Internauta Brasil

Internauta é uma associação civil sem fins
lucrativos, fundada por usuários da Internet e
atores sociais que vêm na Internet um novo
meio de comunicação, que ‐ de forma
vertiginosa ‐ transforma nossa cultura.
Entendemos que a Internet é uma poderosa
ferramenta de transformação social, que
permite construir cidadania e aplicar isso à
liberdade e independência dos cidadãos.
A meta da Internauta Brasil é assegurar o
desenvolvimento, a evolução e o uso aberto da
Internet, para o benefício de todos os brasileiros
que a utilizam como ferramenta de intervenção
comunitária. Além de criar um espaço de debate, discussão e participação, que canalize a
capacidade criadora y realizadora de todos os usuários de internet da República Federativa do
Brasil.
Acreditamos firmemente que o acesso à informação e à educação são um direito e não um
privilégio!
Para saber mais do nosso trabalho: www.internautabrasil.org
Internauta Brasil Objectives
* Defesa do Direito dos Internautas: O objetivo fundamental da Internauta Brasil é a proteção,
educação, informação e o assessoramento aos internautas que creiam ou sejam vulneráveis em
seus direitos, promovendo sobre todas as coisas a qualidade de vida de todos os brasileiros.
* Encurtamento da brecha digital, promovendo o desenvolvimento de Telecentros onde se
alfabetize digitalmente, se construam redes de multiplicadores sociais e que estes organizem
centros de promoção no uso das TICs no marco de organizações para o desenvolvimento e a
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construção da cidadania.
Temos como centro de nossas metas, o desenvolvimento do país, a qualidade de vida de todos os
habitantes de nossa pátria, a proliferação e a massificação do uso das TICs. (principalmente nas
organizações de base), a inserção de jovens e de pessoas com capacidades especiais ao mundo
laboral, científico e comunitário, o desenvolvimento de projetos legislativos para acompanhar os
processos de democratização dos meios de comunicação, o respeito aos Direitos Humanos, à
privacidade das pessoas e à liberdade de expressão.
Na Internauta Brasil, estamos convencidos que estas mudanças tecnológicas que o mundo sofreu
podem ser usadas como ferramenta de mudança a serviço de nosso país, para conseguirmos uma
sociedade mais justa, livre, solidária, democrática y com autodeterminação.
Internauta Brasil activities and accomplishments
Temos como centro de nossas metas, o desenvolvimento do país, a qualidade de vida de todos os
habitantes do Brasil, a proliferação e a massificação do uso das TICs. (principalmente nas
organizações de base), a inserção de jovens e de pessoas com capacidades especiais ao mundo
laboral, científico e comunitário, o desenvolvimento de projetos legislativos para acompanhar os
processos de democratização dos meios de comunicação, o respeito aos Direitos Humanos, à
privacidade das pessoas e à liberdade de expressão. Na atualidade temos 2 projetos em marcha:
CIDADÃO DIGITAL para adultos maoires de 60 anos e PROJETO DIGITAL para mulheres maiores de
40 anos.
Para saber mais do nosso trabalho: www.internautabrasil.org
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