Segurança cibernética nos Jogos Olímpicos será debatida na próxima
semana em Brasília
Jun 18, 2015
Responsáveis pela segurança cibernética dos jogos em Londres 2012, Rio
2016 e Tóquio 2020 trocam experiências durante evento promovido pela
Associação Nacional de Peritos Criminais Federais (APCF) e pela Academia
Brasileira de Ciências Forenses.
Após o sucesso da Copa do Mundo em 2014, o
Brasil vai receber os Jogos Olímpicos de 2016
na cidade do Rio de Janeiro. Uma das
preocupações quando se fala em eventos
deste porte é a garantia da segurança e um
dos pontos que merece atenção é a segurança
cibernética. Com o objetivo de evitar e coibir
possíveis ataques cibernéticos durante os jogos, a troca de experiência e
aprendizagem é fundamental.
A Conferência Integrada ICCYber ICMedia terá na sua programação o
painel com o tema Segurança Cibernética nos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos: Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020. Neste painel serão
apresentados e discutidos a experiência vivenciada em Londres 2012; os
preparativos, os desafios e o momento presente de Rio 2016; e o
planejamento e expectativas de Tóquio 2020. Os participantes são
especialistas indicados pelos países organizadores.
Entre os debatedores, o brasileiro Rômulo da Silva Rocha, que é
especialista em Segurança da Informação do Comitê Organizador dos
Jogos Olímpicos Rio 2016 e responsável pela coordenação do grupo de

Resposta a Incidentes e das iniciativas de Defesa Cibernética; o britânico
Oliver Hoare, diretor-geral da Dysart Solutionds, uma consultoria de
estratégias do Reino Unido especializada em Cíber Segurança. Antes da
criação da Dysart, Hoareera o chefe da segurança de informação para os
Jogos Olímpicos de Londres 2012; e o japonês Takahisa Ishida, que é vicediretor geral do gabinete para a Promoção dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de Tóquio 2020.
O
painel Segurança
Cibernética
nos Jogos
Olímpicos
Paralímpicos acontece na quinta-feira, 25 de junho, das 15h às 16h.
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Sobre o evento
A Conferência Integrada ICCyber ICMedia
2015, que acontece de 23 a 25 de junho em
Brasília, une dois eventos consagrados: a
Conferência Internacional de Perícias em
Crimes Cibernéticos (ICCyber), em décima
edição, e a Conferência Internacional de
Ciências Forenses em Multimídia e Segurança
Eletrônica (ICMedia), em segunda edição.
Promovido pela Associação Nacional de
Peritos Criminais Federais (APCF) e pela Academia Brasileira de Ciências
Forenses, com apoio institucional do Departamento de Polícia Federal, o
evento vai reunir peritos criminais, membros do Ministério Público,
gestores das esferas de governos federal, estadual, distrital e municipal,
autoridades do Poder Judiciário, cientistas, pesquisadores, analistas e
demais profissionais ligados às ciências forenses e à área de segurança
pública.
Conferência Integrada ICCyber ICMedia 2015
Local: Centro de Convenções Internacional do Brasil (CICB) - Setor de
Clubes Esportivos Sul - Trecho 02, Conj. 63, Lote 50
Data: 23 a 25 de junho de 2015
Assessoras de imprensa do evento: Danielle Ramos e Taynara Figueiredo
Telefones: (61) 3345-0882 / 9241-0851
Site e email: www.conferenciaintegrada.org.br /imprensa@conferenciaintegrada.
org.br

