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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá querido leitor.  

A revista ACIVIVA desta edição de abril tem 
como matéria de capa a promoção de Dia das 
Mães denominada “ Minha Mãe é nota 1000”. A 
ACIVA vai sortear 10 vale compras de R$ 1000 
para os consumidores que fizerem as compras de 
Dia das Mães nas lojas participantes.

Confira também uma homenagem póstuma 
do jornalista Goavanni Nogueira para o amigo e 
artista Antonio Toledo. 

 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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Horário de Funcionamento da ACIVA: 
De segunda à sexta das 8h30 às 18h.
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Horário de Funcionamento da ACIVA: 
De segunda à sexta das 8h30 às 18h.
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Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da 
ACIVA parabenizam os aniversariantes 

do mês de abril. Parabéns!!!

NOVOS SÓCIOS
Unival  Escritório Associados LTDA
Rua dos Mineiros 150 - ap 101

Centro - Valença/RJ

Tel.: (24) 2453-4166
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ANUNCIE SUA EMPRESA 
AQUI. É GRATUITO!

MINHA EMPRESA EMPRESA
minha

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                         A Diretoria ACIVA
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DICAS PARA UM BOM
ATENDIMENTO

5REVISTA ACIVIVA - ABRIL 2021

PREPARAMOS ALGUMAS DICAS PARA 
VOCÊ SABER COMO MANTER O 
CLIENTE SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR.

O consumidor nunca deve sair da empresa com a 
impressão de que foi mal atendido. Sabe por que 
isso não pode acontecer?

• Quem é mal atendido vai contar a péssima impressão para 
outra pessoa
• O cliente se sente menosprezado e menos importante

Como o cliente deve se sentir?
• O ideal é que o cliente conte a experiência positiva
• O ideal é que se sinta especial
Um bom atendimento não só garante a satisfação do cliente, 
como também a sua fidelidade.

11 dicas
Dicas para manter um bom relacionamento com o seu cliente

1. Atenda bem a qualquer pessoa que se dirigir ao seu comércio. 
Para isso, esqueça seus próprios preconceitos e não forme 
impressões antecipadas e distorcidas dos clientes.

2. Cumprimente a todos com um sorriso. Esse é um modo de 
nos mostrarmos agradáveis e receptivos, o que facilita o contato 
com o cliente. Sempre que possível, chame-o pelo nome.

3. Nunca deixe uma pessoa esperando, principalmente se o 
serviço que estiver fazendo não tiver relação com o assunto 
que o cliente irá tratar. Para quem espera, um minuto torna-se 
uma eternidade. Há pessoas que aguardam por dois minutos e 
depois são capazes de dizer que esperaram por mais de dez! No 
entanto, após ter sido inicialmente atendida, a pessoa aguardará 
com mais calma, naturalmente.

4. Mesmo fora de seu setor, cumprimente a todos. Não só os 
colegas de trabalho, mas também os clientes. A gentileza não 
precisa se restringir ao setor de atuação, mas pode (e deve) 
se estender a toda a empresa. É sempre gratificante para o 
consumidor ser reconhecido e cumprimentado.

5. Faça com que o cliente se sinta bem-vindo. Trate-o como 
alguém importante para a empresa. Comentários agradáveis 
valorizam a relação, mas nunca fale além do necessário, dê 
tempo para que ele explique o que deseja.

6. Muitas vezes o cliente fica inibido diante do funcionário, por 
isso, deixe o consumidor à vontade e preste um atendimento 
eficiente, orientando-o em sua compra de maneira clara e 
educada.

7. Nunca, nunca mesmo, dê uma ordem ao cliente. Ninguém 
gosta de ouvir algo como “o senhor precisa assinar aqui”. Uma 
expressão cordial tem mais valor: “por favor, o senhor poderia 
assinar nesta linha?”.

8. Expressões negativas tendem a criar um clima negativo. O 
ideal é evitar expressões como: “não pode”, “está errado”, “não 
deve”.

9. Nas informações prestadas ao cliente, a verdade é 
extremamente importante. Mesmo sendo desagradável, é 
preferível assumir uma falha a passar ao cliente a impressão de 
que esconde informações.

10. Fique atento a qualquer reclamação, queixa ou sugestão vinda 
do cliente e encaminhe-as ao superior imediato para verificação

11. Diante de um cliente autoritário, que acha que é dono da 
verdade, tente usar toda sua habilidade para atendê-lo da melhor 
forma e para contornar qualquer mal entendido. Caso perceba 
que uma determinada situação pode piorar, procure ajuda de seu 
supervisor ou gerente.
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PALESTRAS 
MOVIMENTAM O 
MÊS DA MULHER

6 MULHER EM FOCO
Mulher 
em foco

Após a comemoração do Dia Internacional da Mulher em 8 de 
março, a ACIVA preparou uma série de palestras para valorizar o 
empreendedorismo feminino, Além do prêmio “Mulheres Inovadoras 
2020”, foram exibidas palestras ao longo do mês com importantes 
mulheres empreendedoras e profissionais que abordaram temas 
estratégicos de interesse para empreendedores e empreendedoras.

Pensar em crescimento sempre é um desafio para os empreendedores. 
Qual a melhor estratégia? Qual a melhor decisão: mudar ou não 
mudar? Investir em publicidade tradicional ou em sites e aplicativos? 
Três profissionais foram convidadas e fizeram palestras on-line no canal 
do Aciva no Youtube durante o mês da mulher em março.

Gabriela Magalhães dá dicas sobre o melhor uso de uma das mais 
importantes redes sociais do momento com a palestra “10 passos 
para ter um perfil de sucesso no Instagram e realizar vendas”. Ariane 
Abdallah aborda “Lições que podem inspirar seu negócio neste início de 
2021” e Tuilla Barros fala sobre “Empreendedorismo inovador”. 

Gabriela Magalhães 

SUCESSO NO INSTAGRAM
Gabriela destacou o uso eficaz do Instagram e que é 

preciso sempre colocar a marca em evidência. “É preciso 

pensar sempre sobre as possibilidades do Instagram. O 

e-commerce cresceu através das vendas digitais, e apesar 

do mercado ainda estar inseguro, precisamos ver que as 

vendas on-line permanecerão e irão aumentar a cada dia. 

A sua marca precisa estar lá. Organize-se e esteja lá, pois 

é lá onde o público se concentra”. Ela ainda destacou que 

é importante saber o que é o seu produto e o que ele 

pode oferecer como valor para o cliente, bem como ter 

metas de crescimento.

INOVAÇÃO PARA EMPREENDER
Tuilla Barros desenvolveu o tema “Empreendedorismo 
inovador”. Ela destacou que seu setor, o de eventos, foi 
bem afetado devido à pandemia, mas que sempre manteve 
a esperança e buscou soluções.

“Paramos, fechamos nosso negócio provisoriamente 
e vimos onde seria melhor investirmos assim que 
começou a pandemia. Vimos que o setor de serviços 
essenciais e delivery eram caminhos possíveis, e assim 
criamos a hamburgueria .  Estamos bem até hoje e temos 
até uma franquia” 
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Ariane Abdallah

LIÇÕES INSPIRADORAS
Ariane Abdallah, abordou as “Lições que podem inspirar seu 
negócio neste início de 2021”. Ela destacou o conceito que 
defende de “atitude empreendedora”. “A atitude que você tem 
na vida é o que faz o diferencial. Deve-se ter uma postura 
construtiva, propositiva, ativa em qualquer caminho que se 
escolha seguir”, destacou. Segunda ela, muitas pessoas tiveram 
que se reinventar, e isso continua até hoje. Na palestra, ela 
compartilhou diversas ideias, pensamentos e ações positivas 
de incentivo aos empreendedores. Para conhecer mais sobre as 
lições, consulte o podcast Atitude Empreendedora.

Depoimento da Vice-Presidente Solange Carvalho

 Falar sobre o mês da mulher na nossa Associação Comercial é falar de um 
mês muito rico, produtivo, cheio de conhecimentos em uma pauta voltada realmente 
para o exercício da nossa força e para que tenhamos mais coragem em continuar 
respeitando e exercendo nossa missão de empresáriasm mulheres, mães e, acima de 
tudo, pessoas muito importantes para a nossa sociedade. 
 A ACIVA fez uma programação que encantou a todos. Trouxemos mulheres 
que nos deram lições, nos trouxeram conceitos, experiências de vida, experiência de 
retomada e tudo isso nos conforta e nos faz cada vez mais acreditar da nossa força 
no mercado de trabalho.
 É muito importante que a gente continue valorizando momentos como 
estes que a ACIVA vem nos proporcionando. Tanto para o nosso crescimento pessoal, 
profissional com mulheres e principalmente mulheres empreendedoras. 
 Estou muito feliz em ter contribuído de alguma forma para que esse mês 
acontecesse de forma tão plena e tão gratificante para Valença e para nós mulheres. 

Depoimento da empresária Angélica Caulo Araújo

 Mesmo passando por este período tão atípico, a ACIVA, 
não deixou de lembrar de nós, mulheres empreendedoras de nossa 
cidade. É muito satisfatório quando somos lembradas e valorizadas, 

nos dando mais gás para seguir. Assisti todas as lives e palestras, 
que por sinal foram de muita aprendizagem e com ajuda de ótimos 

profissionais nos mostrando novas estratégias de como nos 
reinventar para novos hábitos de consumo.

 Coloquei em prática tudo que aprendi. Obrigada ACIVA

Depoimento da empresária Luciana Fort
 
 Hoje venho agradecer a ACIVA pelo presente que nos proporcionou no 
mês me Março, mês das mulheres, com grandiosas palestras com conteúdos de 
muita importância, principalmente para nós empreendedoras e empresárias que nesse 
momento tão delicado que estamos vivenciando, veio para nos fortalecer, veio nos 
dar uma luz e mostrar que é possível passar por toda essa turbulência usando nossa 
criatividade, nossa capacidade. 
 Com certeza, de todas as palestras que assisti consegui trazer algo para o 
restaurante; Inclusive estamos fazendo o nosso cardápio virtual que está sendo bem 
positivo, estamos conseguindo atrair novos clientes. Eles ficam com “água na boca” de 
ver nossa variedade e qualidade no cardápio que todos os dias criamos, sem contar que 
esperam a nossa mesa temática do dia, onde todos os dias fazemos uma comida típica. 

A empreendedora fechou temporariamente seu negócio de 
aluguel de roupas e vestidos de festas e, depois de quinze 
dias, criou um delivery de hambúrgueres e trouxe até os 
funcionários do negócio anterior. “Hoje a hamburgueria 
caminha sozinha a todo vapor”, destacou.
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A partir do dia 29 de abril 
começa a promoção da ACIVA

“MINHA MÃE É NOTA 1000” 

A ACIVA vai sortear 10 Vale-Compras de 
1000 reais para você presentear a sua 

mãe nesta data tão especial. 
 

E para participar é fácil: Faça suas 
compras do Dia das Mães nas  

LOJAS PARTICIPANTES, receba um 
cupom e coloque na urna, localizada no 

hall de entrada da sede da ACIVA.  
 

Pronto. Você está concorrendo a  
10 Vale-Compras no valor de  

R$ 1000 reais cada. 
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ALTO ASTRAL BOUTIQUE

FUTURA INFORMÁTICA

PASSARELA CALÇADOS

DIFASE

MAGELA’S

STRAVAGANCE BOUTIQUE

CIA DO LIVRO

LAPAV

QUITANDA MONTE D’OURO

DUGYSA

MÓVEIS BOM PASTOR

VALE LUZ 

ANA PAULA LASNOX   
ESTÉTICA 

G V 1 EPIs

PENÉLOPE

DIVINO MAT. CONSTRUÇÃO

CIDA SARUBI

STUDIO IVETE FIUZA

CLARA LUZ 

LOLLA DECORAÇÕES

REAL EMBALEGENS

ESPAÇO CLAUDIA BASTOS

MÓVEIS CARDOSO

VIA EXPRESSA BOUTIQUE

CASA ABRAHÃO

INVICTUS

PETIT MARCHÊ

DOCE LAR

MENINAS CHIC’S

TABET CORRETORA

CLARO VALENÇA

LUCIANA MODAS E 
PRESENTES

SANFER JEANS

ESTACIONAMENTO CARRÃO

O ARMAZÉM

VIA Z CALÇADOS

CENTER PÃES

LABORATÓRIO
MARQUÊS DE VALENÇA

PROMENADE

DROGARIA ULTRAPOPULAR

MONTE BEER

TOQUE MÁGICO

DE BEM COM A VIDA

LUMMAN CALÇADOS

SPORT & CIA

FOCUS INFORMÁTICA

ÓTICA ESMERALDA
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10 ESPAÇO DO EMPREENDEDOR

CAIXA RURAL. 
UM CLUBE DE 
ASSINATURA BEM 
DIFERENTE
VALENCIANOS CRIAM CLUBE 
DE ASSINATURA QUE UNE A 
HISTÓRIA DO VALE DO CAFÉ À 
GASTRONOMIA LOCAL

espaço do
EMPREENDEDOR

O projeto tem como objetivo levar 
a todo o Brasil produtos rurais e 
artesanais, feitos por pequenos 
produtores

O casal de valencianos Marcelo Ribeiro e Lívia Mouffron 
decidiu investir num modelo de negócio diferente e que está 
em crescimento no mundo inteiro: os clubes de assinatura. 
Juntos eles criaram a Caixa Rural, um clube que une história 
à gastronomia, levando a todo o Brasil os sabores rurais e 
artesanais feitos por pequenos produtores locais. No ano de 
2021, o foco será o Vale do Café. 

À frente do Empório Rural Valença, uma loja familiar de 
produtos da região, os dois viram na pandemia a necessidade 
de se adaptar e buscar novos caminhos para o futuro do 
negócio. Tendo o desejo de começar as vendas online, foram 
pesquisar os possíveis modelos e investimentos. Descobriram 
que os clubes de assinatura estavam em alta e não tiveram 
dúvida de que aquele seria o novo empreendimento deles. 

“A gente não queria um e-commerce tradicional, onde a 
pessoa abre o site e seleciona o produto que quer comprar. 
O que fazemos na loja física é proporcionar às pessoas uma 
experiência da nossa região. Então, sempre que recebemos 
alguém na loja, contamos a história dos produtos, explicamos 
sobre a origem, a produção e os produtores. E foi isso que nós 
tentamos levar também para o clube de assinaturas”, contou 
Marcelo.

Os assinantes da Caixa Rural recebem mensalmente em casa uma 
kit com quatro a cinco produtos, podendo ser doces, geleias, 
antepastos, cervejas, cachaças, conservas, queijos e muito mais. 
Sempre acompanhados de flyers contando a história das cidades, 
dos produtos e dos produtores. Além disso, os assinantes 
receberão brindes exclusivos, sempre relacionados ao tema da 
Caixa Rural e ao trabalho de divulgação local realizado por ela.

Marcelo Ribeiro e Lívia Mouffron 
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A Caixa Rural está no Instagram: @caixarural. Lá é possível 
encontrar todas as informações sobre o clube, assim como 
conhecer os planos e valores disponíveis.

COMO FUNCIONA UM CLUBE DE ASSINATURA?

Clube de assinatura é um modelo de negócio no qual os 
produtos são comercializados de forma periódica. O assinante 
adquire um pacote, paga um valor fixo (que normalmente é 
mensal) e desfruta dos benefícios pelo período contratado. É 
como assinar um pacote de TV, internet ou plataformas como 
a Netflix e o Spotify. Grande parte dos clubes de assinatura 
aposta em produtos físicos de um determinado nicho. O 
modelo se adequou perfeitamente às exigências impostas pela 
pandemia, pois as pessoas recebem em casa seus produtos 
preferidos, evitando aglomerações.

Entre os segmentos que mais têm recebido a atenção dos 
empreendedores e assinantes estão livros, bebidas, alimentos, 
beleza e pet. Normalmente, os clubes trabalham com planos e 
os mais tradicionais são os mensais, semestrais e anuais. Além 
disso, é comum oferecer um plano avulso, para experimentar 
o clube. Quanto maior o tempo de fidelidade do assinante, 
menor será o valor pago pelo plano.

CRESCIMENTO DO SETOR DURANTE A PANDEMIA

O aumento do investimento em clubes de assinatura é tendência 
no mundo inteiro. No Brasil, o setor teve um grande crescimento 
durante a pandemia da covid-19. Segundo a Betalabs, empresa de 
tecnologia especializada em soluções para comércio eletrônico, 
o país registrou em 2020 um aumento de 60% no setor, em 
relação a 2019. Neste período, foram lançados 800 novos 
clubes, com uma média de 605 novos clientes diários. 
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ALUGUEL NA 
PANDEMIA
NEGOCIAÇÃO DE REAJUSTE DO 
ALUGUEL NA PANDEMIA E DEPOIS 
QUE ELA ACABAR

espaço do
EMPREENDEDOR

O pagamento do aluguel imobiliário está entre os maiores problemas de 
quem viu a renda ser afetada pela pandemia. Especialmente agora, um 
ano depois, quando chega a hora da renovação e, consequentemente, 
da aplicação do reajuste anual previsto nos contratos.

A melhor forma de se lidar com essa questão é renegociando valores 
e prazos. Essa iniciativa pode ser vantajosa tanto para locadores 
quanto para locatários, pois alivia inquilinos com as contas apertadas e 
permite que proprietários de imóveis – que muitas vezes têm o aluguel 
como receita principal – evitem uma rescisão e fiquem sem receber.

Como funciona?
Reajuste

Até 1964, quando foi promulgada a Lei do Inquilinato, não existia 
previsão legal para a recomposição de perdas inflacionárias. Com o 
tempo, o principal indexador econômico dos contratos de aluguel e 
de prestação de serviços passou a ser o IGP-M (Índice Geral de Preços 
- Mercado), usado também como parâmetro para outras precificações. 
Divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE), ele é o indicador mensal do nível de 
atividade econômica do país.

Por que o IGP-M? 
Há algum índice mais favorável ao locador?

O IGP-M registra a inflação com base na análise de preços de itens que 
vão desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços 
finais, incluindo toda a população nacional, porém, sem distinção de 
nível de renda. Eles são formados por três índices próprios: IPA, com 
60%; IPC, com 30%; e INCC, com 10%. O IPA – Índice de Preços ao 
Produtor Amplo – é influenciado pelo câmbio e os preços de matérias 
primas como o petróleo, o café e a soja. Por isso, conclui-se que 
a composição do IGP-M não guarda uma relação com o valor dos 
aluguéis que justifique a sua adoção inquestionável para a fixação dos 
reajustes, além de não representar a real inflação do período à luz das 
atividades exercidas pelo requerente.

O IPCA – também comumente utilizado nos contratos de aluguéis –, ao 
contrário, mede a inflação a partir de um conjunto de produtos e serviços 
comercializados no varejo, relacionados ao consumo pessoal das famílias 
com renda entre 1 e 40 salários mínimos. Em outras palavras, reajustar 
aluguéis tendo o IGP-M como patamar foge à normalidade, pois este 
deveria ser usado apenas em casos extraordinários. 

Infl uenciam, em média, o cálculo do IPCA:

• Alimentação: 25,21%
• Transportes e comunicação: 18,77%
• Despesas pessoais: 15,68%
• Vestuário: 12,49%
• Habitação: 10,91%
• Saúde e cuidados pessoais: 8,85%
• Artigos de residência: 8,09%

Além disso, a pandemia do coronavírus e seus desdobramentos 
devastadores sobre a economia forçaram uma disparada do 
índice, que atingiu uma variação positiva de 24,51%, determinando, 
de forma totalmente irreal e economicamente inviável – 
principalmente para as pequenas e microempresas –, a incidência 
automática do percentual sobre os novos períodos de aluguel.

Além de apresentarem argumentos, como queda no 
faturamento, as tratativas por melhores preços de aluguel 
ganham força com argumentos que visam propor a troca do 
balizador de reajuste por uma regra mais justa e sintonizada 
com a realidade. Por exemplo, a revisão dos contratos de 
locação com a finalidade de substituir o IGP-M por outro índice, 
como o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

O que fazer, então?
Renegociar e realizar conciliações. Lembramos que o Código 
Civil traz fundamentos para a renegociação ante à possibilidade 
de enquadramento da pandemia como caso fortuito/de força 
maior (art. 393), ou seja, um fato imprevisível e inevitável. 

Um estudo dos Impactos da pandemia do coronavírus nos 
pequenos negócios aponta o principal sinal de alerta: a queda no 
faturamento mensal da imensa maioria das empresas. Por tudo 
isso, recomenda-se a revisão dos contratos de locação com a 
finalidade de se substituir o IGP-M por outro índice que retrate 
melhor a situação econômica brasileira. Pautada na Teoria da 
Imprevisão, que leva em conta fatos de força maior capazes 
de ensejar uma quebra de acordo firmado, a renegociação dos 
contratos de locação é o caminho mais indicado, considerando-
se os princípios da boa fé e lealdade processual e, sobretudo, o 
bom senso e a solidariedade das partes envolvidas. 

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

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

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

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

TAXAS

• Salão de Eventos:  

Desconto  Especial para Associados
(consultar datas e horários)

• Auditório:
Gratis para sócios efetivos 

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

outros dias e horários sob consulta
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ANTONIO TOLEDO: 
NATUREZA QUE 
ENCANTA E LIBERTA

ESTAÇÃO

Cultura

por Giovanni Nogueira

Antonio Toledo (in memorian)

“Sempre retrato a natureza, pois 
acredito que tenho uma ótima 

conexão com a mesma”

VENCEDOR DO 1º LUGAR EM CONCURSO NA ITÁLIA , 
ARTISTA VIVIA MOMENTO ÚNICO EM SUA CARREIRA

Até poucos dia antes desta publicção, o jornalista Giovanni 

Nogueira havia preparado uma l inda matéria sobre o artista 

valenciano Antonio Toledo. Por um atalho do destino o 

artista nos despediu “antes do combinado” e partiu para os 

braços de Deus.  Desta forma, a revista ACIVIVA publica, 

em forma de homengagem, a matéria que o seu grande 

amigo fez para um artista ma is que merecedor.

Nunca foi tão pertinente nosso mergulho à natureza. 

Olhar o belo ao nosso redor. Pássaros, árvores, flores. 

Chuvas, nuvens. Simplicidades do campo. Paisagens rurais . 

Luzes refletidas em r ios e lagos. Parar e s implesmente 

observar tons de casarões históricos. Fazendas, pontos 

turísticos. Viagens temporais .  Sentir o reflexo do belo em 

nós mesmos. Nos refugiar, fugir um pouco da angustiante 

realidade que tarda e resiste em passar.

Esses são alguns dos muitos sentimentos presentes na arte 
de Antonio Toledo. De Valença, o artista já partic ipou de 
diversas mostras e exposições, incluindo a galeria da TV 
Rio Sul e o projeto local Arte no Muro. Tem suas obras 
espalhadas pelo Brasil e até na França no acervo da Dra. 
Doralice Myer.

NATURALMENTE BELO
Antonio Toledo ressalta que a natureza é onde encontra 
inspiração e mais do que nunca vive um momento único em 
sua carreira. Vive de sua arte, imerso em suas obras.  
“Sempre me identifiquei com as artes e a natureza. Me 
recordo de tempos que sempre estava a desenhar, seja 
com lápis ou caneta na parede como a maioria da cr ianças. 
Quando não os tinha, desenhava com tijolos, telhas e o 

que fosse um recurso para desenhar”, lembra.
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RETROSPECTIVA

Em 1992 estudou p inturas com o art i sta gráfico valenc iano José de 
Souza ,  o Juca .  “Depois  de um tempo ele ve io a  nos de ixar  e part i r  desse 
momento apesar  de muitas  d ificuldades me torne i  autod idata” .  Em 2001 
conqu istou o pr ime i ro lugar  no concurso de p intura na Itál ia  com o tema: 
“Carab ine i ros ,  a  Luz do Mundo” ,  e  poster iormente trabalhou em uma 
empresa comerc ial  durante 19 anos .

“Mesmo ass im não des ist i ,  não pare i  de estudar  e nem de produz i r . 
Gostar ia  de d izer  para quem está começando a não des ist i r .  Métodos 
e técn icas fazem com que qualquer um seja um art ista .  Todos somos 
capazes .  O caminho é longo,  a  batalha é árdua ,  mas a  recompensa é 
grat ificante ! ” ,  sorr i ,  fel iz ,  o art i sta .
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