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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá querido leitor.  
Neste novo ano que se inicia, desejamos muita 

saúde e paz para todos. Como matéria de capa, 
divulgamos a ganhadora do sorteio do automóvel 
Fiat Mobi Zero KM da promoção de natal da ACIVA.

A revista ACIVIVA desta edição de janeiro traz 
matérias de conteúdo bem diferenciado. Todos os 
meses divulgamos novas parcerias, matérias de 
interesse empresarial,  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. 
Aproveitamos para desejar a todos um Feliz Natal 
e um 2021 cheio de realizações e conquistas, tanto 
pessoais como profissionais. Nos acompanhe nas 
redes sociais. Estamos no facebook e instagram. 
Outras informações da ACIVA e a versão digital 
dessa revista você encontra no nosso website. 

Acesse:  www.acivarj.com.br 
Boa leitura!  
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MINHA EMPRESA

SÁUDE EM DESTAQUE

Conheça a Mais Optica. 

Cuidados com a saúde no verão

MULHER EM FOCO
Moda Sustentável. Entenda o que é.

ESPAÇO DO EMPREENDEDOR
Tecnologia da Informação no Agronegócio

ESPAÇO DO EMPREENDEDOR
Dicas sustentáveis para praticar em sua empresa

Aniversariantes de Janeiro

01 – Carlos Alberto Mattos Ferreira – Massas Pertutina
         Thamyse Carvalho dos Santos - Kioske
02 –  Tania de Moraes Machado – Hotel Palmeira Imperial
04 – Romualdo de Oliveira Lima – Ótica Esmeralda
05 –  Maria Celia Landim Ferreira – Ferreira e Landim         
06 – Jorge Thomé Neto – La Maison Decor
         José Aloysio Affonso – Love´s Motel
          Norma do Rosário Oliveira - Hidromar
07 – Juliana Novaes Tabet - Construserra
08 – Sabrina Morais Cavalcanti – Valença Grill
         Vinicius G. Pimentel – Casa do Parafuso
09 – Luiz Enrique Martinelli – Contabilidade Martinelli 
        Fatima A. Pellegrini – F A Pellegrini Estacionamento         
10 – Aloysio José M da C Breves Beiler – Clara Luz
11 – Glauco Aiex Correa – Annelisie Calçados
12 – Wellington Conceição Elias – WCE Factoring e Conselheiro ACIVA
13 – Carla Cristina Dias Reis M. Copy – Valenciana Empreendimentos
15 – Mariléia Magalhães Serrinha Palermo– Palermendes
 16 - Edmara A de Souza L. Escrivani – Cinderela
         Willian Malafaia de Aquino Matos – WJW Amigos da Construção

20 – Luiz Henrique M. Magalhães – Cia do Livro e Diretor ACIVA
21 – Nilse Nogueira Consentino – Hotel Rochedo
22 – Luizir Moises Abrahão – Casa Abrahão 
         Claudia Adriana Dias Di Biase – Varandas do Vale
23 – Maria José Henrique D’Amato – Açougue Princesa da Serra
25 – João Alberto Carvalho da Silva – Radio Alternativa Sul FM
         Saulo de Tarso P. Correa da Silva – Posto Universitário
         Nuno Ramos Alvim – Gaia Farmácia de Manipulação
26 – Regina Lucia Fonseca de Gomes – Associação Balbina Fonseca
27 – Jair da Silva Ferreira – Ferreira e Landim
         Rinaldo Mahe Nunes - 
28 – Nildes Jacinto Lopes – NKM Imóveis
         Cristiane de Souza Araujo Bellot de Mattos – Cactus Grafica
29 – José Mauro de Almeida Rocha – Drogaria Melodia
30 – Marcos Rogerio Pires do Nascimento – Dejun Auto Peças
         Creuza Fatima da Cunha – Novo Aliança
         Angelica Caulo de Araujo – Via Expressa
31 – Debora G Ferraz Mattos – Multsaude Baneficios     
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Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da 
ACIVA parabenizam os aniversariantes do mês de 

Janeiro. Parabéns!!!
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A ÓTICA MAIS ÓPTICA 
CUIDANDO DE SUA 
SAÚDE VISUAL!

 A Ótica Mais Óptica é o mais novo exemplo no 
comércio de Valença de que o amor colocado em ação 
pode gerar muitos e bons resultados. O casal Vitor e Agnela, 
proprietários da ótica, fazem de seu negócio uma extensão 
dos laços de confiança, cumplicidade e amor que existe 
entre eles. Essa ação, somada ao total envolvimento com a 
razão e o propósito da empresa, e o olhar empreendedor de 
ambos, compõe o seu diferencial competitivo. Começando 
pela ambientação da loja: “um lugar com a cara de Valença, 
onde o cliente se sinta em casa, acolhido, seguro e 
confortável” – diz Agnela.  
 Tudo começou em 2014 com a Boutique dos 
Olhos – ótica que Vitor Nuno Duarte Flecho Nunes tocava, 
ao lado de sua mãe Iolanda -Técnica em Óptica. Em 2016, 
Vitor assumiu a loja sozinho. Em 2019 convidou sua então 
namorada, a engenheira civil Agnela, que havia concluído 
cursos na área de Gestão, para prestar uma assessoria ao 
seu negócio. Ele conta que, a parceria deu tão certo que 
a convidou para ser sua sócia. O noivado e o casamento 
vieram em seguida. 
 O primeiro passo foi repaginar a loja. Outro passo 
importante foi desenvolver uma marca própria de armações 
– a APOEMA. A palavra é de origem Tupi e significa “Aquele 
que vê além”. O investimento em lentes importadas de 
tecnologia avançada e a capacitação dos funcionários 
também fez parte desse novo momento. 
 Muito mais do que vender óculos, a Ótica 
Mais Óptica propõe uma experiência única, exclusiva e 
diferenciada aos clientes. “O consumidor valenciano mudou 
muito da última década para cá. A cidade se modernizou. 

INVESTIMENTO EM QUALIDADE, 
PRECISÃO E CONFORTO, DESIGN 
MODERNO, E ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO AO PÚBLICO  
DE TODAS AS IDADES.

ESPAÇO DO EMPREENDEDOR EMPRESA
minha

 Procuramos introduzir produtos que interajam com essa 
mudança. Além disso, hoje vender deixa de ser a mera troca de 
mercadoria por dinheiro e passa a ser uma experiência. Nosso intuito 
é tornar essa experiencia a mais completa e gratificante possível, 
descobrindo como o meu produto se encaixa na vida do cliente, 
conferindo qualidade e saúde. Procuramos munir nosso cliente de 
informações sobre o assunto, falar de qualidade, de saúde visual, dos 
tipos de lente que se aplicam ao seu caso. Só depois entramos na 
questão estética, que também é importante, já que óculos também 
acompanham a moda. Atuamos, não só como vendedores mas, 
especialmente, como consultores”, explicam Vitor e Agnela. 

 O casal Vitor e Agnela, proprietários da ótica
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 Segundo eles, a Aciva tem papel fundamental 
nessa modernização do comércio de Valença, através não 
só do apoio jurídico aos empresários, mas principalmente 
nas ações que geram a união do setor. “Mesmo em um ano 
difícil como foi 2020, a Aciva conseguiu manter a qualidade 
de suas atividades em prol de Valença e manter a união 
dos associados. E isso vem ao encontro de nosso perfil 
enquanto empresários. Se não tivermos uma percepção de 
unidade, não alcançamos o desenvolvimento”, afirma Vitor.   
 A ótica trabalha com hora marcada e, também, 
com atendimento domiciliar. “Sempre trabalhamos assim e 
a pandemia veio nos confirmar ser esta a melhor maneira, 
sobretudo para o atendimento dos mais idosos. Hoje esse 
público migrou do hábito de passar as noites assistindo 
TV para o uso do computador e do celular. Identificamos 
esse processo e iniciamos um trabalho de educação visual, 
explicando para eles a importância de contar com uma 
lente de qualidade, como as que possuem controle das 
luzes azuis (Blue Control). O retorno desse trabalho tem 
sido maravilhoso. O carinho que recebemos em troca não 
tem preço.”, ressalta Agnela.

 A loja segue todos os protocolos de segurança com 
relação ao covid-19, e para contribuir ainda mais com as normas 
de prevenção, o acesso se mantem restrito e o funcionamento 
acontece de segunda a sexta-feira. “Só atendemos com receita 
médica, e não abrimos no sábado”, explica Vitor. 
 A Òtica Mais ainda desempenha um papel social, 
mantendo na porta de entrada uma caixa para doações de 
alimentos não perecíveis, que são encaminhados para quem 
necessita. “Colocamos essa caixa no Natal e tivemos uma 
aceitação muito boa, graças ao espírito solidário do povo de 
Valença. Sendo assim, resolvemos manter a ação e já estamos 
pensando em criar brindes para quem doar”, comenta Agnela, 
que também desenvolve um projeto de fabricação manual de 
bonecas de pano para doação. 



MODA SUSTENTÁVEL: 
ENTENDA O QUE É E 
ATRAIA CLIENTES

6 MULHER EM FOCO
Mulher 
em foco

ALÉM DA PREOCUPAÇÃO COM O FUTURO, 
OS CONSUMIDORES ESTÃO SE TORNANDO 
MAIS CONSCIENTES E PREOCUPADOS 
COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, SOCIAIS E 
ECONÔMICAS.

O que antes era apenas uma tendência, hoje vem 
ganhando cada vez mais espaço no mundo da moda. 
Você certamente já ouviu falar em moda sustentável, 
mas sabe o que isso significa? Ela, basicamente, 
defende a redução dos poluentes na produção de 
roupas, sapatos e acessórios, impactando o mínimo 
possível no meio ambiente, prosperidade social e 
econômica. Adotar medidas sustentáveis no varejo 
de moda pode transformar positivamente a sua 
empresa.

Quer entender mais sobre o assunto? Confira algumas 
maneiras de tornar possível a sustentabilidade no 
seu negócio.  
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A utilização dessas soluções possibilita uma 
mudança significativa na produção, tornando-a mais 
consciente e menos danosa ao meio ambiente.

Ecoeficiência: confecção de produtos com o 
máximo de aproveitamento dos recursos e redução 
da geração de rejeitos.

Ecodesign: promoção de ações que priorizem o 
uso racional dos recursos disponíveis.

Certificações ambientais: análise do processo 
produtivo da empresa. Caso não esteja funcionando 
dentro do recomendado para a obtenção do selo, 
precisa se adequar.

Investir em moda sustentável é uma forma de driblar 
uma economia escassa de emprego e oferecer ao 
consumidor produtos compartilhados. Confira esse 
vídeo sobre  empreendedorismo sustentável no 
segmento de moda e veja como é um mercado cada 
dia mais animador

Atitudes que auxiliam na busca 
da sustentabilidade
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A ganhadora do sorteio do Automóvel Fiat MOBI 
Zero KM foi a jovem Vanessa Soares Rosa Valim, 
cliente da Alto Astral Boutique que teve seu cupom 
sorteado no dia 30 de dezembro às 17h na Rua dos 
Mineiros.

A revista ACIVIVA conversou com a ganhadora e com 
a proprietária da loja Alto Astral, Patrícia Moraes 
que deixaram depoimento sobre a grande promoção 
de Natal da ACIVA em 2020. Confira:

“ Eu estou muito feliz por ter ganhado 
o sorteio. Depois de um ano tão difícil, 
começar 2021 com um carro novo é 
renovador! Muitas pessoas me pararam 
na rua dizendo q estavam muito felizes e 
que agora acreditavam que era verdade 
porque não conheciam ninguém q tinha 
sido sorteado. Fiquei muito feliz por ter sido 
contemplada pelo cupom da Alto Astral. 
A Patrícia é uma pessoa muito especial 
e nos ajudou muito com seu bom humor 
durante esse período tão difícil. 
Muito obrigada a ACIVA!! 
Estou muito grata por tudo!! “

fotos: Ena Januzzi

CONHEÇA A 
GANHADORA 
DO AUTOMÓVEL 
ZERO KM

Vanessa Soares Rosa Valim

Membros da Diretoria da ACIVA: Solange Carvalho,  Taniele de Souza Vaz Tabet 
de Almeida, Paulo Fernando de Oliveira e Luiz Henrique Magalhães
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Agradeço muito a ACIVA por sempre promover o comércio de 
Valença. Sinto muita felicidade pela contemplada do sorteio 
ter sido uma cliente da minha loja!  Em meio a essa Pandemia, 
todos passaram por momentos difíceis e conseguimos 
nos reinventar, e ainda fechamos o 2020 com essa notícia 
maravilhosa para fechar o ano da Alto Astral Boutique com 
chave de ouro! Gratidão nos define.

Patrícia Moraes - Alto Astral Boutique
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DICAS SUSTENTÁVEIS 
PARA PRATICAR EM 
SUA EMPRESA

A preocupação com o planeta em que vivemos tem 
sido uma constante. Por isso, enquanto empresa o 
papel de contribuir com ações sustentáveis, que 
agridam menos o meio ambiente, é primordial para 
manter credibilidade perante os clientes, assim como 
um dever a ser cumprido. Veja a seguir algumas dicas 
importantes para começar a mudança em sua empresa.

Para começar, é bom diminuir aos poucos o consumo 
de recursos naturais, a geração de resíduos e a emissão 
de poluentes. Ou seja, evitar desperdícios, utilizando 
menos recursos e produzindo mais.

Geração de resíduos

1) Sacolas plásticas:
Crie o hábito, por exemplo, de perguntar ao cliente se 
ele vai precisar de sacolas plásticas. Por mais simples 
que seja esta pergunta, ela ajuda a diminuir o uso 
desnecessário e desenfreado deste material que traz 
grandes danos ambientais, por não ser destinado de 
maneira correta. Uma opção para diminuir o uso de 
sacolas plásticas é utilizar as sacolas retornáveis.

Vantagens
• Redução de custos com embalagens;
•Evita o uso de sacolas plásticas, que como dito acima, 
danificam o meio ambiente;
• Evita o desperdício de matérias e acúmulo de resíduos.

2) Impressoras:
Configure as impressoras para impressões frente e 
verso.

Vantagens
• Diminui o consumo de papel, economizando dinheiro;
• Economia de 5.000 (cinco mil) litros de água, que são 
utilizados na produção de cada resma de papel que 
você deixa de consumir;
• Diminuição de resíduos.

TORNE A SUA EMPRESA MAIS SUSTENTÁVEL 
ATRAVÉS DE AÇÕES SIMPLES E CONTRIBUA 
COM A DIMINUIÇÃO DOS DANOS 
AMBIENTAIS. VEJA NOSSAS DICAS 
SUSTENTÁVEIS.

espaço do
EMPREENDEDOR

Empresa e sustentabilidade

O que fazer?

• Invista, trabalhe e se prepare para inserir práticas 
sustentáveis no atendimento ao cliente;
• Pratique o uso consciente de recursos naturais como água 
e energia elétrica;
• Destine os resíduos de maneira correta;
• Também lembre-se que: reutilizar, reciclar e reduzir geram 
um bom lucro à empresa.
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3) Separação do lixo:
A separação do lixo de acordo com o material 
também é importante, pois ajuda na coleta de lixo 
e na reciclagem do mesmo.

Vantagens
• Possibilita a reciclagem;
• Evita a degradação do meio ambiente, por meio 
da economia de matéria-prima que serve para 
fabricação de outros produtos;
• Fortalecimento da economia de cooperativas de 
reciclagem e contribui para a melhoria de vida dos 
catadores;
• Aumento da vida útil dos aterros sanitários, 
evitando que produtos recicláveis sejam destinados 
de maneira incorreta.

4) Pilhas:
Ao adquirir pilhas, prefira as recarregáveis.

Vantagens
• Reduz o custo com a compra de novas pilhas;
• Diminui a geração de resíduos eletrônicos;
• Diminuição na poluição ambiental
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EM  DESTAQUE

CUIDADOS 
COM A SAÚDE 
NO VERÃO
O verão é uma estação de muita energia, sol escaldante e muito cuidado 
com a saúde. Também é um período ideal para aproveitar as tardes 
quentes para tomar um suco, ou cerveja, e tirar o dia para ir à praia, 
clube ou cachoeira com os amigos e familiares  Mas atenção! Com tanto 
entretenimento é preciso ficar atento para que você desfrute a estação 
quente de maneira saudável. Por isso, confira nossas dicas a seguir!

Cuidado com a saúde no verão
Muitas pessoas cometem abusos nesse período do ano. Siga as dicas, 
abaixo, para passar um verão com saúde!

Beba muita água
Como o organismo elimina água pela transpiração e urina é imprescindível 
beber pelo menos 2 litros de água por dia, para manter seu corpo 
hidratado. Nos dias quentes as pessoas suam mais, perdendo mais água 
e sais minerais. O ideal é consumir frutas e legumes que tenham boa 
quantidade dessas substâncias: melancia, melão, abacaxi, chuchu, batata, 
abóbora etc. para não deixar o corpo se desidratar e atrapalhar 
seu divertimento.

Coma alimentos leves
Geralmente, o calor diminui a fome, porém, quando você for 
comer, prefira alimentos mais leves, de fácil digestão. Evite 
comidas gordurosas, como feijoada, costela e cupim, porque o 
organismo fica com a digestão mais lenta em altas temperaturas. 
Fique atento à conservação dos alimentos, época quente significa 
proliferação de bactérias que provocam intoxicação alimentar. 
Guarde comida somente de um dia para outro, depois disso, 
jogue fora.

Evite comida de rua
Fuja da vontade de comprar aquele lanche natural dos vendedores 
de praia. Você não sabe como está a conservação do alimento, 
condições de higiene em que foi feito etc. Na praia invista em 
comida industrializada, que passou por fiscalização. Se puder, leve 
seu próprio lanche, legumes ou frutas cortadas para a hora que 
a fome apertar. Coloque num isopor ou bolsa térmica com gelo 
para manter a conservação. Dessa forma, evitará dores de cabeça 
e outros problemas de saúde.

Tome bebida alcoólica com moderação
Essa advertência serve tanto para quem vai dirigir como para todos 
em geral, já que o álcool provoca desidratação no organismo. 
Quem gosta de tomar uma “gelada” não pode se esquecer de ingerir 
bastante água, pois o álcool retira a água das células, provocando 
transpiração e vontade de urinar com maior frequência.

Atente para sua pele e cabelo
Pegar aquele bronzeado e ficar com aquela marca de biquíni e 
sunga é um dos momentos esperados pelas mulheres e homens. 
O sol faz bem à saúde, produz melanina, serotonina, vitamina D 
e melhora o sono, no entanto, você deve evitar o horário das 
10 às 15 horas.

Quando for tomar sol no clube, praia, rios e no dia a dia é importante 
o uso de protetor solar, fator acima de 30, para proteger sua pele 
das radiações solares. O indicado é passar o protetor a cada duas 
ou três horas por dia para não perder sua eficácia. Dê os mesmos 
cuidados aos seus cabelos, fazendo muita hidratação devido ao 
ressecamento do sol.



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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EMPREENDEDOR

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO NO 
AGRONEGÓCIO
BENEFÍCIOS PARA O PRODUTOR RURAL!
A transformação digital já faz parte da vida de 
todos e grande parte dos grandes produtores rurais 
já utilizam recursos tecnológicos para melhorar 
a sua produtividade e eficácia no mercado.  
A TI no agronegócio pode atuar como um 
diferencial, trazendo uma série de benefícios 
aos produtores.

Pretendemos mostrar como a tecnologia está 
transformando a produção no campo e falaremos 
sobre alguns benefícios que o produtor pode 
obter ao implantar soluções tecnológicas. 

Manter a administração do agronegócio envolve 
uma série de processos que demandam um 
controle preciso para que a produtividade esperada 
seja alcançada. Esse nível de exatidão pode ser 
encontrada com o uso de soluções tecnológicas locais 
ou em cloud computing.

Durante muitos anos a tecnologia no campo foi 
marcada apenas pela introdução de máquinas 
agrícolas sofisticadas, porém essa realidade mudou e 
hoje existem muitos sistemas que trabalham para o 
aumento dos resultados das empresas rurais.

Ao utilizar softwares para controle da lavoura ou da 
pecuária uma série de vantagens podem ser esperadas por 
parte do produtor. Listaremos algumas das mais evidentes.

Por meio do uso de soluções de tecnologia em sistemas 
de informação será possível ao produtor realizar a coleta 
de informações importantes acerca de sua produção. Essas 
informações podem ser analisadas para obter melhores 
resultados.

Com uma análise de dados facilitada, a tomada de decisões 
estratégicas, como melhor data de colheita, plantio ou 
até mesmo momento de venda, poderá ser subsidiada por 
informações relevantes.

TI no agronegócio

Benefícios da tecnologia

1. Eficiência
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Com a implantação de softwares para análise de informações, o 
produtor poderá obter um maior controle sobre a sua produção, 
melhorando a qualidade de seus produtos.

Ao agregar uma maior qualidade é possível obter melhores preços 
e maior rentabilidade da propriedade rural. Espera-se também uma 
redução de desperdícios com insumos vencidos, ou uma logística 
ineficiente.

Ao aumentar a eficiência e evitar as perdas e desperdícios por 
meio de um controle de produção eficiente, fica evidente a 
possibilidade de redução de custos para a manutenção da 
produção.

Automatizar processos em busca de menores custos tornará 
o produtor muito mais competitivo em relação aos seus 
concorrentes no mercado e possibilitará margens de lucro 
maiores.

Utilizar a tecnologia é hoje um grande trunfo para os produtores 
rurais, que por meio da automatização de diversas atividades no 
campo e da análise das informações tomam melhores decisões.

A TI no agronegócio é uma realidade e ainda podemos esperar 
muito de sua evolução dentro dessa área. O produtor rural tem 
muito a ganhar com a implantação de soluções tecnológicas.

Um problema comum aos produtores rurais e que sempre impediu 
a análise de dados sobre sua produção é a coleta de dados e 
armazenamento de informações relevantes ao produtor.

Existem hoje uma série de soluções que permitem a armazenagem 
de dados, em nuvem ou Big Data, por exemplo, o que viabiliza a 
coleta de grandes volumes de informação acerca da produção para 
serem analisados posteriormente.

2. Controle de produção 4. Redução de custos

3. Armazenagem de dados




