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Acesso a internet nos Municípios do Interior do Amazonas

Proponente
Nome do(a) proponente
Aldo Soares Evangelista

Estado
AM

Organização
OAB - AM

Setor
Governamental

Co-Proponente
Nome do(a) co-proponente

Estado do(a) co-proponente
Organização

Setor do(a) co-proponente

Formato do workshop
Formato
Outros

Outros
Meetup da OAB AM, organizada através da comissão de direito digital, startup e inovação, onde será convidada autoridades com
conhecimento técnico sobre o assunto proposto para através do dialogo com todos, propor soluções.

Resumo do workshop
Apesar que a ONU reconhece como direitos humanos o acesso a internet, e de forma analoga a neutralidade da rede tambem é
reconhecida pelo Marco Civil da Internet, os moradores dos 61 Municípios do interior do Amazonas não tem acesso a internet ou se
tem é instável e baixa qualidade. Logo, esta desigualdade social ocasiona exclusão social

Objetivos e conteúdos do workshop
Dialogar sobre essa desigualdade social com todos os interessados, governantes e iniciativa privada, buscando propostas para
soluciona-las.

Relevância do tema para a Governança da Internet
Se faz necessário a experiencia, e conhecimento técnico do CGI, auxiliar e dar diretrizes a esta desigualdade social, e proporcionar o
acesso a internet a todas as pessoas do Estado do Amazonas, onde proporcionará a mudança de vida mantendo os povos na ﬂoresta
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Forma de participação dos(as) palestrantes
Pergunta : Como solucionar o acesso a internet a todos os moradores do interior do Amazonas?
Cada palestrante, falara sobre sua pesquisa, levantamento e conhecimento sobre o tema. Cerca de 10 minutos para cada palestrante,
no total de 6, e depois dialogar com o publico em geral. E em paralelo terá uma equipe coletando as informações e elaborando a
proposta ﬁnal do workshop.

Engajamento da audiência presencial e remota
Através da redes sociais, programa de radio e tv, além de convidar governantes e associação dos municípios. E se possível
transmissão ao vivo do workshop com interação.

Resultados pretendidos
Propostas e diretrizes; orçamento total para dar acesso a internet a todos; quem (orgão iniciativa privada, parceria publico privada)
arcará com este orçamento-despesa; quem e como será dado manutenção em toda essa infraestrutura de internet para todo Estado;
prazo de inicio e termino da instalação da internet para todos; deﬁnir a tecnologia e ser utilizada; deﬁnir forma de mobilização da
população do interior do amazonas para utilizar e manter essa estrutura.

Relação com os princípios do Decálogo do CGI.br
Liberdade Privacidade e Direitos Humanos

Temas do workshop
Infraestrutura, acesso e conectividade
Cidadania digital
Internet para o desenvolvimento e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Participantes
Palestrante: Edson Nascimento Silva Junior
UF

AM

Organização

UFAM

Setor

Comunidade Cientíﬁca e Tecnológica

Mini biograﬁa
Possui graduação em Bacharelado Em Processamento de Dados pela Universidade Federal do Amazonas (1991), mestrado em
Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1996) e doutorado em Computação pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2003). Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Amazonas. Tem
experiência na área de Ciência da Computaç

Palestrante: Tatiana Schor
UF

AM

Organização

SEPLANCTI

Setor

Governamental

Mini biograﬁa
Graduada em Economia, mestrado em Geograﬁa (Geograﬁa Humana, 1999) e doutorado em Ciencia Ambiental (2005) pela
Universidade de São Paulo. É professora no Departamento de Geograﬁa da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Coordena o
Programa de Estudo e Pesquisa da Rede Urbana da Calha Solimões. Atualmente exerce cargo de Secretária Executiva da SEPLANCTI,
do Amazonas.

Palestrante: Carlos Roberto Bueno
UF

AM

Organização

FAS

Setor

Terceiro Setor
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Mini biograﬁa
Graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP (1975), Mestrado em
Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (1981) e Doutorado em Fisiologia Vegetal pela Universidade Estadual de
Campinas (1989). Atualmente é Coordenador de Relações Institucionais da Fundação Amazonas Sustentável - FAS.

Palestrante: antonio azevedo
UF

AM

Organização

CODESE

Setor

Empresarial

Mini biograﬁa
Empresário Presidente da TV LAR e presidente do CODESE.

Relator(a): Fabiola de Freitas Rebelo
UF

AM

Organização Escritório de Advocacia Aldo Evangelista Advogados
Setor

Empresarial

Mini biograﬁa
Advogada e Procuradora Municipal de carreira

Moderador(a): Aldo Soares Evangelista
UF

AM

Organização

OAB AM

Setor

Governamental

Mini biograﬁa
Advogado especialista em Direito Digital, Procurador Municipal de Carreira. Atual representante da AB2L no Amazonas e founder do
capitulo Legal Hackers em Manaus-AM, e Presidente da Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação da OAB-AM. Palestrante e
Músico.
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