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Resumo
No mesmo dia 13 de novembro foiam lançadas as duas categorias de DPNs .anani.br e
.anani.com.br, sendo a primeira operada pelo NIC.br e a segunda pelo NIC Ananindeua
(PA), com o diferencial de que NIC Ananindeua (PA) fornece consultoria gratuita a
população, registro de domínios gratuitos sob o .anani.com.br, e demais serviços digitais
gratuitos com o objetivo de promover a economia e o progresso do município.

Documento

O NIC Ananindeua (PA), entidade responsável pelo Domínio de Primeiro Nível (DPN)
.anani.com.br, e por promover a campanha de criação da categoria de DPN .anani.br,
sendo esta aprovada, criada e operada pelo NIC.br, entidade que executa as políticas do
CGI.br, vem expor sugestões para uma melhor governança da internet.
Sendo o NIC Ananindeua (PA) um dos responsáveis por promover a criação da
categoria .anani.br

O NIC Ananindeua (PA) ressalta a importância da participação popular no processo de
governança e na gestão do .br.
Um dos processos mais democráticos para a participação popular, ao qual se obteve um
grande número de participantes, foi o projeto "CIDADES .BR".

A ANID - Associação Nacional para Inclusão Digital, foi responsável pela campanha de
criação do Domínio de Primeiro Nível (DPN) .jampa.br para o município de João Pessoa,
enquanto o NIC Ananindeua (PA), criou diversas campanhas para a criação dos
Domínios de Primeiro Nível (DPNs) .anani.br e .anani.coim.br para o município de
Ananindeua.
Nenhuma das entidades teve a interferência do NIC.br ou CGI.br em suas campanhas.
O NIC Ananindeua (PA) lançou campanhas em salas de bate papo, Apps e redes sociais,
com o objetivo de aproximar o internauta do projeto.
No mesmo dia 13 de novembro foiam lançadas as duas categorias de DPNs .anani.br e
.anani.com.br, sendo a primeira operada pelo NIC.br e a segunda pelo NIC Ananindeua
(PA), com o diferencial de que NIC Ananindeua (PA) fornece consultoria gratuita a
população, registro de domínios gratuitos sob o .anani.com.br, e demais serviços digitais
gratuitos com o objetivo de promover a economia e o progresso do município.
Do mesmo modo que a ANID, NIC Ananindeua (PA) e outras entidades se preocuparam
com o desenvolvimento de municípios na internet, há diversas pessoas fazendo o
mesmo, e tais atitudes devem ser bem recebidas pelo CGI.br, como parte do
desenvolvimento da democracia na internet brasileira.
Isto ocorreu, porque a ANID fez um excelente trabalho e campanha para o domínio. Até
melhor que o próprio NIC.br.
A partir de agora estão disponíveis para todos
.anani.com.br e .anani.br.
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