
CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DO CARMO JÁ CONTA COM CÂMERA 360 GRAUS COM VISÃO NOTURNA

   

  

   A Prefeitura de São Carlos, através da Guarda Municipal, instalou uma câmeraDome IP VIP
360 graus no Cemitério Nossa Senhora do Carmo para inibir ações de vândalos e possíveis
furtos no local.

  

    

  

   A câmera, equipamento com infravermelho visão noturna, está interligada a Central de
Monitoramento da Guarda Municipal. Ao lado do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, no
antigo velório, também funciona a Base Avançada da Guarda Municipal “Edélcio Leme de
Almeida.

  

    

  

   “A nossa Base Avançada funciona 24h, portanto qualquer alerta pela câmera, a ação será
rápida, quase imediata. Desde que a Base avançada foi inaugurada esses furtos diminuíram e
agora com a câmera vamos inibir ainda mais ações dessa natureza”, avalia Michael Yabuki,
comandante da Guarda Municipal.
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   Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, disse que essa ação faz parte do projeto de
expansão do sistema de monitoramento da cidade. “Iniciamos esse trabalho já faz algum
tempo. Primeiro por meio de parceria com a  Digifort, empresa que atua em mais de 40 países
nessa área, conseguimos fazer parte do Detecta,
maior sistema de monitoramento inteligente, o maior Big Data (conjunto de informações
armazenadas) da América Latina, que integra bancos de dados das polícias paulistas, como os
registros de ocorrências, Fotocrim (banco de dados de criminosos com arquivo fotográfico),
cadastro de pessoas procuradas e desaparecidas, dados do Detran (Departamento Estadual
de Trânsito), registro de veículos furtados, roubados, clonados e outro. Temos parceria com a
ACISC que recentemente nos repassou mais cinco câmeras que foram instaladas para o
monitoramento da área central do município. Também vamos receber R$ 400 milda devolução
do duodécimo do Poder Legislativo e parte desses recursos vamos investir na ampliação do
nosso Centro Operacional, transferindo ele para a Base Avançada da Guarda Municipal para
futuramente transformar em um Centro Integrado de Monitoramento e Inteligência”.

  

    

  

   Gardini ressaltou, ainda, que a Secretaria de Segurança Pública conseguiu licitar e abrir uma
ata de registro de preços (nº 224/2019, Pregão Eletrônico 50/2019), no valor de R$ 799 mil
para aquisição de mais equipamentos para instalar em pontos de interesse de segurança
pública. “A nossa intenção é levar esse monitoramento para várias regiões da cidade,
ampliando e modernizando o sistema. A segurança pública precisa utilizar toda a tecnologia
disponível a favor da população. É isso que estamos fazendo”, garante o secretário.

  

    

  

   Hoje o município está com 32 câmeras em operação, além de radares com sistema OCR.
Todo o sistema está sendo monitorado por meio da Central da Guarda Municipal, porém o
Detecta somente é acessado por agentes credenciados tanto da GM como das polícias.
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   De acordo com o secretário de Serviços Públicos, pasta responsável pelos cemitérios
municipais, essa é uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública para acabar com o
furto de placas, principalmente de bronze, que muitas famílias colocam nos túmulos. “Com
essa câmera 360 graus todas as áreas do cemitério estão sendo vigiadas, se alguém tentar
furtar algum objeto com certeza será identificado”, aposta Mariel Olmo.

  

    

  

   Olmo também garantiu que em 2020 o velório do Cemitério Nossa Senhora do Carmo
passará por uma reforma. “Já licitamos o projeto e a empresa vencedora deve entregar agora
em dezembro. Em janeiro vamos licitar a obra que prevê a modernização das salas de velório,
com instalação de ar condicionado, espaço para lanchonete, novos sanitários e acessibilidade
completa do local”.

  

    

  

   O investimento será de aproximadamente R$ 820 mil com recursos de emenda parlamentar
do então deputado federal Lobbe Neto.

  

    

  

   (27/11/19)
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