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EDITORIAL
Olá querido leitor.
Neste

mês

de

AGOSTO,

voltamos

a

disponibilizar nossa revista em formato impresso.
Confira como foi a ACIVA LIVE SHOW, um festival
de lives para aquecer as vendas do comércio local.
Também 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!

EXPEDIENTE
Esta é uma publicação da ACIVA
Associação Comercial e Industrial de Valença-RJ
Produção Executiva e Projeto Gráfico
ACIVA e YellowBird Marketing & Design
Tiragem: 1000 exemplares
Impressão: Gráfica Duboc

Horário de Funcionamento da ACIVA:
De segunda à sexta das 9h às 17h.

NOVOS SÓCIOS
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Draper comercio Presentes e Acessórios Ltda - Lolla
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MINHA EMPRESA
Conheça o Auto Posto Vale Verde
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ACIVA PROMOCIONAL
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Multi Protec Ltda
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ESTAÇÃO CULTURA
Histórias do Vale do Café por Professor Antônio Carlos da Silva
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Valenciana Comercio de Ferragens
Ferramentas e Materiais Eletricos Ltda - Clara Luz
Av. Nilo Peçanha, 541 loja A - Valença-RJ - Tel.: 2453-6432
SICREDI - Agência Sicredi em Valença
Rua Raphael Jannuzzi, nº 45, Centro

Aniversariantes de Agosto
Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da ACIVA parabenizam os aniversariantes do mês de AGOSTO. Parabéns!!!

01
02– Juliana Machado Neri – Dugysa
03
03– Joaquim da Silva Mancebo – Mercadinho Francisquinha
Marisa R M Martinelli – M M Odontologia
04
04– Robézio Pierre Bastos – Miliartes

18
18– Eduardo de Carvalho – Hotel Palmeira Imperial e Diretor ACIVA
Paulo Cesar Avila Duboc – Grafica Duboc
Gil Vicente Marques Simões – GV1
Wallace de Paula Delgado - Valeluz

05
05– Paulo Henrique de Medeiros Miguel – Focus Informatica

19
19– Ana Carolina A. Vieira Valle – Magela’s

06– Alexandre Morais – BRVAL
06

20– Rute de Oliveira – Power Light
20

Nilda Sertório da Silva – Frigideira
10
10– Maria Carolina de Freitas Carvalho – Passo a Passo

Eduardo Alves Bastos – Eduardo Bastos Imóveis
Wilson Costa David Junior – Auto Posto Valença

11
11 – Mario Luiz de Mello Correa – Bramil
Janaina Siqueira Paes – Escritório Advocacia

21– Jorge Rodrigues da Silva Sobrinho
21

12
12–Paulo Fernando de Oliveira – Est. Carrão e Diretor ACIVA

23– Ricardo Juvenil de Carvalho – Pion G Plus/Multi Protec
23

Marcos Alves Nogueira – Clara Luz
13
13– Luiza E. Mattos – Bahaal Calçados
Fernanda Cristina Garcia – M G Consultoria
14– Carlos Eduardo da Silva Belmonte – Colégio LAF
14
16– Tarcila de Santa’Anna Pinto – Loves Motel
16

Eduardo Garcia Natal – Excellence Clinic
Wallace Maria Dotto Breves – Posto Cristal
17
17– Sebastião de Carvalho Teixeira – Sercol Empréstimos

Bruna dos Santos Silva - Montebeer

27– Jayme Medeiros Dias – Contabilidade Dias
27

Elio Vinicio de Carvalho – Casa Carvalho
Ajax Vasconcellos – Clube dos Coroados
Franciane Efigenio – Quitanda Monte Douro
29– Anderson Fagundes Coutinho - Adima
29

31
31– Arina Maria Bastos – Padaria Pão Quente
Nelito Raimundo Vieira – Droga Mais/Drogaria Mais Saúde
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MINHA EMPRESA

AUTOPOSTO
VALE VERDE
ATENDIMENTO E QUALIDADE QUE
FAZEM A DIFERENÇA

A

coluna Minha Empresa deste mês reprisa
uma matéria da edição de março, que
não foi impressa por decorrência da
pandemia. Achamos justa a sua publicação, já
que agora a revista volta a ser impressa. Visitamos
o Posto Vale Verde, do empresário Conrado de
Carvalho Gomes da Silva, que se encontra à
frente do empreendimento desde 2007. O Posto
Vale Verde é mais conhecido na cidade como
Ipiranga do Barroso, por estar localizado em um
dos melhores pontos comerciais da cidade, no
Bairro Barroso.
Conrado e seu saudoso pai, Pedro Gomes
da Silva Neto, desde que assumiram o negócio,
mudaram totalmente a forma de abordagem ao
usuário, oferecendo-lhe atendimento diferenciado
e atenção especial. “Nossa ideia foi dar mais
atenção ao bom atendimento e isso é perceptível
pela satisfação demonstrada por nossos
clientes”, conta Conrado.
O posto conta hoje com 6 funcionários e
possui uma estrutura completa para troca de
óleo; instalações completas para lavar carros e
motos e, em breve, será inaugurada uma loja de
conveniência, com muitas novidades, entre elas
um telão para transmissão de jogos. “A ideia é
fazer com que a loja de conveniência seja um
ponto de encontro e proporcione um ambiente
descontraído e aconchegante aos clientes,
enquanto aguardam a liberação de seu veículo
que está no lavador”, relata o empresário.
São várias as vantagens que o Posto Vale Verde
oferece além da qualidade dos combustíveis.
Segundo o proprietário, o cliente encontra a
melhor relação custo/benefício ao abastecer seu
veículo ou sua frota no posto, visto que, através
do aplicativo “Abastece aí”, da bandeira Ipiranga,
um desconto de 5% (cinco por cento) é oferecido
ao usuário, em relação a qualquer abastecimento,
fazendo com que o valor final do preço dos
combustíveis, na bomba, seja o menor da cidade.
Isso tudo com total transparência, pois a análise
dos combustíveis é feita periodicamente no
próprio posto, proporcionando mais confiança
e preço justo.
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O posto conta, também, com um Programa
de Fidelidade, por meio do qual fica concedida,
gratuitamente, aos seus usuários uma lavada do
seu veículo ao completar 10 (dez) abastecimentos
consecutivos. Esse Programa de Fidelidade tem
agradado muito aos consumidores. Também são
oferecidos descontos especiais para taxistas, além do
delicioso cafezinho servido todas as manhãs, como
cortesia do proprietário.
Conrado ainda nos conta que o Posto Vale Verde
oferece planos personalizados para empresas,
pequenas ou grandes, com vantagens comerciais
excelentes, seja na venda de combustíveis, venda/
troca de óleo ou uso do lavador. Entre em contato
pelo telefone (24) 2453-5820 e faça uma cotação.
A ACIVA parabeniza o empreendedor Conrado e
agradece a parceria do Posto Vale Verde que, há 13
anos, se tornou nosso associado. Para quem não sabe,
o antigo Ipiranga do Barroso, fica na Rua do Barroso,
281. Abasteça e perceba a diferença.

FESTIVAL DE LIVES PARA AJUDAR
LOJISTAS NA RETOMADA DO COMÉRCIO
É UMA DAS APOSTAS DA ACIVA
Foram dois dias - 06 e 07 de agosto – que, em apenas uma
hora e meia no ar pelas redes sociais, nossos Associados
demonstraram garra e desenvoltura, valorizando ainda mais
o espaço criado pelo projeto ACIVA Live Show e garantindo
sucesso total de vendas.
Gincanas, brindes, sorteios, parcerias entre lojas e muita
animação deram um tom de festa nesses dois dias. O
presidente da Aciva Luiz Henrique Magalhães, que também
esteve capitaneando sua equipe nas Lives de suas lojas,
agradeceu a todos os associados e, também, à sua diretoria,
aos conselheiros e quadro de colaboradores pelo esforço
dispendido para que o projeto acontecesse.
Segundo ele, o projeto surge como mais uma ferramenta para
ajudar clientes e parceiros a atravessarem a crise gerada pelo
novo coronavírus. Com foco direto nas vendas, o Festival de
Lives veio com o objetivo de inspirar e motivar os lojistas na
retomada das atividades pós-quarentena. O formato ainda
traz a oportunidade ímpar de se conectar com o seu público,
gerando proximidade e confiança.

A pandemia do Coronavírus trouxe a necessidade urgente de
inovação, exigindo que as empresas se reinventem para que
não tenham prejuízos irreparáveis. A ordem de fechar total
ou parcialmente as lojas levou boa parte dos comerciantes
a questionarem o seu modelo de negócio. Além disso, com
o isolamento social seguido por diversas pessoas, a clientela
de vários negócios desapareceu das lojas presenciais, ao
mesmo tempo em que vários estabelecimentos precisaram
ser fechados.
Seguindo os esforços conjuntos para mitigar o impacto
da Covid-19 e, ao mesmo tempo, atenta aos imperativos
e demandas de seus associados, a ACIVA vem buscando
informar, conscientizar e fornecer instrumentos para que as
empresas reajam, adaptando-se ao novo cenário, para garantir
a sobrevivência nesse Novo Normal.
O evento ainda contou com o impulso da propaganda
encenada por Ciro Bottini, considerado o melhor e mais
famoso vendedor da atualidade no Brasil
Aguardem, que mais novidades como esta, ainda estão por vir.

DEPOIMENTOS:

Gostaria de parabenizar a Aciva pela iniciativa de
proporcionar aos empresários e consumidores valencianos
essa live simultânea. Acredito que nesse período de
pandemia essa tenha sido a melhor maneira de levar nossos
produtos ao público. Nós da Alto Astral estamos muito
satisfeitos com o resultado obtido.

Gostaria de parabenizar ações como esta da ACIVA
que agrega valor enorme ao comércio local. Foi um
envento de grande valia. Acredito que todo esse
investimento em marketing foi de suma importancia
para ajudar os empresários neste momento tão
conturbado que estamos passando.

Patricia - Loja Alto Astral

Agradecemos todas as empresas que
acreditaram em nossa campanha:

David - Loja Invictus
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EMPREENDEDOR

O PODER DAS
PARCERIAS
UMA TENDÊNCIA DE NEGÓCIOS
A SER SEGUIDA

T

ecnologias recentes – desde inovações
em mobilidade até big data e inteligência
artificial – estão possibilitando experiências
mais personalizadas em novos contextos. Em
quase todos os mercados verticais e regionais, a
tecnologia está criando pontos de contato mais
adequados, seguros e atraentes entre empresas
e clientes.

Mais importante ainda: assumir uma
mentalidade voltada para a parceria em primeiro
lugar requer que a empresa reexamine e
desestruture suas práticas tradicionais, além de
repensar sua antiga forma de operar.
Isso começa por uma visão delas mesmas
e de seus setores tanto “de fora para dentro”

E esse tipo de disrupção não
cria somente novas oportunidades,
mas mudanças importantes no
comportamento e nas expectativas
do consumidor. A migração para o
digital e o móvel criou oportunidades
para todos.

Somente nos últimos 20 meses,
o PayPal estabeleceu mais de duas
dezenas de parcerias estratégicas
pelo mundo, como, por exemplo,
com grandes varejistas e empresas de
tecnologia para a aceitação do PayPal
como meio de pagamento nos seus sites
de comércio eletrônico e aplicativos
para dispositivos móveis. Também
fizemos parcerias com importantes
organizações do setor social para que
aceitassem o PayPal como meio de
pagamento para doações. Tivemos um
tremendo aprendizado, ao longo do
caminho, sobre nossos clientes, nossos
parceiros, nosso setor e, sobretudo, nós
mesmos.

Além disso, também gerou uma
demanda por produtos e serviços
mais personalizados. Os consumidores
querem mais controle sobre suas
experiências – são avessos a limitações
e valorizam o poder de escolha.
Maximizar
as
oportunidades
apresentadas pela economia digital, e
também se manter a par dos padrões
do cliente (que podem mudar da noite
para o dia), requer uma mudança de estratégia
fundamental. Um caminho? Trabalhar em
parceria para preparar nossas empresas para a
próxima onda de transformação e oportunidade,
e produzir inovações que possam ser escaláveis.
O trabalho em parceria começa com as duas
partes entendendo e valorizando os pontos
fortes exclusivos e as vantagens competitivas
uma da outra. Poucas empresas fazem isso
bem, mas aquelas que fazem se beneficiam
enormemente da força que as parcerias podem
trazer. Formar parcerias promove plataformas
e produtos em novos mercados, expõe marcas
a novas clientelas e permite que as empresas
superem as barreiras tradicionais da expansão
e escalem usando as competências centrais de
cada parceiro.

Isto é particularmente verdadeiro com
plataformas digitais, em que os limites entre
serviços e concorrentes podem ser menos
claros. É fundamental que cada parte defina
expressamente uma área prioritária. Isso dá a
cada empresa a confiança de que suas atividades
principais não estão ameaçadas, e destacará,
com mais clareza, o espaço em branco
que existe dentro do setor.

(qual é nossa oportunidade de mercado e qual
é a melhor maneira de maximizá-la?), como
“de dentro para fora” (quais são os nossos
pontos fortes e fracos no mercado atual e
como aprofundamos o que nos torna especiais
enquanto preenchemos as lacunas do nosso
negócio?).
Também força uma empresa a olhar para si
mesma e se perguntar: o que representamos e
por que estamos aqui?São perguntas difíceis
de responder. E que podem levar a discussões
internas desafiadoras sobre o passado, o presente
e o futuro. Também forçam o reconhecimento
de que seu setor não é mais um jogo de soma
zero, e que o foco precisa estar em fazer o bolo
crescer, não somente o seu pedaço.

No complicado clima geopolítico atual,
inclusão, conectividade e colaboração são ainda
mais vitais. Enquanto nos preparamos para as
mudanças inevitáveis que ainda estão por vir e
para a complexidade dos desafios globais diante
de nós, o espírito de colaboração e a posição da
comunidade empresarial (com visão de futuro
para estabelecer parcerias estratégicas) serão
essenciais para desenvolver soluções escaláveis
e, principalmente, gerar impacto social.
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ACIVA
SERVIÇOS

ACIVA SERVIÇOS

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

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.

TAXAS
• Salão de Eventos:

Desconto Especial para
Associados
(consultar datas e horários)
• Auditório: Grátis para sócios
(mediante agendamento prévio)

ESTAÇÃO
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ESTAÇÃO CULTURA

UMA FESTA DA
GLÓRIA HISTÓRICA

Cultura

Acompanhar a programação religiosa, encontrar os amigos e
confraternizar. Estes são apenas alguns dos momentos que
a tradicional Festas de Nossa Senhora de Glória proporciona
há 184 edições aos milhares de valencianos, que já nascem
amando este evento. Assim como diversas outras datas
comemorativas, em 2020 foi necessário adaptar e até
virtualizar.
Não houve aquela famosa aglomeração na escadaria da
Catedral, o parquinho no Colégio Sagrado Coração de
Jesus, o Trenzinho passeando pelas ruas da cidade ou o
cheiro de comida que toma conta dos arredores da Matriz.
Não teve o encontro ocasional com os amigos e familiares
que não encontramos há anos, nem aquela tarde em família,
passeando com as crianças, passando de barraca em barraca
para ver o que há de novo e até mesmo o que há de “velho”
e faz parte da tradição.
As celebrações religiosas aconteceram de forma virtual,
com as missas de novenas e uma carreata levou dezenas de
carros às ruas de Valença, todas transmitidas pelas redes
sociais da Catedral. Fatos que mostram que viver a Festa da
Glória é algo muito maior do que imaginamos.

O ano de 2020 entrará para a história do mundo inteiro. Mas,
para o valenciano, em especial, ficará marcado com o ano
de uma Festa da Glória diferente: em casa, pelo celular ou
computador, apenas com a programação religiosa e deixando
uma grande saudade da programação festiva.
Talvez para fazer da 185ª edição também histórica, sendo
aquela do reencontro com todos elementos que fazem desta
tradicional comemoração uma das maiores da região e do
estado do Rio de Janeiro.
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ESTAÇÃO CULTURA

Cultura

HISTÓRIAS DO VALE DO CAFÉ:
CONHEÇA UM POUCO MAIS
SOBRE A NOSSA REGIÃO!
Um projeto que nasceu de um vídeo simples, sem edição, mas que
teve muita repercussão, visualizações e muitos comentários. Assim
surgiu o Histórias do Vale do Café: um projeto que conta um pouco
sobre a história do Brasil, com ênfase na nossa região, no século XIX.
O responsável é o professor e maestro Antônio Carlos da Silva.
Nascido em Juiz de Fora, mas criado em Valença e no Rio de Janeiro,
o professor possui graduação, especialização, mestrado, doutorado
e pós-doutorado em História. Suas pesquisas sempre estiveram
ligadas à região. Apesar do vasto currículo, que lhe traz grande
alegria, ele relata uma frustração: o conteúdo de altíssimo nível
produzido pelos historiadores não chegar ao público, que costuma
consumir histórias de baixa qualidade.
O projeto Histórias do Vale do Café é fruto de muito empenho
em mudar tal realidade e os resultados já estão sendo colhidos.
“O Projeto Histórias do Vale do Café nasceu de um vídeo que fiz
falando sobre o Palacete do Visconde, onde hoje funciona o Colégio
Theodorico Fonseca. O vídeo foi feito pelo celular e sem qualquer
tipo de edição.
Me surpreendi com tamanha visualização e o número de
compartilhamentos. Decidi fazer um outro vídeo falando sobre
a chegada do café na nossa região. Para minha surpresa, o vídeo
alcançou mais de 30 mil visualizações”, relatou.
Com o reconhecimento pelo trabalho surgindo, professor Antônio
Carlos decidiu dar continuidade às gravações, sempre utilizando o
próprio celular para captar e editar.
Hoje, seus vídeos passam conhecimento a pessoas no Brasil e no
exterior, com um grande número de visualizações em Portugal.
Além de diversos convites para entrevistas em rádios e para realizar
palestras para diversos públicos. “Nossa abordagem é bem clara e
objetiva trazendo ao público informações relevantes e curiosidades
sobre a nossa história”, disse o professor.

Me surpreendi com tamanha
visualização e o número de
compartilhamentos.

Professor Antônio Carlos da Silva
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História como ferramenta para o
presente e futuro
Sobre a falta de conhecimento histórico, professor
Antônio Carlos aponta que o problema é de âmbito
nacional. Segundo ele, a história do Brasil possui muitas
lendas fabricadas com a intenção de enganar o povo e
construir falsos heróis e vilões. Mas ele acredita que a
Educação é uma arma para combater esse problema.
“Estudar nossa história nos faz refletir, analisar, criticar e
entender o cenário em que vivemos”, contou o professor,
que completou: “Não trabalhamos com “verdades”, pois
essas são absolutas. Nós trabalhamos com certezas, pois
essas são baseadas em pesquisas sérias e profundas”.
Segundo o historiador, a intenção nunca é fechar questões
sobre o assunto, mas que seja criado um espaço para que
as pessoas tenham algum espaço para saber um pouco
mais sobre Valença e Região. Ele espera que o Histórias
do Vale do Café inspire outros projetos, o que pode
consolidar a história da região como um grande produto
turístico, associado a outros atrativos como festivais de
música, gastronomia e afins.

Como assistir?
Para conhecer quem quer conhecer o projeto e o trabalho do professor
Antônio Carlos, basta acessar o canal Professor Antônio Carlos da Silva,
no YouTube. Além disso, em setembro, ele começará a lançar uma série
de livros sobre história da região. Livros pequenos, de linguagem e preço
acessíveis. Alguns, em parceria com ex-alunos e outros historiadores
da Região. Mais uma iniciativa que oferece conteúdo de qualidade para
conhecer um pouco mais sobre a nossa história!

