
CARTA – INDICAÇÃO DE PROPOSTAS AO COMPOR O CGI.BR, EM 
CASO DE ELEIÇÃO 

 
 

 

As propostas abaixo apresentadas visam, principalmente, atender fiel 

e eficazmente, atender às diversas atribuições e responsabilidades do 

Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br), pois estas estão intimamente 

ligadas ao estabelecimento de diretrizes estratégicas relacionadas ao uso 

e desenvolvimento da internet, à promoção de estudos, padrões técnicos 

para a segurança das redes e serviços de internet no Brasil, bem como à 

promoção de programas de pesquisas e desenvolvimento relacionados à 

Internet, com amplo estímulo de sua disseminação no território nacional. 

 

Caso seja eleito para compor o CGI.br, no segmento de Provedores 

de Acesso e Conteúdo da Internet, essas serão as premissas básicas na 

minha atuação no Colegiado: 

 

• Defesa incondicional da ampla liberdade de expressão e 

informação na internet, com as respectivas responsabilidades 

advindas com tais direitos. 

 

• Promover discussões sobre a segurança da rede, privacidade, 

proteção de dados, neutralidade de rede e defesa dos princípios 

estabelecidos no Marco Civil da Internet. 

 

• Promover discussões de temas afetos às novas tecnologias, 

convergência tecnológica, leilão do 5G, economia e educação 

digital, serviços de streaming e inteligência artificial, os quais são 

fundamentais para o uso e desenvolvimento da Internet no Brasil. 

 

• Manter as discussões sobre os serviços de internet no país, com 

foco no provimento de acesso e conteúdo e no constante 

aprimoramento das tecnologias para os usuários. 

 

Brasília/DF, 16 de abril de 2020. 
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CARTA DE MOTIVAÇÃO DE CANDIDATURA ÀS ELEIÇÕES DO 
COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL (CGI.BR) 2020 

 

O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) é um colegiado de 
suma importância para se definir políticas públicas e estabelecer as 
diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet 
no Brasil, o qual possui significativa abrangência e merece a participação 
dos setores mais diretamente envolvidos. 

 

Por representar os setores que compõem a Comunicação Social é 
legítimo e pertinente me candidatar paraparticipar do processo eleitoraldo 
CGI.br 2020, visando representar os provedores de acesso e conteúdo, 
segmento indispensável para o desenvolvimento da Internet. 

 

Em minha atuação profissional à frente da Confederação Nacional 
de Comunicação Social (CNCOM), a Internet sempre se fez presente 
como uma ferramenta para prover o conteúdo qualificado e verdadeiro 
produzido por nossos veículos de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens, de jornais e revistas e as agênciasde propaganda, sendo um 
canal vital para assegurar a defesa da liberdade de expressão, em todas 
as suas formas de divulgação e livre criação. 

 

Por isso, no exercício profissional de defesa das entidades 
representantes do setor de provedores de acesso e conteúdo, participo 
ativamente de discussões de temas envolvendo a Internet no Brasil, além 
de manter constante contato com todaa base representativa  da CNCON, 
nos segmentos de jornais e revistas, radiodifusão sonora e de sons e 
imagens e agências de propaganda. 

 

Não restam dúvidas de que, atualmente, as empresas são cada dia 
mais interdependentes da Internet, muitas como provedores de acesso e 
conteúdo, e para atingirem o objetivo de se comunicarem e, assim, 
levarem à população uma informação mais qualificada e precisa. Sem 
contar que a Internet promoveu o surgimento de novas formas digitais de 
divulgação e produção de conteúdo, tornando-se imperiosa e notória 
uma movimentação dos veículos de comunicação no caminho da 
convergência tecnológica.  

 

Pelas razões apresentadas, me sinto motivado em participar das 
deliberações do CGI.br para contribuir para a formulação de diretrizes 
estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil 
e, caso seja eleito membro do CGI.br, pautarei minha atuação de 
maneira colaborativa e democrática, visando desenvolver a Internet em 
nosso país. 
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