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O centro em alerta

Criminalidade migrou da periferia; tecnologia fará reconhecimento facial em tempo real
Centro de Cascavel, madrugada da última
quinta-feira. Movimentos na penumbra. Três
homens caminham, sorrateiros, na Brasil
com Souza Naves. Eles estão encapuzados.
No dia seguinte, soube-se que arrombaram uma relojoaria. Câmeras de estabelecimentos comerciais filmaram o trio na Souza
Naves, entre a Brasil e a Paraná. Os vídeos
deverão colaborar. Mas é tarde. O crime está
consumado.
Seria diferente se a câmera de segurança
da Prefeitura, instalada na Paraná com Souza Naves tivesse flagrado a movimentação
suspeita? Buscando uma resposta para esta
pergunta, o Pitoco visitou, na manhã de ontem, a central de monitoramento, no bairro
Alto Alegre.
Afinal, três anos atrás os inquilinos do
Paço anunciavam a instalação de 18 superpostes dotados de câmeras sincronizadas
com a central de vídeo. Custo total: R$ 731
mil.
A visita constatou que a referida câmera
está operacional na rua Paraná. E gira 360
graus. Quando voltada para a Souza Naves,
no ponto em que os encapuzados desfilaram
impunes, a arborização, em tese, os protegeu
dos seis olhos colados nas telas monitoradas
24 horas por dia.

Jairo Eduardo

O coronel
observa as
telas: revés
no centro

Culpas das árvores? Não, elas já são escassas naquela região. A questão está na avenida
Brasil, onde as câmeras estão desativadas em
razão da interminável obra de soterramento
dos cabos do Calçadão – obra do PDI.
Afinal, a movimentação maior dos meliantes, naquele caso específico e em muitos
outros, foi na Avenida Brasil, onde está a

Editorial
Novakoski tem longa caminhada pela
frente. Porém sua vasta experiência e
dedicação em tempo integral permite
encurtar caminhos. Um dos projetos
em estágio avançados do militar é
uma parceria com a sociedade para
permitir a inclusão no sistema de
monitoramento de todas as câmeras
privadas instaladas na cidade.
Serão milhares de “olhos” eletrônicos
a serviço da ação preventiva de
segurança. Boa sorte, coronel. O
senhor vai precisar dela...

Agilidade, confiança
e o atendimento
que é daqui!
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Falou & disse
“O governo parece
um filme de terror”
(Renan Calheiros,
senador também aterrorizado pela Lava Jato)

loja assaltada.
Os números impressionam: as ocorrências
migraram da periferia para o centro. Foram
21 no mês de junho, três vezes mais que a
segunda área mais afetada, o Floresta, com
sete casos.
No top 5 da criminalidade, o centro soma
mais ocorrências que as outras quatro áreas
mais afetadas juntas.
TECNOLOGIA - Permite-se inferir que
os bandidos podem ficar a vontade na Brasil? “Não”, responde convicto o comandante
Novakoski, titular da Secretaria Municipal
de Segurança, com 35 anos de janela na segurança pública.
Em sincronia com a PM e a Civil, o coronel
irá incrementar o patrulhamento no centro
até que as câmeras estejam operacionais.
E a tecnologia será a arma invisível da
nova ofensiva: o inovador software das câmeras, implantado este mês, permite alarmar
o centro de monitoramento toda vez que um
veículo com registro de furto passar na área
de abrangência dos 17 superpostes.
O programa também fará a leitura facial
dos procurados pela Justiça e a identificação
a partir das vestes do meliante descritas pela
vítima. Para tanto, é preciso que as câmeras
funcionem. Vamos ter fé...

Cochilo arriscado
Aquele soninho cruel que força para baixo
as pálpebras dos guardas patrimoniais da
Prefeitura está ameaçado. Novakoski
endureceu o jogo, com rondas permanentes
de inspeção. Não é tarefa fácil vigiar os
vigias. São 195 guardas. Cinco deles foram
pegos “pescando” e estão respondendo
processo administrativo.

Ela falou

“A vida é ou uma aventura audaciosa, ou
não é nada. A segurança é geralmente uma
superstição. Ela não existe na natureza”
(Helen Keller escritora, conferencista e
ativista social americana. Foi a primeira pessoa
surda e cega a conquistar um bacharelado)

Cerejeiras em flor

Lugar ao sol

Bola de ouro

As cerejeiras estão em flor. A
exuberância rosa pode ser vista em
vários pontos de Cascavel. A popularização da árvore reverenciada no
Japão tem nome e sobrenome: Elizabeth Komori
Komori.. O nome de rainha é abrasileirado. O original dela
é bem japonês. Beth foi ativista e
plantadeira de cerejeiras no governo Tolentino, nos anos 1990.

Até então restrito a pequenos e
médios operadores locais, o “mercado do sol” acaba de ganhar um
nome tradicional em Cascavel.

Quando o maior e mais representativo grupo de empresários e
profissionais liberais de Cascavel
se juntou no entorno de uma bola
para ressuscitar o futebol profissional eles não estavam brincando de
“bobinho”.

A DZ entrou na disputa pelos
consumidores que optaram por
gerar sua própria energia.
Os empresários Divo e Ricardo Zago, pai e filho, firmaram
parceria com a gigante catarinense Weg, que irá fornecer as placas
fotovoltaicas e inversores.

Beth mostrou com o gesto, como
uma única pessoa pode fazer a diferença em uma cidade. Em razão
disso, será homenageada pela ONG
Amigos dos Rios e pelo Movimento
Solariza Cascavel.
Ela nos brindou com a árvore, a
flor, a semente. Ação atemporal, é
bem ilustrada no poema de Jéssica Brunelly
Brunelly:: “Tempo é relativo.
A florada da cerejeira dura apenas
uma semana. Se durasse mil anos,
ainda seria efêmera. Flor tão bela
como ela merecia durar eternamente...”

out_inst16_bob-cascavel_02_crv.ai

1

12/21/16

1:23 PM

A DZ entra com a área comercial e o projeto. “Já é possível instalar o sistema a partir de R$ 12
mil”, informa o gerente Moacir
Almeida. “É o caminho do mundo”.
Em tempo: O logotipo do jornal na edição de hoje surge ornado
com as flores efêmeras da cerejeira. Aprecie-as, até o fim de semana nada mais restará, somente em
2018.

O FC Cascavel
agora é uma
S/A. E já começou a vender
cotas que vão
de R$ 18 mil até
R$ 108 mil. Crise?
e?
Foi chutada para escanteio. A nata econômica da cidade
está ali. A cotização pretende obter R$ 12 milhões. Um terço deste
montante já foi vendido em apenas
10 dias.

Almeida tem razão. O setor irá
movimentar R$ 4,5 bilhões em
2017 no Brasil e cresce 300% ao
ano.

Os neo-boleiros são profissa. Obcecados pela gestão empresarial do
futebol, ambicionam repetir a trajetória da Chape. Sem o avião.

Cascavel e o Oeste do Paraná
estão entre as melhores regiões
do planeta em irradiação solar
que se converte em energia limpa.

The end
“A televisão matou a janela.”
(Nelson Rodrigues)

