Público participará, gratuitamente, da RIDEX*
Feira de Defesa, Segurança e Offshore
A primeira edição da RIDEX acontecerá no Rio de Janeiro e as inscrições começaram
nesta segunda-feira (16).
Vivendo uma intervenção federal na área de segurança pública, o Rio de Janeiro
receberá, nos dias 27, 28 e 29 de junho a feira RIDEX – Rio International Defense
Exhibition, que apresentará o que há de mais moderno nos setores de Defesa, Segurança
e Offshore. O evento acontecerá nos armazéns 3 e 4 do Pier Mauá, zona portuária do
Rio de Janeiro. A partir desta segunda-feira (16), o site www.ridex.com.br começa a

receber inscrições dos interessados em participar. As inscrições valerão para o segundo
e o terceiro dia do evento e seguirão gratuitas até uma semana antes da Feira.

A RIDEX contará com a participação de 150 expositores nacionais e estrangeiros, que
apresentarão produtos bélicos e dispositivos usados, sobretudo, por organizações
militares. São esperadas mais de 20 delegações de diferentes países da Ásia, Oriente
Médio, África, América do Sul e Europa. A Feira também promoverá palestras e
simpósios com autoridades da área sobre os desafios do setor de Defesa e Segurança
brasileiro.

Mais detalhes sobre as atividades, expositores e inscrições serão divulgados no site da
Ridex (www.ridex.com.br) e no Facebook: Ridex Defense.
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http://www.naval.com.br/blog/2018/04/17/publico-participara-gratuitamente-
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Ministro da Defesa visita, pela primeira vez, Comando de
Operações Aeroespaciais*

Ministro Silva e Luna conheceu, entre outras estruturas, a que é
responsável pelo funcionamento do satélite geoestacionário
brasileiro

Ministro da Defesa interino, General de Exército Joaquim Silva e Luna, esteve, na manhã
desta segunda-feira (16/04), visitando as instalações do Comando de Operações

Aeroespaciais (COMAE) – uma das unidades da Força Aérea Brasileira (FAB) em Brasília
(DF).

O tour pelas instalações aconteceu após uma reunião com o Comandante da
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, o Comandante do COMAE,
Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos Vuyk de Aquino, e outros oficiais-generais para tratar
de assuntos estratégicos da FAB.

O ministro conheceu estruturas como a sala do Centro de Operações Espaciais (COPE)
de onde militares das três Forças Armadas e civis da Telebras se revezam na operação
do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC).
No momento da visita, os militares preparavam uma manobra para amanhã, que ocorre
todas as terças-feiras a cada duas semanas: o ajuste de rota do satélite no sentido nortesul. Outro local visitado pelo Ministro da Defesa interino foi o Centro Conjunto de
Operações Aéreas (CCOA), onde todos os pedidos e necessidades de transporte aéreo
são recebidos e transformados em missões.

Após a visita, que foi a primeira do Ministro Silva e Luna ao COMAE, o general se disse
impressionado com a estrutura. “A FAB tem condições de conduzir todas as suas
operações a partir daqui, tanto em tempos de paz – as operações correntes – como se
houver a necessidade da defesa da soberania do Brasil”, disse.
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No Senado, Fiesp defende criação de autoridade nacional de
proteção de dados na internet*

Rony Vainzof, diretor do Departamento de Defesa e Segurança,
participa de sessão temática

Agência Indusnet Fiesp

A Fiesp foi ao Senado Federal nesta terça-feira (17 de abril) defender a criação de um
marco regulatório de proteção de dados pessoais. O diretor do Departamento de Defesa
e Segurança da Fiesp, Rony Vainzof, participou da bancada de especialistas da sessão
temática para a votação do PLS 330/2013, que cria um marco regulatório para o tema.
Para Vainzof, caso essa legislação nasça sem uma autoridade do setor, ela será manca e
provavelmente sem eficácia.
Ele afirmou ainda que uma lei que estabeleça sanções administrativas sem identificar
quem vai aplicá-las pode ser um convite para imposição de multas injustas. “A ausência
de uma autoridade também impedirá o Brasil de se adequar às normas de outros
países”, completou.
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Veja a participação do sócio Rony Vainzof, Diretor do
Departamento de Defesa e de Segurança da FIESP, durante

sessão temática no Senado Federal sobre proteção de dados
pessoais
Clique no link abaixo e veja a participação do sócio Rony Vainzof, Diretor do
Departamento de Defesa e de Segurança da FIESP, durante sessão temática no Senado
Federal sobre proteção de dados pessoais.
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* Não mencionado o autor no texto.

