
Relatório de viagem ao LACIGF 10 
Cidade do Panamá 
Henrique Faulhaber 
2 a 4 Agosto 2017 
 
 
 
 
 

Prezados conselheiros, 
 
Esta é a segunda vez que participo do IGF Latino Americano, sendo 
que a minha primeira participação foi no Rio de Janeiro em 2009.  
O evento foi muito bem organizado com o apoio do governo do 
Panamá e com patrocínios que viabilizaram o aluguel de um bom 
espaço e de uma boa infraestrutura para a realização do evento. 
 
Proferi uma palestra sobre o projeto Brasileiro de combate ao Spam e 
fizemos o lançamento da versão em espanhol do livro “Lucha contra 
el spam em la Internet de Brasil”. A seção foi um pouco prejudicada 
pois foi muito cedo as 8h horas da manhã, mas mesmo assim tivemos 
algum público que interagiu de forma bem participativa ao fim da 
apresentação. 
 
Julgo que o CGI.br através da participação de alguns de seus 
membros deva ser incluído no comitê de programa do próximo LAC 
IGF para que possamos ter maior influência no temário, visto a nossa 
experiência tanto no estabelecimento do nosso fórum de Internet , 
como no próprio IGF internacional. 
 
Iniciamos conversações através dos integrantes do Itamaraty que 
estiveram presentes no evento nesse sentido, mas é preciso que seja 
formalizado pelo governo Brasileiro esta demanda de maior 
participação na organização do programa temário do próximo 
evento. 
 
O LAC IGF do Panamá teve uma pauta rica com discussões sobre 
economia digital,  Governança da internet e direitos humanos, Direito 
ao esquecimento, leis de proteção de dados e privacidade, 
cibersegurança , universalidade de acesso, integração aos objetivos 
de desenvolvimento sustentável , internet do futuro,  etc. 
 



Embora um pouco prejudicada pela baixa participação dos setores 
privados da região, o que acredito que deva ser endereçado como 
uma necessidade de melhoria para os próximos eventos a serem 
realizados.  
 
De toda sorte creio que a nossa participação no evento seja positiva e 
continuemos mantendo uma participação multisetorial no evento nas 
próximas edições. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Henrique Faulhaber 
 


