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Integração de sistemas de segurança terá apoio do Detran

  O Detran-Paraná recebeu os representantes 
da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) que es-
tiveram em Curitiba, semana passada, para o projeto Senasp 
Itinerante, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
 Na reunião no Detran, na quinta-feira (5), os represen-
tantes da Senasp apresentaram dois sistemas de segurança: o 
Córtex e o projeto Sinesp Agente de Campo, do Sistema Nacio-
nal de Informações de Segurança Pública, uma ferramenta digi-
tal gratuita que deverá agilizar o trabalho dos profissionais que 
fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).
 Estes sistemas, disponíveis apenas para forças poli-
ciais, coletam dados de câmeras de segurança e radares es-
palhados pelo país e ajudam as polícias militar, civil, federal e 
rodoviária federal a realizarem trabalhos ostensivos na localiza-
ção de veículos roubados, furtados e na captura de suspeitos.
 “Nós, da área de trânsito, temos muito a colaborar”, afir-
ma o diretor-geral do Detran, Wagner Mesquita. Segundo ele, 
os municípios têm montado suas redes de câmeras, com reco-
nhecimento facial e OCR (sigla em inglês para reconhecimento 
óptico de caracteres) para identificação automática de placas 
veiculares. “Mas de nada adianta ter esta tecnologia se não ti-
ver um banco de dados para comparar. E isto o Detran tem, 

um bom banco de dados facial e de veículos”, enfatiza. “Estes 
bancos de dados estão à disposição do serviço público estadual 
e federal, para o bem da população.”
 De acordo com o diretor da Tecnologia da Informação e 
Comunicações (DTIC) do Ministério da Justiça e Segurança Pú-
blica, Rodrigo Lange, o Detran funcionando como um hub com 
os municípios já permitiria o envio, recebimento e tratamento de 
informações. “Vamos fazer acordos com os Estados para con-
seguir estes dados, começando pelo Paraná. A ideia é que o 
Paraná seja o estado piloto desta integração”, disse ele.
 Por meio desta integração, estes sistemas poderão 
acessar direto as bases do Detran e as consultas ao Registro 
Nacional de Carteiras de Habilitação (Renach). Além disso, a 
Senasp não tem como captar informações dos mais de 5 mil 
municípios brasileiros, por isso, segundo Coordenador-Geral de 
Gestão e Integração de Dados, Wanderley José Silva Júnior, o 
desenho ideal para que essa relação frutifique é que os municí-
pios integrem com os estados e a Senasp integre com os esta-
dos.
 MUNICÍPIOS – O secretário de Defesa Social e Trânsito 
de Curitiba, Guilherme Rangel, afirmou que a relação entre mu-
nicípio e Estado é muito boa em termos de compartilhamento de 
dados. O projeto Muralha Digital, parceria da prefeitura de Curiti-
ba com o Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), e inspirado em 
grandes cidades que já têm esse método funcionando, como Je-
rusalém, Tel Aviv, Chicago e Barcelona, conta com 1.200 câme-
ras de videomonitoramento instaladas em pontos estratégicos 
da cidade.
 “Todo esse sistema de videomonitoramento estará in-
tegrado com os radares de trânsito e com as câmeras de alta 
qualidade da iniciativa privada”, afirma Rangel.
 “O ambiente do Paraná é muito favorável para esta par-
ceria pois temos esta integração com o município e temos a Ce-
lepar que desempenha esforços e realiza a parte tecnológica. 
Além disso, o Detran Paraná também amplia sua atuação como 
ente potencializador da mobilidade urbana no Estado, principal-
mente no conceito de cidades inteligentes”, disse Wagner Mes-
quita.

 ENCONTRO – o Senasp Itinerante aconteceu de quar-
ta a sexta-feira da semana passada, em Curitiba, e reuniu se-
cretários estaduais e representantes de órgãos da seguran-
ça pública dos três estados da região Sul. O evento debateu 
ações e boas práticas futuras para a área. A iniciativa também 
permitiu a troca de informações entre os órgãos da segurança 
no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
 PRESENÇAS – Estavam presentes também na apre-
sentação, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), Ismael de Oliveira; o diretor da Polícia Científica do Pa-
raná, Luiz Rodrigo Grochocki; o delegado-regional de combate 
ao crime organizado da PF/PR, delegado Mozart Person Fuchs; 
o chefe do Núcleo de Inteligência da PF/PR (NIP), Maurício 
Moscardi Grillo; o chefe da Delegacia de Repressão a Crimes 
contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas (Delepat), delegado 
Rodrigo Morais da Silva; o chefe do Tático Integrado de Grupo 
de Repressão (Tigre), Cristiano Augusto Quintas dos Santos, 
além dos diretores do Detran-PR e o assessor militar do De-
tran-PR, tenente-coronel Fernando Klemps e representantes 
do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), Batalhão 
de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), área de Tecnologia da 
Informação da PM e do 1º Comando Regional da PM (CRPM).

Escola de Gestão lança curso 
inédito sobre aposentadoria

 A Escola de Gestão do Paraná (EGP) 
está com inscrições abertas para o curso 
Aposentadoria: Redescoberta de Talentos. 
Inteiramente atualizado conforme a Reforma 
da Previdência, o curso será na modalidade 
online no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
da Escola de Gestão do Paraná.
 O objetivo do curso é auxiliar o ser-
vidor a se preparar para a aposentadoria, a 
descobrir novos talentos e opções de carrei-
ra, além de apresentar noções de autogestão 
e investimento, e principalmente a se prepa-
rar para o novo ciclo de vida pós-serviço pú-
blico. Além disso, o curso apresenta a Refor-
ma da Previdência de forma descomplicada 
e ensina a calcular o tempo que falta para a 
Aposentadoria.
 Para Aline Albano Justus, diretora da 
Escola de Gestão, o curso é o resultado da 
cooperação entre diversos setores do Estado 
com o propósito de elaborar uma capacitação 
específica que auxilie os servidores públicos 
nesse momento de transição.
 Segundo Luiz Gustavo Sulek Cas-
tilho, diretor do Departamento de Recursos 
Humanos e Previdência do Estado, a rea-
lização de curso aos servidores que estão 
em pré-aposentadoria, com conteúdo dire-
cionado a este público, é imprescindível para 
que tenham informações e orientações que 
possam contribuir para a tomada de decisão 
do melhor momento em que esta passagem 

deve se dar, bem como estimular o planeja-
mento de vida pós-aposentadoria, para que 
possam, após arduamente dedicarem parte 
de suas vidas a prestação do serviço público, 
ter uma aposentadoria digna e de qualidade, 
tanto no aspecto pessoal quanto financeiro.
 O público-alvo do curso são profis-
sionais atuantes nas várias esferas do Poder 
Público próximos da aposentadoria e para 
interessados no tema da Reforma Previden-
ciária. O prazo de conclusão do curso é de 45 
dias, sem nota avaliativa e carga horária de 
36 horas.
 “Esse curso é de extrema importância 
para os servidores público, é um planejamen-
to para o futuro e demonstra a importância 
que esses profissionais têm dentro do gover-
no. Essa é mais uma forma de agradecermos 
e auxiliá-los na fase de aposentadoria”, diz o 
secretário estadual da Administração e Previ-
dência, Marcel Micheletto.
 Este é mais um curso na modalida-
de a distância disponibilizado pela Escola de 
Gestão do Paraná na plataforma oficial do 
governo do Estado, que soma mais de 32 mil 
inscritos no ano de 2020 entre servidores pú-
blicos e sociedade civil.
 Conheça os cursos na modalidade 
online da Escola de Gestão do Paraná.

[link para cursos on-line]
http://www.administracao.pr.gov.br/Escola-
de-Gestao/Pagina/Cursos-gratuitos-distancia

Total de casos confirmados no 
Paraná ultrapassa 220 mil

Secretaria de Estado da Saúde confirma 1.561 novos diagnósticos e 18 
mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

 A Secretaria de Estado da Saúde di-
vulgou nesta segunda-feira (9) mais 1.561 ca-
sos confirmados e 18 mortes em decorrência 
da infecção causada pelo novo coronavírus.  
Os dados acumulados do monitoramento da 
Covid-19 nesta segunda-feira (09) mostram 
que o Paraná soma 220.548 casos e 5.419 
mortos em decorrência da doença. Há ajuste 
em um caso confirmado detalhado ao final do 
texto.
 INTERNADOS – 559 pacientes com 
diagnóstico confirmado estão internados 
nesta segunda-feira (9). São 451 pacientes 
em leitos SUS (248 em UTI e 203 em leitos 
clínicos/enfermaria) e 108 em leitos da rede 
particular (38 em UTI e 70 em leitos clínicos/
enfermaria).
 Há outros 920 pacientes internados, 
396 em leitos UTI e 524 em enfermaria, que 
aguardam resultados de exames. Eles estão 
em leitos das redes pública e particular e são 
considerados casos suspeitos.
 ÓBITOS – A secretaria informa a 

morte de mais 18 pacientes, todos estavam 
internados. São 6 mulheres e 12 homens, 
com idades que variam de 47 a 88 anos. Os 
óbitos ocorreram entre 18 de julho e 9 de no-
vembro.
 Dez pacientes que morreram residiam 
em Londrina. A Secretaria da Saúde registra 
ainda a morte de um morador de cada um dos 
seguintes municípios: Apucarana, Campo do 
Tenente, Castro, Piraquara, Ponta Grossa, 
São Jerônimo da Serra, São José da Boa Vista 
e Wenceslau Braz. ALTERAÇÃO CDE MUNI-
CÍPIO - Um caso confirmado no dia 05/10 em 
Mallet foi transferido para Curitiba.
 FORA DO PARANÁ – O monitora-
mento registra 2.283 casos de residentes de 
fora, 51 pessoas morreram.
 Confira o informe completo cli-
cando no https://www.saude.pr.gov.br/
sites/default/arquivos_restritos/files/do-
cumento/2020-11/informe_epidemiologi-
co_09_11_2020_.pdf
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