PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Agradecimento
Despede-se, hoje, do nosso convívio diário, o General de Brigada MARCONI DOS REIS BEZERRA
BEZERRA,
Diretor do Departamento de Segurança da Informação e Comunicações (DSIC).
O General Marconi chegou ao DSIC em 3 de junho de 2011, tendo sido então designado como
Coordenador-Geral do então Sistema de Segurança e Credenciamento (NSC), mais tarde, transformado em
Coordenação-Geral do Núcleo de Segurança e Credenciamento devido à nova Lei de Acesso a Informação.
Em dezembro de 2014, assumiu o cargo de Diretor do DSIC. No desempenho do Cargo, o General
Marconi prosseguiu na implantação da estrutura brasileira de Segurança e Credenciamento, dinamizou os
contatos entre os órgãos nacionais e internacionais para o tratamento de incidentes de redes computacionais no
Governo brasileiro, incentivou a disseminação da cultura de Segurança da Informação e Comunicações (SIC) na
Administração Pública Federal (APF) e atuou decisivamente para a normatização do tratamento da
informação classificada no âmbito do Poder Executivo Federal.
Ao longo do tempo em que aqui esteve, mostrou-se sempre empenhado e atento, zelando pelo bom
andamento de tarefas essenciais ao Governo Federal, ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República (GSI/PR) e ao próprio Departamento. Sua atuação foi determinante no assessoramento aos chefes,
em processos relevantes para o destino da SIC no âmbito do Governo Federal.
À frente do DSIC, conduziu com maestria e excelência as atividades do Comitê Gestor de Segurança da
Informação e Comunicações, atribuição importante daquele Departamento, proporcionando elevado grau de
eficiência na árdua tarefa da disseminação da SIC no contexto da APF.
Ainda como resultado da sua habilidade na condução de articulações, foi incansável na defesa da
manutenção das funções do DSIC durante a transição do Gabinete de Segurança Institucional para Casa
Militar. Os desafios superados pelo General Marconi realçaram sua competência e profissionalismo,
demonstrados no assessoramento de seus chefes e na liderança de sua equipe, frutos do seu conhecimento,
habilidade e perseverança ante as diversidades.
Assim, ao nos despedirmos do General Marconi, agradeço-lhe o profícuo trabalho realizado no DSIC,
tendo em vista a sua relevância para o GSI/PR e para o País, e auguro-lhe os melhores votos de continuado
sucesso e realizações, extensivos a sua digníssima família, com a certeza que continuará a trilhar o caminho do
dever, da responsabilidade e, sobretudo, da integridade como o homem que realiza o bem e como cidadão
respeitável.
Que Deus continue ao seu lado, conduzindo-o sempre pelos melhores caminhos.
Brasília, DF, em 9 de setembro de 2016.
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