
A INICIATIVA QUE VAI LEVAR 
SEGURANÇA, CONHECIMENTO 

E BEM-ESTAR À SUA CIDADE



SEGURANÇA 
UM DIREITO DE TODOS
Conviver em segurança é um direito de todos e é dever do 
poder público garanti-lo. Por isso, é do interesse da população 
que o setor público zele pela cidadania, promovendo a 
otimização dos investimentos em segurança e policiamento. 

UM MARCO DEFINITIVO 
NA SUA GESTÃO
O Programa foi criado justamente para promover a tranquilidade,  
o bem-estar e a segurança das pessoas, aplicando 
a tecnologia em prol da redução da criminalidade 
e do tempo de resposta a emergências. A realização 
dessas ações voltadas para a proteção dos cidadãos 
terá impacto muito positivo, aumentando o nível 
de satisfação da população.

O Programa Cidade Mais Segura é um conjunto de ações,  
produtos e serviços articulados e integrados para levar mais  
segurança às cidades brasileiras. 

O PROGRAMA TRAZ SOLUÇÕES INTELIGENTES 
QUE USAM A TECNOLOGIA PARA PROMOVER  

A SEGURANÇA PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS 
E A EDUCAÇÃO SOCIAL AOS SEUS HABITANTES. 
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HELPER  
TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SEGURANÇA
O Helper é um sistema inovador que utiliza tecnologia para promover o bem-estar das 
pessoas, contribuindo para a gestão da segurança pública e otimizando os seus investimentos. 
Seu grande diferencial é atender a situações de emergência remotamente e de forma 
interativa, permitindo a comunicação do cidadão com o Centro Integrado de Controle e 
Comando (CICC). Sua presença ostensiva inibe a criminalidade e aumenta a segurança da 
população.

DESIGN 
RECURSOS INOVADORES E ESSENCIAIS
O Helper une tecnologia e ostensividade. Sua estrutura física robusta e seu giroflex 
fazem com que sua presença seja notada à distância e o caracterizam como um 
instrumento de segurança pública.
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BOTÃO DE EMERGÊNCIA
Para ser acionado pela população 
em casos de emergência, 
diminuindo o tempo de resposta a 
situações de risco.

INTERCOMUNICADOR
Canal de comunicação direto 
com a autoridade de segurança.

CÂMERAS 360O

Conjunto de câmeras para gravação 
e transmissão de imagens 360º em 
tempo integral.

SIRENE E GIROFLEX
Sistema de Sirene e Giroflex que 
potencializam sua presença.

COMUNICADOR DE ALTA INTENSIDADE
Sistema de áudio de alta intensidade 
para que a autoridade de segurança 
se comunique com os cidadãos e 
suspeitos no ambiente monitorado.

BLINDAGEM
A estrutura é resistente ao disparo de 
armas de fogo de pequeno calibre e a 
tentativas de vandalismo.

CÂMERA SPEED DOME
Possibilita a captação de imagens de 
longa distância e permite o controle 
pelo operador.

INOVAÇÃO BRASILEIRA
Tecnologia brasileira patenteada.

MENSAGENS DE ÁUDIO
Reprodução automática de mensagens 
de áudio pré-gravadas, inclusive para 
divulgação de campanhas educativas.

SENSOR DE VANDALISMO
Detecção automática de vandalismo 
com acionamento da Sirene e da 
autoridade de segurança.



ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO
SITUAÇÕES DE RISCO  
DETECTADAS AUTOMATICAMENTE
Recurso embarcado que possibilita analisar  
automaticamente a imagem capturada  para detectar  
situações de risco e realizar outros controles, destacando-se:

Aglomeração de pessoas

Invasão e circulação em áreas 
proibidas e restritas

(OCR) Reconhecimento de placas
Detecção de disparo de arma de fogo

Rastreamento de viaturas

HELPER 
TECNOLOGIA A SERVIÇO DO BEM-ESTAR
O Helper é um recurso ideal para oferecer segurança em 
locais públicos e privados, tais como ruas, praças, parques, 
bancos, terminais de ônibus, pontos turísticos, escolas, es-
tádios, locais de tráfego e consumo de drogas.

Barreiras virtuais 

Outros Recursos

Em Desenvolvimento

Contagem de pessoas e objetos

Controle de direção

Alarme de velocidade

Reconhecimento de face

Software de gestão de ocorrências
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Integração com outras tecnologias
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CÂMERAS
MONITORAMENTO SEGURO ONDE SUA 
CIDADE PRECISA
Câmeras de monitoramento complementam o Programa 
Cidade Mais Segura. Podendo ser instaladas em:

• Escolas e creches 
• Postos de saúde 
• Avenidas com alto fluxo de veículos 
• Entradas e saídas da cidade 
• Prédios públicos em geral 
• Viaturas 
• Ônibus 
• Táxis

CENTRO INTEGRADO 
DE CONTROLE E 
COMANDO (CICC)
MONITORAMENTO E CONTROLE EM 
TEMPO REAL
O Programa Cidade Mais Segura contempla a 
implantação de um centro integrado de controle 
e comando para o monitoramento das imagens e 
gestão das ocorrências em tempo real, garantindo 
maior rapidez e eficiência no atendimento a 
situações de emergência.

SOFTWARES 
AVANÇADOS 
E FLEXÍVEIS
As áreas escolhidas para implantação 
dos Helpers e demais equipamentos são 
monitoradas remotamente pela sala do 
centro integrado de controle e comando 
equipada com softwares altamente 
capacitados.
Os softwares foram desenvolvidos para 
garantir eficiência e flexibilidade, atendendo 
as demandas específicas que se fazem 
necessárias em cada município.



LEVANDO CIDADANIA 
E A CULTURA DA SEGURANÇA 

ÀS CIDADES BRASILEIRAS
O Programa Cidade Mais Segura também  

traz um projeto de educação social, em que a  
população, sobretudo as crianças, aprende a  

adotar atitudes preventivas para evitar e se
proteger de situações de risco, além de 

aprender a utilizar todo o suporte que 
o Programa pode oferecer.

PROGRAMA

AS AÇÕES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA SÃO:
• Materiais educativos e informativos 

Como a Cartilha Viva Mais Seguro e o Guia de Uso do Helper. 

• Palestras sobre segurança 
Realização de palestras com especialistas em segurança.
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Cartilha:  
conteúdo educativo  
e jogos



PACOTE DE MÍDIA
COMUNIQUE DE FORMA CLARA TODOS 
OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA
O Programa Cidade Mais Segura dispõe de um pacote de mídia planejado  
para divulgar os benefícios desta iniciativa junto à população da cidade.  
A segurança pública, geradora de debates constantes, promete provocar 
grande visibilidade e este é o momento de informar a população, valorizando 
este esforço.

Além dos materiais informativos para uso dos equipamentos disponíveis,  
o foco das peças é comunicar de forma clara, direta e integrada a dedicação  
do setor público em diminuir a criminalidade e as situações de risco  
a que seus moradores estão expostos, demonstrando claramente que  
o resultado final é a conquista de maior satisfação e bem-estar para toda  
a população.

O pacote inclui peças como outdoors, cartazes, busdoors, peças de mobiliário 
urbano e panfletos. As artes serão disponibilizadas para cada cidade produzir e 
veicular conforme sua preferência.
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Mídia Exterior: mobiliário urbano

Mídia Exterior: Outdoors, 
Front Light ou Top Sight

Mídia Exterior: Busdoor
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A INOVAÇÃO 
ESTÁ EM NOSSA 
ESSÊNCIA
UMA EMPRESA QUE INVESTE 
EM TECNOLOGIA PENSANDO 
EM SEGURANÇA
A Helper Tecnologia de Segurança é uma 
empresa que desenvolve e aplica tecnologia 
para a segurança das cidades. 

É essa visão com prioridade na inovação e no 
coletivo que impulsiona a Helper Tecnologia 
de Segurança a buscar constantemente 
a excelência e o desenvolvimento para a 
prestação de serviços, aplicando-os com 
eficiência e contribuindo com um país mais 
humano e mais seguro.

Contando com a visão inovadora de um time 
de executivos com grande experiência nas 
áreas de segurança e projetos voltados ao 
setor público, a empresa oferece tecnologia 
avançada e planejada para promover a ordem 
e o bem-estar de toda a sociedade.

COMO NASCEU 
O PROGRAMA CIDADE MAIS SEGURA
Com a observação contínua, troca de ideias e muito diálogo 
com o setor público, percebemos que o Helper poderia fazer 
parte de algo ainda maior.

Assim nasceu o Programa Cidade mais Segura, idealizado para oferecer 
uma solução completa aos gestores públicos que

 estão à frente da segurança nas cidades brasileiras  
e percebem a necessidade de levar, além da segurança,  

conhecimento e prevenção aos nossos cidadãos. O Programa  
permite criar a “cultura da segurança” nas pessoas, desde  

a educação infantil realizada ainda nas escolas.
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HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA
www.helpertecnologia.com.br

+55 41 3132.2000 | contato@helpertecnologia.com.br 
Rua Jaguariaíva, 283 | Alphaville Graciosa 

Pinhais | PR | CEP 83.327-076 


