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Desde 25 de outubro, a ACIA está operando com a Autoridade 
Certificadora Safeweb, que oferece valores menores para aquisição 
dos certificados digitais. 

O 24º Encontro Empresarial, evento 
consagrado promovido pela ACIA, 
trouxe o palestrante internacional, 

André Ortiz

ACIA está com nova 
Certificação Digital com 

valores reduzidos
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Estupro de vulnerável
Desde sempre isto vem 

acontecendo no mundo 
todo. Não bastou ainda 
o surgimento de Freud 
para que ficasse claro a 
energia sexual que cha-
mou de libido e o sexo 
permaneceu e continua 
como o maior inconscien-
te na vida do ser humano.

A par da vulgarização 
e mídia a que tem sido 
submetido e nada foi de-
vidamente esclarecido.

Não sabemos o que 
é sexo!

Serve a procriação que 
hormônios comunicam 
como atração popular-
mente tesão, e claro 
também é prazer. E as-
sim os relacionamentos 
acontecem.

Segundo Freud, a 
sexualidade evolui de 
acordo com etapas de 
desenvolvimento que ele 
denominou de fase oral, 
anal, fálica, latência e 
genital.

O que queremos aqui 
é o fato do estupro de 
vulnerável acontecer com 
uma frequência assusta-
dora, cerca de 300 mi-
lhões de crianças vivem 
situação de violência no 
mundo. Muitas vezes no 
seio da família. Fora o que 
não se consegue colocar 
em estatísticas. Não se 
fica sabendo e acontece 
no escuro do inconsciente 
das pessoas que sequer 
imaginam que estão an-
coradas em alguma fase 
de seu desenvolvimento 
sexual, e muitas vezes 
é uma cópia/cola com 
o que aconteceu a ele, 
vitimizados por adultos 
que assim procederam.

Vamos dar um passeio 
para nosso inconsciente 
sexual brasileiro. A par 
da falta de educação que 

ainda acontece nas famí-
lias que também ressen-
tem sua falta a respeito da 
sexualidade e aprende-se 
no convívio social desde 
o período infantil o im-
pulso sexual que está ali 
em cada um, e as rela-
ções acontecem. Sem o 
devido esclarecimento 
no processo educacional 
principalmente pela falta 
que os antecederam em 
suas próprias vidas, os 
pais também estão mer-
gulhados no inconsciente 
e verdadeiras barbarida-
des passam a ocorrer.

O tema é vasto e aqui 
vamos nos ater no que 
pode acontecer, a pessoa 
ainda criança submetida 
a uma situação de estu-
pro. Fica muito claro o 
trauma de alguém cujo 
desenvolvimento corporal 
ainda não se formou, a 
dor e sofrimento a ela 
impingido.

E quando esta relação 
apesar de todo barba-
rismo proporcionar pra-
zer. Ambos casos ficam 
atrelados ao processo de 
identidade da vivência 
(estupro) e sua educação 
sexual segue a premissa 
de sua ocorrência, trau-
matizada com a função 
reprodutiva e alheada 
ao possível prazer que 
a relação sexual pode 
proporcionar, sua perso-
nalidade toma rumos um 
tanto quanto aleatórios 
no seu desenvolvimento 
natural caracterizando 
configuração de dificul-
dade em seu mundo e 
suas relações.

Se foi de certa maneira 
vivenciada como prazer 
a identificação com esta 
vivência a atormentará 
em sua fase posterior de 
seu desenvolvimento. De 

qualquer modo estará à 
deriva de seu desenvolvi-
mento ulterior e natural.

Pergunta-se daí, o ser 
humano nesta situação 
fará sua escolha quanto 
ao gênero?

Ou estará inapela-
velmente atrelada a um 
determinismo que situ-
ações obscuras quanto 
a seu relacionamento 
e aprendizado sexual 
assim indica?

O assunto é tão cruel 
quanto polêmico. Tem-se 
que observar quando 
a criança fica altera-
da, muda e seu brincar 
desaparece. Pode ser 
uma mensagem sofrida 
a comunicar que alguma 
coisa ruim aconteceu. 
Ameaças e espanca-
mentos seguem nesse 
roteiro de silenciamento 
subsequente ao ato de 
estupro. Olhando de fora 
avalia-se a covardia e 
como tentativa de en-
tendimento pode-se ir 
da premissa de ali se 
encontra um “espírito 
ruim”, e a falta de uma 
boa educação que se-
guisse para uma resolu-
ção melhorada deste ser 
que possivelmente só faz 
copiar/colar vivências a 
ele submetidas.

Fica aqui a reflexão 
sobre como se tem con-
duzido a falta de co-
nhecimento, portanto 
imenso inconsciente que 
carregamos em nossa 
estruturação da perso-
nalidade.

Pouco sabemos e mui-
to ensinamos?

E a inexorável falta a 
que ficamos submetidos.

Falta de que?

José Valentim Melão
Psicólogo
Email: valentimmelao@gmail.com
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Estamos vivendo na era do “Ativo Humano e Digital”, onde quatro gerações 
trabalham juntas, tendo perfis e valores muito diferentes. E como extrair o que 
cada geração têm de melhor para alcançar mais resultados com menos atritos? 
SENDO UM LÍDER INSPIRADOR PARA SEU TIME.... Esse é o grande desafio da 
liderança HUMANIZADA, onde pessoas são muito mais que números.

5 RAZÕES PARA VOCÊ PARTICIPAR DESTE EVENTO

*Como deixar a sua marca e ser exemplo para sua equipe;

*Você terá o que há de mais avançado em ferramentas de influência, comu-
nicação e foco estratégico;

*Seja um líder de qualidade, sabendo diferenciar o que é gerenciar processos 
e o que é liderar pessoas para alavancar seus resultados;

*Irá exercitar sua GENEROSIDADE ética, de partilhar seus conhecimentos 
pelos exemplos VIVENCIAIS  e não somente pela teoria;

*Irá aprender o método de Marshall, um dos maiores mentores para execu-
tivos do mundo.

Seminário “Gestão de Pessoas”
Ferramentas avançadas de liderança
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Helptech recebe prêmio de excelência da Electrolux na Suécia

 A Helptech recebeu da 
Electrolux o prêmio de “Ex-
celência de Fornecimento 
da América Latina”. A ceri-
mônia de premiação acon-
teceu no dia 15 de outubro 
em Estocolmo na Suécia, 
com a presença da direto-
ra executiva da Helptech, 
Thais Paiotti de Sousa ,  e 
o  CEO Hildebrando Xavier 
de Sousa e membros da 
presidência e diretoria da 
Electrolux.

 A  adequação total ao Có-
digo de Conduta-Electrolux  
que demonstra atendimen-
to às legislações trabalhis-
tas voltado principalmente 
para segurança ,saúde e 
bem estar dos colabora-
dores (NR15,NR16,NR17), 

Legislação Ambiental (ISO 
14.001), Padrão de Quali-
dade dos Serviços (ISO 
9.001), assiduidade de en-
trega, práticas sustentáveis, 
performance na qualidade 
de fornecimento, situação 
financeira saudável e bom 
relacionamento entre as 
equipes foram os critérios 
de avaliação e fatores de-
terminantes que fizeram 
com que a Helptech Indús-
tria e Comércio de Plásticos, 
recebesse esse prêmio da 
Electrolux.

  Para evento, foram con-
vidadas as três empresas 
finalistas que concorreram 
ao prêmio com aproximada-
mente 900 fornecedores. 
Além da Helptech, as duas 

finalistas eram a Brascabos 
e Grupo Unigel.

A Electrolux é uma das 
principais fabricantes de 
equipamentos domésticos 
do mundo e vem mantendo 
uma parceria vital com a 
Helptech no fornecimen-
to de 283 itens plásticos 
ativos de lavanderia e fo-
gão, sem contar peças de 
reposição. 

A Helptech é uma em-
presa genuinamente ara-
rense e iniciou suas ativi-
dades em 2003 com 20 
funcionários e hoje conta 
com 486 colaboradores 
diretos e indiretos.

De acordo com a direto-
ra executiva da Helptech, 
Thais Paiotti, atualmente 

são enviadas cinco carre-
tas por dia de peças para 
a Electrolux, equivalente a 
180 mil lavadoras por mês 
em média. “A Electrolux é 
uma das maiores players 
de eletrodomésticos do 
mundo e essa premiação 
reflete nossa estreita re-
lação que esperamos que 
continue por muito tempo”, 
declarou Thais.

 Para o CEO da Helpte-
ch, Eduardo Cerasomma 
Júnior, foram muitos os de-
safios nos últimos quatro 
anos em que o Brasil viveu 
um período de estagnação 
econômica, principalmente 
o setor industrial. “Rece-
ber esse reconhecimen-
to nos motiva a continuar 

acreditando e investindo 
independente do mercado”, 
ressaltou ele.

Mesmo concorrendo 
com duas megas potências 
industriais como a Brasca-
bos e Grupo Unigel, Cera-
somma e Thais comemo-
ram o patamar atingido pela 
Helptech que manteve sua 
robustez, sendo uma refe-
rência contando com uma 
equipe técnica altamente 
qualificada e comprometida 
com os resultados.

Vale ressaltar que um 
dos critérios decisivos 
para conquista do prêmio 
foi o item que avaliava o 
atendimento em geral, bom 
relacionamento entre as 
equipes e adesão aos de-

safios.  
“Nossa equipe técnica 

ficou dois meses em imer-
são na Electrolux para de-
senvolver o processo de 
decoração por tampografia 
dos painéis das lavadoras. 
Tivemos uma performan-
ce técnica melhor que a 
própria Electrolux que de-
sativou seu setor de tam-
pografia transferindo toda 
essa responsabilidade para 
nossa empresa em 2018”.

Diante do resultado obti-
do, a Helptech caminha em 
ascensão mantendo seus 
esforços no fornecimento 
do melhor serviço em todos 
os seus processos fabris, 
técnicos, sustentáveis, lo-
gísticos e humanos. 

Equipe altamente qualificada e comprometida com os resultados. O CEO da Helptech Hildebrando Xavier de Sousa e a diretora executiva Thais Paiotti recebendo o prêmio dos diretores da Electrolux.
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Centro Ambiental em Araras oferece 
atendimentos à comunidade e 

ações ambientais

A população ararense e 
empresas do setor público 
e privado podem se benefi-
ciar com Centro Ambiental 
de Araras,  localizado na 
zona leste, que comercializa 
mudas, hortaliças, espécies 
para reflorestamento, pai-
sagismo e urbanização.

Sob os cuidados e co-
ordenação da bióloga, 
Raianny Hilk, o Centro 
Ambiental mantém seu 
atendimento à população 
graças a uma parceria da 
Aehda (Associação de Edu-
cação do Homem de Ama-
nhã) com a FHO -Fundação 

Hermínio Ometto.
As ações desenvolvidas 

no Centro Ambiental têm 
como objetivo permitir que 
os alunos dessas institui-
ções participem de ativida-
des de extensão ou projetos 
de atenção às questões 
ambientais, realizando aten-
dimentos e proporcionando 
benefícios à comunidade. 

Ambas entidades traba-
lham no reposicionamento 
para a sustentabilidade e 
com o compromisso de fa-
zer ainda mais em benefício 
do meio ambiente e da so-
ciedade. 

O Centro Ambiental é 
aberto ao público em horário 
comercial e possui mais de 
180 espécies para reflores-
tamento, horta suspensa 
e mudas para paisagismo 
e urbanização com preços 
acessíveis. A população 
ainda pode contar com o 
atendimento da bióloga 
Raianny e dos estudantes 
de graduação e cursos téc-
nicos do meio ambiente que 
orientam sobre a ação cor-
reta em relação ao plantio, 
espécies adequadas para 
cada meio ambiente e os 
cuidados exigidos.

Variedades em hortaliças podem ser encontradas no Centro 
Ambiental

A bióloga Raianny mostra as mudas de espécies 
de preservação ambiental que são cultivadas no 

Centro Ambiental disponíveis para venda 
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Você sabe o que é energia 
fotovoltaica?

A energia fotovol-
taica é popularmente 
conhecida como ener-
gia solar, ela é muito 
mais importante do que 
parece.

Sabia que já existem 
várias casas que utili-
zam energia solar, mas 
não a fotovoltaica? Sim! 
Aqueles aquecedores 
de chuveiro utilizam a 
luz solar para aquecer 
a água, mas não geram 
eletricidade, e essa é a 
diferença para a energia 
fotovoltaica: com ela, 
sua casa ou empresa 
geram energia elétrica a 
partir do sol, economi-
zando na conta de luz e 
até recebendo créditos 
com a concessionária 

de energia.
A energia fotovoltai-

ca já foi muito cara, mas 
graças às novas tecno-
logias, ela se tornou 
bastante acessível. Ago-
ra, você pode ter essa 
tecnologia no conforto 
de sua casa e empresa, 
com sustentabilidade e 
economia juntas.

A energia elétrica 
solar no Brasil ainda é 
pouco explorada. Não 
precisa ser expert para 
saber que nosso país 
é uma excelente loca-
lização para produzir 
energia solar.

Aproximadamente 
1% da matriz energética 
do país vem da energia 
solar, mas está esta-

tística está mudando 
rapidamente.

Segundo a Azzon, 
empresa de Energia 
Elétrica Solar de Ara-
ras, o Brasil tem um 
grande caminho pela 
frente, pois possui um 
grande potencial com 
a energia fotovoltaica.

“É importante res-
saltar que esse tipo de 
energia não é apenas 
sustentável e qualquer 
usuário pode devolver 
parte para a rede e 
ganhar créditos com 
a sua concessionária”, 
explicou a Equipe da 
Azzon.

A energia elétrica so-
lar é o futuro. Você não 
quer ficar de fora, né?

ACIA possui serviço para auxiliar na 
renegociação de dívidas

A ACIA possui um 
serviço especializado 
em cobrança e nego-
ciação de dívidas regis-
tradas no SCPC (Serviço 
Central de Proteção 
ao Crédito), conhecida 
como Central de Re-
cuperação de Crédito 
(CRC).

Se a empresa pos-
sui clientes inclusos no 
SCPC e não tem quem 
faça cobrança, basta 

procurar a CRC da ACIA 
que trabalha para recu-
perar o crédito do seu 
cliente inadimplente e 
utiliza um modo prático 
e fácil de negociação 
que auxilia o consumi-
dor a quitar sua dívida.

A vantagem da CRC 
para o empresário é 
que o processo da re-
negociação e recebi-
mento da dívida pode 
ser feito diretamente 

pela ACIA sem gerar 
desgaste entre a em-
presa e o devedor.

A empresa que ain-
da não aderiu a este 
serviço, basta fazer seu 
cadastro na ACIA, pois 
as negociações serão 
feitas apenas com as 
empresas inclusas neste 
serviço. 

Mais informações pelo 
fone 3543-7200 na ACIA.
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