
● É um mapeamento feito por
satélite, como o Google Earth faz.

● A diferença é que nessa
“foto” do município são
arquivados dados sobre as
instituições, extensão dos rios.

● A partir disso, o sistema
permite interatividade com a
população e mobilidade (pode ser
acessado do celular, iPad etc.).

Aos poucos, as cidades brasilei-
ras estão fazendo o mapeamento
de suas ruas e avenidas com o in-
tuito de identificar as áreas que
apresentam deficiência nos servi-
ços públicos. A diferença do pro-
grama Google Earth é que nessa
“foto” do município, chamada
de georreferenciamento, há ar-
mazenagem de dados, como o
número de escolas e hospitais da
região, a extensão dos rios e total
de prédios que possuem habite-
se. Quando essas informações
são cruzadas, as prefeituras têm
condições de direcionar melhor
os investimentos públicos.

Recentemente, a cidade para-
naense Maringá adquiriu o soft-
ware que faz esse mapeamento.
Segundo Nelson Pereira da Silva,
diretor de tributação do municí-
pio, será lançado nesta sexta-fei-
ra um site contendo as informa-
ções recolhidas pelo georreferen-
ciamento. No primeiro momen-
to, a página só poderá ser acessa-
da pelos servidores da prefeitura.
“A ideia é que o site ajude a encon-
trar dados com maior rapidez. O
secretário de Meio Ambiente, por
exemplo, poderá responder com
mais agilidade se uma indústria
pode se instalar em determinado
local, a partir das informações so-
bre o rio e a localização da mata ci-
liar”, afirma Silva.

Mas este é apenas o pontapé
inicial. A ideia é expandir o pro-
jeto, abrindo o acesso de deter-
minadas áreas do site para a po-
pulação. “Em um futuro bem
próximo, um contador com ca-
dastro na prefeitura poderá fa-
zer a simulação de quanto custa-
rá abrir uma empresa. Além dis-
so, poderá tirar o alvará pela in-
ternet, juntando o CNPJ e a tri-
butação calculada”, acrescenta.

Hoje, o laudo demora 24 ho-
ras para ficar pronto, porque
nem tudo está informatizado.
“Temos de reunir todos os docu-
mentos físicos. Mesmo assim,
não demora muito”, opina.

Para o público geral, o aces-
so será mais restrito do que pa-
ra os servidores públicos,
adianta o diretor de tributa-
ção. “A população terá acesso
ao zoneamento da cidade. Com
isso em mãos, saberá o tama-
nho da edícula que pode cons-
truir. Quem sabe, mais para
frente, a gente não consegue
colocar no site modelos de
construção que devem ser se-
guidos”, acrescenta Silva.

De acordo com Lúcio Graça,
sócio da Imagem, empresa repre-
sentante do software no Brasil, o
sistema informacional melhora
a gestão pública dos municípios.
“Tomar decisões baseadas na
geografia ajuda muito”, diz. Se-
gundo o executivo, são cinco

funcionalidades do georreferen-
ciamento: capacidade de organi-
zar dados, transformações des-
ses dados em informações, pro-
dução de mapas, mobilidade e
interação com os cidadãos.

Graça explica que a mobilida-
de é a facilidade de ver as infor-
mações de inúmeras platafor-
mas: celular, computador, iPad
etc. Isso facilita, por exemplo,
quando um corretor vai apresen-
tar um terreno para um possível
comprador, diz. “Já a interação
pode se refletir nos portais de
transparência das cidades, por
exemplo. Além disso, a própria
população pode reportar inci-
dentes, como buraco na rua, pe-
lo celular. As chances de detec-
tarem e resolverem o problema
são bem maiores”, aponta.

O software vai ser usado em
todas os departamentos de Ma-
ringá. “Estamos fazendo a capa-
citação dos servidores, que vão
operar o sistema. É uma mudan-
ça estrutural”, diz. Além de
prestar consultoria, a Imagem
ainda está definindo manuais
de governança de como manter
os dados atualizados para garan-
tir que mudanças políticas — co-
mo a entrada de outro partido
no poder — não interfiram no
andamento do projeto de georre-
ferenciamento. Todos os novos
loteamentos, por exemplo, têm
de ser registrados no sistema,
exemplifica. “Fazemos a manu-
tenção garantida por três anos”,
acrescenta o executivo. ■
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Maringá mapeia a cidade na

A ideia é que o
sistema ajude a
encontrar dados com
maior rapidez, no
primeiro momento.
Em um futuro
bem próximo,
a ideia é abrir
determinadas
áreas do site
para a população
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Lançamento do portal da prefeitura ocorrerá na sexta-feira. O próximo passo será abrir determinadas áreas do

A Imagem,
representante do
software no Brasil,
está capacitando
servidores públicos
e já criou uma
agenda corporativa
para que o sistema
não pare de funcionar,
mesmo se houver
mudança de
partido no poder

Atualmente, 249 cidades
brasileiras fazem
georreferenciamento com o
software distribuído pela Imagem.
Segundo Lúcio Graça, sócio da
companhia, esse número (que
representa 5% dos municípios
brasileiros) tende a crescer.
Mas o sistema possui outras
utilidades, além de ajudar os
municípios a mapearem ruas,
hospitais e escolas. Durante o
Carnaval deste ano, por exemplo,
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Fatores socioeconômicos e culturais são reconhecidos como deter-
minantes nos processos de planejamento e gestão. O conhecimento
preciso do alvo nos fornece considerável vantagem competitiva na
formulação de estratégias e obtenção de resultados positivos de con-
quista. É isso que toda empresa faz antes de dar qualquer passo em
direção ao investimento. Afinal, as decisões de onde e como aplicar
recursos não podem ser ditadas apenas por um sentimento ou opi-
nião, mas devem ser guiadas pela informação mais precisa possível.

Na saúde, seja pública ou privada, o conhecimento das caracterís-
ticas de determinada região é fundamental para assegurar a correta
identificação das necessidades populacionais e o oferecimento de
serviços adequados àquelas necessidades particulares, o que reduz
a iniquidade entre os diferentes grupos sociais e/ou geográficos. Afi-

nal, saúde é um produto social, de-
rivado das relações sociais presen-
tes em um dado cenário político,
econômico, ideológico e cultural.

Isso já está sendo aplicado em
São Paulo. Por aqui, a Prefeitura e a
Sociedade Beneficente Israelita Bra-
sileira Albert Einstein concluíram o
Atlas da Saúde do Município, que
— a partir do georreferenciamento

— mapeou a distribuição espacial da Rede de Serviços de Saúde, sua
infraestrutura e a ocorrência de doenças e fatores de risco, o que ge-
rou um novo conceito de oferta e demanda em saúde pública.

Também são apresentados, a partir de indicadores geográficos
e socioeconômicos, dados sobre mortalidade e doenças de notifi-
cação compulsória, além de mapas, gráficos e tabelas que propor-
cionam uma compreensão visual da distribuição dos indicadores
de saúde em todo o território.

O ritmo, a distribuição etária e as causas de óbito numa popula-
ção variam muito entre as diversas regiões do mundo, grupos so-
cioeconômicos, sexo etc. A maneira como as pessoas morrem é
uma boa representação das condições nas quais vivem. A coleta,
análise e interpretação dos dados de mortalidade têm sido impor-
tante instrumento na avaliação e acompanhamento dos níveis de
saúde de uma população.

Nesse contexto, o Atlas da Saúde surge como uma importante ferra-
menta de gestão, pois seus indicadores influenciam diretamente na apli-
cação dos recursos, por intermédio de um modelo facilmente adaptado a
outras regiões. Modelo, aliás, que está sendo aplicado em Fortaleza, no
Ceará, onde —com auxílio da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira
Albert Einstein — está se formatando o maior estudo epidemiológico de
Acidente Vascular Cerebral do Brasil. Quando levamos o georreferen-
ciamento para o lado da ciência, encontramos ferramentas como
a Biomednet, que permite realizar um levantamento por regiões
dos cientistas que trabalham em determinadas áreas do conheci-
mento, assim como a quantidade e qualidade de seus trabalhos,
bem como seu network de colaborações. Isso ajuda a encontrar
colaboradores e traçar ações de incentivo, por exemplo. Quão di-
ferentes seriam as nossas decisões se tivéssemos mais e melhores
informações na hora de tomá-las? Quantos recursos de tempo e
dinheiro já desperdiçamos como resultado da falta de informa-
ções precisas ou mesmo adequadas? ■
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siteparaapopulação, facilitandoacesso adadosdo município

a Secretaria de Segurança
Pública da Bahia utilizou
a solução para ajudar as
patrulhas policiais. Para isso,
foi feita a implantação de uma
ferramenta na web para
gerenciar as ocorrências e
mapear a localização dos
camarotes e centros de
bombeiros e assistência
médica. A partir das
informações coletadas, foram
gerados mapas temáticos

e gráficos indicando as áreas
de maior atividade criminal
e o percentual de cada tipo
de delito. O projeto funcionou
como um piloto para a
secretaria testar a ferramenta
e posteriormente torná-la
uma solução eficaz em
diversas áreas: Inteligência,
Criminalística, Polícia Civil,
Polícia Militar, Bombeiros.
O sistema ajuda também a
reduzir os desastres causados

pelas chuvas. Por meio de
modelos digitais de terreno,
com dados sobre declividade,
drenagem e alagamento é
possível criar simulações de
inundações e deslizamentos,
fornecendo informações
relevantes aos órgãos
públicos, ajudando a Defesa
Civil e a secretaria de Meio
Ambiente. A ferramenta
auxilia ainda na reconstrução
de municípios devastados. N.F.

A maneira como
as pessoas morrem
representa a forma
como viveram
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Divulgação

LOMMEL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
CNPJ/MF Nº 07.205.428/0001-10 • NIRE nº 35.300.320.824

Assembléia Geral Extraordinária Edital de Convocação
Ficam convidados os Srs. Acionistas de LOMMEL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A, em Recuperação Judicial, a
se reunirem em AGE, no dia 22/06/2011, às 10h30 , na sede social da cia localizada na Av. Chedid Jafet, nº 131, V.
Olímpia, São Paulo, SP, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Eleição de membros da Diretoria; e 2.
Alteração do art. 13 do estatuto social da Cia. Consoante o estatuto social, serão admitidos à Assembléia os titulares de
ações nominativas cujos nomes estejam inscritos no respectivo registro até a data da realização da Assembléia. S. Paulo,
14/06/2011. Eliana Maria Piva de Albuquerque Tranchesi - Diretora Presidente.
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