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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá querido leitor.  

Esta edição de junho teve um pequeno atraso 
em decorrência do lançamento do Movimento 
Valença 2030, matéria de capa de nossa revista, 
motivo pelo qual pedimos vossa compreensão.

Confira também como foi a ACIVA Love Live, a 
live do Dia dos Namorados que teve um excelente 
retorno positivo, tantos para os expectadores 
quanto para os músicos da cidade.

Confira também um artigo mais que especial 
da nossa colaboradora Elisabeth Cupello sobre os 
160 anos de inauguração da importante e histórica 
Rodovia União e Indústria

 
 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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Conheça a Vale Plan
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ESTAÇÃO CULTURA

Lar MeiMei comemora 37 anos

União e Indústria. a Estrada da Integração
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Lançamento oficial do Movimento Valença 2030

ACIVA Love Live. A promoção de Dia dos Namorados

Aniversariantes de Junho

01 – Luiz Alberto Prudente Quintela – Barra Luz

02 – Ana Lucia Mattos Ferreira – Spaço Aquático 

04 – Ricardo Tabet de Almeida – Petit Marche

05 – Marcus Alexandre Ozorio Macedo – 2 MG Consultoria 

09 – Douglas almeida Amorim – 2 MG Consultoria 

10 – Paola Morgado Martinelli – M M Odontologia

11 – Conrado Carvalho Gomes Silva – Auto Posto Vale Verde

          Paulo Roberto Amedeu Ferreira – Serrana Corretora/Cons. ACIVA 

13 – Ronice Cristina Oliveira Alves – Playground Pediatria e Cia

14 – Massimo Casilli – Cronnos

16 – Joel de Oliveira – Eso Materiais Eletricos

         Ana Paula Rodrigues da Silva Leal – Divino Mat. Construção

         Antonio Henrique Ferreira - Lactmilk

17 – José Antonio Vargas – Novo Aliança

        Haroldo da Silva Mancebo – Drogaria Benfica

        Claudia Jania dos Santos Mancebo – Drogaria Benfica

18 – Romeu Sander Lopes Couto – Drogaria Mais Saude

19 – Rogério José de Barros Natal – Excellence Clinica

20 – Joelma Silva Santos – Nutrividas

         Leila Machado de Carvalho – Dugysa

21 – Marcelo Machado Monteiro – Posto Murão

         Claudia Bensiman da Silva – Maria Bonita

         Marilene A. Machado Ávila – Valença Box Car

22 – Roberto Rebouças Peixoto – Lojinha do Henê

23 – Renata Fraga de Carvalho - Excellence Clinica

26    -Vitor Nuno Duarte Flecho Nunes – Mais Optica

29 – Regina Lucia Conceição Elias – WCE  Factoring

          Fabio Portugal Cunha – Claro Valença

30  - Monica Nogueira Garcia A. Mattos – Bahal Calçados   

         Fernando Antonio Machado Miguel – Sport & Cia
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Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da 
ACIVA parabenizam os aniversariantes 

do mês de junho. Parabéns!!!

NOVOS SÓCIOS
M A Valença Serviços Médicos 
Ltda  - Dr. Saúde
Rua Rafael Jannuzzi, 15 - Valença/RJ
Tel.: (24) 99976-8646

Playground Pediatria & Cia
Rua Dr. Souza Nunes, 103 - 
Valença/RJ
Tel.: (24)2438-3196 / 98814-3037

Incolinda Indústria e 
Comércio Linguiça Ltda - 
Produtos Juparanã
Rua Barão de Santa Monica, 05   - 
Barão de Juparanã Valença/RJ
Tel.: (24) 2471-5073

Maria Aparecida Furtado de 
Araujo - K & K For Men
Praça da Bandeira, 174 Loja A - 
Valença/RJ
Tel.: (24) 98854-0106

Maria Regina Raider MEI  
She Moda Fitness 
Rua Marieta leite de Macedo,  20 
- Valença/RJ 
Tel.: (24)99243-1714

Centro de Ensino Peniel 
nos Passos de Jesus Ltda  
Educandário nos Passos 
de Jesus
Rua Dr. Luiz Pinto, 35 
Santa Cruz - Valença/RJ 
Tel.: (24) 2452-2525

Ana Cristina Monteiro ME  
Girassol
Rua Silva Jardim, 77A
Valença/RJ
Tel.: (24) 2458-4982
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VALE PLAN

MINHA EMPRESA EMPRESA
minha

QUALIDADE E SERVIÇOS DIFERENCIADOS. 
Planejamento para uma vida 
mais leve e melhor

De propriedade do Sr. Rafael Cardoso Agostinho e trazendo a 
experiência, tradição e a seriedade da fábrica Urnas Vale Verde 
que, há 25 anos, vem trabalhando no ramo de fabricação e 
venda de urnas funerárias em todo o Brasil e exterior, a Vale 
Plan Gerenciamento de Planos de Assistência Familiar foi 
criada em 2015. Há 6 anos traz toda essa experiência de anos 
de mercado da Urnas Vale Verde para o ramo de assistência 
funeral. Sua missão é trabalhar com produtos de qualidade e 
oferecer serviços diferenciados aos associados, pois acredita 
que “é na hora que mais necessitamos, que nos vemos 
desamparados”.

A sede da Vale Plan fica localizada em Valença, na rua Padre 
Luna nº 126, mas também realiza atendimento em diversas 
cidades, tanto no estado do Rio de Janeiro como Minas Gerais.  

PLANOS E PARCERIAS

Para tornar seu serviço acessível a todos, a Vale Plan conta 
com diferentes tipos de planos individuais, familiares e 
empresariais onde o cliente opta pela categoria que atende 
sua necessidade: 

•  Plano individual jovem (até 50 anos) 
•  Plano individual sem limite de idade 
•  Bronze
•  Prata 
•  Ouro
•  Presidencial 
•  Ouro empresarial 

Um de seus maiores diferenciais além da qualidade e assistência, 
é sua rede conveniada. Os clientes contam com descontos em 
diversos serviços como: 

• Consultas com as mais variadas especialidades
• Exames 
• Farmácias, lojas e diversos outros serviços

Além disso, por sempre se preocupar com a educação, possui 
uma parceria com a FAA (Fundação Dom André Arcoverde) 
onde os clientes Vale Plan possuem descontos de até 50% 
nas mensalidades. 

Outra grande parceria é com a Prefeitura Municipal de Valença, 
onde oferece valores diferenciados para quem é funcionário. 

PLANEJAR O FUTURO
Muitas pessoas pensam que não é o momento para se preocupar 
com um plano funerário, porém temos que ter em mente que 
não podemos prever o amanhã, mas sim se planejar para ele. Um 
grande exemplo é a pandemia que hoje vivemos. Quem previa 
que estaríamos passando por tudo isso? Perdendo tantas vidas 
de um dia para o outro?
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Garantir que quem amamos, no momento que se vai, 
tenha a assistência que merece e deixe restar somente 
as boas lembranças, é o que torna esse momento tão 
difícil, mais leve.  

Planejar é ter a certeza da sua tranquilidade, por isso 
a Vale Plan existe.

CONTATOS
Se você deseja saber mais informações, entre em 

contato conosco:

Telefone (24)2453-1988

Whatsapp (24) 99852-4308

www.valeplanvalenca.com.br

Siga-nos também nas redes sociais:

Facebook: ValePlan 

Instagram: @planovaleplan
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CONFIRA O 
LANÇAMENTO 
OFICIAL
ACIVA E UNIFAA PROMOVEM 
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 
VALENÇA 2030

Na noite de 23 de junho, no salão de eventos 

da ACIVA, aconteceu o lançaento oficial do 

Movimento Valença 2030 - Empreendedora, 

Colaborativa e Integrada.

Trata-se de um movimento de cunho social, que 

reúne lideranças dos principais setores produtivos, 

e cujo propósito maior é envolver pessoas para o 

desenvolvimento da cidade. 

O movimento foi iniciado em julho de 2020, ainda 

durante a pandemia da Covid-19, liderado pela 

Associação Comercial e Industrial de Valença (ACIVA) 

e Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA). 

Ambas as instituições, uniram forças para promover 

um processo estratégico de remodelagem da dinâmica 

econômica da cidade, repensando modelos e processos 

FOTOS: ENA JANUZZI 

na busca por um novo desenho para o desenvolvimento do 

município, considerando as potencialidades já instaladas e as 

oportunidades futuras a serem exploradas. 

Para atuar com foco e realismo, foram identificados quatro 

setores-chave para o desenvolvimento de Valença: comércio 

e serviços, indústria, turismo e agronegócio. Para cada um 

destes eixos foram convidadas lideranças com reconhecida 

atuação no tema, e construída uma Agenda de Impacto com 

objetivos, metas e ações, que estão alinhadas aos Objetivos 

para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) para melhoria do 

planeta nas dimensões econômica, social e ambiental, e 

sob a perspectiva de 5P’s: planeta, pessoas, prosperidade, 

paz e parcerias.
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Assim se deu a composição do grupo Valença 2030, cuja 

visão de futuro, aponta para uma cidade empreendedora, 

colaborativa e integrada, baseada nos seguintes valores:

• Determinação e Resiliência: para realizar o impossível e 

ir adiante;

• Inovação e Empreendedorismo: para estabelecer um 

pensamento criativo e uma busca permanente, focada na 

transformação e na geração de novas oportunidades; 

• Comprometimento e Colaboração: para gerar engajamento 

e criar uma rede colaborativa;

• Orgulho e Autoestima: para inspirar, motivar e despertar o 

sentimento de pertencimento nas pessoas.;

• Ética e transparência: para lutar por interesses coletivos.

Durante o evento, que seguiu rigorosamente todos os 

protocolos sanitários, foram apresentados, além de alguns 

novos membros do grupo, também ações de destaque de cada 

eixo, por meio de seus líderes, bem como a apresentação de um 

vídeo institucional que será o ponta-pé inicial do lançamento 

do movimento das redes sociais e comunidade em geral.

Confira agora, as fotos do evento e alguns depoimentos de 

importantes lideranças.
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Deputado Federal
Luiz Antônio Correia

Deputado Estadual
André Correia

Prefeito Municipal
Fernandinho Graça

Da forma que me coube, sempre fui um incentivador 
do desenvolvimento de Valença, mas quero falar 
do futuro. Acredito que a cidade ainda tenha muito 
para crescer de forma planejada e sustentável.  
 
Vejo hoje um grande potencial turístico nos distritos 
- Conservatória já consolidada - mas ainda muito 
para crescer em Santa Isabel do Rio Preto, Barão de 
Juparanã e Pentagna. São regiões que chamam a 
atenção por sua história, religiosidade e natureza.  
 
Já trabalho especificamente para tentarmos a restauração 
do Solar da Fazenda Monte Scylene, que pertenceu à 
Princesa Isabel, e pelo uso da Fazenda Santa Mônica, 
última morada de Duque de Caxias, ambos em Juparanã, 
para formar um corredor histórico-cultural com Vassouras.  
 
Além disso, precisamos voltar a atrair mais empresas para o 
nosso município. Hoje temos um parque industrial consolidado, 
que demonstra força mesmo durante as crises do país, mas há 
possibilidade de expansão e o caminho para que isso aconteça 
é a estabilidade política e mais investimentos em infraestrutura.  
 
Também ressalto o potencial de gerador de energia fotovoltaica 
da cidade. Já possuímos uma fazenda de energia solar no 
distrito de Parapeuna e um projeto para o bairro de São 
Bento. Valença possui ter renos propícios e excelente irradiação 
solar, portanto uma grande porta para o futuro que serão as 
energias limpas.

“Parabenizo a Aciva, através de seu presidente, Luiz Henrique 
Magalhães; a Uni-FAA, através do Dr. José Rogério Neto, e 
todas as lideranças envolvidas no Movimento Valença 2030 - 
Empreendedora, Colaborativa e Integrada. Como autor da Lei 
que reduziu a incidência de ICMS para a atividade industrial 
no município e com quase 25 anos de vida pública, focados em 
ações pelo desenvolvimento sustentável de nossos municípios, 
creio na importância de uma agenda que reúna os setores 
produtivos de Valença com objetivo pensar o município que 
queremos para os próximos anos. Desejo sucesso e contém 
comigo neste movimento”

Valença 2030 é um movimento que vai trazer o futuro 
de Valença, tanto na área de indústria, comércio turismo 
e o agronegócio.  Entendo isso como uma evolução de 
cidade. Valença vai dar um passo muito grande para o 
futuro, trazendo novas oportunidades e buscando os 
novos caminhos, buscando novas alternativas, novas 
tecnologias.  Entendo que a participação deve ser de todos. 
Empresários, comerciantes e todos aqueles que vivem do 
turismo e que não são poucos.  Em nossa cidade, se você 
pensar em Conservatória, é um distrito que atrai milhares 
de pessoas todos os anos, então isso é muito importante 
na parte do turismo. No agronegócio nós somos o segundo 
maior município em extensão territorial, então temos um 
potencial muito grande, não só na parte de pecuária e 
agricultura como também em novas versões, novos modelos 
e com novas opções. Entendo que este é o caminho certo 
que Valença está partindo, de uma maneira para pensar em 
fazer parte de um novo mundo, fazer parte de um primeiro 
mundo e Valença tem tudo isso para fazer isso acontecer. O 
Movimento Valença 2030 vai trazer muitos benefícios para 
todos, para o nosso município e para nossa cidade.

Presidente da Câmara Municipal
José Reinaldo Alves Bastos

A importância do interesse deste movimento Valença 2030, é 
algo inovador e de suma importância para o poder público. Ter 
informações privilegiadas de pessoas que tem identificação 
com o Município, nas áreas propostas pelo Movimento nos 
trás uma visão de quem está fora da gestão dos poderes 
executivo e legislativo, uma visão totalmente diferenciada 
e sobretudo, à partidária . A importância é tão grande 
que esses agentes que irão apresentar diversas propostas 
com uma só intenção, promover o bem estar e melhorar  
qualidade de vida de quem escolheu aqui para viver, criar 
seus filhos, produzir e ou visitar.  Alguns pontos podem ser 
transformados em leis e outros de imediato ser aplicado pelo 
gestor público. Não tenho dúvidas que este movimento veio 
para mudar a história do Município. O que eu puder estar 
colaborando enquanto estiver presidente da honrada casa de 
leis,  estarei pronto para servir. As dependências da Câmara 
estão a disposição de todos.

Secretário de Cultura e Vice-Prefeito
Hélio Suzano

Este movimento é estratégico para o município de Valença 
e na minha opinião gera grande oportunidade de fazermos 
um planejamento da cidade, do município, a curto, médio 
e longo prazo. A principal característica desse projeto 
é esse é trazer para a discussão, trazer para o trabalho, 
trazer para a sociedade as pessoas de cabeças pensantes, 
as comunidades, as lideranças da cidade então não fica só 
um trabalho isolado, acadêmico, ou um trabalho isolado 
político, mais um trabalho incomum, um trabalho coletivo 
em que os objetivos serão traçados, as metas estabelecidas 
e os trabalhos e as ações serão executadas e aplicadas 
conjuntamente com a sociedade. Isso faz com que todos 
abracem a causa que é o objetivo de todos. Isso traz uma 
autoestima, um sentimento de pertencimento ao trabalho à 
cidade. Valoriza muito os objetivos e valoriza principalmente 
os resultados então estou muito otimista  como secretário 
de cultura e turismo neste momento e vice-prefeito, tenho 
muita satisfação de estar participando desse momento 
histórico para o desenvolvimento de Valença para o 
planejamento estratégico de Valença.
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Consultor
Marcus Macedo

O movimento valença 2030 ele tem uma importância 
institucional muito grande além da importância 
estratégica, económica porque ele consegue agregar, 
reunir  e potencializar as principais lideranças do 
processo da cadeia produtiva do município, tanto do 
poder público quanto da inicitiva privada, criando o 
centro de convergência para nosso desenvolvimento. 
Esse é o primeiro efeito positivo. A grande vantagem 
do movimento neste começo é que ele provoca o 
poder público  no sentido de pensar agendas mais 
estruturantes, mais encadeadas e com melhor 
interlocução com as pessoas que vivenciam o dia a 
dia da cidade. Também opferece oportunidade das 
instruções de 3º setor, das instituições sociais se unirem 
com força e similaridade para poder gerar  uma agenda 
de impacto. Ainda assim  garante que  movimento da 
cidade não seja aleatório e seja mais organizado. 

Membro do Eixo Indústria
Alexandre Barros

Novo Membro
Prof Antônio Carlos Silva

Membro do Eixo Indústria
Antero Rêgo

Eu não tenho dúvida que uma sociedade só avança quando ela se 
organiza e a oportunidade que eu vejo deste movimento é justamente 
propor essa organização da sociedade, essa mobilização de um bem 
coletivo, falando de pautas da sociedade e não partidárias, políticas, 
individuais. Sinto-me grato por participar deste grupo tão engajado, 
doando seu tempo voluntariamente para o coletivo. Acho que Valença 
vai colher excelentes frutos disso. Essa é um pauta da sociedade e que 
todos devem se unir. 

Eu acho que o movimento é extremamente importante porque 
coloca frente à frente várias lideranças de vários setores para 
pensar a cidade. Agora, desse movimento imagino que vão sair 
muitas propostas, propostas expositivas na área de educação, 
inovação, turismo e até mesmo na geração de emprego. Eu 
particularmente estou apostando bastante na cidade de fico feliz 
de ter sido convidado a participar do grupo. Acredito que é uma 
boa oportunidade para a sociedade civil se organizar em prol de 
nossa cidade e Valença evoluiu e vai ser bom para todos nós.

Eu quero fazer esse comentário uma situação 
interessante:  Nós chegamos aqui pela oportunidade de 
estar em uma área agrícola onde pudéssemos trabalhar 
o agronegócio integrado com a cidade. Foi muito difícil 
no começo onde se tem uma cultura do leite, onde não 
é uma cultura voltada para atender uma indústria de 
alimentos. E no início, os produtores, lentamente, foram 
se aproximando, tanto que hoje, a nível de pimenta, 
nós nos abastecemos totalmente da produção aqui na 
cidade. A ideia desse movimento é identificar em cada 
indústria as suas potencialidades para integrar com 
a cidade, porque no início nos sentimos muita dúvida 
da cidade com relação aquilo que era indústria ou 
que ela vinha fazer aqui, esse movimento como ele é 
apartidário, como o interesse dele é uma coletividade, 
e se analisar cada empresa aqui, independente 
dos empregos, tá gerando demandas pro comércio, 
demandas pro turismo. 

Membro do Eixo Comércio e Serviços 
Eduardo de Almeida Flutt Machado

Membro Eixo Turismo
Giovane Nogueira

Membro do Eixo Agro
Marcelo AFonso

Eu acho que, juntos, somos mais fortes para fazer uma cidade melhor, 
em todos os sentidos, em todas as áreas e uma melhora na qualidade 
de vida das pessoas. Quando fui chamado para participar do deste 
movimento eu tive uma sensação de estar vendo  uma Valência melhor, 
de um futuro promissor, uma cidade com mais desenvolvimento, uma 
cidade, como o próprio nome já diz, colaborativa, integrada. No meu 
modo de pensar, no interior, quando a gente caminha junto a gente 
tende a ter mais força. 

Membro do Eixo Tursimo
Livia Mouffron Matos

E primeiro lugar o Movimento vai abrir as portas da cidade para o 
empreendedorismo, para as pessoas que querem o melhor para cidade, 
que estão pensando no melhor para seus filhos, netos, bisnetos e o 
projeto, que vai juntar as lideranças de vários segmentos onde ninguém 
está pensando em si mesmo e sim pensando em um conjunto de ideias 
para melhorar a cidade e para um futuro melhor. As futuras gerações 
podem esperar que todas as metas de cada eixo serão alcançadas e a 
gente vai conseguir fazer isso acontecer, em 2030, 2040, 2050. É uma 
coisa para posteridade!

Em relação ao segmento de Mountain Bike Ciclismo de Valença, o 
movimento vai trazer a oportunidade de trazer outros turistas de 
todo o Brasil, amantes do ciclismo. Estamos hoje trabalhando para 
fomentar o turismo de Valença e o cicloturismo, que vai interligar 
mais de 12 cidades da nossa região. Temos muito o que mostrar 
para que vem de fora, as belezas de Valença, as cachoeiras, 
fazendas do ciclo do café, e outros lugares esplêndidos que temos 
observado durante o ciclismo. Já percorremos todo o território, 
toda a extensão do município e temos muito o que mostrar, não 
só para os turistas, mas para os próprios Valencianos que ainda 
não conhecem. Também é uma grande oportunidade para fazer 
girar a economia do município, hotelaria, comércio, restaurantes. 
O Movimento Valença 2030 é uma oportunidade onde todos nós 
vamos  nos beneficiar.

Eu acho que o grande benefício que tem esse movimento é 
exatamente reunir pessoas de todos os segmentos que estão 
envolvidos, cada um na sua expertise, e colaborar com aquilo que 
ele tem de melhor, de maior experiência. No eixo agro, por exemplo, 
a gente vai ter a oportunidade de reunir essas pessoas e propor 
algumas ações que possam ser usadas em prol da comunidade, no 
caso os produtores rurais. Eu Acredito que esse movimento vai trazer 
todas as cabeças pensantes com situações que realmente podem 
gerar algum tipo de sucesso, ou seja, um apoio que a gente pode 
estar dando ao poder público para todos aqueles que estariam 
envolvidos com as atividades. Acredito que muitas dessas ações 
poderão se tornar políticas públicas com o objetivo maior que é fazer 
com que o município cresça. 
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ACIVA PROMOVE 
LIVE COM 
MÚSICOS DE 
VALENÇA
DIA DOS NAMORADOS TEVE 
LIVE ROMÂNTICA NO PALCO 
DA ACIVA

Dia 12 de junho foi o Dia dos Namorados e a ACIVA 

preparou a ACIVA LOVE LIVE. Uma super l ive com 

músicos de Valença onde foram apresentadas 

canções românticas no palco da ACIVA e com 

transmissão simultânea em todas as redes sociais 

da instituição. 

Foram mais de 3 horas de shows que encantaram os 

que tiveram a portunidade de acompanhar a l ive e 

mais ainda os sorteados com brindes exclusivos de 

lojas patrocinadoras.

Na  ocasião, os musicos puderam ler, ao vivo, 

mensagens que os internautas mandaram para o 

seu grande amor. Foi uma noite apaixonadamente 

divertida e que pode dar espaço aos músicos de 

nossa cidade, que sofrem com as restr ições que a 

pandemia impõ.;

Confira algumas fotos dos bastidores da ACIVA 

LOVE LIVE 2021.

FOTOS: ENA JANUZZI 
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FELIPE TRINDADE JOÃO JR. & IGOR ALMEIDA

RICARDO FERREIRA

BANDA ADORA

VICTOR QUARESMO

SHEILA MEL

CONFIRA OS MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NA ACIVA LOVE LIVE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Na qualidade de Presidente da ACIVA - Associação Comercial e Industrial de Valença, de acordo com o Estatuto Social, convoco os senhores 
associados efetivos para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, no dia 15 de julho de 2021, às 18:55 horas, em 1ª convocação com 50% 
(cinquenta por cento), mais um, dos associados quites e em pleno gozo de seus direitos e em 2ª e última convocação, às 19:00 horas, com 
qualquer número, com a finalidade de:  A) Conhecer as contas e o relatório da Diretoria; B) Conhecer os pareceres do Conselho Fiscal e  
C)  Discutir e decidir pela aprovação ou não das contas, relatórios e pareceres,

EXTRATORDINARIAMENTE, devido as medidas de prevenção do contágio pelo novo coronavírus, solicitamos a confirmação da presença 
até o dia 14/07/2021, pois caso ultrapasse o limite permitido, a Assembleia será realizada por via videoconferência através do acesso que 
disponibilizaremos por email/WhatsApp. A Diretoria estará na sede da entidade sito à Av. Nilo Peçanha, 319, 2º andar, Centro, Valença/RJ para 
apresentação dos relatórios.
 
Valença, 24 de junho de 2021.                                 Luiz Henrique Miranda Magalhães 
                                                               Presidente da Associação Comercial e Industrial de Valença
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LAR MEI MEI 
COMEMORA 
37 ANOS

ACIVA
Cidadania

O Grupo Espírita Lar Meimei, carinhosamente conhecido como Lar 
Meimei,  foi criado em 6 de Junho de 1984. Nasceu da vontade de servir, 
de um grupo,  motivado pelos ensinamentos de Jesus, divulgados pela 
Doutrina Espírita.                                                                                                                                                                        

A tarefa iniciou-se com o socorro prestado a  uma família, formada 
por um casal com 5 filhos, entre eles, gêmeos de 8 anos que 
não andavam, nem falavam, por conta de uma grave desnutrição. 
Desse atendimento, foram surgindo outras famílias e o trabalho foi 
crescendo.  

Durante seus 37 anos, o Lar Meimei  vem divulgando o Evangelho de 
Jesus Cristo à luz da Doutrina Espírita, dando continuidade, na prática,  
ao  projeto social,  com crianças e pré-adolescentes.  No início, o 
trabalho tinha por objetivo evitar que as crianças ficassem nas ruas, 
após as aulas do colégio, oferecendo-se a elas, alimentação, reforço 
escolar e orientações morais. Dessa forma, os pais tinham melhores 
condições psicológicas para trabalhar. 

Com o passar do tempo, novas metas foram sendo traçadas como, 
por exemplo, colaborar na preparação, para o enfrentamento 
dos acontecimentos da vida e o ingresso no mercado de 
trabalho. A educação oferecida pelo Lar Meimei  abrange os 
aspectos intelectual, moral e ambiental, tudo feito com muito 
carinho.                                                                                                                                         
A equipe que hoje dirige e executa as atividades do Lar Meimei é fruto 
de um grupo de estudos espíritas, coordenado pelo nosso querido 
e saudoso Rogério Fort que desencarnou em 2019. Quem mora em 
nossa cidade e teve oportunidade de conhecer o Rogério, sabe que 
ele até seu último minuto de vida, atuou no trabalho do bem, tendo 
idealizado  todo o trabalho ao qual damos continuidade hoje. 

Para fazer frente às necessidades financeiras, exigidas no trabalho 
com as crianças e os adolescentes, Rogério Fort iniciou, em 2007, um 
trabalho de conscientização da população sobre a necessidade do 
descarte correto do óleo vegetal usado que, se descartado de forma 
incorreta, causa inúmeros prejuízos à natureza. 

O Lar Meimei passou a coletar esse óleo, purificando-o  em sua 
miniusina e vendendo-o  para uma empresa que retira a glicerina,  
para a confecção de produtos de beleza e produz o biodiesel. Dessa 
forma, a coleta de óleo usado atende a um duplo aspecto: auxilia 
na manutenção do projeto de educação das crianças, bem como 
contribui para a preservação do meio ambiente. 

Nesse sentido, dirigimos nosso apelo a todos, principalmente,  
às donas de casa, para que armazenem seu óleo usado em 
garrafas pet e o entreguem em um ponto de coleta. Assim o 
Lar Meimei poderá seguir com seu projeto, sempre pautado no 
amor que Jesus nos ensinou. 

Aproveitamos para agradecer aos fundadores  que nos 
possibilitaram a oportunidade de servir, que nós encontramos 
no Lar Meimei, bem como agradecemos  a todos os 
colaboradores que ajudam de muitas formas:  doando recursos 
financeiros, alimentos,  roupas e utensílios domésticos 
com os quais fazemos bazares, divulgando nosso projeto, 
disponibilizando pontos de coleta de óleo. O Lar Meimei  é o 
trabalho do Cristo, que se realiza por meio de várias mãos, 
que se oferecem com o desejo sincero de servir! E quando 
o trabalho é do Cristo, todos nós estamos envolvidos. Não 
podemos deixar a semente do bem morrer. Precisamos da 
ajuda de todos. 

O Lar Meimei está de portas abertas para receber cada um de 
vocês,  para que possam conhecer e entender o trabalho, a 
sua  seriedade. Desejamos angariar mais  colaboradores para 
que a tarefa  possa crescer e ajudar mais corações. Um abraço 
fraterno e que a paz de Jesus permaneça conosco.

Por fim, deixamos  aqui registrada uma frase que o Rogério 
gostava de dizer: “O TRABALHO NÃO É NOSSO. SOMOS 
APENAS INSTRUMENTOS DA BOA VONTADE DE TODOS 
QUE COLABORAM DE ALGUMA FORMA, PARA SUA 
MANUTENÇÃO.”



VANTAGENS 
PARA SÓCIOS
DA ACIVA
OS ASSOCIADOS TEM DESCONTOS 
ESPECIAIS PARA UTLIZAREM OS 
ESPAÇOS NA NOVA SEDE DA ACIVA

D entre as várias vantagens de ser associado 
ACIVA, destacamos a utilização dos 
espaços físicos da nossa nova sede.  

Com uma estrutura completa para atender 
seus associados, é disponibilizado acesso 
à internet gratuitamente, bem como a 
sala da diretoria e o auditório, este com 
capacidade para 30 pessoas, com TV 50”.  

Caso sua empresa não possua um local 
confortável para realização de reuniões, 
palestras, ou treinamentos, entre em contato 
conosco e agende uma data. Teremos o 
imenso prazer de oferecer nossa estrutura 
para o crescimento e capacitação do seu 
empreendimento. Ligue (24) 2453-4727 e faça 
seu agendamento.

TAXAS

• Salão de Eventos:  

Desconto  Especial para Associados
(consultar datas e horários)

• Auditório: 
Gratis para sócios efetivos 

de 2ª a 6ª feira, de 8:30h às 18h 
(agendamento prévio)

outros dias e horários sob consulta
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UNIÃO E INDÚSTRIA.
A ESTRADA DA 
INTEGRAÇÃO

ESTAÇÃO

Cultura

por Elizabeth Santos Cupello 

No dia 23 de junho de 2021, registram-se os 160 anos de inauguração 
(1861) da importante e histórica Rodovia União e Indústria, iniciada em 
1856 pelo Comendador Mariano Procópio Ferreira Lage (1821/1872), 
sob a proteção e incentivo de S. M. o Imperador D.Pedro II.

Esta estrada tornou-se um grande 
modelo. Além de ser única em seu 
tipo de tráfego, nela foi aplicada a 
mais moderna técnica construtiva 
em rodovias. Contou em sua 
inauguração com as presenças de 
SS. MM. D. Pedro II e D. Teresa 
Cristina, sua Augusta família, 
Ministros, Senadores e pessoas, 
por suas funções, ligadas à Família 
Real.

Mariano Procópio, mineiro de 
Barbacena, tão logo terminou os 
primeiros estudos, seu pai o enviou 
à Europa e aos Estados Unidos, 
para aprimorar-se no campo da 
ciência e nos avanços tecnológicos 
surgidos naqueles continentes. 

 Voltando ao Brasil pôde aplicar esses conhecimentos em um antigo 
sonho de seu pai: a construção de uma estrada de rodagem para ligar 
o litoral do Rio de Janeiro a Juiz de Fora, em Minas Gerais.  Como 
este sonho também passou a ser o seu, construiu essa estrada 
aonde aplicou conhecimentos adquiridos nos EEUU, através de uma 
descoberta de Mac Adam (escocês): uma mistura de pedra britada 
grossa e fina, saibro e água (bem mais tarde, devido à poeira, pulverizada 
com alcatrão), para o revestimento do leito de estradas, ou ruas, 
procedimento este finalizado com a compactação por meio de um 
rolo de compressão, processo denominado de “macadamização”.

Mariano, casado com a Sra. Maria Amália, era um homem inteligente e 
grande benemérito. Atuou de forma ativa na área social, econômica e 
política.  Além da construção da Estrada União e Indústria, criou uma 
Companhia Construtora de mesmo nome, com oficinas para dar apoio 
à construção da estrada.  Criou uma pioneira Escola Agrícola, União e 
Indústria, aonde hoje se localiza a 4ª Brigada de Infantaria Motorizada, em 
Juiz de Fora.  

Para a instalação desta Escola Agrícola, em 1869, Mariano contou com 
o auxílio de algumas Câmaras Municipais.  No Rio de Janeiro: Valença, 
Vassouras e Paraíba do Sul. Em Minas Gerais: Juiz de Fora, Barbacena e 
São João del-Rei.  Esse auxílio seria a manutenção de 20 alunos, dos 60 
inscritos, face à doação dos Municípios benemerentes.
Fundou uma Colônia de imigrantes alemães e uma Sociedade Promotora 
de Melhoramentos, sempre visando o desenvolvimento de Juiz de Fora. 
A respeito dos imigrantes alemães, que vieram para dar sustentação 
à construção da rodovia em suas diferentes especialidades, após o 
falecimento de Mariano Procópio em 1872, passaram a se dedicar por conta 
própria às suas diversas profissões. Este foi o processo inicial de algumas das 
inúmeras indústrias e instituições comerciais surgidas em Juiz de Fora (1853), 
quando ocupava a Presidência da Câmara, José Ribeiro de Rezende – mais 
tarde Barão de Juiz de Fora – sobrinho do Marquês de Valença. Em 1865 
Santo Antonio do Paraibuna passou a denominar-se Juiz de Fora.

A Rodovia União e Indústria, considerada à época uma vitória da engenharia 
nacional e uma das obras mais arrojadas, precisou ultrapassar vários trechos 
de difícil acesso, cortes em montanhas, além da construção de pontes e, 
principalmente, por ter sido um excelente recurso para o escoamento de 
produtos dos fazendeiros da região, em especial, o café. Para tanto foram 
abertos ramais da União e Indústria em vários trechos, nos Estados do 
Rio e de Minas, sendo que um deles atingiu o Município de Valença RJ, na 
localidade da Freguesia de Santa Teresa.  O Visconde do Rio Preto, amigo 
de Mariano Procópio, foi um dos fazendeiros que mais contribuiu para a 
melhoria desse acesso: ele se utilizava desse ramal da estrada para escoar 
parte de sua grande produção de café.  

Mariano Procópio 
Ferreira Lage

Estrada União e Indústria, à época macadamizada.
Fonte: Acervo de José Sacramento
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A União e Indústria, começando em Vila Teresa (Petrópolis) indo até Santo 
Antonio do Paraibuna (Juiz de Fora), possuía uma extensão de 24 léguas, 
cerca de 144 quilômetros.  Para vencer de carruagem toda esta distância, 
foram construídas Estações ou “Mudas”, em número de 12, para o descanso 
dos passageiros e troca dos animais de tração.  Na inauguração da estrada, 
D.Pedro II e sua comitiva pararam na Estação de Entre-Rios (Três Rios RJ) e 
foram recepcionados por populares e por autoridades, entre eles: Manoel 
Jacinto Carneiro Nogueira da Gama, o Barão de Juparanã (Valença), à época 
Comandante Superior da Guarda Nacional e seu Estado-Maior; oficiais do 
4º Corpo de Cavalaria; os do 2º Corpo de Infantaria da Guarda Nacional da 
Província do Rio de Janeiro, entre outros.

Uma dessas Estações que sobrevive até hoje é a oitava, localizada em 
Mont’Serrat.  Atualmente ela abriga o Museu Rodoviário que conta muito 
da história da Estrada União e Indústria e outras. Vale a pena ser visitado. 

A Estrada União e Indústria foi um marco essencial para o desenvolvimento 
das regiões fluminense e mineira, servindo como um elo de ligação, 
irmanando seus povos.

Os Municípios de Valença, Rio das Flores (antiga Santa Teresa de Valença) 
e a localidade de Afonso Arinos, entre outros, continuam utilizando 
aquele antigo “ramal” de ligação com a União e Indústria. O trecho que 
permaneceu intacto entre Paraibuna e Mont’Serrat, onde está localizado 
o Museu Rodoviário, ficou como um Santuário à memória do saudoso 
empreendedor Mariano Procópio, mais tarde, nomeado por Decreto de 
13/01/1869, como Diretor da Estrada de Ferro D.Pedro II, ocasião em que 
teve a visão e a oportunidade de modernizá-la, sendo responsável pelo 
assentamento dos primeiros trilhos em Minas Gerais. 

Sirvo-me desta oportunidade, para exaltar os méritos de dois filhos 
de Mariano Procópio, Frederico e Alfredo, que seguiram o exemplo 
empreendedor e de benemerência de seu pai.

Frederico Ferreira Lage dedicou-se à agricultura e pecuária, aperfeiçoando-
se nestas áreas quando estudou na Europa. Foi o introdutor da manteiga 
sem sal no Rio de Janeiro e de modernas técnicas para a criação de suínos.  
Na Fazenda Fortaleza de Sant’Ana, herdada de seu pai, foi o precursor na 
criação da raça Zebu, importando-a da Índia. Na Fazenda deu continuidade à 
produção de cereais, café e criação de gado, com vários prêmios nacionais 
e internacionais.  Frederico recebeu, também por herança, parte do amplo 
terreno em torno da residência paterna, em Juiz de Fora, construindo ali um 
palacete em estilo francês, com a maioria dos materiais vindos da Europa. 
Situa-se esta antiga residência onde hoje é a sede da 4ª Brigada de Infantaria 
Motorizada, que a mantém em perfeito estado.

Fez grandes empreendimentos em Juiz de Fora, sendo um deles o Hipódromo 
Ferreira Lage com cavalos de raça. Assim como seu pai e seu irmão Alfredo, 
dedicou-se à benemerência além de outras atividades como a fotografia e  
artes. Faleceu aos 39 anos, deixando viúva e três filhos.
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Quanto a Alfredo Ferreira Lage, fez os primeiros estudos na França. 
Ao retornar ao Brasil formou-se em Direito em São Paulo. Ainda rapaz 
construiu com seu irmão, e dirigiu, um teatro em Juiz de Fora. Como 
todos em sua família foi um grande benemérito para a cidade do Rio de 
Janeiro e de Juiz de Fora. Construiu um anexo ao palacete de seu pai, 
para guardar as obras de arte que ia adquirindo durante toda a sua vida, 
no Brasil e no exterior.

Doou à municipalidade de Juiz de Fora toda a área frontal do palacete 
paterno, incluindo um lago e todo o parque ajardinado em volta. Criou 
no palacete o Museu Mariano Procópio, doando-o à Prefeitura de Juiz 
de Fora em 1936, fundando, também, o Conselho dos Amigos do 
Museu. Foi distinguido como Diretor Perpétuo do Museu e do Conselho. 
Participou ativa e profissionalmente da vida da cidade. Foi Vereador e 
fundador de várias sociedades culturais e educacionais: um homem 
de grande prestígio. Faleceu em 27/01/1944, aos 79 anos. Por um 
desejo seu, após sua morte, foi nomeada como Diretora do Museu sua 
sobrinha-neta, a Profa. Geralda Ferreira Armond Marques, falecida em 
10/8/1980, que permaneceu na direção do Museu por 36 anos.  A Profa. 
Geralda Armond era Membro Correspondente da Academia Valenciana 
de Letras, em Valença RJ. Após o falecimento do Dr. Alfredo, a Prefeitura 
de Juiz de Fora prestou-lhe uma homenagem, dando seu nome a uma 
fundação de cultura e turismo, a FUNALFA: Fundação Alfredo Ferreira 
Lage, de grande expressão em suas atividades.

A grandeza altruística, patriótica e pioneira da construção da 
Estrada União e Indústria, não se desassocia das inúmeras ações 
empreendedoras e beneméritas dessa família tão especial, como os 
Ferreira Lage, exemplos dignificantes de cidadãos que marcaram sua 
passagem na vida de maneira exemplar e construtiva. 

Todas as lembranças das atitudes dessa família em prol de seus 
semelhantes, e suas obras físicas, permaneceram até hoje.  Alguns 
trechos da Estrada União e Indústria, que não foram retificados pela 
BR040, estão aí para reverenciarmos esse pioneiro, Comendador 
Mariano Procópio Ferreira Lage, para que a memória daquela sua 
magnífica obra não seja esquecida. 

 Antes e depois do local da “Estação nº 8”, hoje o Museu Rodoviário, em Mont’Serrat RJ

Fachada do Palacete de Mariano Procópio e  Vista do 
anexo do Museu Mariano Procópio, tendo ao fundo o 

Palacete.

   




