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Desde a decisão da Suprema Corte dos EUA sobre o direito ao aborto, os
defensores da privacidade digital ficaram ainda mais preocupados com o
monitoramento das comunicações on-line sobre a busca pela interrupção da
gravidez.

AC-LAC os convida a participar de um Workshop gratuito sobre como a
criptografia é um elemento chave para manter as comunicações seguras para
grupos que trabalham diariamente para garantir os direitos sexuais e
reprodutivos
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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.

Desde a decisão da Suprema Corte dos EUA sobre o direito ao aborto,
os defensores da privacidade digital ficaram ainda mais preocupados
com o monitoramento das comunicações on-line sobre a busca pela
interrupção da gravidez. No mesmo sentido, as entidades que
facilitam o acesso ao aborto e as clínicas que realizam o procedimento
passaram a dar mais atenção à comunicação com as pessoas que o
solicitam e ao armazenamento de dados sobre os casos atendidos.

A criptografia é uma ótima ferramenta para garantir a privacidade das
pessoas, liberdade de expressão e comunicações seguras em
contextos onde os direitos não são garantidos.

A Aliança para Criptografia na América Latina e Caribe, AC-LAC,
juntamente com Cultivando Género, Electronic Frontier Foundation -
EFF, Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife - IP.rec e
Mujeres Vivas y Libres, convida vocês a participar em um Workshop,
aberto e gratuito, sobre como a criptografia é um elemento chave
para manter comunicações seguras para grupos que trabalham
diariamente para garantir os direitos sexuais e reprodutivos e
fundamentalmente para acompanhantes e defensores e como
devemos reforçá-la e garantir seu uso.

2

CONTEXTOCONTEXTO  

1



3

Boas-vindas e introdução
Moderação: Angie Contreras (Cultivando Género).

Palestrantes
Carlos Werthemann (EFF) (criptografia e sua importância)
Raquel Saraiva (Ip.Rec) (criptografia e aborto)

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 a preservar a segurança, privacidade e direitos de
liberdade de expressão, entre outros.

O Workshop é dirigido a todos, mas com inscrição obrigatória.
Registro, AQUÍ.

Paula Avila-Guillen, Diretora Executiva da WEC (primeiro o contexto
geral do aborto na região(

FORMATO: WORKSHOP
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Angie Contreras

Angie Contreras. Feminista, transinclusiva, vegetariana,

amante do café, é consultor em questões de comunicação

com perspectiva de gênero, tecnologia e direitos digitais. Ela é membro da

Associação Civil Cultivando Gênero com sede em Aguascalientes, onde

trabalha em questões de assédio e violência digital na infância e

adolescência. Ela é formada em Comunicação e Informação pela

Universidade Autônoma de Aguascalientes, 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 Pesquisa e Ensino Econômico, Centro de

Ensino e Pesquisa Econômica, A.C. (CIDE).

Atualmente, é membro do Conselho Consultivo de Segurança do TikTok

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

Libres.

Colunista de diversos meios de comunicação. Fez diversas publicações.

SPEAKERS

Carlos Werthemann
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Consultora de Comunicação com perspectiva de

gênero, tecnologia e direitos digitais.- Cultivando

Género

Translations Manager, EFF

Carlos coordena as traduções do material da EFF para

  vários idiomas, tanto de uma equipe de tradutores

como voluntários. Também traduz a maioria dos 

conteúdos da EFF em espanhol. Em Lima, trabalhou produzindo conteúdo

para empresas de cupons, tirando fotos gastronômicas, gerenciando redes

de livrarias e editoras e, ao mesmo tempo, é ativista pelo software livre. Há

alguns anos dirige El Langoy, um dos podcasts mais antigos do Peru.
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Raquel Saraiva

Presidenta e fundadora do IP.rec, é também 

graduada em Direito pela Universidade Católica de 

Pernambuco e mestra e doutoranda em Ciência da 

Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Alumni da Escola

de Governança da Internet do CGI.br (2017). No IP.rec, atua principalmente

nas áreas de Algoritmos e Inteligência Artificial, Privacidade e Vigilância e

Tecnologias de Realidade Virtual e Aumentada, mas também se interessa

pelas discussões sobre gênero e tecnologia.

Paula Avila-Guillen

Paula cresceu em uma pequena cidade na Colômbia

afetada pelo conflito armado, o que a levou a se dedicar 

à luta por justiça e igualdade. Conta com quatorze anos 

de experiência na concepção e implementação de estratégias 

de defesa e contencioso em diferentes questões relacionadas aos direitos

humanos. Seu apurado julgamento político, bem como sua capacidade de

identificar oportunidades, a levaram a realizar projetos de alto impacto

social.

Como Diretora Executiva do WEC, ela lidera as estratégias, campanhas e

operações da organização. Incluindo esforços para remover a proibição total

do aborto em El Salvador, permitir a anticontracepção de emergência em

Honduras e apoiar esforços para expandir os direitos das mulheres na

Argentina, Colômbia e México.

Paula é advogada da Universidad de los Andes em Bogotá, Colômbia e

obteve um LL.M com concentração em Direitos Humanos pela American

University Washington School of Law. Ela foi admitida na Ordem dos

Advogados do Estado de Nova York em 2012.
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Presidenta e fundadora do IP.rec

Directora Ejecutiva de WEC


