Parabéns!!!
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NOVA BOYS
DELIVERY SUSTENTÁVEL E CONSCIENTE

Uma iniciativa ágil, sustentável e que auxilia os comerciantes, 
principalmente em casos imprevistos. Essa é a Nova Boys, a 
empresa de entregadores que chegou à Valença recentemente 
e está mostrando que é possível sim atender às necessidades 
do comércio de forma responsável e comprometida com 
o meio ambiente. A Revista Aciviva conversou com o 
empreendedor Paulo Wenderosck, fundador da Nova Boys, 
que contou um pouco sobre sua iniciativa e como ela está 
caminhando em Valença.

Paulo já atua no ramo de buscas e entregas terceirizadas 
voltadas para empresas em outras cidades e, ao se mudar 
para Valença no fim de 2019, viu a necessidade de uma equipe 
específica de entregadores para auxiliar os comerciantes locais. 
Foi aí que decidiu trazer seu empreendimento para a cidade. 

- “Sabemos que imprevistos acontecem com todo mundo. 
Às vezes o pneu da moto do entregador fura ou o veículo 
apresenta algum problema e muitos outros problemas 
acontecem. Nosso trabalho é fazer com que o comerciante 
não passe por isso e garanta a sua entrega com qualidade”.

As entregas realizadas pela empresa acontecem em sua maioria de 

bicicleta. Uma iniciativa que evita o trânsito e garante menos poluição 

ao meio ambiente. Mas o início em Valença não foi tão simples. 

- “Em janeiro, quando começamos a apresentar aos comerciantes e 

mostrar que a maioria das entregas seria feita de bicicleta, houve uma 

certa resistência. Acredito que foi por ser novidade para eles e coisas 

novas acabam assustando um pouco”.
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Gradualmente a Nova Boys foi ganhando espaço e 
mostrando a seriedade e importância da empresa para 
os serviços de delivery da cidade.

- “Acredito que por a gente já ter uma certa experiência na 
área, foi mais tranquilo. Fomos tendo credibilidade e hoje 
está fluindo muito bem”.

Sobre atuar numa cidade tranquila do interior, Paulo 
Wenderosck se diz satisfeito com a receptividade da 
população, com maior afinidade tanto com os bike boys, 
quanto com os comerciantes que contratam os serviços.

- “São todos muito receptivos, carinhosos e com isso 
vamos entendendo melhor as dificuldades de cada um 
no dia a dia, a falta de oportunidade e isso vem trazendo 
motivação para a gente inovar cada vez”.

 Para saber mais sobre os serviços da Nova 
Boys, os comerciantes interessados devem entrar em 
contato pelo WhatsApp 24 98802-9240. Mais uma 
grande iniciativa inovadora para Valença!
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Parceria

CANDIDATOS 
VISITAM SEDE 
DA ACIVA
Todos os  candidatos à prefeitura de Valença 
visitaram a sede da ACIVA para apresentar 
suas propostas de governo voltadas para o 
comércio e indústria locais.

Além das propostas, os candidatos 
receberam algumas ideias e sugestões 
por parte da diretoria da ACIVA e de seus 
associados. 

Um dos pontos discutidos foi o emprenho 
do governo municipal no desenvolvimento 
do turismo da nossa cidade, que direta 
e indiretamente, envolve o comércio, 
gerando empregos e agregango valores 

históricos e culturais ao nosso município.  
Participaram os candidatos Luiz Fernando 
Furtado da Graça e Hélio Lemos Suzano 
Júnior / Fábio Alves Ramos e Atila Paiva Pereira 
/ Gelson Sampaio de Souza e Pastor Oséias 
Martins / e a candidata Luciana Miranda.  

O candidato Helio Batista Bilheri Filho visitou 
a ACIVA no dia 25 de setembro, data em que 
já tínhamos fechado esta edição. Por este 
motivo divulgamos a foto ao lado.

A ACIVA deseja sorte aos canditados e que a 
eleição transcorra da melhor forma possíve!. 

Eleições Municipais

 2020

Leandro Raider dos Santos, Luiz Henrique Magalhães, Gelson 
Sampaio de Souza e Pastor Oséias Martins

Denise Souza, Fernandinho Graça, Helio Suzano, Leandro Raider 
dos Santos, Luiz Henrique Magalhães, Alexandre Barreto e Paulo 
Fernando de Oliveira

Alexandre Barreto, Leandro Raider dos Santos, Luiz Henrique 
Magalhães e Fábio Ramos

Helio Batista Bilheri Filho

Luciana Miranda a do lado de Gabriella Araujo, Luiz Henrique 
Magalhães e Alexandre Barreto



MONTE SUA 
LOJA VIRTUAL
O surto causado pela pandemia do novo coronavírus exigiu dos 
empreendedores se reinventar, usar a imaginação e inovar para 
minimizar os impactos e manter as vendas durante a pandemia.
Com o isolamento social como uma das medidas preventivas para 
evitar a proliferação da Covid-19, a clientela de vários negócios 
desapareceu das lojas físicas, ao mesmo tempo que empreendedores 
se viram obrigados a fechar seus estabelecimentos. E se antes já era 
preciso pensar em maneiras criativas de atrair clientes e se destacar 
da concorrência, em tempos de crise isso é ainda mais importante.
Para não parar de faturar de repente, é preciso recorrer a soluções 
práticas para sobreviver. Vender a distância, via e-commerce, pode ser 
uma boa opção para o empreendedor. Para ajudar você, criamos um 
conteúdo mostrando como montar sua própria loja virtual, confira.

7 ESPAÇO DO EMPREENDEDOR espaço do
EMPREENDEDOR

O que é uma loja virtual?

Vantagens

Como planejar

9 dicas para vender bem

O e-commerce representa todo o comércio realizado pela internet, 
por exemplo, quando uma empresa faz transações em sua própria 
plataforma virtual. Mas o conceito de comércio eletrônico envolve 
muito mais do que apenas a criação de um site, trata-se também da 
sua estrutura e do seu funcionamento.

Ao decidir abrir a sua loja virtual, um dos pontos 
de mais atenção está na escolha da plataforma 
de e-commerce, são diversas opções disponíveis 
no mercado, com grande variedade de preços e 
possibilidades. Também é importante entender 
como disponibilizar seu produto na vitrine virtual 
e efetuar a primeira venda.
Em seguida entenda os elementos básicos de 
um plano de negócios virtual e elabore um 
plano estratégico de e-commerce. Fique atendo 
ao suporte que será oferecido ao usuário, aos 
meios de pagamento e ao layout do site, que 
é o primeiro contato do consumidor com o seu 
negócio.Depois de colocar tudo isso em prática, 

estude sobre SEO (Search Engine Optimization), 
uma técnica de produção de conteúdo online 
que ajuda a valorizar o seu site. SEO pode 
representar até 50% das suas vendas, por isso 
respeite as regras e faça o bom uso da técnica 
para ser um dos primeiros da lista de resultados 
de uma busca no Google, por exemplo.
Outra ferramenta muito importante para o 
planejamento da sua loja virtual é o Mind map, 
ele enumera todos os detalhes para organizar 
e administrar todas as etapas necessárias para 
ter sucesso no comércio eletrônico. Outra dica 
importante é estabelecer parcerias com outras 
empresas da economia digital.

• Aberto 24 horas: sua loja virtual vai 
funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana.
• Sem fronteiras: você vai poder vender para 
qualquer lugar do mundo.
• Comodidade: o consumidor vai olhar a sua 
vitrine na hora mais conveniente.
• Acompanhamento das vendas: você vai 
conseguir acompanhar muito melhor múltiplos 
estoques.
• Flexibilidade: é mais fácil fazer promoções 
online e acompanhar suas ações em tempo real.
• Igualdade: o que importa é a qualidade do 
seu serviço. 
• Custo: você não terá preocupações com ponto 
comercial e com segurança.
• Monitoramento: é possível conhecer muito 
mais o cliente e continuar mantendo contato 
com ele, enviando e-mails e mensagens com 
informações e promoções.
• Crescimento do setor: tem sido uma das 
maiores formas de vendas e compras no Brasil.

1. Invista em um nicho de mercado
2. Divulgue seu e-commerce em vários canais
3. Aposte em um excelente atendimento
4. Tenha um site responsivo
5. Deixe sua página leve e rápida

6. Entenda como formar seu preço de forma adequada
7. Entregue seu produto no prazo
8. Fique atento a qualidade das fotos dos seus produtos
9. Observe a performance da sua loja virtual
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SETEMBRO AMARELO. 
MÊS DA PREVENÇÃO 
DO SUICÍDIO

SAÚDE EM DESTAQUE

Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria 
com o Conselho Federal de Medicina – CFM, organiza nacionalmente o 
Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é, oficialmente, o Dia Mundial 
de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano.

São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais 
de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade, que registra 
cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% 
dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em 
primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso 
de substâncias. 

Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números a campanha 
Setembro Amarelo cresceu e hoje conquistou o Brasil inteiro. Desta 
maneira, decidimos dar destaque a esta campanha e todo o apoio dos 
associados e de toda a sociedade é fundamental.

Os sinais de alerta descritos abaixo não devem ser considerados 

isoladamente. Não há uma “receita” para detectar seguramente 

quando uma pessoa está vivenciando uma crise suicida, nem se 

tem algum tipo de tendência suicida. Entretanto, um indivíduo em 

sofrimento pode dar certos sinais, que devem chamar a atenção 

de seus familiares e amigos próximos, sobretudo se muitos desses 

sinais se manifestam ao mesmo tempoO aparecimento ou 

agravamento de problemas de conduta ou de manifestações 

verbais durante pelo menos duas semanas.

Essas manifestações não devem ser interpretadas como 

ameaças nem como chantagens emocionais, mas sim como 

avisos de alerta para um risco real.

Preocupação com sua própria 
morte ou falta de esperança.
As pessoas sob risco de suicídio costumam falar sobre 

morte e suicídio mais do que o comum, confessam se sentir 

sem esperanças, culpadas, com falta de autoestima e têm 

visão negativa de sua vida e futuro. Essas ideias podem estar 

expressas de forma escrita, verbal ou por meio de desenhos

Expressão de ideias ou de intenções suicidas.

Fiquem atentos para os comentários abaixo. Pode parecer óbvio, 

mas muitas vezes são ignorados:

“Vou desaparecer.”

“Vou deixar vocês em paz.”

“Eu queria poder dormir e nunca mais acordar.”

“É inútil tentar fazer algo para mudar, eu só quero me matar.”

SÁUDE 
EM  DESTAQUE

Sinais de alerta - Prevenção do suicídio
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Isolamento Diante de uma pessoa sob risco de 
suicídio, o que se deve fazer?As pessoas com pensamentos suicidas podem se isolar, não 

atendendo a telefonemas, interagindo menos nas redes sociais, 

ficando em casa ou fechadas em seus quartos, reduzindo ou 

cancelando todas as atividades sociais, principalmente aquelas que 

costumavam e gostavam de fazer.

• Encontre um momento apropriado e um lugar calmo para falar 
sobre suicídio com essa pessoa. Deixe-a saber que você está lá 
para ouvir, ouça-a com a mente aberta e ofereça seu apoio.

• Incentive a pessoa a procurar ajuda de profissionais de serviços de 
saúde, de saúde mental, de emergência ou apoio em algum serviço 
público. Ofereça-se para acompanhá-la a um atendimento.

• Se você acha que essa pessoa está em perigo imediato, não a 
deixe sozinha. Procure ajuda de profissionais de serviços de saúde, 
de emergência e entre em contato com alguém de confiança, 
indicado pela própria pessoa

• Se a pessoa com quem você está preocupado(a) vive com você, 
assegure-se de que ele(a) não tenha acesso a meios para provocar 
a própria morte (por exemplo, pesticidas, armas de fogo ou 
medicamentos) em casa.

• Fique em contato para acompanhar como a pessoa está passando 
e o que está fazendo.



DICAS PARA ALCANÇAR 
COMPETITIVIDADE NO 
SETOR DE VESTUÁRIO 
COM O DESIGN
Saiba como agregar valores como brasilidade, conforto, 
segurança e sustentabilidade ao seu produto utilizando 
conceitos e técnicas do design.

Implementar a gestão do design pode começar com ações 
simples, como discutir e listar com a sua equipe os principais 
problemas do departamento de criação da sua empresa. 
Separamos abaixo algumas dicas que podem te guiar na 
implementação da gestão do design. Veja:

Planeje contratar um designer para a sua empresa, mesmo 
como consultor. Este profissional será capaz de aplicar 
técnicas para equacionar, comparar e selecionar os melhores 
requisitos para o produto em função do público-alvo e das 
limitações do projeto. Estreite parcerias com o setor varejista. Esta estratégia poderá 

ajudar a monitorar a venda dos produtos, aplicar técnicas de 
análise do perfil e da satisfação dos consumidores no ponto de 
venda, além de avaliar a aceitabilidade do produto no mercado.

Utilize softwares especializados em desenho para confecção.
Exemplos: a Audaces Idea e Kaledo (Lectra) são especializados em 
estamparia, desenho artístico e ficha técnica. Para as empresas 
que ainda não podem investir muito, os programas Corel Draw e 
Illustrator são eficientes, porém não possuem módulo para ficha 
técnica.

Busque fornecedores de insumos mais eficientes, visando a 
melhoria do controle de parâmetros ambientais, como de 
materiais sintéticos recicláveis, fibras naturais orgânicas e 
naturalmente coloridas, por exemplo.

Gestão de design

Parcerias

Contratar um 
designer

Fornecedores

Uso de softwares
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QUAL É A 
SUA MODA?
Seguir uma ideologia, se sentir confortável com um tamanho 
específico, ter uma religião que influencia no modo de se vestir, 
ter um estilo de vida que foge aos padrões convencionais de roupa. 
Investir em diferenciação tem sido considerado um dos caminhos 
para o desenvolvimento e crescimento da moda brasileira.

Os nichos de mercado são formados por consumidores mais 
exigentes quanto ao conceito do produto, à sua qualidade e 
à cadeia produtiva. Cada nicho tem a sua forma particular de 
comportamento e gosto, e é impactado por mídias específicas.

Entender como funciona o nicho em que se pretende atuar, o 
cenário e as perspectivas, bem como identificar o que as empresas 
estão fazendo nesse mercado são ações que podem trazer 
resultados positivos para o negócio.

Moda plus size ou moda GG é a moda direcionada para pessoas que usam 
roupas acima do padrão convencional vendido nas lojas, principalmente 
mulheres, que estão cada vez mais exigentes e sofisticadas. É um 
mercado que cresce 6% ao ano e movimenta cerca de R$ 5 bilhões, 
o que representa 5% do faturamento total do segmento de vestuário, 
segundo a Associação Brasileira do Vestuário (Abravest). Embora exista 
bastante demanda, poucas empresas atuam no mercado, então apostar 
nesse segmento pode ser uma oportunidade para quem quer abrir uma 
empresa do ramo ou alavancar os negócios.

O público de moda sustentável é crítico, consciente de seus 
hábitos de consumo e, por isso, valoriza um produto muito além da 
modelagem e do belo, levando sempre em consideração a ética, sua 
relação com a natureza e com as pessoas. Esse público é conhecido 
como ecofriendly, que tem uma ideologia que incentiva mudanças 
no estilo de vida para proteger o meio ambiente e a sociedade. 
No Brasil esse mercado ainda é pouco explorado. Mas pequenas 
empresas têm reconhecido o 
grande potencial em investir 
nesse nicho, uma vez que 
o percentual da população 
brasileira que adere a valores 
e comportamentos mais 
sustentáveis de consumo é 
de 5%, quase 10 milhões de 
pessoas.

A moda gestante é um 
mercado em expansão 

que pode apresentar 
uma oportunidade para 
os empresários do setor 
de vestuário. Segundo o 
Censo 2010, 83 milhões 

de mulheres tiveram filho 
no país e, em sua maioria, 

acompanham as tendências 
da moda. Mas por falta 

de oferta, acabam usando 
roupas para não gestantes. 

Para quem atua ou deseja atuar nesse segmento é importante estar atento 
a esse perfil de consumidor, para oferecer produtos que atendam às suas 

necessidades dentro das tendências da moda, com modelagem adequada 
à nova forma do corpo, que sejam confortáveis e valorizem sua beleza.

Os brechós vêm ocupando 
um lugar diferenciado no 
varejo da moda por atrair 
pessoas que procuram 
peças exclusivas e preços 
acessíveis, e são mais 
conscientes com relação ao 
consumo e sustentabilidade. 
Vintage, segunda mão, garage sale, clothing swap, recycling, garimpo, 
troca, escambo, reúso, seminovo, moda sustentável, ressignificação, 
desapego. Esses são alguns conceitos relacionados aos brechós.
Existem menos de 12 mil pequenos negócios que comercializam 
artigos usados, o que pode representar uma oportunidade para 
quem deseja investir nesse segmento, que aponta os brechós como 
seu maior universo de lojas. Esse mercado oferece baixo risco e 
concorrência, público bem diversificado e fiel, além de investimento 
inicial relativamente baixo, se comparado com outros segmentos do 
comércio varejista

Moda Plus Size

Moda ecológica ou sustentável

Moda Gestante Moda Brechó
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A GENTE SE VÊ 
NA FESTA DA 
GLÓRIA...

12 ESTAÇÃO CULTURA
ESTAÇÃO

Cultura

Ah, desculpa. Eu nem me apresentei e já cheguei marcando 
nosso encontro. Que mania que a gente tem!

Talvez você não se lembre, mas eu já estou completando 197 
anos. E não sou dessas que tem vergonha de falar minha idade. 
Pelo contrário, tenho muito orgulho de tudo que vivi.

Sou do Vale do Café, da Terra da Seresta, da Folia de Reis, do 
Quilombo... Abrigo a Catedral de Nossa Senhora da Glória, a 
sede religiosa da boa parte dos municípios da nossa região.
Minhas fazendas históricas, que carregam boa parte da história 
do nosso país, são motivo de muita satisfação. 

Se você me perguntar como eu me sinto com tanta idade, 
eu respondo: me sinto muito bem! Assim como minha visão 
para a arte, afinal apresentei ao mundo filhos músicos, 
atores, pintores, jornalistas, escritores... Quantas Rosinhas e 
Clementinas eu gerei e tenho muito orgulho disso.

São muito filhos, que anualmente aguardam ansiosamente 
pelo reencontro na tradicional Festa da Glória. É frio, mas 
ninguém deixa de vir para me encontrar.

No calor ficam ansiosos para ver meu pôr do sol na Torre, no 
Cruzeiro e também para visitar uma das minhas cachoeiras.

Não sou perfeita, eu sei. Mas posso garantir que sou acolhedora 
e aconchegante. Se me permite dizer uma coisa: Esse 2020 com 
a pandemia não nos encontramos. Mas já estou ansiosa para 
no próximo ano reunir todo mundo novamente. E você já sabe 
onde... A gente se vê na Festa da Glória!

POR MARCELO RIBEIRO
Fotos: Ricardo Reis



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

13 ACIVA SERVIÇOS

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.

SERVIÇOS 
ACIVA

TAXAS

• Salão de Eventos:  
Desconto  Especial para 

Associados
(consultar datas e horários)

• Auditório: Grátis para sócios
(mediante agendamento prévio)
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 Na data de 07 de setembro de 1990, por iniciativa 
do casal Mario Pellegrini Cupello e Elizabeth Santos Cupello, 
foi criado em Valença RJ o Instituto Cultural Visconde do 
Rio Preto – ICVRP com o objetivo, entre outros, de: divulgar 
a cultura valenciana; preservar a memória e o patrimônio 
cultural de Valença e região; reunir; investigar; coordenar e 
divulgar conhecimentos históricos, científicos e artísticos; 
bem como promover a difusão e o desenvolvimento da 
cultura brasileira.  
 Trata-se de uma instituição sem fins lucrativos, que 
nasceu a partir de um Centro de Preservação da Memória, 
criado em 1976 por Elizabeth Santos Cupello.  Com o 
surgimento do ICVRP em 1990, este Centro foi a ele 
incorporado como o mais importante de seus órgãos.   
 Quando da idealização do ICVRP, seus criadores 
convidaram ilustres personalidades do cenário cultural 
brasileiro para comporem com eles, o Quadro de Membros 
Fundadores. Entre outros convidados, pertencem a este 
Quadro: museólogos do Museu Imperial de Petrópolis; 
historiadores; escritores e profissionais liberais em diversas 
áreas. 
 O Instituto Cultural Visconde do Rio Preto realiza 
importante trabalho de divulgação da cultura em vários 
Estados brasileiros e até no exterior, através de convênios 
culturais com organizações nacionais: além de Valença, 
notadamente em Niterói, Vassouras, Petrópolis, Juiz de Fora, 
Santos Dumont, São João del-Rei, Tiradentes, Ouro Preto e 
Mariana – e internacionais, em Portugal, Alemanha, França e 
Itália. 
 Por muitos anos, manteve permanente convênio 
com a Academia Valenciana de Letras, apoiando e realizando 
exposições, projetos e visitas culturais, além de parcerias com 
várias instituições, como: Instituto Frederico Guilherme de 
Albuquerque (Niterói); UFOP e Museu da Inconfidência (Ouro 
Preto); Museu Cabangu (Santos Dumont); IHG e a Academia 
de Letras de São João del-Rei; Fundação Oscar Araripe 
(Tiradentes), entre outras. 

Principais ações e realizações do ICVRP – em resumo:
 
 Ao longo de seus 30 anos de funcionamento, em nosso 
País e no exterior, este Instituto desenvolveu importantes ações 
culturais, sendo algumas de grande porte, como: a implantação 
do “Museu da Catedral de Nossa Senhora da Glória”; Exposição 
“Valença, Sertão, Aldeia, Vila e Cidade”; Exposição de Fauna e 
Flora Brasileiras; Exposição “Vida e Obra de Santos Dumont”; 
Exposição genealógica sobre a Família Pentagna; Exposições de 
Filatelia; em alguns casos, contando com apoio de Museus do Rio 
e Minas Gerais. 
 Promoveu Cursos, com certificados: de Filatelia; 
Concursos literários em Valença e Rio das Flores sobre Alberto 
Santos Dumont; além de um Simpósio de Orientação à Mulher, 
com palestras sobre vários assuntos.
 O ICVRP também deu apoio logístico para a criação 
de várias instituições culturais, como Academias de Letras, ou 
Jurídicas: em Valença; São João del-Rei/Tiradentes; e em outras 
cidades mineiras.  Também praticou ações solidárias em favor 
de várias instituições, como Bibliotecas, Museus, Academias, 
Institutos Históricos e Unidades Militares.  

30 ANOS DO INSTITUTO 
CULTURAL VISCONDE DO 
RIO PRETO

1990-2020

Beth e Mario e a Jornalista Teresa Garcia, na TV Rio Sul, antes 
da entrevista que foi ao ar.
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Por alguns anos os dirigentes do ICVRP – Elizabeth 
e Mario Cupello – foram Redatores da “Revista 
Chafariz, Fonte de Informação” em Valença; além 
de terem produzido a Revista “Valença, Opção de 
Investimentos” a pedido da Prefeitura Municipal.  
Esta Revista, bilíngüe, circulou no Brasil, Itália e 
Estados Unidos.
 O ICVRP elaborou importantes Projetos, 
encaminhados a órgãos públicos, como a criação 
da “Comenda Visconde do Rio Preto” projeto este 
aprovado pela Câmara Municipal de Valença. 
Projeto “Dia da Liberdade”, com vigência em 
todo o Estado do Rio e “Rodovia Alberto Santos 
Dumont”, para Valença, ambos aprovados pela 
ALERJ; além do apoio à criação da “Avenida 
Visconde do Rio Preto”, em São João del-Rei. 

Sobre o Patrono do ICVRP
Quando do surgimento do Instituto Cultural Visconde do Rio 
Preto – 1990 – seus criadores resolveram homenagear, como 
Patrono, a pessoa de Domingos Custódio Guimarães, o Visconde 
do Rio Preto, em razão de sua importância histórica à época do 
desenvolvimento da cidade de Valença.  Embora tenha nascido 
em São João del-Rei MG, ele foi sem dúvida o maior entre os 
grandes benfeitores de Valença.  Seu coração magnânimo, que 
tanto ajudou a nossa cidade, permanece para sempre entre nós, 
repousando ad aeternum em seu imponente mausoléu, na cidade 
que ele tanto amou.  

Sobre a data da criação do ICVRP
Quanto à data da criação do ICVRP, no dia “sete de setembro”, 
a razão também é de natureza histórica, além da reiteração 
da homenagem ao Visconde. Isso porque, embora Domingos 
Custódio Guimarães, o Visconde do Rio Preto, tenha nascido 
no dia 23 de agosto de 1802, ele fazia questão de comemorar 
o seu aniversário natalício no dia sete de setembro.  Tanto assim 
que sua família colocou em sua lápide, como sendo a data de 
seu nascimento, o dia sete de setembro. 

Aos 30 anos de criação do Instituto Cultural Visconde do 
Rio Preto, a nossa homenagem à pessoa de seu Patrono, 
Domingos Custódio Guimarães – o Visconde do Rio Preto, o 
são-joanense “mais valenciano” e de maior benemerência em 
toda a história de Valença RJ.

Solenidade especial, realizada pela Câmara Municipal de 
São João del-Rei, em homenagem aos 25 anos de criação do 
Instituto Cultural Visconde do Rio Preto.  Na foto, a placa com a 
denominação da “Avenida Visconde do Rio Preto”, aprovada pela 
Câmara Municipal daquela cidade.

 Beth sendo entrevistada no interior do Museu da Catedral de 
Nossa Senhora da Glória, por um Jornalista da TV Rio Sul.

Mario Pellegrini Cupello
Presidente

Elizabeth Santos Cupello
 Vice-Presidente e Diretora do 

Centro de Preservação da Memória do ICVRP
Beth, quando da restauração e implantação do “Museu da 
Catedral de Nossa Senhora da Glória”. 

Alunos em visita à “1ª Exposição Fauna e Flora Brasileiras”




