Reunião da Comissão de Trabalho Anti-Spam
(5º. encontro)

Data : 02/07/2009
Local: NIC.br

Participantes:
ABRAFIX - José Alexandre Bicalho
ACEL- Margaret Moonsammy
ANATEL- Davison Gonzaga da Silva
ANATEL- Leandro Cunha da Silveira (videoconferência)
CERT.br - Cristine Hoepers
CLARO - Alan Pessotti
INTERNET SUL – Fabiano Vergani (videoconferência)
INTERNET SUL – Andrea Abreu (videoconferência)
NIC.BR – Eduardo Ascenço Reis
NIC.BR - Milton Kashiwakura
NIC.BR - Vera Braz
CGI.BR - Henrique Faulhaber
CGI.BR - Orípede Cilento Filho
OI - Rubem Jorge Dias
PROCEMPA – Joel
PROCEMPA – Ana
SIM TELECOM - Luis Felipe
TERRA - Leandro Bennaton
TIM - Fábio Barbosa Marques
TIM- Nelson de Sá
VIVO - Palmenas Costa Diniz
Abertura:
O encontro teve o propósito de reunir presidentes e diretores de empresas, prestadoras de
serviços de banda larga e de provedores de acesso à Internet para discutir o sistema
medição sobre a natureza do tráfego com destino à porta 25/TCP e o texto do Acordo de
Cooperação para Implementar a Recomendação de Gerência de Porta 25. Henrique
Faulhaber justificou a ausência de Eduardo Parajo, presidente da ABRANET, devido a
compromisso em Brasília e Cristine Hoepers explicou que o motivo da ausência de Klaus
Steding-Jessen era a participação em conferência no Japão.

Implementação/Medição
Inicialmente, José Bicalho afirmou que, relacionado ao sistema de medição sobre a
natureza do tráfego com destino à porta 25/TCP, ele já está sendo realizado em algumas
localidades e já possuem resultados preliminares. José Bicalho evidenciou que seria
importante a identificação dos principais servidores em forma de lista - “top 10” - que
seria proveniente das medições efetuadas pelas prestadoras de serviços de
telecomunicações. José Bicalho alertou que, se forem associados valores e detalhes das
conexões para cada provedor, isto poderia ser considerado quebra de sigilo, implicando
na necessidade de uma autorização por parte de cada provedor para que eles coletem os
dados. Foi sugestão também que essa lista, com ordenação alfabética e sem valores
associados, circulasse pela lista da CT-Spam para identificar se todos os provedores
listados estão a par da iniciativa. Cristine Hoepers considerou que o contato com esses
provedores, caso necessário, deveria ser feito através de suas associações. Margaret
Moonsammy sugeriu a realização de uma reunião técnica com no mínimo 05 grandes
provedores para formular as melhores métricas a serem analisadas. José Bicalho concluiu
que após a constituição de uma lista inicial a mesma seria encaminhada para a ABRANET
a qual faria intermediação junto aos provedores. Henrique Faulhaber recomendou que os
provedores informem a sua própria medição quanto ao progresso do trabalho de
migração. Fabiano Vergani disse que os provedores, através da Internet SUL, têm um
prazo limite – 01 de Outubro de 2009 – para essa implementação, com as seguintes ações
em processo: os servidores já estão sendo configurados, vários domínios foram migrados
para a porta 587 e os assinantes comunicados a respeito do processo dessa migração e que
a Internet Sul não está enfrentando problemas além da efetivação da data de início dessa
operação. José Bicalho sugeriu que na próxima reunião seja apresentada a primeira lista
dos considerados “tops”, para início do trabalho.

Acordo de Cooperação para implementar a recomendação de Gerência de
Porta 25
Henrique Faulbaber entregou duas minutas do “Acordo de Cooperação” com o intuito de
contemplar a implementação da recomendação da Gerência da Porta 25. A proposta
inicial fora redigida pelo próprio Comitê Gestor da Internet e a posterior, revista por
Leandro Silveira da ANATEL. Feita a comparação dos documentos pelos presentes, o
conteúdo final foi parcialmente reformulado e deverá ser entregue ao Depto. Jurídico do
NIC.br para ajustes finais e só então repassada a todos através de lista. Henrique
Faulhaber adiantou que haverá reunião com o Presidente da ANATEL, provavelmente na
semana seguinte, para discussão de temas referentes ao processo da anuência do
documento. Henrique Faulhaber evidenciou que o CGI.br assumiu o compromisso de
coordenar o processo quanto à comunicação, divulgação e capacitação.

Projeto - Medição da banda larga no Brasil
Milton Kashiwakura divulgou o projeto do NIC.br em parceria com o INMETRO
(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) para medição da
qualidade da banda larga no Brasil em 08 capitais brasileiras. Milton Kashiwakura
explicou que foi desenvolvido um kit (caixinhas para instalação na residência de
voluntários contratantes do acesso de banda larga e dessa forma além da averiguação da
qualidade da banda e da Internet em diversos horários, serão avaliados também os
atrasos em relação ao setor central com pontos de tráfego disponibilizados, as portas
bloqueadas, entre outros desdobramentos no âmbito técnico. Milton Kashiwakura
ressaltou que a idéia é apresentar o resultado da medição durante o Programa Fantástico
(Rede Globo), no quadro do INMETRO, ao final desse ano, onde destacou que esse acordo
envolve a ANATEL, o CGI.BR e consequentemente o INMETRO. Milton Kashiwakura
deverá enviar apresentação sobre o Projeto aos participantes da reunião.

Outros assuntos
•

Margaret Moonsammy comunicou que a ACEL não representa a operadora de
telefonia celular (São Paulo) – “aeiou” - http://www.meuaeiou.com.br/

•

Cristine Hoepers notificou que foram feitas várias tentativas de contato com a
Telcomp, porém sem sucesso. Fabiano Vergani se prontificou a fazer essa
intermediação pela proximidade que a Internet Sul possui com o Presidente Luis
Cuza.

•

Margaret Moonsammy sugeriu que seja consultada lista das operadoras pelo site
da ANATEL.

•

O site http://www.ceptro.br/Simet/ (Sistema de Medição de Tráfego de Última
Milha) mencionado por Milton Kashiwakura está sendo desenvolvido pelo CEPTRO.
O sistema utiliza tecnologias e mecanismos que permitem aos clientes dos participantes
do projeto PTT.br fazerem testes de desempenho e qualidade de suas conexões Internet última milha (aquelas que chegam até onde está o usuário final).

____________________________________________________________
Próxima reunião - 13 de Agosto (quinta-feira) - 10:00h

