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Credenciamento para o Fórum para a Governança da Internet  

Rio de Janeiro - 12 a 15 de novembro de 2007 

 

 

 

UNIC Rio de Janeiro (10/10/07) – Os jornalistas interessados na cobertura do Fórum para a 

Governança da Internet (Internet Governance Forum - IGF), que acontecerá no Rio de Janeiro, 

entre os dias 12 e 15 de novembro, já podem solicitar seu credenciamento.  

 

O credenciamento será realizado através da sede das Nações Unidas em Genebra (Suíça). Todos os 

jornalistas interessados devem apresentar uma carta, assinada pelo editor chefe do meio para o qual 

farão a cobertura do evento, além de identidade e outro documento com fotografia (carteira de 

jornalista ou de motorista, por exemplo). No caso de representantes da mídia impressa os 

jornalistas deverão também submeter dois números recentes da publicação e no caso de mídia 

eletrônica gravações de duas matérias recentes. Fotógrafos devem apresentar fotos com os 

respectivos créditos de publicação. Produtoras independentes de televisão deverão encaminhar uma 

carta da emissora que irá apresentar os programas produzidos.  

 

Instruções detalhadas, assim como os formulários de credenciamento podem ser encontradas no 

site oficial do IGF ou clicando aqui. As credenciais serão entregues no Rio de Janeiro.  

 

O Fórum para a Governança da Internet 
 

Representantes de governo, do setor privado, de organizações não-governamentais, da comunidade 

da Internet e da mídia comparecerão ao segundo encontro do Fórum para a Governança da Internet 

(Internet Governance Forum - IGF), que acontecerá no Rio de Janeiro, entre os dias 12 e 15 de 

novembro. A conferência, que será realizada no Hotel Windsor Barra, terá como foco “A Governança 

da Internet para o Desenvolvimento”. As discussões girarão em torno de cinco grandes temas: 

acesso, diversidade, abertura (openness), segurança e recursos críticos. São esperados cerca de 

dois mil participantes provenientes de mais de 100 países.   

 

“O encontro do Rio”, disse Markus Kummer, Coordenador Executivo do Secretariado do Fórum, “se 

fundamentará no sucesso do primeiro encontro de Atenas (Grécia), mas irá além ao incluir novos 

assuntos e tentar encontrar novos formatos. Há um grande interesse em iniciativas que visem 

proteger as crianças e que possibilitem o acesso à Internet para pessoas com deficiência”. 

 

Por outro lado, o Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, vê o Fórum como “uma chance 

de colaboração entre diversos stakeholders, baseada na troca de informação e compartilhamento de 
melhores práticas”. “Essa nova forma de cooperação internacional é, ao mesmo tempo, inclusiva e 

igualitária” disse o Secretário-Geral. “E dá aos governos, ao setor privado e a sociedade civil, 



incluindo comunidades acadêmicas e técnicas, a oportunidade de trabalhar em conjunto para uma 

Internet sustentável, forte, segura e estável”. 

 

Além das sessões plenárias, haverá encontros abertos e workshops temáticos para discutir assuntos 

específicos e apresentar boas práticas. Apresentações e debates envolverão representantes de 

governos, o setor privado e a sociedade civil e acadêmica de diversos países do mundo. 

 

 

Para maiores informações, visite o site http://www.intgovforum.org  e http://www.igfbrazil2007.br. 

 

 

 

 

Contatos:  

No Rio de Janeiro:  

Valéria Schilling, Centro de Informação das Nações Unidas, tel: 21 2253 2211, 

valeria@unicrio.org.br 

 

Em Genebra:  

Rolando Gómez, Serviço de Informação das Nações Unidas, tel: 41 22 917 2326,  

rgomez@unog.org.  

 

Em Nova York:  

Edoardo Bellando, Departamento de Informação Pública das Nações Unidas, tel: 1-212-963-8275, 

bellando@un.org.  

 

 
 

 


