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Em fórum na China, Rui palestra sobre transformação digital da Bahia
Governo
Postado em: 14/05/2019 09:05

O governador destacou resultados do sistema de reconhecimento facial que possibilitou a captura
de pessoas com mandados de prisão no Carnaval.

A experiência exitosa do Governo do Estado no projeto de reconhecimento facial foi apresentada
pelo governador Rui Costa em um dos mais importantes eventos de tecnologia do mundo, o Fórum
Smart City, realizado na cidade chinesa de Shenzen, nesta terça-feira (14). Com 15 milhões de
habitantes - mesma população da Bahia - Shenzen tem mais de 1,3 milhão de câmeras controladas
por programas de computadores que tornam a cidade mais segura e inteligente, sobretudo na oferta
de serviços à população.
Na palestra "Transformação Digital do Estado da Bahia", o governador destacou os resultados
alcançados através do projeto piloto que possibilitou a captura de pessoas com mandados de prisão
no Carnaval de Salvador e na micareta de Feira de Santana, após a identificação por meio do
sistema de reconhecimento facial da Huawei. A empresa chinesa é sediada em Shenzen e convidou
o governador para apresentar o case de sucesso no evento, que reuniu mais de 500 pessoas, entre
gestores públicos de cidades de todo o mundo e empresários da área de tecnologia. "Estamos
felizes com o resultado inicial, mas nosso objetivo é avançar e proporcionar mais segurança aos
baianos, por isso estamos licitando este serviço para 55 cidades. Também contrataremos softwares
para educação e saúde, áreas que considero fundamental o uso da tecnologia para melhorar e
ampliar a oferta de serviços à população", afirmou o governador.
(Foto: Caúra Damasceno/GOVBA)
Após o evento, Rui Costa visitou a sede da Huawei e conheceu novos equipamentos e softwares
capazes de tornar as cidades mais inteligentes. Em seguida, se reuniu com o vice-presidente da
companhia para o setor público, Xu Xujing, para esclarecer dúvidas sobre o processo licitatório que
o Governo do Estado realizará com a finalidade de ampliar o uso da tecnologia na Bahia.
"O estado da Bahia hoje é uma referência mundial em aplicação da tecnologia na área da
segurança e isso faz aumentar a nossa responsabilidade. O próximo passo é ampliar nossa
cobertura e nossos serviços para melhorar a qualidade da segurança pública e reduzir os índices de
criminalidade", afirmou o secretário estadual da segurança pública, Maurício Barbosa, que se
integrou à comitiva do Governo nesta terça. Também cumpriram agenda com o governador os
secretários da Casa Civil, Bruno Dauster; do Desenvolvimento Urbano, Sérgio Brito; e o senador
Jaques Wagner.
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