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AC-LAC e e-LAC apresentam uma sessão na qual
especialistas e representantes regionais e internacionais
discutem a importância da criptografia e a necessidade de
implementar uma agenda pública em favor desta
ferramenta de segurança online na América Latina.

Especialistas:
David Frautschy (Global Encryption Coalition - ISOC)
Robin Wilton (Global Encryption Coalition - ISOC)
Flavio Wagner (ISOC Brasil)
Sofía Celi (Criptolatino)
Pablo Bello (Whatsapp)
Veridiana Alimonti (EFF)
Juan Pablo García (AGESIC URUGUAY)
Modera: Sebastián Rovira (CEPAL)

Registro: Link

Organizam:

CONTEXTO
Nossos dados pessoais, conversas de trabalho, transações financeiras, assuntos
sentimentais, relacionamentos com familiares e amigos fluem pelos canais da
Internet a todo momento. Serviços de todos os tipos (saúde, finanças, comércio,
entre outros) dependem de tecnologias de criptografia para garantir a segurança
e a integridade das informações e dos próprios serviços.
A segurança digital é cada vez mais importante para a preservação dos direitos
humanos na rede e, dentro dela, a criptografia é um componente essencial. Manter
uma internet que garanta a privacidade e proteção dos dados pessoais de cada
cidadão é essencial.
O uso de criptografia contribuiu para uma maior confiança em assuntos sensíveis.
No entanto, uma possível quebra do mesmo pode levar a perdas irreparáveis, pois
implicaria a redução dos direitos das pessoas, mas sem receber nada em troca. O
enfraquecimento da criptografia produziria como consequência maiores riscos de
segurança, redução das liberdades individuais e efeitos negativos para direitos
digitais essenciais para uma navegação saudável na Internet.
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Por sua vez, a geração de um sistema de confiança por meio da consolidação da
criptografia também permite contribuir para o fechamento da brecha digital na
América Latina e para a adoção das TICs pelos cidadãos, em um contexto como o
atual, onde a falta de de confiança nas novas tecnologias desempenha um papel
importante no atraso em sua adoção, desenvolvendo sistemas confiáveis que
dêem confiança ao cidadão, sem dúvida contribuirá positivamente para o
aumento da adoção das TICs e o desenvolvimento digital da sociedade na
América Latina e Caribe como um todo.
Por tudo isso, a Aliança para Criptografia na América Latina e Caribe (AC-LAC)
nasceu como uma plataforma para a construção coletiva de habilidades e
conhecimentos na América Latina e Caribe, com base na criptografia como
ferramenta essencial para a segurança e respeito aos direitos humanos e
fundamentais na região, como liberdade de expressão e privacidade. A AC-LAC tem
a tarefa de trabalhar por uma agenda regional proativa para promover e defender
a criptografia. A plataforma é composta por 30 organizações distribuídas por toda
a região.
Nesse sentido, como forma de apresentar o trabalho da Aliança e apontar a
importância de desenvolver uma agenda pró-criptografia para a comunidade da
eLAC, propomos que este workshop de treinamento seja realizado remotamente na
1terça-feira,

14 de junho, às 17h. UTC.
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Pretendemos, portanto, realizar uma sessão na qual contaremos com um
conjunto de especialistas e representantes regionais e internacionais que
narrarão a importância da criptografia e a necessidade de implementar
uma agenda pública em favor dela na América Latina.

PROPoSTA
Apresentação inicial, boas-vindas e apresentação dos participantes (5 minutos)
Introdução inicial AC-LAC (Apresentação e Objetivos da AC-LAC) (5 minutos)
Palestra introdutória (Keynote - 20 minutos) focada em:
Conceituação do tema
Benefícios da criptografia
Riscos de quebra de criptografia
Desenvolvimento de uma agenda pró-criptografia
Quadro geral de boas práticas
Comentários à palestra pelos 4 palestrantes especialistas na área (20 minutos)
Intervenções e debate público (35 minutos)
Encerramento (5 minutos)

Especialistas participantes
Moderador: Sebastián Rovira (Cepal)
Introdução (Sobre a AC LAC): Flávio Rech Wagner (ISOC Brasil)
Keynote de abertura: David Frautschy e Robin Wilton (GEC, Internet Society)
Palestrantes
Sofía Celli (Criptolatino)
Pablo Bello (Whatsapp)
Veridiana Alimonti (EFF)
Juan Pablo García (AGESIC Uy)
Modalidade
Aberto / Por convite / Registro obrigatório
Data: Terça-feira, 14 de junho de 2022 - 17 UTC
Formato: Online - REGISTRO: AQUI
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Se8a5ti4N Rov1r4
Oficial de Assuntos Econômicos da CEPAL
Sebastián Rovira, é o moderador da sessão "Introduzindo uma agenda pró-criptografia na América Latina"

FlÁv1o R3ch W4gn3r
Presidente da ISOC Brasil
Flavio Rech Wagner é professor emérito do Instituto de Informática da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
em Porto Alegre, Brasil, onde atua desde 1977.
Foi conselheiro do CGI.br entre 2008 e 2017 e membro do MAG/IGF entre 2015 e
2017. É presidente da ISOC Brasil, o capítulo brasileiro da Internet Society, desde
2018.

D4vid Fr4ut5chy
Senior Director, European Government and Regulatory
Affairs, ISOC
David é um profissional de Relações Governamentais com
mais de 20 anos de experiência, 12 dos quais se concentram
em regulamentações digitais e de telecomunicações, política comercial, Responsabilidade Social Corporativa.
Antes de ingressar na Internet Society, David foi Gerente Sênior de Políticas Públicas
e Comércio da operadora de telecomunicações espanhola Telefónica, com sede
em Bruxelas. Foi presidente do Grupo de Trabalho sobre Comércio da ETNO, a
associação europeia de operadores de redes de telecomunicações, e membro do
Grupo de Especialistas em Política Comercial da Comissão Europeia.
David tem experiência na implementação de campanhas de advocacia, na
construção de coalizões, na coordenação de equipes internacionais e na tradução
de questões tecnológicas complexas em uma linguagem facilmente
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compreensível. É Engenheiro de Telecomunicações pela Universidade de Alcalá
(Madrid) e possui mestrado em Administração de Empresas pela EOI Business
School (Madrid).

R081n W1lt0n
Director, Internet Trust, ISOC
Robin Wilton é o diretor da Internet Society, Internet Trust.
É especialista em privacidade online e identidade digital, com
mais de 30 anos de experiência em funções de engenharia de
sistemas, consultoria e analista do setor. Robin ingressou na Internet Society em
2012 e a representou no Comitê Consultivo Técnico da Internet da OCDE, no comitê
de proteção de dados e privacidade do Conselho da Europa e em vários fóruns do
setor. Recentemente, ele liderou um projeto para produzir Diretrizes de Proteção de
Dados Pessoais para a África em conjunto com a Comissão da União Africana.
Ele é membro do conselho da Kantara Initiative, uma incubadora de tecnologia
sem fins lucrativos e organização de garantia de identidade dedicada a melhorar a
confiança na identidade digital. Robin também é membro do conselho de ética e
revisor externo em vários projetos da UE Horizon2020 nas áreas de dados de saúde,
autenticação e autorização.

5Ofí4 C3l1
Cryptography Researcher- Criptolatino
Sofía Celi é pesquisadora e desenvolvedora em segurança, criptografia e privacidade. Atualmente trabalha na
Brave em questões de privacidade, criptografia pós-quântica e
redes. Está muito interessada em desenvolver tecnologia que resolva problemas
reais e proteja os direitos humanos.
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P4blo B3llo
Diretor de Políticas Públicas do WhatsApp para América
Latina
Pablo Bello é Diretor de Políticas Públicas do WhatsApp para
a América Latina desde agosto de 2019 e está baseado
na sede regional do Facebook, em São Paulo.
Formado em Economia pela Universidade do Chile, também possui MBA em
Negócios pela Esade em Barcelona, Espanha. Antes de ingressar no WhatsApp, o
executivo chileno esteve na Associação Interamericana de Empresas de
Telecomunicações (ASIET), onde ocupou o cargo de diretor executivo e trabalhou
nas contribuições do setor para o desenvolvimento econômico e social da região.
Foi também Secretário Adjunto de Telecomunicações do Chile entre 2002 e 2006.

V3R1d1anA 4lim0n7i
Associate Director for Latin American Policy - EFF
Veridiana Alimonti coordena as atividades da EFF com
organizações e ativistas locais na América Latina, para
fortalecer a defesa dos direitos humanos e digitais.
Veridiana está envolvida em questões de telecomunicações, mídia, Internet e
direitos humanos desde 2009. Foi membro do Comitê Gestor da Internet (CGI.br)
como uma das representantes da sociedade civil (2010-2013) e atuou em
organizações civis brasileiros. como Idec e Intervozes.
Veridiana é advogada, doutora em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo e mestre em Direito Econômico pela mesma instituição.
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Ju4n P48l0 G4rcí4
Gerente de Identificação Eletrônica, AGESIC
Juan Pablo García, é Gerente de Identificação Eletrônica,
AGESIC, Engenheiro de Computação, Especialista em Segurança Informática há mais de 20 anos. Nos primeiros anos
dedicou-se ao desenvolvimento de software, principalmente com tecnologias .NET
e Java. Numa segunda fase, especializou-se em gestão de projetos e portfólios na
qual obteve algumas certificações internacionais reconhecidas. Nos últimos anos
tem focado a Segurança da Informação onde obteve o Diploma de Especialização
em Segurança Informática entre outras formações relevantes. Nesta área, está
focado em tudo o que é PKI, identificação e assinatura digital.
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