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José Fortunati (Prefeito de Porto Alegre) 

● O Fórum da Internet aponta caminhos para um 
desenvolvimento sustentável, inclusivo e 
democrático da Internet;

● O Fórum Internacional de Software Livre, 
realizado em Porto Alegre, foi um espaço 
fundamental para o início da discussão do Marco 
Civil da Internet, que se tornou uma referência 
internacional;



● A abertura total e democrática da Internet é 
fundamental para o avanço nas relações sociais, 
na democracia e no desenvolvimento da 
economia e a cidade de Porto Alegre é um grande
exemplo disso;

● A Internet é um instrumento que deve ser cada 
vez mais utilizado, popularizado e democratizado 
para  que as políticas públicas possam se 
consolidar;



● O VI Fórum da Internet no Brasil irá ajudar 
bastante na consolidação de uma Internet livre, 
democrática e universal.



Cleber Benvegnú (Secretário de Estado de 
Comunicação do Rio Grande do Sul)

● Necessitamos de uma Internet democratizada que 
respeite os princípios da liberdade individual e da 
liberdade social;

● O VI Fórum da Internet no Brasil é uma oportunidade 
de reafirmar a importância da democratização da 
Internet;

● A Internet é um bem universal e inegociável que deve 
ser preservado;



● O acesso à Internet ainda é insuficiente para 
determinadas camadas da população.  Por isso, é
preciso avançar para sua universalização;

● Os problemas da Internet decorrem do mau uso 
da rede e só se resolverão com mais liberdade, 
democratização e pluralidade.



Tiago Simon (Deputado Estadual e Presidente da 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto, 
Ciência e Tecnologia da Assembléia Legislativa 
do Rio Grande do Sul )

● As discussões do Fórum da Internet são muito 
importantes por conta das transformações que 
acontecem no país, em função da Internet;

● A Internet potencializou o acesso à informação, a 
produção do conhecimento em larga escala e a 
quebra das fronteiras;



● Os telefones celulares permitiram a massificação 
do uso da rede e conectividade de mais de 100 
milhões de brasileiros;

● Apesar de toda tecnologia disponível, ainda 
temos uma grande desigualdade no acesso à 
informação;

● A Internet é uma ferramenta que viabiliza a 
consciência e o exercício da cidadania;



● A Internet nos levou a uma completa alteração do 
comportamento a partir de uma lógica da 
sociedade em rede;

● A difusão da Internet tem permitido o 
surgimento de grandes movimentos da sociedade
civil;

● Uma grande mobilização da sociedade civil no 
Brasil tem acontecido nos últimos anos por conta 
da Internet, que tem permitido o fortalecimento 
da participação democrática;



● A Internet é uma ferramenta importante, mas é a 
educação que garante a capacidade crítica, a 
cidadania e a emancipação;

● O problema do mau uso da rede no Brasil só será
resolvido por meio do sistema educacional.



Maximiliano Martinhão (Coordenador do CGI.br e 
Secretário de Política de Informática do MCTIC)

O CGI.br tem papel importante no 
desenvolvimento da Internet no Brasil;

A realização do Fórum em Porto Alegre é 
importante, pois a cidade é um grande polo de 
tecnologia da informação;



Destaca-se a  iniciativa do CGI.br de 
descentralizar o Fórum e levá-lo a diferentes 
regiões do país, e assim, permitir conhecer as 
demandas específicas das regiões;

O tema dessa edição do Fórum revela o papel 
fundamental que a Internet possui em promover o
desenvolvimento sustentável, melhorar a vida das
pessoas e fortalecer a economia brasileira;



É necessário valorizar as diferentes câmaras 
existentes no CGI.br;

O CGI.br precisa que os participantes do evento 
coloquem suas contribuições para manifestar e 
apresentar sua posição sobre os temas 
discutidos;

Na questão da universalização, um dos temas 
que se pretende discutir é um novo modelo para 
as telecomunicações no país;



A atual regulamentação das telecomunicações 
prioriza a telefonia fixa;

Estão incluídos na programação discussões 
sobre a judicialização da rede e a relação com o 
bloqueio de aplicativos;

A legislação brasileira deve ser respeitada, mas 
precisamos encontrar um caminho que seja 
efetivo. 



Demi Getschko (Conselheiro do CGI.br e 
Presidente do NIC.br)

A Internet é uma constante fonte de surpresas 
inesperadas e boas, onde ninguém conseguiu avaliar 
plenamente o seu impacto na sociedade;

Nesse espaço surgem duas questões. Precisamos 
discutir se devemos preservá-la como é hoje, ou o 
que pretendemos fazer com ela;

São fundamentais os temas do Fórum: o uso da 
Internet para o desenvolvimento e para a educação.



Mário Teza (Diretor da PROCEMPA e ex-
conselheiro do CGI.br)
 O grande diferencial do Fórum da Internet é a 

singularidade ao unir a temática da governança e Internet 
de forma multisetorial. Isto é fruto de um grande 
investimento do CGI.br e do NIC.br;

 Cada troca de governo no Executivo nacional sempre gera
busca de melhor entendimento do modelo de governança 
praticado pelo CGI.br. Aqueles que estão há mais tempo 
no CGI.br, certamente defenderão este modelo, como 
Demi Getschko e Maximiliano Martinhão;



Nunca é demais relatar que o CGI.br surgiu na 
redemocratização, no governo de Fernando 
Henrique Cardoso. No governo de Lula  manteve-se
e aprofundou-se a ideia de equilíbrio entre 
sociedade civil e governo;

O Brasil tem que escolher de que lado estará na 
governança da Internet,  se manterá seu modelo 
mais democrático e multissetorial que tem dado 
certo e é uma referência internacional, ou se vai 
adotar outros caminhos. Espera-se que o Brasil não 
estrague o seu próprio modelo. 



Liane Tarouco (Professora da UFRGS e ex-
conselheira do CGI.br)

O processo de construção da Internet no Brasil, 
iniciado no meio acadêmico, por volta de 1989, 
baseou-se na busca pelo acesso ao saber e de 
capacitação de recursos humanos;

A Internet está atualmente mais capilarizada nas 
capitais, contudo, ainda há população 
desatendida, especialmente no segmento 
educacional;



De acordo com a última pesquisa TIC Educação 
do CETIC, 60% das escolas possuem redes wifi, 
embora apenas 15% dos alunos sejam 
autorizados a utilizá-las. Normalmente o uso é 
orientado a atividades administrativas internas 
como registro de notas;

Necessidade de investimentos em capital humano
referente à desenvoltura, alfabetização digital e 
fluência digital, para que a juventude atual se 
torne capacitada a ser um elemento produtivo da 
sociedade;



É preciso criar  boas condições para os jovens 
ingressarem  no mercado de trabalho dominando 
o uso das tecnologias de informação e 
comunicação;

Oferecer melhor preparação para os professores 
que vão atuar na formação dessa nova geração. 



Jaime Wagner (Sócio da PowerSelf e ex-
conselheiro do CGI.br)

 Governança da Internet é uma questão  política. 
Eportanto não pode ser deixada apenas na mão do 
governo ou do mercado, por serem muito influentes 
na gestão e nos destinos da Internet;

 A concepção do CGI.br permite um espaço de diálogo
e criação de consenso, envolvendo a sociedade 
organizada, o meio técnico e o governo. Às vezes, 
certos poderes querem se apropriar desses espaços, 
mas isso deve ser combatido.


