
Informações de contato da Organização

1. Nome da organização:

Associação Nacional para Inclusão Digital - ANID

2. Endereço eletrônico da organização: 

contato@anid.com.br

3. Telefone da organização (incluir país/código da cidade):

55-83-3513 5362

4. Endereço da organização (local e endereço postal, caso seja diferente):

Av. Piaui, 207 Bairro dos Estados – João Pessoa – PB – Cep: 58.030.330

5. Site da organização (URL) (se disponível):

www.anid.com.br

Contato primário e secundário da organização:

Se  aceito,  o  contato  primário  será  aquela  pessoa  responsável  por  realizar  qualquer  
votação necessária, e a segunda pessoa será a alternativa – embora sua organização  
tenha o poder de alterar seus votos e representantes alternativos a qualquer momento.

6. Contato primário: 

a. Nome: Percival Henriques de Souza Neto

b. Endereço eletrônico: presi@anid.com.br

c. Telefone: 83- 9116 6101

7. Contato secundário:

a. Nome: Viviane Ferreira Leite

b. Endereço eletrônico: viviane@anid.com.br

c. Telefone: 83- 9116 6525

http://www.anid.com.br/


Descrição

1. Estrutura e administração:

a. A estrutura da sua Organização permite que usuários individuais da Internet, 
cidadãos ou residentes de países dentro da Região Geográfica onde está 
baseada, controlem a sua Organização?

Indicar Sim ou Não: Sim 

b. Favor explicar a resposta acima detalhadamente de forma que uma pessoa 
que  não  conheça  a  sua  Organização  seja  capaz  de  compreender  suas 
justificativas;e anexe ou indique as URLs onde estão os estatutos, qualquer 
outro  princípio  operacional,  ou  informação  adicional  relacionada  a  essa 
pergunta:  Qualquer cidadão pode ser associado da ANID com iguais 
direitos e deveres.

c. A sua organização está formalmente estabelecida como pessoa jurídica ou 
organizada sob uma jurisdição legal nacional?

Indicar Sim ou Não: Sim 

SE SIM: Favor  descrever  que tipo de reconhecimento legal  ela  possui  e 
indicar o local onde obteve registro de pessoa jurídica

Associação de direito privado sem fins lucrativos, registrada na Receita 
Federal, inscrita no CNPJ sob o número 09.194.914/0001-05. 

d. Descrever  a  estrutura  da  sua  Organização  (ex.:  processos  e  conselhos 
administrativos  e  diretivos):  A  estrutura  organizacional  da  ANID  é 
composta pelos seguintes órgãos:  I-  Assembléia  Geral;  II-  Conselho 
Deliberativo; III- Conselho Fiscal. 

e. Sua  organização  atende  a  algum  estatuto  corporativo  ou  a  outros 
instrumentos constitucionais? Indicar Sim ou Não: Sim 



SE SIM: Favor fornecer uma cópia juntamente com a sua candidatura (em 
inglês, se possível)

f. Explique os requisitos de elegibilidade (caso haja) para que um profissional 
possa se tornar um funcionário/membro da sua empresa (caso forneça uma 
candidatura por escrito para admissão como membro, anexe uma cópia):

Concordar com as disposiç s estatutárias ẽ (segue Estatuto)

g. Em que idioma(s) sua Organização conduz seus negócios? Português do 
Brasil

2. Sobre seus membros

a. Você dispõe de membros individuais com poder decisório ou mesmo com o 
controle administrativo da organização?

Indicar Sim ou Não: Sim 

SE NÃO: Descreva as funções que eles exercem na administração e no  
funcionamento da organização.

b. Você dispõe de organizações como um todo ou parte da sua sociedade?

Indicar Sim ou Não: Sim 

SE  SIM: Descreva  se  elas  têm  fins  lucrativos,  não-lucrativos,  uma  
combinação dos dois, e/ou que proporção do total da sociedade cada tipo de  
organização  do  setor  privado  dispõe. Favor  descrever  também qual  é  a  
natureza do membro organizacional: Por exemplo, todas são do mesmo tipo  
ou têm interesse por uma área ou política similares?

Art. 1o A Associação Nacional para Inclusão Digital, designada por este 
Estatuto Social como “ANID”, constituída no dia em 03 de novembro de 
2007, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, tendo: 

§1o  A  ANID  não  distribui  entre  os  seus  associados,  conselheiros, 
diretores, empregados ou doadores eventuais, excedentes operacionais, 
brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do 
seu  patrimônio,  auferidos  mediante  o  exercício  de  suas  atividades, 
aplicando  tais  valores  integralmente  na  consecução  do  seu  objetivo 
social. 

c. Você dispõe de membros governamentais  ou semi-governamentais  como 
membros de sua organização?

Indicar Sim ou Não: Não 



SE  SIM: Descreva  sua  natureza  e  função  no  poder  decisório  e  no  
funcionamento da sua organização, e a proporção do total  da sociedade  
estabelecida com esses tipos de organização.

d. Descreva a sociedade geral – tem predominantemente um (ou mais) perfis 
profissionais ou grupos de interesse? (ex.: jornalistas, ativistas de direitos 
humanos, organizações de consumo, consumidores individuais, etc.):

Pequenas  e  microempresas  de  base  tecnológica,  pessoa  física, 
ativista.

e. Descreva  como  sua  Organização  mantém  seus  funcionários/associados 
informados e permite que participem das decisões em relação a problemas 
de seu interesse:

Assembléias Ordinárias e Extraordinárias

f. De  quantos  membros  aproximadamente,  de  cada  tipo  de  classe  de 
sociedade, você dispõe (caso você disponha de mais de um)?

402 associados

3. Forneça suporte para sua declaração de que a sua Organização é auto-sustentável 
(ao responder "sim" você confirma que não necessitará do auxílio financeiro da 
ICANN):

Indicar Sim ou Não: Sim 

4. Qual(is) a(s) fonte(s) primária(s) de sustentabilidade da sua Organização? (se não 
financiada/inteiramente  voluntária,  indique  simplesmente  “N/A”):  Contribuições 
dos associados.

5. Você recebe algum financiamento de agências governamentais ou de entidades 
com  fins  lucrativos? Em  caso  afirmativo,  descreva  abaixo,  incluindo  seu 
envolvimento nas atividades da organização (caso participem): Não 

6. A  sua  Organização  se  compromete  em  apoiar  seus  associados/membros  a 
informarem sua participação na ICANN?



Indicar Sim ou Não: Sim

6. Sua organização disponibiliza na Internet informações atuais sobre seus objetivos, 
estrutura, descrição de associados/membros, mecanismos de trabalho, liderança e 
contatos (Se essas informações estiverem disponíveis, forneça as URLs)?

Indicar Sim ou Não: Sim. http://www.anid.com.br/index.php/documentos.html

7. Forneça informações sobre a liderança da Organização (nomes de líderes, cargos e 
e-mails):

Percival Henriques de Souza Neto (presidente) - presi@anid.com.br

Viviane Ferreira Leite (Consultora Juridica) - viviane@anid.com.br

Aristóteles Gaudencio Dantas (Vice-presidente) - adginforpb@enteriw.com.br

Erinaldo  Alves  do  Nascimento  (Conselheiro  Fiscal)  - 
erinaldo.netcell@gmail.com

Alcimar de Sousa Cortez(Conselheiro Fiscal) - cortezinformatica@hotmail.com

Átil Gallarreta Faviero (Conselheiro Fiscal) -  atil@bnet.com.br

Lucilo Wanderley Silva Costa (Conseheiro Fiscal) -  lucilowanderley@gmail.com

Gilberto Braz dos Santos (Conselheiro Fiscal) - gilberto@naturalsquare.com.br

Objetivos

1. Descreva  a  proposta  e  missão  da  sua Organização (anexe  qualquer  termo de 
missão ou política da sua Organização, se estiver em um documento por escrito, 
ou  forneça  a  URL,  se  estiver  digitalizado): 
http://www.anid.com.br/index.php/documentos.html

Capítulo II 
DOS OBJETIVOS SOCIAIS 
Art. 3o A ANID tem como objetivo principal promover a inclusão digital e social no 
Brasil e, para consecução 
deste: 
a)  estimula  e  organiza  seus  associados  para  que  promovam  ações  em  suas 
respectivas áreas de atuação, 
valendo-se  da  cooperação  mútua  para  minimizar  custos  e  socializar  o 
conhecimento; 
b)  patrocina  a defesa dos  interesses de seus associados e  apoia  iniciativas de 
outras instituições que 
tenham  como  propósito  a  democratização  das  telecomunicações,  a  defesa  do 
acesso às novas tecnologias, 
a proteção à pequena e microempresa de base tecnológica, em especial aquelas 
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ações cujo foco esteja 
voltado para  as pessoas de baixa renda e as que se encontrem excluídas pela 
equidistância dos grandes 
centros urbanos; 
c)  promove  o  acesso  a  bens,  produtos,  serviços  e  infra  estrutura  tecnológica, 
negociando em bloco, 
utilizando o poder da compra coletiva; 
d)  realiza  pesquisas  e  estudos  científicos,  no  sentido  de  contribuir  com  o 
desenvolvimento tecnológico 
nacional  e  apoiar  seus  associados,  bem  como  atividades  governamentais  e  da 
sociedade civil; 
e)  patrocina  fóruns,  encontros,  debates  e  grupos  de  estudo,  no  sentido  de 
fortalecer a unidade de 
pensamento e coesão de ações entre seus associados; 
f)  fomenta  articulação  entre  os  diversos  segmentos  da  sociedade,  tendo  como 
objetivo difundir as atividades 
da ANID e seus associados e incluir  novos parceiros na luta contra a exclusão 
digital e social; 
g)  promove,  de  forma continuada,  a  educação da sociedade através de cursos, 
treinamentos, capacitações 
específicas, publicações, produção de documentários, aplicações para internet e 
outros instrumentos 
pedagógicos; 
h)  estimula  a  socialização  do  conhecimento,  dando  preferência  à  utilização  de 
softwares de código aberto e 
produção colaborativa; 
i)  defende a diversidade cultural, apoia e participa efetivamente dos movimentos 
sociais na luta pela 
democratização das telecomunicações, da inclusão digital e social; 
j)  encaminha  às  autoridades  governamentais  e  demais  entidades  competentes, 
estudos e sugestões, 
visando o desenvolvimento tecnológico, tendo como referência os objetivos gerais 
da ANID e o interesse 
público; 
k) representa seus associados junto às autoridades governamentais, nos fóruns 
nacionais  e  internacionais  e  debates  para  definição das  políticas  que  permitam 
garantir uma infra estrutura nacional e regional de 
conectividade,  com  alta  qualidade  e  compatível  com  os  mais  altos  padrões 
tecnológicos mundiais, 
procurando ter lugar, voz e voto nos fóruns e órgãos que existirem ou que vierem a 
ser constituídos com 
esta finalidade; 
l)  acompanha  e  participa  ativamente  do  aprimoramento  da  legislação  relativa  à 
governança da internet e 
telecomunicações, enviando, sempre que houver oportunidade, estudos, críticas e 
sugestões ao Poder 
Legislativo, agências reguladoras e outras instâncias deliberativas; 
m)  mantem  intercâmbio  de  caráter  técnico,  cultural  e  informativo  com  outras 
associações e entidades afins 
no Brasil e exterior promovendo, quando for o caso, atividades conjuntas; 
n) firma convênio com instituições de estudo, pesquisa e tecnologia no sentido de 
apropriar conhecimento 



técnico-científico e repassá-lo para os seus associados e à sociedade em geral; 
o) pesquisa e viabiliza linhas de crédito destinadas a apoiar e financiar empresas de 
base tecnológica e 
outras organizações, no sentido de colocá-las à disposição de seus associados; 
p) fomenta, cria e viabiliza fundo garantidor para dar suporte a financiamentos de 
projetos de interesse 
comum da ANID e seus associados; 
q)  defende  os  interesses  dos  associados,  proporcionando-lhes  assistência  por 
todos os meios ao seu 
alcance, dentro dos objetivos da Associação; 
r) desenvolve tecnologias, cria e adquire estruturas de redes de telecomunicação e 
outros ativos, no sentido 
de  garantir  independência  na  execução  dos  seus  objetivos,  através  da 
autossuficiência patrimonial da 
Associação. 

2. Que questões atuais ligadas a ICANN são de interesse dos associados/membros 
da sua Organização:

Gorvenança da Internet; New GTLD.

3. Se a sua Organização for aceita, ela se comprometerá a participar ativamente de 
uma RALO (Regional At-Large Organisation) na região em que sua Organização 
está baseada? 

Indicar Sim ou Não: Sim 

4. Se a sua organização for aceita, ela concordará em aderir às provisões do MoU 
(Memorandum of Understanding) entre os outros ALSes na sua Região Geográfica 
e a ICANN, como se fosse um assinante original desse documento?

Indicar Sim ou Não: Sim 

Os  textos  de  MoUs  podem  ser  emcontrados  em: 
https://community.icann.org/display/atlarge/Reference+Texts

Assinatura

Inclua  o  nome  e  título,  se  for  o  caso,  do  profissional  que  está  autorizado  pela  sua  
Organização a assinar essa candidatura e a comprometer a sua Organização a obedecer  
aos critérios de ALS..

Assinatura:

https://community.icann.org/display/atlarge/Reference+Texts


Data: 20 de dezembro de 2011

Título: Presidente


