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GABINETE DE S EGURANÇA INS TITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

Mensagem de despedida

Brasília, 9 de setembro de 2016.
Prezados chefes, colegas, parceiros e amigos.
Nossa vida é marcada por chegadas e partidas, e a cada caminho que trilhamos, renovamos nossas
alegrias, nossos sonhos e nossa esperança.
Hoje, deixo um pouco de mim, materializado em mais de 05 anos de contínuo aprendizado,
convivência diária e atuação no Departamento de Segurança da Informação e Comunicações do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da República (DSIC/GSIPR), dos quais um ano e meio como
Diretor. E levo um pouco de cada chefe, colega, parceiro e amigo que, ao meu lado, enfrentou os
complexos desafios que os temas Segurança da Informação e Comunicações (SIC) e Segurança
Cibernética (SegCiber) nos impõem.
Neste ano em que o DSIC/GSIPR comemora sua primeira década de atuação em prol da SIC do
País, faço uma breve reflexão e me contento por termos nos tornado referência, no cenário nacional e
internacional. As conquistas foram expressivas e fundamentais para levar a Administração Pública federal
a um patamar de maior maturidade e conscientização nos temas supracitados, que permitiram ao Brasil
sediar grandes eventos, como o “Rio+20 em 2012”; a “Copa das Confederações e a Jornada Mundial da
Juventude, em 2013”; e a “Copa do Mundo do Brasil FIFA 2014”, sem graves incidentes nas redes de
computadores do Governo. Resultados, esses, ratificados durante a realização dos “Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio2016".
A seguir, destaco algumas relevantes atividades realizadas nos últimos 05 anos, das quais tenho
orgulho de ter contribuído diretamente:
•
Publicação da “Estratégia de Segurança da Informação e Comunicações e de Segurança
Cibernética da Administração Pública federal 2015-2018”, homologada pela Portaria SE/CDN N°14, de
11 de maio de 2015;
•
Inserção dos temas SIC e SegCiber pela primeira vez no Plano Plurianual do Governo
federal (PPA 2016-2019), em 2 Temas Especiais e 2 Projetos Temáticos, essenciais para a APF expandir
e aprimorar suas ações nessas áreas, no âmbito do Governo federal;
•

Homologação e lançamento, em cerimônia realizada no Anexo I do Palácio do Planalto, do
dia 08 de maio, dia da criação do DSIC/GSIPR, como o “Dia da Segurança da Informação e
Comunicações e da Segurança Cibernética da Administração Pública federal”. A exemplo de outras
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nações, esta iniciativa alavancará uma nova trajetória desses temas no País, a partir da união de órgãos e
entidades públicas e privadas em expressivas campanhas de sensibilização, conscientização e
disseminação de boas práticas nessas áreas, a cada 08 de maio, alcançando os cidadãos e demais níveis de
poder e esferas de governo;
Essas ações, ao lado de outras também importantes e estratégicas, são fundamentais para garantir a
soberania nacional, o exercício da cidadania, o bem-estar do povo brasileiro e o desenvolvimento
sustentável do País.
Porém, nada disso teria sido possível se eu não contasse com o apoio incondicional de uma equipe
de servidores altamente capacitados e integralmente dedicados à atividade de Segurança da Informação.
Homens e mulheres, militares e civis, todos em torno de um único objetivo, fortalecer a segurança da
informação e a segurança cibernética no âmbito da Administração Pública federal e do Estado brasileiro.
Aos pioneiros e ex-integrantes do DSIC/GSIPR, a minha homenagem pela ideia iluminada que
tiveram de criar o Departamento e os meus agradecimentos pela semente muito bem plantada e pelos
frutos que hoje colhemos.
Aos que integram a equipe atual e prosseguirão no cumprimento de tão importante missão, desejo
grande sucesso, muitas realizações profissionais e que não lhes falte o mesmo apoio que tive de tantos
que vestem a camisa da SIC, sejam os integrantes do Comitê Gestor da Segurança da Informação e outros
inúmeros parceiros e colaboradores.
Certamente, ainda há muito por fazer, pois a dinâmica do cenário cibernético nos impõe uma
dinâmica de trabalho que não permite acomodação ou rotinas. Precisamos estar sempre com o olhar à
frente, voltado às novas tecnologias da informação e às novas ameaças e vulnerabilidades que com elas
surgem.
No rol de agradecimentos e dívidas de gratidão, que é enorme, sintetizando, eu não poderia deixar
de incluir pessoas e instituições que muito contribuíram para a minha formação, moral, ética e
profissional.
Primeiramente a Deus, pelo dom da vida, pela minha saúde fortalecida, pela luz com que tem
iluminado os meus caminhos e a proteção que a mim tem dado.
Aos meus saudosos pais, Jovino e Eurídice, amantes da ciência, das artes, da literatura, e
sobretudo, um do outro e de todos que os cercavam, agradeço pelo alicerce que construíram na formação
do meu caráter, e pelos inúmeros exemplos que me deram e que tenho procurado seguir ao longo de toda
a minha vida.
À minha querida esposa Jeovanice e amados filhos Dra Marcelle e Filipe, linda e abençoada
família que Deus me presenteou e da qual tanto me orgulho, agradeço pelas constantes orações em meu
favor, que sem sombra de dúvida, foram decisivas para tantas vitórias que alcancei, e pela compreensão
da minha ausência nos momentos em que, a atividade profissional consumiu tempo que lhes pertencia.
Vocês são a razão da minha vida.
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Aos meus estimados professores do Instituto Militar de Engenharia, que formaram a base do meu
conhecimento científico e tecnológico durante os cinco anos em que ali estudei, entre graduação e
mestrado, pelos ensinamentos sem os quais eu não teria sido capaz de conduzir tão importantes atividades
que estiveram sob minha responsabilidade.
Aos Generais José Elito Carvalho Siqueira, Marcos Antonio Amaro dos Santos e Sergio
Westphalen Etchegoyen, titulares anteriores e atual do GSI/PR e da Casa Militar/PR, pela confiança em
mim depositada e pelas inúmeras demonstrações de amizade e apreço.
Assim, ao despedir-me de todos do GSI/PR, com meus sinceros agradecimentos por esses 05 anos
de amizade, dedicação e trabalho árduo, porém muito gratificante, deixo esse desafio, com a consciência
tranquila do dever cumprido, para viver novas experiências e seguir adiante, rumo aos sonhos ainda não
conquistados.

Marconi dos Reis Bezerra
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