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Mudanças climáticas e segurança nacional 
 
Por Adriana Abdenur 

Publicado no Le Monde Diplomatique 

Em 2018, caças F-22 foram parcial ou totalmente destruídos quando o Furacão 
Michael atingiu a Base Aérea Tyndall, na Flórida. As aeronaves, que valem bilhões de 
dólares, estavam em solo para manutenção. O furacão, de categoria 4 na escala Saffir-
Simpson (que vai até 5), danificou gravemente os hangares da base e boa parte do seu 
conteúdo. 
O evento extremo chamou atenção para um risco que, até poucos anos atrás, sequer 
constava na lista oficial de ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos: o 
impacto das mudanças climáticas. Um relatório publicado pelo Pentágono em 2014 já 
havia alertado que o clima representa “riscos imediatos” para a segurança norte-
americana, argumentando que medidas concretas de adaptação seriam necessárias. 
Frequência e intensidade dos eventos meteorológicos e a elevação do nível do mar 
oferecem riscos. Já sabemos que dezenas de bases navais norte-americanas, 
sobretudo situadas em atóis e ilhas do Pacífico, são vulneráveis. Desastres como o 
Furacão Michael mostram que as políticas de adaptação colocadas em prática não 
foram suficientes, segundo novo relatório de defesa. Dois terços das instalações estão 
sob risco de inundação. Mais da metade é vulnerável a secas e incêndios florestais. 
As mudanças climáticas já ameaçam instalações militares brasileiras. Em outubro de 
2017, uma tempestade tombou uma aeronave Pantera K2 e danificou helicópteros, 
gerando estragos milionários na base do Comando de Aviação do Exército, em 
Taubaté. Os ativos militares brasileiros estão concentrados geograficamente. As 
chances crescentes de vendavais, enchentes e secas representam ameaças à 
segurança nacional não apenas no espaço terrestre mas também na costa. 
As ameaças não se limitam aos danos materiais. As Forças Armadas no Brasil são 
importantes no desenvolvimento de áreas remotas e na assistência humanitária, 
inclusive em casos de desastres naturais e ao longo das zonas de fronteira. O 
agravamento de tais quadros requer planejamento de longo prazo para mitigação e 



adaptação. É necessária maior reflexão, inclusive do Ministério da Defesa, sobre como 
adequar políticas e instituições a essa nova realidade. 
As mudanças climáticas se multiplicam e aceleram os conflitos armados por todo o 
mundo. Dado o histórico brasileiro de participação em operações de paz, tais impactos 
também são altamente relevantes para a política externa brasileira. Estudos já 
mostram que elas produzem desafios adicionais às missões de paz das Nações Unidas. 
Na região do Sahel, a desertificação vem acirrando disputas em torno da água, 
exacerbando a insegurança alimentar e contribuindo para o surgimento de grupos 
extremistas. 
O clima tem efeitos sobre os padrões de violência e tensões sociais também na 
América Latina. Nos Andes, o derretimento das geleiras reduz o volume de água de 
rios. Milhares de pessoas que vivem em vários países da região dependem desses rios, 
que irrigam terras bem além das áreas montanhosas. O próprio Amazonas nasce das 
águas de degelo do Nevado Mismi, ao sul do Peru. A América Central e o Caribe sofrem 
com o impacto de furacões. O Haiti, onde o Brasil teve expressiva atuação junto à 
missão de paz da ONU, é considerado um dos países mais vulneráveis do mundo às 
mudanças climáticas. 
No Brasil, essa influência começa a ser compreendida. Na Amazônia, mudanças nos 
padrões pluviais afetam os padrões de seca e de inundações. Isso exacerba os conflitos 
em torno da terra, provoca enormes fluxos migratórios internos e contribui para crises 
hídricas em grandes regiões metropolitanas, tais como São Paulo. A mudança climática 
já ameaça os chamados “rios voadores,” correntes de vento que trazem umidade da 
Amazônia até a região centro-sul do Brasil. 
No Cerrado, a elevação da temperatura pode estender o período de seca, reduzindo a 
cobertura de árvores e favorecendo as queimadas. Essas secas terão impacto de cada 
vez maior alcance, já que o Cerrado distribui águas para as principais bacias 
hidrográficas do país. Em todas essas regiões, infraestruturas críticas, desde 
hidroelétricas até instalações portuárias, podem sofrer danos irreversíveis em questão 
de horas em casos de eventos climáticos extremos. 
O Ministério da Defesa organizou debates pontuais sobre os impactos das mudanças 
ambientais em contextos específicos, tais como as operações militares marítimas, 
terrestres e aéreas. A Política Nacional de Defesa menciona as mudanças climáticas 
uma vez: afirma que o fenômeno “tem graves consequências sociais, com reflexos na 
capacidade estatal de agir e nas relações internacionais”. O Livro Branco da Defesa 
sequer cita as mudanças climáticas. É necessária uma abordagem preventiva e 
transversal, que preze a cooperação internacional, a mitigação e adaptação de todos 
os setores da sociedade brasileira. Caso contrário, inclusive as Forças Armadas serão 
prejudicadas pela falta de preparo. 
Quanto à política externa, a permanência do Brasil no Acordo de Paris permite que o 
país também coopere com outros Estados. Isso para o desenvolvimento, e também 
para a segurança nacional. Faltam, portanto, políticas e diretrizes que levem a sério o 
enorme impacto que as mudanças climáticas já surtem sobre os interesses nacionais, e 
os efeitos ainda mais graves que o fenômeno terá sobre a segurança durante as 
próximas décadas. As mudanças climáticas requerem uma visão a longo prazo, sob 
uma ótica de direitos humanos e fundamentada no planejamento sistemático e de 
precaução. 
*Adriana Erthal Abdenur é da Divisão de Segurança e Paz do Instituto Igarapé. 



FONTE:https://igarape.org.br/mudancas-climaticas-e-seguranca-nacional/ 

 

 
Aquecimento global: desafio para a Soberania Nacional 
(EBlog) 
Importantes teorias conservaram-se por muito tempo, quer seja por interesse 

financeiro, político ou religioso, quer seja por falta de contestação devido à ausência 

de tecnologia e argumentos baseados na ciência. Foi o caso da percepção de que a 

Terra seria plana, da teoria Geocêntrica e da teoria Heliocêntrica que mantiveram 

credibilidade em suas épocas. 

Os relatórios da comunidade internacional, em especial os do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), afirmam com 95% de certeza 

que a ação humana é responsável, direta e indiretamente, por algumas das alterações 

globais, entre elas as alterações climáticas, cuja face mais debatida é a elevação da 

temperatura média na superfície do planeta, mais conhecido como aquecimento 

global. Assim, considerando o atual estado da ciência, questiona-se: os 5% de incerteza 

sobre as causas antrópicas nas alterações climáticas seriam suficientes para impedir 

ações concretas dos Estados para fazer frente à questão climática? 

No cenário internacional, a questão climática tem sido debatida em distintas agendas, 

inclusive na segurança e na defesa. Ocorre que, na América do Sul, até o início do 

século XXI, a conjuntura (política, social e econômica, entre outras) conduziu a 

discussão sobre o clima quase que exclusivamente para a agenda ambiental. 

No caso do Brasil, percebe-se que o debate tem sido polarizado por atores estatais e 

não estatais dos setores ambiental e agrícola, com repercussões em diversas áreas 

como, por exemplo,  energia, indústria, transporte, saúde, entre outros. Dessa forma, 

entende-se que os reflexos da questão climática para a soberania do Brasil foram 

pouco debatidos, carecendo de um aprofundamento. 

Associada a essa necessidade, percebe-se, ainda, que a articulação internacional tem 

fomentado a construção de uma dissuasão climática, particularmente a partir da 21ª 



Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 21), em 2015. O 

Acordo de Paris criou três mecanismos (financeiro, de transferências de tecnologia e 

de desenvolvimento de capacidades) como incentivos para que as partes (Estados) 

cumpram os termos desse acordo, pois financiamentos e pagamentos devem ser 

baseados em resultados. 

O Governo Federal do Brasil tem tratado a questão climática por intermédio da Política 

Nacional da Mudança do Clima (PNMC), do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas 

(braço técnico-científico da PNMC), do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC) 

e da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima. Nesses órgãos percebe-se 

uma forte participação dos setores ligados ao meio ambiente e uma reduzida presença 

(inexistência de representantes) dos setores ligados à defesa e à segurança. 

O ano de 2019, além de caracterizar a maioridade do Século XXI, apresenta-se pleno 

de expectativas e desafios no sentido de definir rumos para importantes questões de 

interesse do Estado e da população, em especial ao povo brasileiro. 

A desistência do Brasil em sediar a COP 25 (2019), além de caracterizar uma necessária 

racionalização de recursos, parece-nos que também reflete uma nítida postura de 

cautela sobre a questão climática. Sobre isso, cabe pontuar que o legado de sediar a 

Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas de 2016 ainda é percebido pelo povo brasileiro. 

Certamente houve grandes benefícios que contribuíram para fortalecer a imagem do 

Brasil. Contudo, alguns problemas ainda são tratados nos tribunais e discutidos nas 

manchetes sobre escândalos e prisões de agentes, do Estado e da iniciativa privada, 

que tanto se esforçaram para sediar aqueles eventos. 

Assim, depreende-se que a questão climática possui vários centros nevrálgicos que 

podem dar sustentação ao debate. Contudo, devido aos interesses internacionais 

(agentes estatais e não estatais) sobre o Brasil, a questão climática necessita de uma 

atenção maior por parte dos decisores estratégicos na área da segurança e da defesa 

para impedir que o tema alterações climáticas possa gerar déficit de soberania ao País. 

Os relatórios do IPCC indicam que parte do território brasileiro (regiões Nordeste e 

Centro-Oeste) será um cenário com um clima mais seco (palco de secas prolongadas, 

temperaturas extremas, ondas de calor e incêndios). Provavelmente as missões das 



forças armadas, no campo humanitário, estarão ligadas às atividades de purificação e 

distribuição de água, perfuração de poços artesianos, construção de açudes, combate 

a incêndios, gestão de crise hídrica, confecção e distribuição de alimentos nas áreas 

atingidas no que toca à segurança alimentar (plantações, pesca e criações de animais), 

suporte médico, combate às pragas e insetos (vetores de doenças como dengue, 

chikungunya e zika) e trabalhos que envolvam a ampliação da mobilidade através dos 

rios, entre outras. 

Além disso, um clima mais seco implicará para as forças armadas em: aumento das 

doenças respiratórias nos seus efetivos; redução no seu orçamento (redução no 

consumo de água, energia e recursos energéticos); atualização dos seus calendários de 

vacinação (proteção do efetivo militar); manter-se alerta com seus depósitos 

(combustíveis, explosivos e viaturas); alteração da rotina diária dos quartéis 

(manutenção de material/instalações, horários de treinamento físico e atividades em 

áreas abertas); aquisição de material específico para atuação em desastres; carência 

de capacitação de efetivos; entre outros aspectos de segurança alimentar e humana 

que envolvam seus recursos humanos. 

No outro extremo, as projeções também indicam que algumas regiões (Sul e Sudeste) 

serão atingidas por maior intensidade e frequência de chuvas. Dessa forma, cheias, 

inundações e tempestades, provavelmente levarão o País a empregar as suas forças 

armadas em missões de reconstrução de pontes, auxílio à população, apoio médico, 

recuperação/reparação de estradas e de pistas de aeroportos, preparação e 

distribuição de alimentos, proteção do patrimônio público, recuperação de 

infraestruturas, remoção de escombros, entre outras. 

Além disso, um maior regime de chuva significa maior produção de energia elétrica, se 

houver estações hidroelétricas nas regiões de precipitação (caso da matriz energética 

do Brasil). Contudo, o excesso de precipitação pode significar inundações e severos 

prejuízos, com impactos na agricultura, na pecuária, na saúde humana (zoonoses como 

leishmaniose e febre amarela), comprometendo infraestruturas e causando 

desmoronamentos, por exemplo. 

Outra importante projeção se refere à elevação do nível do mar. Sobre isso, cabe 

lembrar que o Brasil possui um imenso litoral: aproximadamente 7.367 km. Nesse 



sentido, percebe-se a importância de o setor militar estar atento para missões de 

ajuda à população costeira e de preservação da infraestrutura de defesa litorânea. Um 

exemplo é a localização das usinas nucleares brasileiras e das Organizações Militares a 

poucos metros da orla marítima. 

Assim, desses exemplos, percebe-se que uma eventual securitização da questão 

climática teria implicações para a soberania brasileira, com significativas 

consequências para suas forças armadas.  Dessa forma, nos próximos anos, 

especialmente em 2019, uma postura de cautela parece ser no mínimo razoável frente 

à questão climática, pelo menos até todos os setores do Estado se envolverem no 

debate sobre o tema, inclusive a defesa e a segurança. 

FONTE:http://tecnodefesa.com.br/aquecimento-global-desafio-para-a-soberania-nacional-eblog/ 
 

 

Contribuição do setor privado para objetivos globais 
ainda está longe do ideal, diz estudo  

Relatório mostrou que apenas 21% dos presidentes de empresas do mundo acreditam 

que os negócios têm um papel importante para a conquista dos objetivos globais.  

Presidentes de empresas globais acreditam que a contribuição do setor privado para o 

alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ainda não está no 

caminho certo, de acordo estudo sobre sustentabilidade corporativa realizado por 

Accenture e Pacto Global das Nações Unidas. 

Lançado em setembro em Nova Iorque, o estudo mostrou que apenas 21% dos 

presidentes-executivos de empresas acreditam que os negócios têm um papel 

importante para o alcance dos objetivos globais, e somente a metade (48%) diz estar 

integrando questões de sustentabilidade em suas operações. 

Apesar dos pequenos avanços e inovações desde que os ODS foram lançados, em 

2015, incertezas socioeconômicas, geopolíticas e tecnológicas durante os últimos 

quatro anos distraíram os CEOs de seus esforços para a sustentabilidade, afirmou o 



documento. O estudo realizou entrevistas com mais de 1 mil CEOs de empresas do 

mundo todo. 

“Com menos de 4 mil dias restantes até 2030, líderes de negócios não estão contentes 

com os atuais progressos e estão movimentando seus setores e pares para se 

posicionarem e transformarem o compromisso em ação”, disse Lise Kingo, CEO e 

diretora-executiva do Pacto Global. 

“A escala de desafio é sem precedentes e requer que todos os parceiros, incluindo 

governos, tomadores de decisão, líderes de negócios, investidores, cadeia de 

fornecimento, sociedade civil e academia trabalhem juntos para acelerar as mudanças. 

Nós estamos confiantes de que a mudança está vindo e nos agrada o fato de 87 

empresas terem anunciado compromisso com um futuro (de aquecimento global 

limitado a) 1,5ºC.” 

Uma década restante 

Progressos foram vistos durante o período de quatro anos desde que os 17 ODS foram 

estabelecidos. Por exemplo, a população global está vivendo melhor e a mortalidade 

infantil diminuiu. 

Contudo, os avanços foram lentos ou até retrocederam. Atualmente, 700 milhões de 

pessoas ainda vivem em extrema pobreza, mais de 170 milhões de pessoas se mantêm 

sem empregos e mais de 79 milhões buscam refúgio. Fome, eventos climáticos 

extremos, superpopulação, secas, violências de gênero e o crescimento de conflitos 

armados e extremismos continuam a definir nossas vidas. 

O setor privado deve agir em direção a uma transformação positiva. CEOs dizem que 

uma mudança na expectativa do público encoraja os empresários a buscarem a 

sustentabilidade a fim de gerar confiança e competitividade nos seus mercados. 

“Com a sustentabilidade integrada à competitividade em cada organização – e 

aumentando sua importância nos momentos de crescimento, lucratividade e confiança 

– chegou a hora de líderes garantirem o vínculo sólido dos Objetivos Globais à 

estratégia corporativa e aos propósitos das empresas”, disse Peter Lacy, diretor sênior 

de gestão da Accenture. 



“A tecnologia pode ser uma chave para desbloquear o progresso dos objetivos globais. 

A velocidade das inovações digitais, biológicas e físicas continuará a ser enorme na 

próxima década, e negócios devem alinhar os investimentos aos novos resultados da 

globalização ambiental, social e de governança.” 

Desafios para o ambiente de negócios 

Atualmente, 99% dos CEOs consultados disseram que a sustentabilidade é necessária 

para o futuro bem-sucedido de suas organizações, e 81% das empresas estão agindo 

para progredir com os objetivos globais. 

Mais de 200 empresas que responderam a pesquisa aprovaram as metas baseadas em 

ciência para a ação climática, e um número similar se comprometeu com a redução 

das emissões de Gás de Efeito Estufa (GEEs) até um nível zero em 2050. Além disso, 

63% veem a tecnologia como um acelerador principal do impacto socioeconômico de 

suas companhias. 

Contudo, esses compromissos falham na hora de endereçar os pontos necessários 

para atingir os ODS. CEOs dizem que a ações dos negócios não estão à altura do 

desafio ou da ambição corporativa requerida. 

Mais de um quarto (28%) cita “falta de incentivo do mercado” como o principal 

obstáculo para os negócios sustentáveis, e mais da metade (55%) diz enfrentar um 

dilema importante entre os custos de produção em curto prazo e o investimento em 

objetivos estratégicos em longo prazo. Apenas 44% dos CEOs acreditam que um futuro 

sem emissões está no horizonte das suas empresas nos próximos 10 anos. 

Dando início a uma década de contribuição 

Pelo menos três quartos (71%) dos CEOs acreditam que, com um aumento no 

compromisso e na ação, negócios podem conquistar um papel crucial na contribuição 

aos objetivos globais. 

Para acelerar o progresso, CEOs identificam três questões críticas. Primeiro, uma 

necessidade urgente de elevar a ambição corporativa dentro das organizações, para 

que elas priorizem ações que reforcem os 17 ODS. 



Segundo, a necessidade de empresas, governos, reguladores e organizações não 

governamentais se juntarem e criarem soluções conjuntas para os desafios globais que 

sejam realistas, tecnológicas e baseadas em ciência. 

E terceiro, redefinir a responsabilidade das lideranças na hora de ajudar outras 

empresas a endereçar os objetivos globais. 

O futuro da liderança responsável 

Para que empresas progridam rumo a um futuro mais sustentável, CEOs destacam as 

qualidades de liderança que são essenciais para o sucesso: 

1. Ser pioneiro do lucro com propósito: O aumento das expectativas dos 

consumidores, empregados e o público está posicionando novas demandas paras que 

as lideranças corporativas garantam um futuro sustentável. CEOs líderes devem olhar 

para além dos lucros em curto prazo e perseverar por uma cultura de responsabilidade 

e transparência. Para isso, é necessário alinhar a sustentabilidade às estratégias chave 

dos negócios, operações e investimentos em inovação e tecnologia. 

2. Galvanizar ecossistemas: CEOs devem se engajar em um ecossistema de parcerias e 

tecnologias que busque soluções para os ODS. Considerando a natureza e a 

complexidade dessas questões, a liderança baseada na ciência pode prestar um papel 

crucial ao endereçar ações e impactos, assim como aplicar tecnologias que instiguem 

mudanças. 

3. Compromisso pessoal com a sustentabilidade: Líderes responsáveis levam a 

sustentabilidade para o lado pessoal e avançam ativamente na economia circular, 

direcionando pessoas a prestar contas com a sustentabilidade, estimulando discussões 

com investidores e liderando mudanças positivas com autenticidade e integridade. 

FONTEhttps://www.pactoglobal.org.br/noticia/359  

FONTE:http://pactoglobal.rds.land/ceo-report-2019 
 
 
 
 
 



 

 
 

Teste sonoro é realizado na Mosaic Fertilizantes com a 
supervisão de membros da Defesa Civil e do Corpo de 
Bombeiros  
 
A visita aconteceu na última sexta-feira e objetivou identificar as instalações das torres 
de alerta e de alarme, bem como testar as sirenes em caso de algum desastre na 
empresa 
 
No dia 04 de outubro (sexta-feira), a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 
Civil de Patos de Minas (Compdec), por meio do Comitê Cidade Resiliente (CCR) e do 
12º Batalhão de Bombeiros Militar, realizou uma nova visita à empresa Mosaic 
Fertilizantes, no distrito de Pilar, na cidade de Patos de Minas. A visita faz parte das 
ações preventivas desencadeadas nos municípios da região do Alto Paranaíba e 
Noroeste Mineiro para a Campanha Mundial das Nações Unidas e da Estratégia 
Internacional para Redução dos Riscos de Desastres (UNISDR). Essa campanha, 
intitulada "Construindo Cidades Resilientes, Minha Cidade está se Preparando" - 
Patos de Minas mais resiliente -, tem o papel de identificar e prevenir possíveis riscos 
e ameaças (objetivando reduzir os riscos de desastres na região), principalmente 
aqueles decorrentes do funcionamento de barragens nesses locais, cadastradas na 
Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM). 
 
Nessa visita, de acordo com o coordenador do Centro Integrado de Comando e 
Controle Regional (CICCR) e coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil de Patos 
de Minas, segundo-tenente BM Fernandes, no contexto da busca de uma cultura de 
resiliência a desastres, foi realizado um teste sonoro das sirenes, após a instalação de 
cinco torres nos arredores da indústria. Equipes da empresa foram alocadas nos 
pontos de reunião para encontro, a fim de testar a amplitude sonora das sirenes. 
Durante os testes, foi detectado que elas atendem os anseios da comunidade local em 
caso de algum desastre. 
 
Na parte da tarde do mesmo dia, foi realizada nova reunião dando continuidade ao 
planejamento para realização de um simulado em caso de rompimento de barragem 
no complexo, envolvendo vários órgãos públicos e sociedade civil interessada, além de 
membros da comunidade assistida no complexo. 
 
As atividades no complexo mineroindustrial, através do Comitê Cidade Resiliente, 
foram acompanhadas pelo presidente do Conselho de Defesa do Meio Ambiente 
(Codema) e presidente do Conselho Integrado do Meio Ambiente (CIMA), Sr. Ivanildo 
Zica, do capitão Arthur do 12° Batalhão de Bombeiros Militar, do tenente Guilherme 
do 12° Batalhão de Bombeiros Militar e do segundo-tenente BM João Fernandes 
Caixeta, coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e 



coordenador da Defesa Civil de Patos de Minas. 
 
Fonte: CICCR 
FONTE:http://www.patosdeminas.mg.gov.br/noticias/read.php?id=9030 
 
 

 
 

Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres 

O Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres começou em 1989, após uma 
convocação da Assembleia Geral das Nações Unidas por um dia para promover uma 
cultura global de conscientização de riscos e redução de desastres.  A edição de 2019 
continua centrada nos sete alvos do Marco de Sendai. Este ano, o foco será o alvo (D) 
da Estrutura de Sendai, reduzirá os danos causados por desastres à infraestrutura 
crítica e a interrupção dos serviços básicos. 

                             Ciclo de Palestras 

Resiliência das Infraestruturas Críticas em Campinas  
 
Público alvo: Gestores Públicos, Setor Privado e a comunidade em geral. 
Data: 09 de Outubro de 2019 
Horário: das 10h00 às 12h00 
Local: ETECAP – Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado. Av. Cônego 
Antônio Roccato, S/N – Jardim Santa Mônica, Campinas, SP- Sala 2. 
Inscrições limitadas: defesacivil.ccpdc@campinas.sp.gov.br  
 

Programação: 
Abertura: 
Sidnei Furtado Fernandes 
Promotor da Campanha Construindo Cidades Resilientes no Brasil pelo Escritório  das Nações 
Unidas para Redução de Riscos de Desastres - UNDRR , Coordenador Regional de Proteção e 
Defesa Civil de Campinas. 
 

Palestras:  
Risco não Evidente 
Fábio Máximo  
Analista da Segurança da Informação e atua na área de Segurança da Informação há 15 
anos, analista de Segurança da Informação especializado pelo Senac, atuou como tradutor de 
projetos de software livre, instrutor de Linux e professor universitário. 
 
Resiliência Cibernética: uma visão além da tecnologia  
Rogério Winter 
Coronel do Exército Brasileiro formado na Academia Militar de Agulhas Negras com mais de 30 
anos de experiência profissional e atuando principalmente em segurança da informação, guerra 
cibernética, comando e controle, guerra eletrônica e cybersecurity. Desempenhou diversas 
atividades profissionais no âmbito do Exército Brasileiro e Ministério da Ciência, Tecnologia 
Inovações e Comunicações (MCTIC). É palestrante em eventos acadêmicos e corporativos no 
Brasil e no exterior com os temas relacionados a defesa e segurança cibernética. Atualmente é 



assessor no escritório do SisDIA - Sistema Defesa, Indústria e Academia de Inovação do 
Exército Brasileiro em Campinas. 

                                                                    
FONTE:https://www.unisdr.org/disasterreductionday 
 
 
 

 
 
 



 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 

 

 


