
Ata da Reunião de 09 de abril de 1999

Reunião de 09 de abril de 1999

Local: Porto Alegre - RS
Participantes: 
Membros: Roberto Pinto Martins; Ruy de Araújo Caldas; Liane M. R. Tarouco; Demi 
Getschko; Raphael Mandarino Júnior; Aírton L. Aragão; Cássio Jordão Motta Vecchiatti 
eFábio Marinho
Assessores: José Maria Gomes Martins; Vicente Landim de Macêdo Filho; Lélio Fellows 
Filho; Marcelo Manta; Hartmut Richard Glaser; André Caricatti e Michael A. Stanton 

Principais Decisões:

1. Aprovação da ata da reunião de 27/01/99 - A aprovação da ata da  reunião do CGI.br 
realizada em 27 de janeiro de 1999, ficou pendente para a próxima reunião.

2. Apresentação da Netstream Telecom - Novo Backbone - Os representantes da 
empresa Netstream Telecom realizaram uma apresentação sobre os planos da empresa 
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de implantar backbones para prover diversos serviços de redes nas seguintes cidades: 
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Brasília, Salvador e Porto 
Alegre. O objetivo principal da apresentação foi justificar a solicitação da empresa de 
endereços IP, uma vez que tal solicitação encontra-se em análise na FAPESP.

3. Apresentação do Caricatti - Pornografia na Internet - O Sr. André Caricatti, Perito 
do Departamento da Polícia Federal, realizou uma apresentação sobre as atividades que 
a Polícia Federal vem desenvolvendo no sentido de combater a Pornografia na Internet e 
os crimes por computador. Após discussões sobre o tema, ficou deliberado que o GT de 
Segurança (GTS) deverá apresentar uma proposta de quais as exigências mínimas que 
os provedores de acesso deverão atender com o objetivo de facilitar a identificação dos 
usuários e a forma de operacionalização dessas exigências. Tal proposta será divulgada 
à sociedade para comentários através da home-page do CGI.br. O Comitê Gestor 
divulgará através de recomendação a adoção de tais medidas pelos provedores de 
acesso.

4. Apresentação do Michael Stanton - Conceitos do MBone e formas de implantar 
estrutura no país - O Prof. Michael Stanton realizou uma apresentação sobre as 
Aplicações Multiponto e o Mbone. Após algumas considerações sobre o tema foi 
deliberado que o GT de Redes (GTR) deverá apresentar um documento sobre a 
importância do assunto e propor soluções. Foi também deliberado que o CGI.br deverá 
realizar uma reunião com os provedores de backbone para discutir o assunto, uma vez 
que o assunto é importante e preocupante. 

5. Inclusão de novos domínios de profissionais liberais Nutricionistas - Foi 
deliberado que será criado novo domínio "NTR" para profissionais liberais nutricionistas. 
O prazo de implantação ficou de ser confirmado com a FAPESP, em princípio, seria em 
1º de maio. Será editada uma atualização do Anexo II da Resolução nº 01 do CGI.br que 
implantou os domínios, de forma a incluir todos os domínios criados após a edição da 
referida Resolução.

6. Sugestão do SINDETUR-SP - O CGI.br considerou pertinente as ponderações do 
SINDETUR-SP e deliberou que o domínio "TUR" utilizado até então por profissionais 
liberais de turismo só será utilizado a partir desta data por pessoas jurídicas, porém os 
domínios das pessoas físicas atualmente inscritas neste domínio serão mantidos. 

Ações em decorrência da reunião de planejamento do CGI.br (03/1999)

1. O Dr. Aírton Aragão fez uma explanação sobre como pretende desenvolver e quais os 
principais tópicos a serem abordados nos itens de sua responsabilidade: 
a. estudar e adequar a estrutura organizacional do CG; 
b. atualizar normas e práticas para atribuição de nomes de domínios; 
c. elaborar proposta para evolução da Internet no Brasil. 

2. O Dr. Ruy Caldas apresentou um relato de quais os itens que farão parte da proposta 



dos procedimentos operacionais, bem como da institucionalização dos projetos do 
CGI.br. 

3. O Dr. Cássio Vecchiatti, informou que está estudando o assunto sobre a 
representatividade da sociedade no Comitê Gestor. 

4. Com relação a atualização de normas e práticas para atribuição de endereços, o 
CGI.br deliberou que deverá ser apresentada uma nova proposta, mesclando as duas 
propostas originais, que deverá ser enviada para comentários dos membros do CGI.br. 
Quanto ao item, propor procedimentos relativos às atividades de engenharia de redes, o 
Dr. Marcelo Manta, coordenador do GT de Engenharia e Operação de Redes, informou 
que encaminhará ao CGI.br uma proposta de documento sobre Taxonomia. No que se 
refere ao item, coordenar uma iniciativa brasileira de organização de multicast, o CGI.br 
aprovou a criação de uma página sobre Multicast apontada para a do CGI.br. 

5. A Dra. Liane Tarouco realizou um relato das atividades que pretende desenvolver no 
Grupo de Trabalho de Recursos Humanos (GTRH) e apresentou o seu plano de trabalho, 
que visa atender ao item, propor procedimentos relativos ás atividades de formação de 
recursos humanos. No que se refere ao item, estudar o problema de recursos humanos 
para a Internet/BR, ficou aprovada a realização de uma reunião de planejamento do 
GTRH que deverá contar com todos os seus membros, com o objetivo de elaborar um 
plano de desenvolvimento de recursos humanos para a Internet Brasil, que deverá ser 
realizada em paralelo com o Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC), 
que ocorrerá em Salvador no período de 24 a 28 de maio; neste sentido o CGI.br 
aprovou os recursos necessários para a realização da reunião. Na oportunidade, o 
CGI.br aprovou também os recursos necessários para que o GT de Redes realize 
também uma reunião durante o evento SBRC. 

Outros

O CGI.br deliberou ainda sobre os seguintes assuntos:
- A FAPESP deverá apresentar em todas as reuniões do CGI.br o mapa de endereços IP.
- A FAPESP deverá encaminhar ao CGI.br os casos de solicitação de endereços IP onde 
não tenha conseguido uma solução consensual.
- Será realizada um teste de video-conferência entre Brasília/RNP e Porto Alegre/UFRGS 
com o objetivo de adotar tal tecnologia em futuras reuniões do CGI.br.
- Durante a reunião foram distribuídas cópias dos projetos de lei que estão tramitando no 
Congresso Nacional que tratam de crimes em redes de computadores para 



conhecimento e comentários dos membros do CGI.br.

Roberto Pinto Martins
Coordenador do CG

Raphael Mandarino 
Secretário Executivo


