Cassidian exibe soluções em segurança na Interseg Brasil 2012
Written by Administrator
Monday, 23 July 2012 14:05 - Last Updated Monday, 23 July 2012 14:27

A Cassidian, empresa do grupo EADS e líder mundial em soluções e sistemas de segurança,
participa da Interseg 2012, o maior evento em segurança pública da América do Sul e que
neste ano ocorre entre 22 e 24 de julho, em São Paulo. A Cassidian mostrará simulações de
um centro de comando e controle com tecnologia de ponta e um touch lab para
demonstrações interativas.

As soluções de comunicação TETRAPOL® e TETRA, que oferecem comunicação segura para
segurança pública, militar, transporte e utilitário também serão apresentadas.

O sistema TETRAPOL® é usado pela Polícia Federal brasileira para expandir a rede de rádio
digital TETRAPOL®, que visa cobrir todas as capitais dos estados e as áreas de fronteira. A
solução foi utilizada recentemente na Rio+20 para garantir a segurança dos chefes de estado
e será fundamental nos grandes eventos que serão realizados no Brasil nos próximos anos,
como a Jornada Mundial da Juventude com a visita do Papa Bento XVI e a Copa das
Confederações, ambos em 2013, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas em 2016. A rede
abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Os estados do
Nordeste e do Sul estão implementando a rede.
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Outra solução da Cassidian exibida no evento é o Hellas-W, um sistema baseado em laser
para helicópteros que detecta a confiabilidade de obstáculos. O sistema escanea a área em
frente ao helicóptero com um feixe de laser e detecta até um arame fino mesmo a distâncias
de 1.000 metros com extrema precisão. É um sistema para operações em áreas urbanas e
remotas. O Hellas-W será exibido ao lado da Helibrás, subsidiária local da Eurocopter focada
na fabricação de helicópteros.

O estande da Cassidian e da Helibras está localizado no Pavilhão B, número C11/D12.

Sobre a CASSIDIAN ( www.cassidian.com )

A Cassidian é líder mundial em soluções e sistemas de segurança, fornecendo Integração de
Grandes Sistemas (Lead Systems Integration- LSI) e produtos e serviços de valor agregado
para clientes civis e militares de todo o mundo, incluindo sistemas aéreos (aviões e sistemas
aéreos não tripulados), sistemas navais, terrestres e conjuntos, inteligência e vigilância,
segurança cibernética, comunicações seguras, sistemas de teste, mísseis, serviços e soluções
de apoio. A Cassidian conta com aproximadamente 28 mil funcionários e em 2011 registrou
receitas de € 5,8 bilhões. A EADS é líder mundial nos segmentos aeroespacial, de defesa,
segurança e serviços relacionados. Em 2011, o Grupo, que inclui a Airbus, Astrium, Cassidian
e Eurocopter, faturou € 49,1 bilhões e empregou aproximadamente 133 mil pessoas.
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