
João Pessoa, 13 de abril de 2020

A/C Comissão Eleitoral CGI.br 2020

Prezados senhores e prezadas senhoras:

Venho, por meio desta, apresentar minhas propostas ao compor o CGI:

1. Defesa dos princípios contidos no decálogo da Internet.

2.  Apoio às novas tecnologias em TIC para o desenvolvimento da infraestrutura da Internet no

Brasil. 

3. Defesa da ordem constitucional e soberania nacional em harmonia com a transnacionalidade da

Internet.

4. Defesa do .BR.

5. Defesa do modelo multissetorial de governança da Internet no Brasil.

6. Combate ao mau uso da rede, como disseminação de notícias  falsas e uso indevido de dados

pessoais de terceiros.

7. Combate ao crime no ambiente digital.

8. Proatividade nas ações de Inclusão digital e ampliação qualitativa do número de usuários de

Internet no Brasil.

9. Apoio à expansão e fortalecimento dos pontos de troca de tráfego de Internet (IX.br).

10. Defesa da liberdade de expressão e da privacidade nos ternos do MCI e da LGPD.

11. Apoio ao empreendedorismo  e à inovação a partir das tecnologias da Internet.

12. Colocar o CGI como principal ator no fomento do uso da Internet como parte essencial nas

soluções para crise resultante da pandemia COVID-19.

13. Atuar nos fóruns  transnacionais para manter a unidade da Internet no mundo.

14. Atuar para Inclusão digital do próximo bilhão de pessoas na América Latina, Caribe e Africa.

15. Defesa da WEB, das tecnologias livres e de gestão comunitária.

Cordialmente,



João Pessoa, 13 de abril de 2020

A/C Comissão Eleitoral CGI.br 2020

Prezados senhores e prezadas senhoras:

Pela  presente venho declarar minhas motivações para apresentar  candidatura às eleições  para o

Conselho do CGI.br  2020.  A principal   é  motivada  pelo  direito  de amplo  acesso à  Internet  e,

consequentemente, ao conhecimento.

Tenho incentivado e buscado soluções para a expansão da Internet desde 2007 quando, por meio de

uma associação sem fins lucrativos para inclusão digital, promovemos a ampliação da infraestrutura

de redes em estados do Nordeste e também em outros estados do Brasil.

Para  mim, o direito  da população à  inclusão  digital  e  à  Internet  passa pela  disponibilidade  de

serviços de provimento de acesso à Internet, os quais estão concentrados por grandes operadoras

que  direcionam  investimentos  a  centros  de  maior  densidade  demográfica  em  detrimento  aos

moradores de áreas mais afastadas ou de menor poder aquisitivo. Portanto, o apoio aos pequenos

empreendedores de Internet, além de oferecer capacitação técnica, é imprescindível para a expansão

da Internet e viabilidade de acesso.

Também atuo na disseminação dos Princípios da Internet (Decálogo) e da governança através da

realização de fóruns,  congressos,  eventos  itinerantes  e  feiras.  Tais  eventos  são catalisadores  de

informações e compartilhamento de experiências.

Coordenei  um  dos  projetos  mais  abrangentes  que  se  tem  conhecimento  para  reunir  fatos,

documentos e informações sobre a  trajetória  de Internet no Brasil;  a formação do CGI.br e do

NIC.br,  cujo  resultado  está  publicado em livro.  Esse  trabalho  narra  a  construção das  redes  de

computação no Brasil até os debates que encerraram o NetMundial, com a promulgação do Marco

Legal da Internet no Brasil.

Sendo  assim,  minha  candidatura  motiva-se  pela  continuidade  desses  esforços  em prol  de  uma

Internet mais segura, mais acessível e democrática.

Cordialmente,
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