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Pernambuco será pioneiro no uso do Malote Inteligente
O governador Eduardo Campos abriu, nesta quarta-feira (30), o I Fórum sobre Métodos e
Tecnologias de Dissuasão promovido pelo Governo do Estado, através da secretaria de
Defesa Social. Durante todo o dia, representantes do poder público e da iniciativa privada irão
trocar experiências sobre o uso de novas tecnologias no combate à violência.
A iniciativa de apoiar o evento se justifica através de uma das principais diretrizes do Pacto
pela Vida (PPV), que é estimular no aparelho policial pernambucano a troca da força pela
inteligência. Desde a implantação do Pacto, em maio do ano passado, a nova forma de
trabalho já vem apresentando resultados, conforme lembrou o governador: “Utilizando uma
rede de informações, fizemos 18 operações contra grupos de extermínio e prendemos 300
pessoas”, lembrou.
A maior vedete do encontro é o Malote Inteligente (MI). Equipamento feito em plástico e que
tem formato semelhante à uma maleta de viagem. Foi inventado pelo pernambucano Paulo
Coelho Vieira e é voltado para o transporte de valores em espécie. Em caso de extravio ou
violação, o MI incinera o dinheiro contido nele. A idéia é fazer com que os possíveis ladrões
não encontrem motivação para roubá-los, tendo em vista que não há como retirar as cédulas
do malote nem muito menos utilizar o dinheiro após a queima.
O governador explicou que a disseminação do uso do equipamento vai proporcionar o
desarmamento da população e uma redistribuição do efetivo policial nas ruas: “Na hora que o
que interessa ao bandido ali é o dinheiro e ele está protegido pelo Malote Inteligente, você
reduz o número de armas usadas pela vigilância e reduz o efetivo que precisava colocar à
disposição para tomar conta daquelas ocorrências”.
Eduardo ainda salientou que com os seguranças passando a trabalhar desarmados, vai cair o
número de armas também nas mãos dos bandidos: “Milhares das armas utilizadas pelos
vigilantes caem no mercado negro seja por conta de assaltos ou pela venda direta. Algumas
são utilizadas até na indenização dos funcionários quando demitidos. Vamos diminuir o
número de armas em circulação na rua”, explicou o governador.
O aparelho é utilizado em quase todos os países da Europa onde, em 10 anos, reduziu a zero
os índices de assalto à farmácias, postos de gasolina e bancos, que antes era de dois por
semana, segundo Vieira. A África do Sul também já utiliza o serviço. Pernambuco será o
primeiro estado a utilizar o MI para o transporte de valores. Dez casas lotéricas do estado irão
iniciar a operação a partir da semana que vem.
Através de um convênio assinado na última segunda-feira, a Caixa Econômica Federal
subsidiará a compra do aparelho para as 300 casas lotéricas existentes no estado. Cada um
desses aparelhos, deverá custar em torno dos R$ 300. Ainda segundo Vieira, também será
lançado o “Malotinho” voltado para micro e pequenas empresas.
PRODUÇÃO - O estado também abrigará uma fábrica de MIs. O local de instalação ainda não
foi definido, mas o Parque Tecnológico de Eletro-Eletrônica de Pernambuco (ParqTel), no
bairro do Curado tem grandes chances de receber o empreendimento. Correm por fora os
municípios de Camaragibe e São Lourenço da Mata. O Banco do Nordeste do Brasil irá
financiar o empreendimento.
A previsão é de que os equipamentos sejam produzidos em escala industrial a partir de janeiro
do ano que vem. Cerca de 50 trabalhadores serão empregados na indústria e outros milhares
de novos empregos podem ser gerados com o uso disseminado do MI:
“Estimamos que com a disseminação do uso do Malote cerca de 50 mil novos postos de
trabalho sejam abertos em todo o país. O transporte dos valores, que hoje requer o uso de
carros-forte, poderá ser feito em veículos leves e até motos”, explicou Vieira.
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Malote inteligente inibe assaltos

Tecnologia foi montada para fazer bandido desistir da
investida criminosa

APARELHO guardará o dinheiro, que será queimado caso seja
forçado a abrir
DANÚBIA JULIÃO

Para a redução no número de furtos e roubos na Capital pernambucana, o Governo do Estado apresentou, ontem,
como parte das ações do Pacto pela Vida, uma tecnologia pioneira no País, o malote inteligente para transportes de
valores. Semelhante a uma maleta de viagem, o equipamento possui uma tecnologia baseada no paradigma da
dissuasão (fazer o criminoso desistir da ação ilícita), tendo como objetivo o combate pacífico. O malote inteligente
terá o suporte e monitoramento da DWZ Log & Intelligence Ltda. Segundo o operador da empresa, Luís Duarte,
por meios eletrônicos, o malote detecta quando está havendo um assalto e destrói o conteúdo (o dinheiro), através
da queima. O equipamento será usado inicialmente em dez casas lotéricas da RMR.
De acordo com Luís Duarte, o aparelho, que armazena o dinheiro, fica fixado em uma base no ponto de partida,
por exemplo, as lotéricas. "O proprietário cronometra um tempo através de um sistema contido nessa base, e, ao
retirar o malote, a contagem regressiva é iniciada. Ao chegar na agência bancária, o malote é encaixado em outra
outra base, a do destino. Nesse momento o equipamento se abre e é possível ter acesso ao conteúdo", revelou
Luís Duarte.
De acordo com o operador, isso dá mais segurança ao proprietário, que se for assaltado e obrigado pelo criminoso,
ainda na Casa Lotérica, por exemplo, a colocar o malote na base de saída para que ele abra não terá sucesso. O
equipamento só abre no ponto de destino, as agências bancárias. Outro detalhe importante, ao zerar o tempo
estabelecido pelo proprietário ou ao tentar abrir de forma indevida o equipamento, o conteúdo será,
imediatamente, queimado, mas o dinheiro é ressarcido através da comprovação da tentativa de roubo. A devolução
da quantia é feita pela seguradora contratada pelo proprietário do malote de acordo com a apólice do seguro.

O malote inteligente pirotécnico vem para atender as necessidades dos correspondentes bancários, pequenas e
micro-empresas e comércio em geral. Os primeiros beneficiados serão casas lotéricas, onde são registrados cerca
de três roubos por semana. O produto é exportado da Bélgica e chega ao Brasil ao custo de R$ 9 mil. Segundo a
presidente do Sindicato dos Empresários Lotéricos do Estado de Pernambuco, Telma Cristina da Silva, a RMR
possui 138 Casas Lotéricas da Caixa Econômica Federal, dessas apenas 106 fazem uso do serviço de carro-forte.
Das 32 que ficam de fora, dez vão fazer uso da nova tecnologia.
"Acreditamos que o malote irá diminuir o número de assaltos. Isso traz mais tranqüilidade tanto aos donos das
lotéricas, quanto para os funcionários, por saber que, a partir de agora, haverá uma diminuição nas investidas dos
bandidos que ficarão mais inibidos", acredita Doumar Abreu e Lima, proprietário de uma Loteria da Caixa
Econômica Federal.
De acordo com o governador Eduardo Campos, há um olhar mais sistêmico sobre o desafio que é a defesa social.
"O Brasil vem construindo alternativas e o Pacto pela Vida surge para atender a essa necessidade. Hoje já temos
uma diminuição de 7% dos índices referentes ao semestre anterior", revelou.

