
A pandemia 
em pauta

A pandemia está 
evidenciando 
todas as atividades 
artificiais às quais 
a humanidade 
se subordinou 
indolentemente

A hora é de nos 
movimentar, exa-
minar, falar, agir 

naturalmente para que 
não sejamos sufocados 
pela forma prepotente 
de como são lançadas 
sobre nós tantas coisas 
e atitudes reconheci-
damente como nocivas 
para a boa formação das 
novas gerações, antes 
que haja a erosão de 
tudo de bom que ainda 
restou em nossa cultura.

De maneira geral, as 
novas gerações não têm 
recebido bom preparo 
para a vida. Ou são lan-
çadas no conformismo 
e estagnação, ou torpe-
deadas com ideologias 
marcadas pelo ódio, 
incapazes de seguir 
pela estrada da vida 
construindo e benefi-
ciando. Com isso, falta 
uma visão elevada que 
conduza a humanidade 
para o aprimoramento 
pessoal e melhor futuro.

A enigmática volta da 
proliferação do Coro-
navírus, a nova onda, 
pegou a população de 
surpresa. Pouco se fala 
a respeito. O transporte 
público, no horário de 
pico, cria uma situação 
acentuada de risco para 
muitas pessoas e as au-
toridades devem buscar 
soluções adequadas. 
Faltou conscientização 
humana, implantou-se 
medo, surgiram atos de 
rebeldia, não há união 
para enfrentar o proble-
ma, a preocupação dos 
políticos é com 2022, 
querem a volta daquela 
atmosfera permissiva e 
da corrupção impune.

Tudo depende do di-
nheiro, um sistema que 
exige dos governantes 
um desempenho sério 
e eficiente na gestão 
da economia, nos juros, 
câmbio, moeda, mas o 
que fizeram? O Brasil 
está na situação de pa-
gar juros desde 1889. 
Gastam muito, mas o 
pior é o gasto público 
em coisas não essenciais 
e superfaturadas.

No Brasil, tem havido 
muitas interferências 
e divergências não só 
na pasta da saúde. Na 
China é diferente; há 
só um poder que todos 
obedecem. Não estão 
de olhos voltados para 
o presidente e sua equi-
pe, querendo julgá-los. 
No Brasil, teria de ha-
ver conscientização e 
esforço conjunto para 
levantar o país, pois em 
132 anos de república 
quase faliram o país 
na economia, moral e 
educação. 

Diante das incoerên-
cias surgidas no capita-
lismo de livre mercado, 
o modelo chinês está 
dando origem a um novo 
conceito revolucionário 
da economia envolven-
do a junção do Estado 
com a iniciativa privada 
graúda em novo mode-

lo de divisão social do 
trabalho, voltada para 
a produção em larga 
escala que transforma 
o ser humano em mero 
fator de produção e 
consumidor.

Dentro de um cená-
rio de globalização que 
requer a centralização 
das decisões econômi-
cas e sociais, em nível 
planetário, acabando 
por eliminar com os es-
tados nacionais e suas 
fronteiras, implantando 
uma política única em 
que tudo se subordine 
às normas gerais do 
poder central, o Leviatã, 
o  soberano com poder 
absoluto sobre todos os 
súditos, poder concedi-
do por eles mesmos.

Muito se fala no gran-
de reset. Poderíamos 
imaginar algo como um 
novo sistema em ges-
tação, em meio a atual 
situação, com muitas 
incertezas decorrentes 
da chamada destruição 
criativa, como as dores 
de um parto, para final-
mente chegar ao Leviatã 
global, com moeda única 
e poder centralizado so-
bre toda a população e 
sobre todos os recursos 
naturais do planeta, no 
qual somos todos hós-
pedes temporários.

A humanidade se or-
ganizava para produzir 
e atender suas necessi-
dades e a sobrevivência 
condigna. As elites orga-
nizaram o sistema mo-
netário e a produção do 
dinheiro fazendo tudo e 
todos depender dele. O 
drama da globalização 
econômica, da movi-
mentação internacional 
de dinheiro e produtos, 
foi ter concentrado a 
produção onde a mão de 
obra fosse mais barata 
com melhores condi-
ções para produzir e 
exportar, precarizando 
tudo. 

O ministro Paulo Gue-
des disse que a Covid-19 
é “uma tragédia de di-
mensões bíblicas”. As 
pessoas não podem mais 
continuar acomodadas 
ao papel de fator de 
produção e consumidor. 
A hora é de despertar 
o seu espírito adorme-
cido pelas ilusões do 
materialismo. O Brasil 
e o mundo precisam 
de um renascimento 
espiritual, ético, moral, 
econômico. 

Alvos nobres, com a 
participação de todos, 
cuja prioridade seja a 
construção de uma so-
brevivência digna, com 
naturalidade, que busca 
a melhora das condi-
ções gerais de vida com 
autonomia, equilíbrio, 
eficiência, continuado 
progresso, melhora da 
qualidade humana, o 
que não está fácil nesta 
época de colheita ace-
lerada. Cada indivíduo 
tem que se movimentar 
em busca de seus sonhos 
de evoluir, construir 
e beneficiar, em Paz e 
Liberdade!

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 32 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

A aboutCOM, agência 
especializada no aten-
dimento a empresas 

de tecnologia, traz algumas 
considerações sobre o im-
pacto da nova legislação para 
o trabalho de assessorias de 
comunicação e, também, 
como a tecnologia foi afetada 
por essa novidade, que ainda 
exige muitas adequações por 
parte das empresas. 

É inevitável citar que, an-
tes, empresas de telemarke-
ting faziam uso dos dados 
pessoais, como telefone de 
contato ou mesmo e-mail, 
para chegar até os usuários 
e ofertar pacotes e serviços.  
A principal reclamação, por 
parte dos usuários, era sobre 
como as empresas conse-
guiam os dados das pessoas 
para efetuar as propostas. 
Com a implantação da LGPD, 
isso mudou. O principal 
propósito da lei é justa-
mente proteger os direitos 
de liberdade e privacidade 
dos usuários, por meio da 
monitoração das ações das 
organizações em relação às 
informações de cada pessoa. 

Isso quer dizer que o tra-
balho de profissionais de 
telemarketing está passando 
por muitas mudanças. Mais 
que isso, a comunicação 
como um todo precisa se 
readequar. Os impactos 
para os profissionais de co-
municação, especialmente 
assessores, foram diversos, 
principalmente na forma 
como o dado é analisado, 
pois as agências precisam 

O usuário assume o comando de seus dados e escolhe como e 
para quem eles serão expostos.

O que mudou na Comunicação 
com a chegada da LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) entrou em vigor em setembro de 2020 e, com isso, 
houve a necessidade da comunicação se adaptar às novas normas

pessoais são transmitidos 
na internet está nas mãos 
de cada indivíduo e não 
mais das empresas. Além 
disso, o direito ao esque-
cimento dá aos usuários a 
oportunidade de controlar 
a maneira como os dados 
são expostos, enquanto que 
o direito ao acesso permite 
escolher quais conteúdos 
determinada empresa pode 
ter armazenados sobre ele. 

Com base nisso, as agên-
cias de comunicação pre-
cisam levar em conta a im-
portância de um movimento 
proativo que busca auxiliar 
essas empresas, além de ter 
seus processos de adequa-
ção e estrutura de governan-
ça de dados. A lei demonstra 
a necessidade de nomear 
um encarregado de prote-
ção de dados, responsável 
por aceitar reclamações e 
comunicações dos titulares, 
prestar esclarecimentos, 
receber comunicações da 
autoridade nacional e ado-
tar providências, além de 
orientar os funcionários a 
respeito das práticas a serem 
tomadas sobre a proteção de 
dados pessoais.

Essas orientações visam 
proteger, cada vez mais, os 
usuários no ambiente digi-
tal. Assim como o mundo 
é transformado pela comu-
nicação, também ela acaba 
por ser transformada pelas 
mudanças que ocorrem na 
sociedade. Fonte e outras 
informações: (http://about-
com.com.br/).
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ser ainda mais estratégicas 
e transparentes no uso des-
sas informações sensíveis. 
O impacto na compra de 
mídia digital e na inteligência 
artificial também é notável. 

As organizações têm o 
desafio de investir mais em 
User Experience Research 
para encontrar novos cami-
nhos, no intuito de reduzir o 
atrito que pode ser causado 
na etapa da experiência dos 
usuários. “Existe, agora, 
uma preocupação muito 
maior com relação ao pre-
enchimento de formulários 
por parte dos usuários, que 
atentam para os riscos de 
exposição de dados pessoais 
e desconfiam do que pode 
acontecer caso aceitem par-
ticipar deste tipo de iniciati-
va”, comenta Flavia Sobral, 
diretora da aboutCOM.

Outro ponto que pode 

ser destacado é em relação 
ao envio de press releases, 
uma prática tão comum a 
assessores de comunicação. 
A partir de agora, as pla-
taformas que atuam como 
banco de dados ou criação 
de mailings precisam que 
o jornalista dê seu consen-
timento para receber esses 
materiais, conforme orienta 
a LGPD. A exceção é quanto 
a fotos feitas em eventos, 
já que, se forem realizadas 
para fins exclusivamente 
jornalísticos e artísticos, não 
se aplica o direito do uso de 
imagem ao tratamento de 
dados pessoais.

Portanto, com a LGPD, o 
usuário tem a oportunidade 
de assumir o comando de 
seus dados e escolher como 
e para quem eles serão ex-
postos. Isso significa que o 
controle sobre como dados 

Cida Leite (*)

Março é o mês de todas as mulheres. 
Este ser que está fazendo a diferença 
na vida moderna e atual.

A mulher, aos poucos, desde a dé-
cada de 60, vai se impondo na vida do 
planeta. Profissionalmente, é muito 
competente. Em qualquer área, ela se 
destaca: engenharia, medicina, farmá-
cia, educação, gastronomia, agricultura 
e política. Entre outras dezenas de 
profissões. A mulher trouxe uma aura 
de encanto e capacidade de ação, com 
um profissionalismo ímpar, nas funções 
que desempenha. 

Já galgou e galgará os postos mais 
elevados e, sem medo ou timidez, está 
mostrando uma capacidade de racio-
cínio lógico e matemático insuperável. 
Na política, essa área tão fragilizada 
e necessitada de profissionais com 
discernimento, ética, moral, caráter e 
honestidade, ela vai se impondo de ma-
neira altaneira e confiável. Mostrando 

que é possível fazer política com dig-
nidade e honestidade e que é possível 
desenvolver planejamentos que visem 
a melhoria da vida dos habitantes de 
uma região, bairro, cidade, estado e 
até do país.

A mulher não tem medo de fazer, de ir 
“in loco” ver os problemas dos cidadãos, 
subir na tribuna e soltar o verbo em prol 
de seus eleitores. Elas são agradecidas 
àqueles que votaram nela, pois ela é fiel 
aos seus princípios. Feliz da nação que 
alça aos postos políticos as mulheres. É 
uma nação com um futuro maravilhoso, 
cheia de humanidade, benemerência, 
direitos humanos e qualidade de vida, 
principalmente aos idosos e às pessoas 
de necessidades especiais. 

Por isso nós, mulheres, estamos cada 
vez mais enfronhadas nos caminhos 
políticos de nossa cidade. Queremos 
ajudar e temos a certeza de que temos 
capacidade para alcançar o intento. 

Não queremos dizer que somos a 
salvação da “lavoura”, mas somos 

aquelas que semeiam as melhores se-
mentes numa sociedade, que valoriza a 
dignidade e a honra dos cidadãos, que 
ouve seus eleitores, que está sempre 
de portas abertas em seus gabinetes, 
pois sabemos que somos “funcionárias 
públicas eleitas pelos votos daqueles 
que querem mudar para melhor a ci-
dade em que moramos”.

Não gostamos de prometer, apenas 
vamos lá e fazemos. Não temos “jeiti-
nho”, temos compromisso com a Lei, 
não fingimos que “ouvimos” os clamo-
res, sempre ouvimos, pois temos em 
nós a essência da maternidade e isso 
faz com que olhemos a todos como 
filhos que necessitam de nosso amparo. 

Mês de março é o mês que veio va-
lorizar a nós mulheres, e dizer para a 
humanidade: a mulher é co-autora das 
coisas maravilhosas do Universo! Sinto-
me honrada em ter nascido mulher.

(*) - É fotógrafa e voluntária, membro do Rotary 
Club Curitiba Rebouças e da Soroptimist 

International of The Americas - Região Brasil.

Política é para mulher, sim!


