
 

 

Brazil Cyber Defence discute segurança e defesa cibernética no 

mundo 

 

Por Roberto Caiafa 

 

Em Brasília, evento inédito reúne grandes nomes nacionais e internacionais para 

debater a questão da segurança cibernética. 

 

O Exército Brasileiro, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) e do 

Comando de Operações Terrestres (COTER), tem a satisfação de apoiar a realização da 

“Brazil Cyber Defence” e da “7ª Conferência de Simulação e Tecnologia Militar (CSTM 

2018)”, atividades que visam promover o debate sobre segurança e defesa cibernética, 

comunicações, guerra eletrônica e simulação entre os setores do governo e da 

sociedade brasileira. 



O evento acontece entre os dias 23 e 26 de abril, no Centro Internacional de Convenções 

do Brasil, em Brasília (DF), com exposição de equipamentos e soluções de tecnologia; 

conferências; salas temáticas e realização de workshops, todos voltados à cibernética, 

às comunicações, à guerra eletrônica e à simulação. 

A Feira conta com a participação de grandes autoridades de renome nacional e mundial 

nessas áreas, com destaque para Kevin Mitnick, maior palestrante em segurança 

cibernética da atualidade; Paul de Souza, fundador e presidente do Cyber Security 

Forum Initiative; e Demi Getschko, Diretor-presidente do Núcleo de Informação e 

Coordenação do Ponto BR. 

Além disso, outros eventos de grande relevância para o Exército e as Forças Armadas 

serão potencializados: reunião dos chefes de Departamento de Ciência e Tecnologia das 

Forças Armadas; Operação Viking 2018; reunião do Sistema Indústria, Defesa e 

Academia; reunião dos comandantes de organizações militares de Comunicação; 

reunião do Grupo de Trabalho Interforças; reunião preliminar do Exercício Guardião 

Cibernético; e reunião de Planejamento Inicial do Exercício Ibero-americano. 

 

Outras informações sobre a Brazil Cyber Defence e o acesso ao evento estão disponíveis 

no http://www.brazilcyberdefence.com/. 

 

Serviço: 

Eventos: “Brazil Cyber Defence” e “7ª Conferência de Simulação e Tecnologia Militar 

2018. 

 

Período: de 23 a 26 de abril de 2018. 

Local: Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília (DF). 

Horário: 10h às 19h00 (Dia 23: das 18h00 às 22h00 – reservado a autoridades e 

expositores da Brazil Cyber Defence) 

Fonte: Agência Verde-Oliva 

 

Fonte: Tecnologia e Defesa 



Data da publicação: 19 de abril 

Link: http://tecnodefesa.com.br/brazil-cyber-defence-discute-seguranca-e-defesa-

cibernetica-no-mundo/ 

 

Brasil e Estados Unidos reforçam relação de confiança mútua em 

primeira conversa* 

 

Brasília, 19/04/2018 – O ministro da Defesa interino, Joaquim Silva e Luna, conversou 

nesta quarta-feira (18), por telefone, com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, 

James Mattis. 

Provocado pelo governo dos EUA, esse primeiro contato oficial teve como principal 

objetivo reforçar a relação entre os dois países, abrindo um canal direto de comunicação 

entre os representantes da Defesa do Brasil e dos Estados Unidos. 

 

Durante a conversa, as duas autoridades trataram de temas como a proximidade 

histórica das duas nações, marcada, especialmente, pela participação do Brasil na II 

Guerra Mundial, ao lado dos aliados, além da participação de destaque do Brasil nas 

missões de paz da Organização das Nações Unidas. 

 

O secretário de Defesa americano elogiou a liderança das tropas brasileiras na 

MINUSTAH (Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti.A questão da 

segurança na região de fronteira também esteve na pauta. O ministro da Defesa do 

Brasil falou, em linhas gerais, sobre as principais ações das Forças Armadas e sobre o 

desafio de promover a redução de ilícitos transfronteiriços numa região tão extensa 

(quase 17 mil quilômetros. 

 

O ministro Silva e Luna também falou sobre a ajuda humanitária que o Brasil está 

coordenando junto à ONU e à Cruz Vermelha para os venezuelanos que buscaram o País 

como refúgio. Segundo o ministro, as ações são sempre voltadas ao acolhimento dessas 



pessoas, inclusive, com possibilidade de realocá-las para outras regiões do País, no 

processo chamado de interiorização. 

 

O secretário de Defesa dos Estados Unidos agradeceu a conversa, destacou o quanto a 

experiência dos dele e do ministro Silva e Luna na área de Defesa facilita o diálogo entre 

os dois países, e convidou o ministro para um próximo encontro presencial, ainda sem 

data definida. 

 

Fonte: Ministério da Defesa 

Data da publicação: 19 de abril 

Link: http://www.defesa.gov.br/noticias/41914-brasil-e-estados-unidos-

refor%C3%A7am-rela%C3%A7%C3%A3o-de-confian%C3%A7a-m%C3%BAtua-em-

primeira-conversa-entre-ministro-da-defesa-e-secret%C3%A1rio-de-defesa-dos-eua 

 

 

Segurança na fronteira é tema de encontro entre ministro da 

Defesa e senador Pedro Chaves* 

 

Brasília, 18/04/2018 – O ministro da Defesa interino, Joaquim Silva e Luna, recebeu, 

nesta quarta-feira, o senador Pedro Chaves (PSC/MS) para tratar de assuntos 

relacionados à região de fronteira. 

 

Conhecido por manter uma relação próxima aos temas de Defesa, o senador convidou 

o ministro para participar de um encontro que será realizado nos próximos meses em 

Mato Grosso Sul, com o objetivo de debater a questão da segurança pública nas 

fronteiras. 

O ministro Silva e Luna confirmou presença do encontro que vem sendo organizado pelo 

senador Pedro Chaves, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

 



O estado do Mato Grosso do Sul faz fronteira com Bolívia e Paraguai, numa faixa de 

aproximadamente 1.517 quilômetros, numa região com 44 municípios e cerca de um 

milhão de habitantes. 

 

Fonte: Ministério da Defesa 

Data da publicação: 18 de abril 

Link: http://www.defesa.gov.br/noticias/41887-seguran%C3%A7a-na-fronteira-

%C3%A9-tema-de-encontro-entre-ministro-da-defesa-e-senador-pedro-chaves 

  

 

* Não mencionado o autor no texto. 


