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General da Força Aérea dos EUA descreverá a nova missão de defesa da
segurança cibernética na reunião de outubro do MAAWG
A reunião adiantará a cooperação que o setor faz na segurança de
transmissão de mensagens
SÃO FRANCISCO, 15 de outubro /PRNewswire/ -- Promovendo a cooperação global contra spam e outros abusos
on-line, o Grupo de Trabalho Anti-Abuso de Mensagens (da sigla em inglês MAAWG - Messaging Anti-Abuse
Working Group) enfocará nas questões fundamentais técnicas e públicas na reunião de outubro, incluindo mitigação
de bot, abuso na transmissão de mensagens pela Internet e spam remoto entre outros tópicos. David B. Warner,
General Brigadeiro da Força Aérea dos EUA, fará uma apresentação principal no evento que terá duração de três dias,
e descreverá a nova iniciativa de defesa da segurança cibernética militar do governo. Diversas organizações da Internet
convidadas participarão da reunião à medida que o MAAWG se esforça para alavancar relacionamentos mais
próximos entre os setores, governos e órgãos de política pública.
A 17a Reunião Geral do MAAWG será realizada na Filadélfia, EUA, de 26 a 28 de outubro, com cursos de
treinamento em desenvolvimento profissional realizados no dia 29 de outubro. O evento oferecerá uma oportunidade
para os profissionais da área de transmissão de mensagens compartilharem metodologias e ideias para minimizar o
abuso on-line.
David Warner discutirá como o Comando Espacial da Força Aérea dos EUA (AFSC), como a autoridade máxima
das Forças Armadas para recursos cibernéticos, está organizando, treinando e equipando os esforços para defesa da
segurança cibernética militar e seu potencial para futuros relacionamentos com o setor privado. O General é diretor de
Comunicações e Informação e diretor executivo da Informação na sede do AFSC, além de ser responsável por
integrar políticas, arquitetura e capacidades de defesa da segurança cibernética.
Sessões funcionais sobre política técnica e pública abordarão questões a respeito de táticas anti-abuso no registro de
domínios, gestão de DNS, troca de dados de remetentes e atendimento ao cliente. Uma atualização sobre a
transmissão de mensagens remotas incluirá uma visão geral da lei de spam remoto S.788 proposta por um
representante do Legislativo do Senado dos EUA e haverá sessões para ISPs a serem realizadas somente por convite
para discutir técnicas anti-abuso.
A reunião também apresentará painéis com representantes de outras organizações de anti-abuso e segurança na
Internet que enfocarão em como o setor pode aplicar da melhor maneira possível as habilidades especiais de cada
grupo. As organizações convidadas incluem:
-- Anti-Phishing Working Group (APWG)
-- Anti-Spyware Coalition (ASC)
-- Internet Engineering Task Force (IETF)
-- U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI)
-- Kids Come First (FIRST Online)
-- National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)
-- The ShawdowServer Foundation, uma organização que coleta informações de inteligência de crime cibernético
-- Pesquisadores e especialistas de instituições acadêmicas
No dia 29 de outubro, uma aula de treinamento, com duração de duas horas e que abrangerá o analisador de
protocolos de rede aberta Wireshark, apresentará uma visão geral básica de TCP/IP, técnicas de captura e filtros com
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uma análise detalhada de uma transação SMTP com spam. Uma segunda aula para desenvolvimento profissional
oferecerá dicas de comunicações comerciais e com a mídia.
Detalhes e inscrições para participar da reunião estão disponíveis no site www.MAAWG.org.
Sobre o Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG)
O Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG) é onde a indústria de mensagens se reúne para lutar contra
spam, vírus, ataques de recusa de serviço e outros abusos on-line. O MAAWG (www.MAAWG.org) representa quase
um bilhão de caixas de mensagens de algumas das maiores operadoras de redes de todo o mundo. É a única
organização que aborda totalmente os abusos das mensagens envolvendo sistematicamente todos os aspectos do
problema, incluindo tecnologia, colaboração da indústria e políticas públicas. O MAAWG alavanca a profundidade e
experiência de seus membros no mundo todo para lutar contra o abuso às redes existentes e aos novos serviços
emergentes. Com sede em São Francisco, Califórnia, o MAAWG é um fórum aberto impulsionado pelas necessidades
do mercado e conta com o apoio das maiores operadoras de rede e provedores de serviços de mensagens do mercado.
Contato para a mídia: Linda Marcus, APR, 714-974-6356, LMarcus@astra.cc, Astra Communications
Diretoria do MAAWG: AOL; AT&T (NYSE: T); Cloudmark, Inc.; Comcast (Nasdaq: CMCSA); Cox
Communications; France Telecom (NYSE e Euronext: FTE); Goodmail Systems; Openwave Systems (Nasdaq:
OPWV); Time Warner Cable; Verizon Communications e Yahoo! Inc.
Membros plenos do MAAWG: 1&1 Internet AG; Bizanga LTD; Cisco Systems, Inc.; Constant Contact (CTCT);
e-Dialog; Eloqua Corporation; Experian CheetahMail; Genius.com; Internet Initiative Japan, (IIJ Nasdaq: IIJI);
McAfee Inc.; NeuStar, Inc.; Return Path, Inc.; Spamhaus; Sprint e Symantec
Uma lista completa dos membros está disponível no site http://www.maawg.org/about/roster.

