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AUTORIDADES PRESTIGIAM
ABERTURA DA ICMEDIA 2012

A

abertura da Conferência
Internacional de Ciências Forenses em Multimídia e Segurança Eletrônica
(ICMedia 2012) contou com a
participação de diversas autoridades. A mesa foi composta por:
o Presidente-executivo da Associação Brasileira de Empresas
de Tecnologia em Identificação
Digital, Célio Ribeiro; o Secretário de Logística e Tecnologia
da Informação, Delfino Souza;
o Diretor-Presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação, Renato da Silveira
Martini; o Presidente da Agência
Nacional de Aviação Civil,
Marcelo Pacheco dos Guaranys;
o Presidente do Colégio Nacional
de Segurança Pública, Wantuir
Francisco Brasil Jacini; o Diretor
de Logística da Secretaria
Extraordinária de Segurança
para Grandes Eventos, Clênio
Belucco; o representante do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Marconi dos Reis
Bezerra; o Corregedor Nacional
do Ministério Público, Jeferson
Luiz Pereira Coelho; o Diretor
Técnico-Científico da Polícia
Federal, José Jair Wermann; o
Secretário de Estado de Segurança do Distrito Federal, Delegado Sandro Avelar; o Presi-

O Diretor Técnico-Científico da PF, José Jair Wermann, fez o discurso de abertura da ICMedia 2012

dente da Associação Nacional
dos Peritos Criminais Federais, Hélio Buchmuller Lima e o
Diretor-Geral da Polícia Federal,
Leandro Daiello Coimbra.
O Diretor Técnico-Científico da PF, José Jair Wermann,
foi o primeiro a falar, momento
em que destacou a oportunidade
que o evento proporciona tanto
para o intercâmbio de informações com foco na evolução da
qualidade da prova pericial,
quanto para a preparação do
país para sediar grandes eventos
internacionais. “Posso afirmar
que o ICMedia 2012 reveste-se
de singular importância e conveniência por ocasião da realização
de grandes eventos esportivos,
como a Copa do Mundo 2014 e
as Olimpíadas 2012, tendo em

vista que serão discutidas questões relacionadas à segurança
eletrônica e identificação digital
de pessoas”, disse Wermann.
Para o Diretor-Geral da
PF, Leandro Daiello Coimbra,
o evento reveste-se de especial importância por permitir
uma forte parceria entre o setor
público e o setor privado. “Essa
parceria se materializa através
do Guia de Referência em
Sistemas de Circuito Fechado
de Televisão. Ele vai nos permitir
a produção de melhores laudos,
mais consistentes no que se
refere à investigação. E mais
que isso, vai nos permitir um
crescimento no que se refere à
policia preventiva, tanto para os
grandes eventos, quanto para o
nosso dia-a-dia”.

DEPOIMENTOS
“Temos a oportunidade de trazer progresso e modernização para a segurança pública de todo Brasil. Isso é preciso ser ressaltado, porque o Brasil
não é um país que pode abrir mão dessa evolução. Sobretudo para deixar
como legado, para a população brasileira, essa segurança pública que é
tão cobrada e tão desejada.”
Sandro Avelar, Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito
Federal.
“A ICMedia 2012 trará excelentes
avanços e contribuições para nós
que atuamos e coordenamos a disseminação de padrões tecnológicos
e de interoperabilidade e governo
eletrônico. Também chamo a atenção
para a importância dessa integração
com a indústria, para que tenhamos a
oferta de soluções que não só garanta
a realização dos grandes eventos, mas
também que nos permita incorporar
técnicas para modernizar a segurança
e a gestão pública do Brasil”.
Delfino Souza, Secretário de Logística e Tecnologia da Informação.
“Posso afirmar que o ICMedia 2012
reveste-se de singular importância
e conveniência por ocasião da
realização de grandes eventos
esportivos, como a Copa do Mundo
2014 e as Olimpíadas 2012, tendo em
vista que serão discutidas questões
relacionadas à segurança eletrônica e
identificação digital de pessoas.”
José Jair Wermann, Diretor TécnicoCientífico da Polícia Federal.

“O ICMedia 2012 materializou uma
parceria entre público e privado
materializada através do Guia de
Referência em Sistemas de Circuito
Fechado de Televisão. Ele vai nos
permitir a produção de melhores
laudos, mais consistentes no que
se refere à investigação. E mais que
isso, vai nos permitir um crescimento
no que se refere à policia preventiva, tanto para os grandes eventos,
quanto para o nosso dia-a-dia.”
Leandro Daiello Coimbra, DiretorGeral da Polícia Federal.

“É uma satisfação participar desse importante evento, que trata desses assuntos
que fazem a base de toda a investigação qualificada da segurança pública, de
modo que certamente iremos acompanhar discussões e avanços que servirão
para o aprimoramento da segurança pública em todos os nossos estados.”
Wantuir Francisco Brasil Jacini, Presidente do Colégio Nacional de Segurança Pública.
“Agradeço todo o esforço dos integrantes da Perícia em Audiovisual
e Eletrônicos do Instituto Nacional de Criminalística (Sepael), que se
empenharam em tornar o ICMedia em realidade. O evento, que mostra o
sucesso da parceria entre os setores privado e público fecha um ciclo de
desenvolvimento de tecnologias de durou quatro anos e dá início a outros
que certamente virão no futuro.”
Hélio Buchmuller Lima, Presidente da Associação Nacional dos
Peritos Criminais Federais.

GRANDES EVENTOS
ESPORTIVOS EM PAUTA

Copa e Olimpíadas movimentarão o Brasil
nos próximos anos

O

terceiro dia da ICMedia
2012
vai
levantar
discussões importantes para o Brasil pelos próximos anos. O painel das 14h30
debaterá a segurança nos
grandes eventos esportivos
que o país vai organizar (Copa
do Mundo e Olimpíadas) em
2014 e 2016.

A primeira apresentação será
do Chefe de Coordenação de
Segurança do Comitê Organizador de Londres para os
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2012, Andrew Amery,
que apresentará dados relativos à bem sucedida experiência britânica na realização
dos eventos. Ele abordará as
necessidades únicas presentes nesse tipo de evento, que
conta com enorme concentração de atletas, dirigentes e
turistas de todas as partes do
mundo.
Depois de Andrew, é a
vez de Luis Fernando Corrêa,
Diretor de Segurança do
Comitê Organizador dos Jogos

Olímpicos e Paralímpicos RIO
2016, apresentar todo o trabalho de segurança que vem
sendo desenvolvido na área,
além de abordar os preparativos para a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do
Mundo de 2014.
A última apresentação do
painel será sobre a experiência do Estado do Rio de
Janeiro na segurança de
grandes eventos. O Delegado
de Polícia Federal Edval de
Oliveira Novaes Junior, atual
Subsecretário de Tecnologia
da Secretaria de Segurança
do Rio de Janeiro, falará sobre
a expertise na organização
de eventos como os Jogos
Panamericanos de 2007 e o
Carnaval Carioca, mundialmente famoso.

PÚBLICO INTERAGE COM EXPOSIÇÃO TECNOLÓGICA

A

ntes da abertura oficial
do evento, as autoridades e o público
presente puderam realizar uma
visita guiada pelos estandes
da exposição tecnológica, que
foram montados num ambiente
cenográfico que remete os participantes a uma cidade virtual.

Aberta durante todos os dias
da ICMedia 2012, a exposição
também tem chamado a atenção
da
imprensa
especializada.
Vários veículos de comunicação
noticiaram as soluções e tecnologias de segurança eletrônica e
análise de evidências multimídia
apresentadas pelos expositores.

Entre elas destacam-se sistemas
para identificação digital, vigilância, monitoramento eletrônico, controle de fronteiras e
de acessos, entre outros equipamentos, que foram recriados
em cenários alusivos a estádios,
bancos e aeroportos, que totalizam mais de 2.000 m² de área.

ENTREVISTA - Sandro Torres Avelar
Participante da mesa de abertura do ICMedia 2012
e presente também no Reunião do Colégio Nacional
dos Secretários de Segurança Pública (CONSESP),
evento que acontece em paralelo, o Delegado Federal
Sandro Torres Avelar, Secretário de Segurança do
Distrito Federal, falou sobre a importância do evento
para o Brasil, em relação aos grandes eventos e a
integração entre a perícia e a segurança pública.
Grandes Eventos
Esse
evento
veio
em
excelente hora, principalmente pelo
fato de todos os secretários de
segurança pública, especialmente
os de estados sedes dos grandes
eventos que estão se aproximando
, tem a necessidade de definir
quais as ferramentas tecnológicas
que devem ser utilizadas. Hoje nós
temos uma grande preocupação
com o monitoramento, uma das
tecnologias que todas as secretarias
de segurança e a Justiça Federal
têm procurado investir. Esse tipo
de tecnologia apresentada aqui
na ICMedia 2012 vai com certeza
inspirar a nossa segurança pública,

para que tenhamos, já a partir de
2013, melhores condições de não
só atender os grandes eventos, mas
sobretudo, para deixar um legado
muito positivo para a população de
todos os estados do país.
Perícia e Segurança Pública
Essa união é essencial.
É através das provas técnicas
que nós podemos dar andamento
às nossas investigações e elas
são fundamentais para que nós
conseguirmos
as
necessárias
condenações, evitando assim o
sentimento de impunidade, que
se até pouco tempo atrás era uma
marca do país, cada dia vem sendo

refutada e reduzida pelo Poder
Público.
ICMedia 2012
Um sucesso em todos os
aspectos. A exposição conta com
muitos temas interessantes, assim
como os painéis científicos. Além disso,
o fato da Reunião do Colégio Nacional
dos Secretários de Segurança Pública
(CONSESP) ser realizado em paralelo
tem toda a pertinência possível,
uma vez que o assunto tratado aqui
diz respeito a ambas as áreas. A
experiência foi extremamente positiva
e só tenho a dizer que a organização
e coordenação da ICMedia 2012 está
perfeita.
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