Ata da Reunião de 11 de dezembro de 1997

Reunião de 11 de dezembro de 1997
1. Escolha do novo coordenador do GT de Engenharia de Redes
Por aclamação dos membros do CGI.br, foi indicado para coordenar o GG de Engenharia
de Redes/GTER o Dr. José Luiz Ribeiro, em substituição ao coordenador Dr. Tadao
Takahashi, em razão de que novas atividades profissionais não permitiam que o Dr.
Tadao continuasse nessa função.
2. Criação do GT de Segurança em Redes
Foi proposto a criação de um novo GT sob o nome de Segurança em Redes/ GTSR, que
seria o subgrupo de Segurança em Redes do GTER, elevado ao Status de GT. Houve
um longo debate sobre a melhor forma de tratar esse assunto, e chegou-se à seguinte
concordância unânime:

O Comitê considerou de grande importância para a rede
reexaminar tópicos referentes à segurança, tanto no acesso
indevido a máquina e a conteúdos, como em face às novas
tecnologias de comércio eletrônico. Em vista disso :
O Comitê vai examinar na próxima reunião, a mudança do
subgrupo de Segurança para GT de Segurança, inclusive
solicitando que os membros do subgrupo se manifestem.

O Dr. José Luiz, já na qualidade de coordenador do GTER deverá recuperar o trabalho
feito pelo subgrupo de Segurança em Redes no GTER, ao tempo que levaria aos seus
membros a intenção do CGI.br de elevá-lo a categoria de GT.
3. Discussão sobre Jogos na Web
Foi comentada correspondência recebida pelos Ministros Vargas e Motta, pelo Comitê
Gestor e pelos Administradores de Cartões de Crédito, enviada pelo Sr. Procurador-Geral
de Justiça, anexando parecer da Promotoria de Justiça alertando sobre a possibilidade
de se participar de jogos de azar através da Internet, e que esta por sua característica de
ser uma rede pública, cuja finalidade primordial é possibilitar a comunicação universal,
sem fronteiras e sem censura, qualquer forma impeditiva que se pretenda lançar mão
para impedir o acesso aos sites desses jogos é de todo inócua. Ficou acertado que os
membros do CGI.br contribuirão para gerar a resposta a ser dada pelos Ministros.
A sugestão de solução para este problema e outros como por exemplo pornografia na
rede, foi a da colocação de headers nas páginas dos sites de jogos de azar, com isso os
usuários poderão identificar e bloquear os acessos a sites com este tipo de conteúdo,
como forma inclusive de impedir que menores tenham acesso a eles.
4. Entrada em Operação do Novo Sistema de Registro de Domínio
Foi confirmado pelo Prof. Hartmut Richard Glaser, para a semana de 15 a 19/12, a
entrada em operação do novo Sistema de Registro de Domínios, quando se iniciará a
atualização do cadastro de domínios, e convidou os membros do CGI.br para após a
reunião assistirem a uma demonstração do novo sistema.
5. ONG's

Foi levantada a hipótese de possível estímulo ao surgimento de ONGs como órgãos de
apoio ao CGI.br, mas esse assunto ficou para ser melhor discutido em futuras reuniões
do Comitê.

