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LUTO: NOTA DE PESAR
Foi com profundo pesar que recebemos a triste notícia
de falecimento de nosso amigo, associado e ex-presidente Julio Cosentino. Julio era um pioneiro no segmento da
Certificação Digital no Brasil e fundador da Certisign, uma
das maiores empresas do setor. Homem de bem, amigo
de todos, Julio era um otimista e estava sempre animado
com as perspectivas do nosso setor. A ele devemos, todos, muito em relação à evolução da certificação digital
no Brasil. Em nome de nossa entidade, que ele estruturou
e ajudou a fundar há quatro anos, em nome de todos os
nossos associados – ACBR, Boa Vista, Certisign, Safeweb,
Serasa Experian, Soluti e Valid – nos solidarizamos com a
família, com seus colaboradores e sócios.

-

Egon Schaden Presidente-Executivo
Associação Nacional de Certificação Digital – ANCD

Notícias
ICP-Brasil: emissões do mês de setembro 18
No período compreendido entre os meses de outubro de
2017 e setembro de 2018, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil emitiu 4.282.740 de certificados digitais. O número representa aumento de 24,05%
quando comparado com o mesmo período entre 2016 e
2017 – emissão de 3.452.311. Também houve crescimento
na comparação entre as emissões do ano. Até setembro
de 2018, foram emitidos 3.394.836 certificados contra
2.694.829 no mesmo período do ano passado – aumento
de 25,98%. LEIA MAIS

MEMÓRIA

Empresários e amigos fazem homenagem a Júlio Cosentino
Vice-Presidente da Certisign e ex-presidente da ANCD
“A Certisign informa, com imensa tristeza, o falecimento de seu fundador e vice-presidente, Júlio Cosentino, acometido por um
infarto, na noite de quarta-feira, 24 de outubro, em sua residência, em Brasília. Nascido em 7 de julho de 1965, ele tinha 53
anos e deixa sua companheira e três filhos. Júlio Cosentino tem um consistente legado profissional. Criou um dos primeiros
provedores de acesso à internet no Brasil, a Netspace. Em 1996, participou da fundação da Certisign, na qual atuou como diretor
Comercial até 2007, quando assumiu a vice-presidência”.

Certisign Certificadora Digital

“Seu bom coração, a doçura de seus atos e a retidão de seu caráter jamais serão esquecidos; pelo contrário, irão perpetuar-se,
em cada um de nós, como exemplo de máxima dignidade e irretocável comportamento, dia após dia, todos os dias”.

Isaac Khafif, vice-presidente da Certisign

“Era pra ser um grande negócio, uma empresa pioneira gerando grande valor, criando um novo mercado de benefícios exponenciais pra toda população, pra toda a sociedade produtiva! E assim foi! Nós construímos coisas assim e construímos, pra muito
além, a nossa grande amizade! Que não acaba aqui, porque nunca terá fim!!! Luz e paz meu grande amigo!”

Márcio Liberbaum, Co-fundador da Certisign

“Já amigo da família, tive a honra de ser convidado pelo Julio para empreender em um dos primeiros provedores da internet
brasileira que, posteriormente, abriu caminho para fundarmos a Certisign. Passamos muitos anos lado a lado, aprendendo,
enfrentando as dificuldades da vida e do mercado, rindo, viajando e nos divertindo, porque não? Nunca tivemos uma discussão
sequer, um total alinhamento em todos os planos, não caberia nesta página todos os adjetivos e atos de bondade… Além de ser
um pai exemplar e presente. Éramos amigos de verdade e nos chamávamos de irmão, ficarei com muitas saudades do Julio,
que é uma das pessoas mais maravilhosas que conheci na vida. Muito difícil escrever qualquer coisa sem me emocionar. Que
a família Cosentino, também maravilhosa, encontre paz e contem comigo para o que precisar. Te amo irmão. Fique com Deus.

José Henrique Chueke, Co-fundador da Certisign

“Sinto muito pelo falecimento de Julio Cosentino, empreendedor pioneiro da certificação digital no Brasil com quem tive a oportunidade de trabalhar na Certisign. Lembro de Júlio como uma presença alegre e motivadora para todos ao seu redor. Meus
sinceros pêsames para a família Cosentino e amigos.”

Vicente Silveira, primeiro CIO da Certisign

“É com profundo pesar que recebemos a triste notícia de falecimento de nosso amigo, associado e ex-presidente Julio Cosentino.
Julio era um pioneiro no segmento da Certificação Digital no Brasil e fundador da Certisign, uma das maiores empresas do setor.
Homem de bem, amigo de todos, Julio era um otimista e estava sempre animado com as perspectivas do nosso setor. A ele
devemos, todos, muito em relação à evolução da certificação digital no Brasil. Em nome de nossa entidade, que ele estruturou e
ajudou a fundar há quatro anos, em nome de todos os nossos associados - ACBR, Boa Vista, Certisign, Safeweb, Serasa Experian,
Soluti e Valid - nos solidarizamos com a família, com seus colaboradores e sócios.”

Egon Schaden, Presidente da Associação Nacional de Certificação Digital – ANCD

“É com imenso pesar que a Safeweb recebe a notícia do falecimento do Senhor Júlio César Cosentino, Vice-Presidente da Certisign. Deixamos aqui as nossas mais sinceras condolências, extensivas à diretoria, a todos os colaboradores da empresa, e à
família Cosentino. Em vários momentos, nós da Safeweb, tivemos a oportunidade de conviver com o Senhor Cosentino, podendo
comprovar a sua sensibilidade, liderança, colaboração e poder de mediação. Sem dúvida nenhuma, perdemos todos, familiares,
amigos, colegas de trabalho, companheiros de negócio, e o mercado de uma maneira geral. Que o seu legado sirva de inspiração para todos nós, e que a sua força sirva de incentivo para que vocês possam seguir em frente. Neste momento tão difícil,
recebam todo o nosso carinho e respeito”.

Diretoria da Safeweb

“O Júlio será sempre lembrado por nós por sua alegria contagiante e por sua postura integradora, além de ser um dos percursores do mercado de certificação digital, sem dúvidas nos deixou o seu legado.”

Márcio Nunes, Diretor da Valid Certificadora

“A Soluti, em nome todos os seus colaboradores e parceiros, lamenta a morte de Júlio Cesar Cosentino, um dos maiores desbravadores do mercado de Certificação Digital, que se destacou por sua liderança e capacidade de dialogar durante todos esses
anos. Cosentino deixou sua marca e um grande legado para nós do mercado e para todos os profissionais da área. À família,
amigos e colegas de trabalho nossa solidariedade e os mais sinceros sentimentos.”

Vinicius Sousa, CEO da Soluti

“Em nome da diretoria da Serasa Experian e todos seus funcionários lamentamos profundamente a morte do empresário e
grande líder do setor da Certificação Digital Júlio Cosentino. Ele deixa um grande legado para o setor como um dos pioneiros do
setor e amigo de todos. Nossa total solidariedade à família Cosentino e aos amigos da Certisign. Júlio fará uma enorme falta a
todos nós.”

Mauricio Balassiano, Diretor de Certificação Digital da Serasa Experian

“É com imenso pesar que recebemos a informação do falecimento do Sr. Julio Cosentino. A perda de um dos mais talentosos na
área de certificação digital no Brasil, que sempre compartilhou conhecimento e ética a todos que desfrutaram de sua presença,
seja física ou digital, sem dúvida alguma nos deixa perplexos e enlutados. Aos seus familiares, nossas sinceras condolências
reiterando que a família GlobalSign não poderia deixar de se associar ao seu pesar.”

GlobalSign

“Com muita tristeza recebi a informação sobre o falecimento do Julio Cosentino Vice-Presidente e co-fundador da Certisign. Tive
a oportunidade de trabalhar na empresa que ele ajudou a construir e pude conviver com este profissional dedicado, visionário,
de grande coração e perfil conciliador. Sua ausência fará muita falta. Meus sentimentos à família e amigos.”

William Bergamo, e-Safer

“O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI expressa o seu mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Júlio
César Rogério Cosentino, vice-presidente da Autoridade Certificadora Certisign e representante titular no Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – CG-ICP-Brasil. Além de seu compromisso e seriedade com o setor da certificação
digital no País, Cosentino destacou-se por sua capacidade de diálogo e liderança, consagrando-se como respeitado interlocutor
e elo entre governo, iniciativa privada e sociedade civil organizada. O ITI externa toda a sua solidariedade para com a família,
amigos e colegas de trabalho.”

Gastão Ramos, Diretor Presidente do ITI

“Júlio foi um pioneiro no Brasil, sendo responsável por alguns dos projetos sociais na área de tecnologia mais relevantes, notadamente na área de certificação digital, sendo que, além da competência técnica, sua seriedade e dedicação ao trabalho,
constituíram elementos indispensáveis para construção do ambiente de segurança em que se apoiou os primeiros passos para
estrutura de certificação digital em nosso País.”

Marcos da Costa, Presidente da OAB SP

“A AESCON-SP e o SESCON-SP lamentam a morte do vice-presidente da Certisign, Júlio César Cosentino, um profissional que
ajudou a impulsionar e marcou o mercado de certificação digital no País. Uma grande perda para família e amigos, para o segmento e para o Brasil”.

Márcio Massao Shimomoto, Presidente do AESCON-SP e SESCON-SP

“O amigo Júlio é, e continuará sendo, o nome mais respeitado na indústria da Certificação Digital, não só pelo fato de ter ajudado
a criar, mas pela forma que conduziu sua carreira. Uma pessoa integradora, justa e amiga. Ele não fazia negócios, ele criava
caminhos e cada vez que fazia isso, a sociedade ganhava. Que ele esteja em paz ao lado do Pai e que a paz também esteja com
sua família.”

Taicir Khalil

“O Júlio foi um grande visionário e entusiasta do mercado de certificação digital, se temos uma indústria forte e organizada, foi
fruto deste trabalho incansável do Júlio. Seu legado vai ser lembrado por muito tempo neste mercado que está apenas engatinhando! Nós, da DINAMO, desejamos sinceras condolências à família e aos amigos da Certisign.”

Marco Zanini, CEO da Dinamo Networks

“Não quero falar da perda irreparável de nosso amigo do ponto de vista profissional, muitos têm escrito ao longo do dia sobre
isso, e as contribuições são enormes: empreendedorismo, inovação, toda a rede que montou para a Certisign etc. Mas falo de
uma longa e fraterna convivência nesses anos todos. Era conhecida a gentileza e a cordialidade de Júlio Cosentino, nunca o vi
maltratar a quem quer que fosse. Tratava a todos com afeto, não fazia tipo, não era uma pose. A vida é isso, a vida é perder,
perder pessoas e coisas e temos de seguir adiante.”

Renato Martini

“Registramos consternados o passamento precoce de Julio Cosentino, co-fundador e Vice-Presidente da Certisign e um dos pioneiros da ICP-Brasil. Carismático, de espírito altamente conciliador e de grande capacidade de diálogo, Julio deixa grande legado
à empresa, ao setor de certificação digital e aos que conviviam com ele. As Autoridades Certificadoras certamente sentirão a
falta deste brilhante e competente profissional, mas têm a certeza que a Certisign, empresa líder do setor, dará continuidade
aos trabalhos de Julio. Lamentamos a perda e solidarizamos com os familiares, amigos e colaboradores da Certisign.”

ACs BR, Notarial, SINCOR, SINCOR Rio e FENACOR

“Na manhã desta quinta-feira fui surpreendido com a triste notícia do falecimento de meu amigo Júlio Cosentino. Uma pessoa
admirável e por quem eu tinha grande estima. Nos conhecemos nos anos 90 e, desde então, mantivemos um relacionamento de
amizade, respeito e admiração. Júlio, com seu exemplo de caráter, retidão e profissionalismo, deixa um legado importantíssimo
no mercado de Certificação Digital no Brasil e seu espírito empreendedor na estrutura da Certisign. Neste momento, estendo
meus sentimentos à família e rendo uma homenagem pessoal, e como Diretor da Pronova, a este grande homem e amigo. Que
Deus abençoe a todos e conforte sua família.”

Mauro Moreira, Pronova Certificadora Digital

“Nós, da PKI Consulting, nos solidarizamos com a equipe da Certisign e com a família Cosentino pela perda desse que, além de
pessoa exemplar, foi um dos grandes responsáveis pela disseminação da certificação digital no Brasil.”
Viviane Bertol CEO da PKI Consulting
“Com enorme pesar recebo a notícia do falecimento do amigo Julio. Desejo à família toda a forma de amparo neste momento
de dor. Um forte abraço.”

Marcelo Lemgruber, Presidente da AARB

“O Júlio tinha aquele brilho no olhar e a energia de perseguir seus objetivos mesmo nos momentos em que poucos acreditavam
que a digitalização e desmaterialização da economia era algo fundamental para o futuro, ele foi um dos obreiros dessa construção e deixa um legado no setor.”

Ludovino Lopes, Diretor do Ludovino Lopes Advogados

“Julio Cosentino sempre foi uma pessoa diferente, sobretudo na relação com as pessoas. Nosso relacionamento começou profissional e enveredou para o lado da amizade. Posso dizer com muito orgulho que fui seu amigo. Ele sempre respeitou nosso
trabalho e sempre nos deu grande autonomia. Era um visionário e tinha grande otimismo com as coisas da certificação digital.
Nesse momento me solidarizo com a família e espero que possam encontrar no seu legado forças para seguir adiante.”

Eleno Mendonça, Eastside23 Comunicação Corporativa

“Estamos profundamente entristecidos pela precoce e abrupta partida de Júlio Cosentino ao oriente eterno, ele que, sem dúvidas, foi um dos mais notáveis e respeitados expoentes da certificação digital no Brasil e no mundo. E é justamente nesse momento de dor e consternação que nós nos sentimos incapazes de encontrar palavras que possam, de alguma forma, confortar
os corações dos familiares e amigos. Mas, mesmo assim, gostaríamos de expressar nossos mais profundos sentimentos de
pesar, oferecendo apoio e total solidariedade. De certo, ele se foi para sempre, mas continuará vivendo eternamente nas lembranças e saudades de todos nós que aqui ficamos. Que descanse em paz!”

George Doi – Diretor do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo (SIMPI) e Conselheiro da Associação Nacional dos Sindicatos da Micro e Pequenas Indústrias (ASSIMPI)
“A VIRTA lamenta profundamente o falecimento de Júlio Cosentino, um dos principais líderes do mercado de tecnologia no País,
com quem tivemos o privilégio de conviver por muitos anos. Um profissional extremamente dedicado e estratégico. Uma pessoa carismática, amistosa e cordial. Fará muita falta, mas deixa um legado enorme de conquistas e realizações. Estimamos que
sua família e seus entes mais próximos tenham força e fé para superar esse momento.”

Paulo Moura, Diretor da Virta

“O Instituto Fenacon está de luto com a perda do amigo Julio Cesar Cosentino. Liderança e um dos pioneiros da certificação
digital no País, deixa um legado de diálogo e empenho pelo setor. Nossa solidariedade e carinho à família, amigos e à Certisign
pela perda. Só temos a agradecer pela convivência com este parceiro tão comprometido e dedicado. Foi uma grande honra!”

Márcio Massao Shimomoto, Presidente do Instituto Fenacon

“É difícil conjugar o verbo no passado para Julio Cosentino. Porque, por todas as suas qualidades, Julio é uma presença viva para
nós. Seu espírito cordial e inspirador, sua atenção e compreensão mais ampla dos problemas e desafios o fizeram um líder,
uma marca em sua atividade profissional. No relacionamento com amigos, parceiros, clientes e com todos os que o cercavam
sempre foi reconhecido como um ser humano sensível, acessível e leal. Agora é hora de nos lembramos do Júlio com quem
sempre convivemos. Mesmo no luto, que abarca todos os que tiveram o privilégio de conhece-lo, vamos saudar seu exemplo e
seu legado às nossas vidas, à Certificação Digital e ao nosso País.”

Bruno Linhares e toda a equipe da CertifiqueOnline

“É com imensa tristeza e pesar que comunicamos o falecimento do Vice-Presidente da Certisign, Julio Cosentino. Agradecemos
imensamente o tempo que pudemos conviver com ele, que será lembrado pela sua honestidade, alegria e caráter. Em nome da
Diretoria da ANCert, e de seus associados, prestamos nossa solidariedade à família, que Deus conforte seus corações.”

Rodrigo Pellizolla da Cunha, Vice Presidente da ANCert

“Foi com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do amigo Julio Cosentino. Poderíamos aqui falar muito sobre sua
história profissional, seus feitos, suas habilidades e sobre tantos temas ligados a ele que foi um dos mais antigos e principais
executivos da Certificação Digital no Brasil. Mas, vamos apenas lamentar a perda de um amigo. De alguém que tentava conciliar,
agregar, unir. Uma pessoa do bem. Que as muitas e boas lembranças desse bom companheiro fiquem em nossas mentes e
sirvam de exemplo para todos. Aos seus familiares fica registrado o nosso mais profundo pesar e o desejo de que a dor natural
seja brevemente substituída por uma dócil saudade. Fique em paz, amigo.”

Célio Ribeiro, Presidente Executivo da ABRID

“Julio foi antes de tudo uma pessoa admirável, dotado de qualidades raras no convívio social e comercial. Nosso amigo amável
e solidário fará muita falta em nossas vidas. Nosso carinho ao time Certisign e sua família.”

Ana Amelia Menna Barreto, Diretora de Inclusão Digital da OAB/RJ

“Uma manhã, almoço e café com Júlio Cosentino; inspiração contagiante e continuada.”

Flauzilino de Araújo Santos, Oficial do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo
“Como ex-cliente e colega de mercado, sinto por essa enorme perda. O profissional e colega Julio Cosentino foi, sem dúvida, um
visionário e uma grande pessoa. Neste momento de tristeza, só temos a agradecê-lo pela enorme contribuição ao mercado de
Segurança da Informação”.

Longinus Timochenco, Diretor de Cyber Defense da Stefanini Rafael na América Latina

“Trabalhamos com Júlio Cosentino na Certisign, a primeira Autoridade Certificadora a entrar em operação no Brasil e uma das
maiores Autoridades Certificadoras da América Latina. Em meados dos anos 90, junto com Márcio Liberbaum e José Henrique
Chueke, Júlio fundou a Netspace, um dos primeiros provedores de internet do Brasil e o Cadê Você, um portal de busca via
Internet. Em 1996, os três fundaram a Certisign. Júlio até 2007 atuou como Diretor Comercial e desse ano em diante como
Vice-Presidente. Julio idealizou e fundou há 4 anos a ANCD, Associação Nacional de Certificação Digital, que reúne as principais
Autoridades Certificadoras Brasileiras e foi seu presidente até setembro de 2018. Júlio por muitas vezes foi o porta-voz da
indústria de Certificação Digital e tinha a paciência de explicar detalhes sobre a tecnologia de forma simples para que todos
pudessem compreender. Sem dúvida, nos deixa um grande legado para lembrarmos dele com muita saudade em inúmeros
momentos permeados por sua elegância, simplicidade e descontração”.

Susana Taboas e Regina Tupinambá, CryptoID

Fonte: Esses relatos toram transcritos da publicação CryptoID

