
A Criptografia como garantia de
proteção de direitos dos grupos LGBTIQ+

WORKSHOP

- 28 Junho 17hs. UTC Online

Para comunidades como LGBTIQ+, a criptografia é
especialmente crucial para manter as pessoas seguras

tanto online quanto na vida real.
 

AC-LAC convida vocês a participar de um Workshop
gratuito sobre como a criptografia é um elemento chave
para manter as comunicações desses grupos seguras, e

como devemos fortalecê-la e garantir seu uso.
OS ESP

Angie Contreras
Cultivando Género

Paloma Szerman
WhatsApp

Ramon Costa
ONG TODXS

Maricarmen Sequera
 TEDIC

César Briceño
PFT Yucatán

Roberta  Battisti 
Instituto Liberdade Digital

Especialistas:

VENHA COM A GENTE!

Regístre-se AQUI para participar deste Workshop.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ABhGXp0TTg29dkoCu9dWCg
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A criptografia é essencial para estabelecer uma base de confiança

online que ajude a proteger a liberdade de expressão e a privacidade.

Para algumas comunidades, como as comunidades LGBTIQ+, a

criptografia é especialmente crucial para manter as pessoas seguras

tanto online quanto na vida real.

A Internet é uma ferramenta fundamental que ajuda a comunidade

LGBTIQ+ a viver sem medo de perseguição enquanto protege sua

privacidade.

Nesse sentido, a criptografia desempenha um papel vital na

segurança e no bem-estar das comunidades LGBTIQ+ por vários

motivos. A criptografia protege a privacidade ao decidir sair do

armário e se conectar à rede, garantindo que se faça isso com

segurança, e poder encontrar uma comunidade confiável para se

conectar. Sem segurança, as pessoas LGBTIQ+ podem correr risco de

perder familiares e amigos ao se assumirem, então muitas vezes

dependem de várias comunidades online para encontrar sistemas de

apoio. A criptografia empodera as pessoas que usam a Internet para

se aventurar, se expressar, interagir e viver com segurança. Esta

situação torna-se ainda mais importante no caso dos adolescentes.

Para comunidades trans, grupos especialmente vulneráveis   à

violência, desemprego e perseguição, o acesso à Internet oferece

oportunidades para construir uma rede de apoio de outras pessoas

trans e aliados. A criptografia pode ajudar a garantir que as

comunicações e atividades online permaneçam privadas,

minimizando o risco de violência e estigma que afeta

desproporcionalmente esse grupo.

O objetivo deste workshop é expor como a criptografia é um elemento

chave para manter as comunicações desses grupos seguras e como

devemos reforçá-la e garantir seu uso.

CONTEXTO 

1

1



3

PROPOSTA

Boas-vindas e Introdução

Painel de especialistas

Paloma Szerman (Whatsapp)

Roberta Battisti (Instituto Liberdade Digital)

Ramon Costa (ONG Todxs) 

César Briceño (PFT Yucatán) 

Maricarmen Sequera (TEDIC) 

Perguntas

palavras finais

Fechamento

É uma sessão de até 90 minutos, na qual os especialistas convidados

vão discutir formas seguras de comunicação na Internet e como a

Criptografia ajuda o coletivo LGBTIQ+ a preservar seus direitos à

segurança, privacidade e liberdade de expressão, entre outros.

O Workshop, A Criptografia como garantia de proteção de direitos dos

grupos LGBTIQ+, é dirigido a todos, mas com especial ênfase em

grupos e indivíduos LGBTIQ+.

É necessário se inscrever com antecedência, AQUI.

Moderação:: Angie Contreras (Cultivando Género).

FORMATO: WORKSHOP

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ABhGXp0TTg29dkoCu9dWCg


Angie Contreras

Feminista, transinclusiva, vegetariana, amante de café.

É membro da Associação Civil Cultivando Gênero em 

Aguascalientes, onde trabalha questões de assédio e violência digital na

infância e adolescência. É formada em Comunicação e Informação pela

Universidade Autônoma de Aguascalientes, tem um Diploma em Governança

da Internet (DiGI), organizado pelo Centro de Tecnologia e Sociedade

(CETyS) da Universidade de San Andrés em Buenos Aires e um Diploma em

Privacidade de Dados , Regulação e Governança, organizado pela Divisão

de Estudos Jurídicos do Centro de Ensino e Pesquisa Econômica, A.C. (CIDE).

Atualmente, ela é membro do Conselho Consultivo de Segurança do TikTok

para a América Latina e é porta-voz do movimento Mujeres Vivas Mujeres

Libres. Colunista de diversos meios de comunicação e fez diversas

publicações.

Speakers

RAMON COSTA

Doutorando em Direito pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Advogado de Proteção

de Dados do NIC.br e do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).

Manager de Proteção de Dados Pessoais na ONG TODXS. Pesquisador do

Legalite (Centro Multidisciplinar de Informática Jurídica) integrado ao

Departamento Jurídico da PUC-Rio. Atua como especialista em privacidade

e proteção de dados pessoais, pesquisador e professor de Direito Digital e

Direito Civil. Atualmente, sua pesquisa e produção está focada em temas

como proteção de dados pessoais, direitos da personalidade, novas

tecnologias, democracia digital e diversidade.
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Consultora de Comunicação com perspectiva de

gênero, tecnologia e direitos digitais.- Cultivando

Gênero

Advogado de Proteção de Dados do NIC.br  e CGI.br.

Gerente de Proteção de Dados Pessoais na ONG

TODXS.
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Co-Fundadora da TEDIC

Maricarmen Sequera

Atua na área de políticas públicas e dirige

projetos de direitos digitais na organização,

Pesquisadora em Direitos Humanos e Tecnologia.

Advogado da Universidade Nacional de Assunção. Possui várias publicações

sobre Cibersegurança, Privacidade, liberdade de expressão e gênero na

Internet. É originalmente de Villarrica.

Paloma SZERMAN

Formada como advogada, Paloma Szerman é Gerente

 de Políticas Públicas para a América Latina no WhatsApp, 

onde trabalha ao lado de governos, organizações da sociedade civil,

especialistas e formuladores de políticas públicas para avançar em

políticas públicas para um ecossistema digital inclusivo, inovador e

sustentável. Ele tem mais de 12 anos de experiência em políticas e

regulamentação de tecnologias digitais e comunicações na região.

Gerente de Políticas Públicas para América Latina no

WhatsApp

Speakers

CÉsar Briceño

César Briceño Castro Comunicação e Relações Públicas 

do Coletivo para a Proteção de Todas as Famílias em 

Yucatán. Colaborador em diversas organizações de 

direitos humanos, direitos políticos e liberdade de expressão. Podcaster em

[ensayo lgbt]

Comunicações e Relações Públicas do Coletivo PTF

Yucatán
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Roberta Battisti

Roberta é Pesquisadora no Instituto Liberdade digital 

e Early Career Fellow da Internet Society. Integra o grupo 

de trabalho sobre responsabilidade de intermediários da 

Internet Society Brasil. É mestra em Direito Político e Econômico pela

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) e graduada em Direito pela

Universidade de Passo Fundo (UPF). Pesquisa temas como regulação de

plataformas digitais, liberdade de expressão, internet e eleições.

Pesquisadora no Instituto Liberdade digital 

Speakers


