
CARTA DE INDIGAÇÃO DE PROPO§TAS

ROSAURO LEANDRO BARETTA brasileiro, casado,

empresário, portador da cédula de identidade de n.o 3966636-7 , inscrito no CPF sob o

n.o 030.4ô2.089-01 , residente e domiciliado à Travessa Albano Drey, n.o 61, Centro,

CEP 85750-000, f,â cidade de Planalto/PR, endereço eletrônico (e-mail)

rosauro@eai.net.br, através da presente, apresenta suas propostas caso seja eleito no

processo eleitoral promovido pelo Comité Gestor da lnternet no Brasil - CGl, para

eleições de membros para o triênio de junho/2020 a junho/2023 (hüps:/cqi.br/proce

eleltoral/), nos exatos moldes do item 3.5, inciso Vl, da "Çhamada Pública para

Convocação do Processa de Eteiçãa em 2020 dos Represenfanfes da Sociedade Civil,

para integrarem o Comitê Gestor da lntemet no Brasil - Cgi.Br, para o Triênio de Junho

de 2420 - Junho de 2023", quais sejarn:

- Encaminhar ao CGI.BR as opiniões dos provedores de acesso

e conteúdo da internet, para a obtenção e consolidação de

diretrizes que auxiliem no desenvolvimento e no uso

responsávelda internet no Brasil;

- Trabalhar para que sejam criadas câmaras de áreas setoriais,

no intuito de se permitir a maior participação de profissionais

ligados ao setor e que queiram colaborar com o desenvolvimento

de uma internet cada dia mais aperfeiçoada;

- Participar e incentivar a criação de diretrizes para que se tenha

lXs mais próximos dos usuários, e, no mesmo norte, defender

junto aos grandes geradores de conteúdo maior proximidade

dos usuários finais, no intuito de se garantir uma escalabilidade

da internet;

- Fomentar junto aos provedores de acesso e conteúdo da

internet o princípio da universalidade, para que possibÍlitem o

acesso à internet e conteúdo nas localidades menos

favorecidas, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social

das referidas localidades;

- Atuar junto a classe de provedores de acesso e conteúdo da

internet para que apenas crÍtérios técnicos e éticos façarn parte



do roteamento de tráfego, com o objetivo de se obter, de fato, a

neutralidade na rede;

- Atuar junto com outros segmentos para que possamos

trabalhar a melhora continua na seguranç da internet;

- Defender que tenhamos uma governança na intemet cada vez

mais multisetorial e com transparência.

MaringíPR, 9 de abril de 2020.

ROSAURO LEANDRO BARETTA



CARTA DE MOTIVACÃO DE CANDIDATURA

ROSAURO LEANDRO BARETTA, brasileiro, casado,

empresário, portador da cédula de identidade de n.o 3966636-7 , inscrito no CPF sob o

n.o 030.462.089-01 , residente e domiciliado à Travessa Albano Drey, n.o 61, Centro,

CEP 85750-000, na cidade de Planalto/PR, endereço eletrônico (e-mail)

rosauro@eai.net.br, através da presente, manifesta sua intenção em participar, como

candidato, do processo eleitoral promovido pelo Comité Gestor da lnternet no Brasil -

CGl, para eleições de membros para o triênio de junho/2020 a junhol2023

(hltgs://cqi.br/process ), apontando os motívos pelos quais o faz, nos exatos

moldes do item 3.5, inciso V, da "Chamada Pública para Convocação do Processo de

Eleição em 2020 dos Representantes da Sociedade Civil, para integrarem o Comitê

Gestor da lnternet no Brasil - Cgi.Br, para o Triênio de Junho de 2020 - Junho de 2023":

Eu trabalho na área de telecomunicações desde o ano de 2002,

sendo o trabalho voltado, especialmente, para os provedores de acesso e conteúdo da

internet, o que o levou a se tornar, no ano de 2016, presidente da Associação Nacional

das Empresas de Soluções de lnternet e Telecomunicações - REDETELESUL.

Assim, minha motivação advém, princípalmente, do fato de que,

após me tornar presidente da REDETELESUL, já venho participando ativamente na

defesa dos interesses dos provedores de acesso e conteúdo da internet perante os

principais órgãos da Administração Pública e perante o setor privado, buscando, desde

sempre, o desenvolvimento da internet no país, razáo pela qual, através da participação

no Comité Gestor da lnternet no Brasil - CGl, poderá continuar, de maneira muito mais

abrangente e incisiva o trabalho que já vem realizando em favor dos provedores de

acesso e conteúdo da internet.

Como o candidato possuo atualmente extenso relacionamento

com diversos provedores de acesso e conteúdo da internet no Brasil, além de diversas

entidades representativas das referidas empresas, onde se mostra clara a possibilidade

de boa representação dos provedores de acesso e conteúdo da internet no Brasil, eis

que poderei ser um elo de ligação entre o Comité Gestor da lnternet no Brasil - CGI e

os próprios provedores de acesso e conteúdo da internet.



Portanto, minha participação no processo eleitoral promovido

pelo Comité Gestor da lnternet no Brasil - CGI tem como objetivo principal a

continuidade do trabalho que já vem sendo desenvolvido, desde 2016, como presidente

da Associação Nacional das Empresas de Soluções de Ínternet e TelecomunicaçÕes -
REDETELESUL, e principalmente no tocante à defesa dos interesses dos provedores

de acesso e conteúdo da internet do país, objetivando ainda auxiliar no fomento, na

disponibilização de conteúdo, no estabelecimento de diretrizes e na qualificação das

atividades dos provedores de acesso e conteúdo da internet no Brasil, nos moldes dos

princípios do CGl.BR.

MaringálPR, 9 de abrílde 2024.

ROSAURO LEANDRO BARETTA
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