
OPINIÃO
Por que a comunicação 

é imprescindível?

A comunicação é 

imprescindível para 

a vida de qualquer 

pessoa. Ela possibilita a 

interação do indivíduo 

com o mundo

Nos primórdios da exis-
tência humana, na ida-
de da pedra já havia 

comunicação; da mesma forma 
que o homem utilizava sinais, 
expressões faciais e gestuais 
para se comunicar, ele também 
os utilizava para identifi car o 
que o mundo lhe dizia – sabia 
distinguir rapidamente quando 
um animal era uma ameaça ou 
uma presa. Podemos dizer, 
sem medo de errar, que a co-
municação foi o primeiro meio 
de sobrevivência de que o ser 
humano fez uso. 

Da mesma forma, no con-
texto corporativo, segundo 
pesquisas realizadas na área 
de gestão de projetos, sabe-se 
que a gestão da comunicação 
é fator decisivo para o sucesso 
dos projetos. O que mostra 
que atualmente, saber se 
comunicar continua sendo 
necessário tanto quanto an-
tes. No decorrer do tempo, é 
notório o quanto o ser humano 
se dedicou a esta nobre tarefa 
fazendo uso de diversos meios 
para esse fi m: sinal de fumaça, 
pombo correio, pergaminhos, 
cartas, telex, telefone – vale 
tudo: texto, imagem, som, for-
mas, cores, expressões, gestos, 
ícones, códigos etc. 

Em consequência disto, a 
maneira do ser humano se 
comunicar foi se tornando cada 
vez mais sofi sticada. Chegamos 
à conclusão que independente 
de etnia, gênero, crença o ser 
humano tornou-se totalmente 
dependente deste recurso - a 
comunicação - e dele muito 
tem se benefi ciado. É bom 
ressaltarmos: para que haja a 
comunicação é preciso existir 
quatro elementos essenciais e 
que a ausência de qualquer um 
deles impossibilita a comunica-
ção existir. São eles: o emissor, 
o receptor, a mensagem e o 
canal. 

O homem cumpre o papel de 
emissor ou de receptor à medi-
da que domina a linguagem a 
ser utilizada na comunicação. 
A linguagem a que me refi ro se 
restringe ao conjunto de sinais 
e símbolos que serão utilizados 
para construir a mensagem. A 
mensagem é em última análise 
o que se quer transmitir e o 
canal o meio pelo qual a men-
sagem é transmitida. 

Atualmente, quando nos 
referimos a comunicação logo 
somos remetidos a computa-
dores, Internet e celulares... 
Pensem na seguinte situação: 
a poucos anos atrás, quando 
um fi lho decidia estudar fora 
do país, a mãe sabia que só 
receberia notícias por carta a 
cada 6 meses. Hoje isto mudou 
por completo: é possível con-

versar com qualquer pessoa, 
em qualquer lugar do mundo, 
a qualquer momento. 

No primeiro cenário o rapaz 
ocupa o papel de emissor, a 
mãe, de receptor, a mensagem 
são as notícias – os fatos ocor-
ridos e o canal são compostos 
do seguinte conjunto: papel, 
caneta, selo, endereço de 
origem/destino, o correio, o 
coletor/entregador de carta, 
o carro, o caminhão, o avião, 
o trem e assim por diante. No 
segundo cenário, o emissor, o 
receptor e a mensagem são os 
mesmos, mas o canal é total-
mente diferente possibilitando 
que a comunicação seja muito 
mais efetiva qualitativamente 
e quantitativamente. Você já 
pensou nisso?

Se por um lado, a TI permitiu 
sairmos do mundo analógico 
para o mundo digital tornando 
muito mais fácil o manusea-
mento de grandes quantida-
des de dados. Por outro, nos 
colocou diante de um grande 
desafi o: como fazer para que 
essa enorme quantidade de in-
formação digitalizada chegue 
ao seu destino. A Tecnologia 
da Comunicação justamente 
responde esta questão por-
que viabiliza o meio confi ável, 
robusto e seguro pelo qual 
a informação chega ao seu 
destino. 

Diante deste contexto, vê-se 
o quão imprescindível é para 
uma boa gestão conhecer o que 
a TIC tem a oferecer indepen-
dente do setor econômico em 
que o empresário se encontra. 
A Tecnologia da Comunicação 
dispõe de uma infi nidade de 
recursos, ferramentas, pro-
dutos, equipamentos, fabri-
cantes e que se diversifi caram 
intensamente nas últimas duas 
décadas. Conhecer este vasto 
universo de possibilidade nos 
seus aspectos genéricos e es-
pecífi cos é um grande desafi o e 
requer constante estudo. 

Empresas especializadas, 
como a Routerlink, investem 
em conhecimento e em téc-
nicos altamente capacitados 
para ser capaz de identifi car 
para cada necessidade de seus 
clientes qual a especifi cidade 
de tecnologia de comunicação 
é a mais adequada, que garante 
o meio confi ável, robusto e se-
guro para a informação chegar 
ao seu destino no tempo certo 
e com a melhor relação custo 
X benefício.

Como ensina o ditado po-
pular, “tempo é dinheiro”, 
por isso, racionalizar o inves-
timento fi nanceiro em equipa-
mentos adequados, fará que o 
tempo corporativo seja melhor 
empregado e traga maior ren-
tabilidade. A tecnologia deve 
melhorar a performance e tor-
nar nosso tempo mais útil.

(*) - É Analista de Sistemas,
Pós-graduada em Telecomunicações 

e Gestão de RH pela FGV e
sócia-diretora da Routerlink

(monica.faria@routerlink.com.br).
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O papa Francisco recebeu 
ontem (23), no Vaticano, repre-
sentantes da Direção Nacional 
Anti-máfia e Antiterrorismo 
(DNA) e pediu que os mafi o-
sos consigam “mudar de vida”. 
Durante o encontro, o Pontífi ce 
desejou que Deus tocasse “no 
coração dos homens e das mu-
lheres das diversas máfi as para 
que eles parem de fazer o mal, se 
convertam e mudem de vida”.

“O dinheiro dos trabalhos 
ilegais e dos crimes mafi osos 
é dinheiro ensanguentado e 
produz um poder perverso, e 
todos sabemos que o Diabo 
entra pelos bolsos, esta é a pri-
meira corrupção”, denunciou 
Francisco relembrando aos 
presentes que a máfi a é uma 
“expressão de morte, é para se 
opor a ela e combatê-la” já que 
ela “se opõe ao Evangelho”.

A Máfia, a Camorra e a 
‘Ndrangheta “se aproveitam das 
carências econômicas, sociais 
e políticas, encontram um ter-
reno fértil para realizar os seus 
deploráveis projetos”, explicou 
o argentino, que também res-
saltou que o terrorismo assume 
“um aspecto cosmopolita e 

O papa Francisco ressaltou a 

importância da luta contra a 

corrupção e contra o tráfi co de 

seres humanos.

Um novo tumulto entre 
detentos da Penitenciária Agrí-
cola de Monte Cristo voltou a 
ocorrer na noite de domingo 
(22). Segundo a Secretaria de 
Justiça e Cidadania, a confusão 
foi rapidamente contida por 
agentes penitenciários trei-
nados para lidar com essas 
situações. No último dia 6, a 
penitenciária foi local do assas-
sinato de 33 presos, mortos por 
outros detentos integrantes 
de facções criminosas rivais. 
Desde então, agentes da Força 
Nacional de Segurança Pública 
estão no estado, ajudando a 
Polícia Militar a fazer o poli-
ciamento ostensivo. Apesar da 
presença da tropa especial, ao 
menos três fugas foram relata-
das nos últimos dias.

De acordo com a secreta-
ria estadual, um grupo de 
internos sacudiu fortemente 
as grades das celas. Agentes 
penitenciários do Grupo de 
Intervenção Tática (GIT) fo-

Um novo tumulto entre presos da Penitenciária Agrícola de 

Monte Cristo voltou a ocorrer.

São 40 fossas de 18 metros 
cúbicos espalhadas pela 
área do presídio. Até mes-

mo procurar pelas cabeças de 
13 corpos decapitados já retira-
dos do local é uma tarefa difícil 
e, segundo o diretor-geral do 
Instituto Técnico-Científi co de 
Perícia (Itep), Marcos Brandão, 
sendo provável que algumas 
nunca sejam encontradas.

Na primeira operação depois 
do massacre, 15 corpos foram 
resgatados sem cabeça e duas 
cabeças sem corpo. Identifi ca-
das as combinações entre as 
partes, restaram 13 mortos a 
serem completados. O ITEP 
recolheu mais duas – uma delas 
incompleta – e um fragmento de 
crânio já em estado avançado de 
decomposição. O material será 
analisado para saber se corres-
pondem a algum dos cadáveres 
já recolhidos ou se seriam de 
mortos ainda não contabiliza-
dos. Com o resultado positivo 
restariam ainda 11 cabeças a 
serem encontradas. 

Os presos apontaram uma fos-
sa onde estaria mais uma delas. 
Ainda se espera a confi rmação 
do local para que seja feita uma 
nova operação de resgate. No 
entanto, a grande quantidade 
de fossas e o tamanho delas, 

Atualmente existem quatro corpos dos 26 mortos no massacre do dia

14 de janeiro que ainda não foram identifi cados.

Trump mudará 
Embaixada para 
Jerusalém

O governo norte-americano de Do-
nald Trump parece estar “sério” na 
sua intenção de mudar a embaixada 
dos Estados Unidos em Israel de Tel 
Aviv para Jerusalém. A informação é 
do prefeito de Jerusalém, Nir Barkat, 
ontem (23), durante uma entrevista 
à emissora de rádio “Army Radio”, e 
vem a apenas um dia da Casa Branca 
ter afi rmado que as discussões sobre 
transferir a embaixada ainda estão 
no começo.

O político disse que já teve 
reuniões com funcionários dos 
EUA a respeito e que nelas, o 
país dispôs várias propriedades 
que tem na cidade que podem 
ser destinadas a esse uso. “Pelas 
conversas que tive com ofi ciais 
do governo dos EUA, eu sei que 
eles estão levando a sério as suas 
intenções. Mas eu defi nitivamente 
não penso que a transferência da 
embaixada possa ser feito em um 
dia”, disse Barkat. 

A declaração do prefeito de 
Jerusalém também aconteceu 
um dia após o presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, 
e o primeiro-ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, terem tido 
o primeiro telefonema ofi cial. Os 
assuntos da conversa, no entanto, 
não foram divulgados pela Casa 
Branca (ANSA).
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O governador Geraldo Al-
ckmin anunciou ontem (23), 
o reajuste em 10% do piso 
salarial de 18.330 professores 
PEB I (1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental) que hoje estão 
na faixa I nível 1: passará de 
R$ 2.086,93 para R$ 2.298,80. 
Além dos educadores da cate-
goria inicial, outros 775 de nível 
2 terão aumento de 5%: de R$ 
2.191,27 para R$ 2.298,80. 

Assim, os valores do reajuste 
desde janeiro de 2017 serão pagos 
na folha de pagamento do mês de 
março, quando todos os docentes 
da rede estadual receberão valor 
igual ou superior ao piso nacional 
(R$ 2.298,80). “São Paulo será 
um dos poucos Estados do Bra-
sil que vai cumprir a lei federal 
de estar igual ou acima do piso. 
Nenhum professor no Estado de 
São Paulo terá salário menor do 
que R$ 2.298,80. Investiremos, 
para o pagamento retroativo a 
janeiro, R$ 68 milhões”, afi rmou 
o governador.

Em meio à crise econômica 
em todo o país, com algumas 
redes de educação inclusive 

atrasando o pagamento de sa-
lários, o aumento faz parte da 
política do governo paulista de 
reforçar e valorizar o magistério 
da maior rede de ensino da 
América Latina. O investimento 
será de R$ 68 milhões por ano. 
Em São Paulo, o valor base dos 
profissionais que atuam no 
Ensino Fundamental – Anos 
Finais e Ensino Médio (PEB II) 
é 5% acima do estabelecido pelo 
governo federal: R$ 2.415,89.

O salário-base dos professo-
res em São Paulo é acrescido 
de benefícios de acordo com 
as faixas e níveis da carreira, 
quinquênio, além de Bônus por 
Merecimento, pago anualmente 
de acordo com avanço do ensi-
no nas escolas estaduais. Outra 
novidade para a rede estadual 
em 2017 é a chegada de novos 
professores. Em dezembro, 
foram nomeados 11,9 mil do-
centes. Os cargos são remanes-
centes do concurso realizado 
em 2013 e que já chamou 38 
mil educadores. Na época, o 
certame registrou recorde com 
322,7 mil inscrições (SEE).

Tamanho e quantidade de 
fossas difi cultam busca 
por corpos em Alcaçuz

A busca por mais corpos na penitenciária estadual de Alcaçuz, em Nísea Floresta, Rio Grande do Norte, 
esbarra em um obstáculo invisível às câmeras da imprensa que, desde o massacre de 26 presos na 
semana passada, vigiam diariamente a unidade

segundo Marcos Brandão, vai 
difi cultar esse tipo de trabalho, 
a ponto de tornar provável que 
algumas cabeças fi quem para 
sempre debaixo daquele solo. 
“São fossas muito grandes, 18 
metros cúbicos, e são muitas. 
Demorou um dia inteiro só para 
esgotar uma delas. Lógico que 
as buscas vão continuar, mas 

acredito que não vamos achar 
todas”, afi rma Brandão. 

Atualmente existem quatro 
corpos dos 26 mortos no mas-
sacre do dia 14 de janeiro que 
ainda não foram identifi cados. 
Três deles, de presos que foram 
carbonizados, precisam de 
exames mais complexos. Na 
avaliação de Brandão, é pouco 

provável que existam mais 
cadáveres ainda no interior 
do presídio, pois a área onde 
poderiam estar foi mapeada e 
analisada e nada foi encontrado. 
A vistoria, no entanto, só pôde 
ser feita nos prédios onde não 
há presos, já que os detentos 
controlam alguns pavilhões 
(ABr).

Presídio de Roraima volta a 
registrar tumulto

ram acionados e controlaram a 
situação, sem a necessidade da 
presença de efetivos do Bope, 
que só ingressaram no presídio 
na manhã de ontem (23), para 
garantir a segurança dos agen-
tes penitenciários que faziam 
uma varredura em busca de 
armas, drogas e outras substân-
cias e produtos proibidos.

Além da presença da Força 
Nacional, o governo estadual 

também pediu ao governo fe-
deral o auxílio de equipes das 
Forças Armadas. A solicitação 
foi feita um dia após o Palácio 
do Planalto autorizar, em ca-
ráter emergencial, o envio de 
militares do Exército, Marinha 
e Aeronáutica para revistar 
celas em busca de armas, 
drogas e celulares. Segundo 
a Sejuc, o governo ainda não 
teve respostas (ABr).

Elevado em 10% o salário 
de 18 mil professores

da rede estadual

Papa diz que dinheiro 
da máfi a

é ‘ensanguentado’

devastante”. O Papa também 
agradeceu o trabalho feito pela 
Direção Anti-máfi a italiana. 

O religioso argentino também 
ressaltou a importância, mais 
uma vez, da luta contra a cor-
rupção e contra o tráfi co de seres 
humanos, como o “contrabando 
de imigrantes”. “A sociedade tem 
que ser curada da corrupção, das 
extorsões, do tráfi co ilícito de 
drogas de armas e de seres hu-
manos, entre os quais crianças, 
reduzidas à escravidão”, afi rmou 
o Papa (ANSA).


