
O totem de segurança contempla a gravação de vídeo 
e sistema de retaguarda com análise de imagens, pos-
sibilitando a leitura ou identificação comportamental 
humana e de veículos; consulta em tempo real da via; 
e sinalizadores luminosos de emergência. Além disso, 
possui botão de emergência que pode ser acionado pela 
população em situações de risco e um comunicador que 
permite a reprodução de mensagens pré-cadastradas ou 
comandos de voz feitos pela autoridade de segurança 
para suspeitos na área monitorada. 

TOTEM DE SEGURANÇA

Passo é dado para 
ampliar a segurança
Proposta prevê 
instalação de 
equipamentos de 
videomonitoramento 
em pontos de entrada 
e saída de Vera Cruz

Proposta prevê instalação de equipamento neste ponto
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Municípios do Vale 
do Rio Pardo vão 
investir cerca de R$ 

580 mil em videomonitora-
mento, com valores garanti-
dos pela Consulta Popular. 
Entre os beneficiados estão 
Vera Cruz e Santa Cruz do 
Sul, que irão receber recursos 
de R$ 48 mil. Para tanto, as 
prefeituras têm até o dia 31 
de maio para entregar as pro-
postas completas para que 
os valores sejam liberados. 
Vera Cruz já encaminhou o 
plano de cercamento eletrô-
nico da cidade, que propõe 
a instalação de um totem de 
segurança e quatro equipa-
mentos fixos com módulo 
OCR (entenda as funcionali-
dades no quadro abaixo), em 
dois pontos diferentes. Santa 
Cruz toma as últimas trata-
tivas para encaminhar a sua 
proposta. 

De acordo com o prefeito 
de Vera Cruz, Guido Hoff, es-
ses dois pontos de implanta-
ção de videomonitoramento 
se constituem como parte do 

ARQUIVO ARAUTO

As semifinais da Champions League 2019 entre 
Ajax versus Tottenham e Barcelona versus Liverpool 
foram uma verdadeira demonstração de liderança, 
estratégia, vontade de vencer, trabalho em equipe, 
disciplina e superação. 

 O futebol contribui com importantes lições para o 
mundo dos negócios. Embora não entrem em campo, 
os treinadores são verdadeiros gestores de negócios 
e ajudam a decidir os jogos através de treinos, planos 
táticos, escolha dos jogadores que formam o time e 
a gestão desse grupo.

Exercer uma efetiva gestão de pessoas em prol dos 
resultados é um dos maiores atributos de um líder de 
time. E para chegar as vitórias e conquistas de títulos, 
é necessário contar com os melhores profissionais, sa-
ber extrair o melhor de cada um, conhecer e explorar 
seus pontos fortes, ter o grupo fechado. 

Seja no time ou no mundo dos negócios, é também 
tarefa do líder gerir egos e conflitos. Quanto mais ra-
pidamente encontrar a melhor formação com cada jo-
gador atuando na sua posição ideal obediente às suas 
funções táticas, mais cedo os resultados aparecerão. 

Monitorar o desempenho e o jeito de jogar dos 
seus adversários, definindo as estratégias a serem 
adotadas, com opções de jogo mais adequadas, são 
outras atribuições de um treinador ou líder de time. 
Neste momento, sugere-se sempre recorrer ao ben-
chmarking.

O ditado “uma andorinha sozinha não faz verão”, 
faz todo sentido. O Barcelona, mesmo contando com 
a estrela de Messi, não foi suficiente para passar pelo 
Liverpoll, equipe que contou com mais conjunto e uma 
grande liderança fora das quatro linhas, seu treinador 
Jürgen Klopp. Assim também o Ajax, sendo conside-
rado até então a grande sensação do campeonato, 
com futebol leve e de fazer lembrar a lendária seleção 
holandesa de 1974, a laranja mecânica, não foi suficien-
te para passar pelo aguerrido time do Tottenham, do 
jovem treinador vencedor Maurício Pochettino. 

Como esta engrenagem tem funcionado nas em-
presas? Tenho visto falhas na escolha das lideranças, 
na contratação de pessoas sem avaliar talentos, ge-
rando elevado tournover, com resultados abaixo dos 
esperados. Alvin Toffler tem a solução: “... aprender, 
desaprender, reaprender”. No fundo, as empresas e 
suas lideranças precisam aprender a se reinventar e 
rever seu “modus operandi”. 

Uma empresa, um time, também devem saber lidar 
com o fracasso, nem tudo são vitórias, que o digam 
Barcelona e Ajax. Resta diagnosticar e superar os 
obstáculos além de ter paciência, porque um dia as 
vitórias novamente acontecerão, basta para isso ter 
disciplina nos treinamentos, foco e determinação, 
somado a uma elevada dose de motivação.

Reflita sobre isso!
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O equipamento efetua a captura de imagens por meio 
de câmera de alta resolução, bem como a leitura dos 
caracteres das placas dos veículos, permitindo que sejam 
detectados veículos em situações irregulares.

EQUIPAMENTO COM MÓDULO OCR

projeto em desenvolvimento 
em âmbito estadual, que pre-
vê a otimização da aplicação 
dos recursos na ampliação 
da segurança pública. “Levei 
o projeto de implantação de 
videomonitoramento nesses 
dois pontos para a Secretaria 
da Segurança Pública, bem 
como ao DAER, a fim de ob-
ter também autorização para 
uso da faixa de domínio”, 
explica. 

A proposta da Prefeitura 
de Vera Cruz prevê a insta-
lação de um totem de segu-
rança e dois equipamentos 
fixos com módulo OCR na 
RSC-287, no trevo de acesso 

ao município. Também, na 
rua Roberto Gruendling, 701, 
serão instalados dois equi-
pamentos fixos com módulo 
OCR. Eles irão monitorar 
os dois sentidos. “Com a 
instalação desses equipa-
mentos, ninguém irá entrar 
ou sair de Vera Cruz sem 
ser identificado”, afirma o 
Prefeito. De acordo com ele, 
também há uma verba de R$ 
250 mil, do então deputado 
Luis Carlos Heinze, que hoje 
é senador, para investimento 
em segurança eletrônica em 
Vera Cruz. 

EM SANTA CRUZ
De acordo com o diretor 

de segurança, Marcelo Diniz, 
Santa Cruz está com o plano 
de trabalho pronto, que prevê 
a instalação do kit ponto de 
monitoramento eletrônico. 
Para encaminhamento da 
proposta, ele explica que será 
decidido na próxima semana 
o local de instalação.  

Depois de enviadas as pro-
postas, equipes do Sistema 
de Segurança Integrada com 
os Municípios (SIM) farão 
análise da viabilidade téc-
nica para então encaminhar 
ao Departamento de Gestão 
Orçamentária da SSP para 
celebração dos convênios de 
repasse da verba do Estado 
aos municípios.


