
7 de dezembro de 2021      10h00 - 12h00

10h00 - 10h20

10h20 - 11h20

• Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP);

• Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB);

• Angela Me, Chefe do Departamento de Pesquisa e Análise de Tendências (RAB), 

UNODC Viena;

• Carlos Arboleda, Representante Residente Adjunto do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil.

• Gabriel Andreuccetti, Coordenador do Centro de Excelência para a Redução da 

Oferta de Drogas Ilícitas (CdE);

• Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública (SENAD/MJSP);

• Secretaria Nacional de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública (SEOPI/MJSP);

• Chloé Carpentier, Chefe da Seção de Pesquisa sobre Drogas (DRS), UNODC Viena.

Cerimônia de abertura

Apresentação do Primeiro Estudo Estratégico do Centro
de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas (CdE)

Sessão de abertura - Efeitos da pandemia
no mercado ilícito de drogas no Brasil

Nesta sessão, o Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas apresentará o estudo 

estratégico intitulado “Covid-19 e tráfico de drogas no Brasil: a adaptação do crime organizado e a atuação 

das forças policiais na pandemia”, que mostra as mudanças no padrão do tráfico de drogas (maconha e 

cocaína) no Paraná, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul durante a pandemia de covid-19.  

O estudo foi desenvolvido em parceria com o Research and Trend Analysis (RAB) do UNODC Viena e com 

a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI/MJSP). Após 

a apresentação do CdE, pesquisadores do RAB/UNODC falarão sobre os aspectos globais do impacto 

da pandemia da covid-19 no tráfico de drogas, enquanto representantes do MJSP serão convidados a 

fazer uma apresentação institucional envolvendo os possíveis efeitos da implantação do programa VIGIA 

nas áreas de fronteira.



14h00 - 14h05

14h05 - 14h30

• Gustavo Camilo Baptista, Coordenador-Geral de Investimentos, Projetos, Monitoramento e 

Avaliação da SENAD/MJSP.

• Ernesto Savona, Diretor do Centro de Pesquisa Transcrime (Itália).

Boas-vindas e abertura da sessão

Crime organizado antes, durante e depois da pandemia da covid-19                          

11h40 - 12h00

• Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP);

• Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC).

Cerimônia de encerramento da sessão

Sessão - Tráfico de drogas ilícitas e crime organizado 
transnacional: tendências e desdobramentos da pandemia
da covid-19

Nesta sessão, o objetivo é apresentar aspectos que foram abordados no estudo desenvolvido pelo 

CdE e que podem ser expandidos em pesquisas de outros países, alinhando as principais tendências e 

desdobramentos no que se refere ao enfrentamento ao tráfico de drogas ilícitas e ao crime organizado 

durante a pandemia da covid-19. Serão abordados tópicos como a resiliência das organizações criminosas 

durante a pandemia; os fluxos financeiros ilícitos e a descapitalização das organizações criminosas; e as 

rotas do tráfico de drogas antes e depois da pandemia.

7 de dezembro de 2021      14h00 - 15h30

11h20 - 11h40

• Moderadora: Vanessa Beltrame, Especialista em Comunicação do CdE.

Sessão de perguntas e respostas

14h45 - 15h00

• Marcos Paulo Pimentel, Delegado de Polícia Federal.

Impacto da pandemia nas rotas do tráfico de drogas

14h30 - 14h45

• Palestrante: a confirmar.

Palestra



15h00 - 15h10

15h10 - 15h25

15h25 - 15h30

• Moderadora: Lidia Barbosa, Especialista em Estatística do Centro de Excelência para a 

Redução da Oferta de Drogas Ilícitas (CdE).

• Moderadora: Lidia Barbosa, Especialista em Estatística do Centro de Excelência para a 

Redução da Oferta de Drogas Ilícitas (CdE).

• Gustavo Camilo Baptista, Coordenador-Geral de Investimentos, Projetos, Monitoramento e 

Avaliação da SENAD/MJSP.

Síntese da sessão

Sessão de perguntas e respostas

Encerramento da sessão

Sessão temática - Tendências e ameaças das Novas Substâncias 
Psicoativas no Brasil e no mundo: estratégias e desafios

Nesta sessão, serão apresentadas as experiências, pesquisas e análises de dados sobre os Sistemas 

de Alerta Rápido (SAR) e as ameaças das Novas Substâncias Psicoativas (New Psychoactive Substances, 

em inglês - NPS) no Brasil e no mundo, com o objetivo de construir novas redes de conhecimento sobre 

a temática. Serão abordados assuntos como uma visão global do impacto da pandemia da covid-19 

na questão das drogas sintéticas e NPS, a atuação dos SAR no cenário de pandemia e a atuação 

preventiva para estabilizar o crescimento das NPS, com lições aprendidas de países onde o modelo de 

monitoramento já foi adotado.

8 de dezembro de 2021      10h00 - 11h40

10h30 - 10h45

• Justice Tettey, Chefe da Seção Científica e de Laboratórios do UNODC Viena.

Alerta Rápido - Prever, Prevenir, Proteger

10h05 - 10h30

• Ana Gallegos, Chefe do Setor de Atuação sobre Novas Drogas do Observatório Europeu da 

Droga e da Toxicodependência (EMCDDA).

Impacto da covid-19 nas drogas sintéticas e NPS: uma visão global

10h00 - 10h05

• Mônica Paulo de Souza, Instituto Nacional de Criminalística/Polícia Federal.

Boas-vindas e abertura da sessão



10h45 - 11h

11h - 11h10

11h10 - 11h25

11h30 - 11h40

• Barry Logan, Diretor Executivo do Centro de Pesquisa e Educação em Ciência 

Forense (CFSRE).

• Moderador: Adriano Maldaner, Instituto Nacional de Criminalística/Polícia Federal.

• Moderador: Adriano Maldaner, Instituto Nacional de Criminalística/Polícia Federal.

• Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP);

• Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC).

Ação preventiva no enfrentamento às NPS, o modelo dos países desenvolvidos 
e as lições aprendidas durante a pandemia da covid-19

Síntese da sessão

Sessão de perguntas e respostas

REALIZAÇÃO:

APOIO:

Cerimônia de encerramento do evento

11h25 - 11h30

• Gabriel Andreuccetti, Coordenador do Centro de Excelência para a Redução da Oferta de 

Drogas Ilícitas (CdE).

Encerramento da sessão


