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Expertise dos novos dirigentes dos Comitês do MAAWG avança os
trabalhos contra o abuso de mensagens
SÃO FRANCISCO, 20 de outubro 2009/PRNewswire/ -- A maior associação mundial contra spam e outros
problemas de mensagens, o Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG – Grupo de Trabalho de Antiabuso de
Mensagens) divulgou as nomeações para seus comitês para o próximo ano, dando continuidade ao desenvolvimento
de iniciativas para a melhora da proteção de mensagens. Os dirigentes para 2009-2010 serão instrumentais em
conduzir o trabalho da organização para reduzir bots, spam, abusos de mensagens de Web, ameaças de celulares e
vulnerabilidades emergentes.
O MAAWG é a única organização que aborda sistematicamente todos os aspectos do abuso de mensagens através
do desenvolvimento simultâneo de programas focados na tecnologia, colaboração da indústria e políticas públicas. Os
comitês que incentivam o trabalho nessas áreas são:
-- MAAWG Technical Committee (Comitê Técnico do MAAWG), que organiza a expertise dos seus membros nas
áreas tecnológicas importantes para os ISPs, operadoras de redes e outros membros. Os co-dirigentes do comitê são
Michael Adkins da AOL e Pat Peterson da Cisco IronPort Systems LLC.
-- MAAWG Collaboration Committee (Comitê de Colaboração do MAAWG), que patrocina projetos que
incentivam a cooperação da indústria através da troca das melhores práticas, compartilhamento de informações vitais
e fornecimento de ferramentas para a melhora das comunicações. Os co-dirigentes são George Bilbrey da Return
Path, Heather Lord de uma empresa membro de ISP, e Carsten Pinnow da 1&1 Internet, uma ISP européia.
-- Mantendo um relacionamento estreito com as autoridades regulamentadoras de várias regiões do mundo, o
MAAWG Public Policy Committee (Comitê de Política Pública do MAAWG) promove a cooperação entre todas as
comunidades interessadas na manutenção da segurança online e também é responsável pela produção dos relatórios
trimestrais das métricas de email do MAAWG. O comitê é co-dirigido por Susan Israel, membro de ISP, e por Luc
Mathan da France Telecom Orange.
-- A organização também nomeou seu Primeiro Consultor Sênior de Política Pública para o MAAWG. JeanChristophe Le Toquin da Microsoft Europa, Oriente Médio e África, está trabalhando com o MAAWG Public Policy
Committe para promover a cooperação global da indústria, autoridades policiais e agências de política pública para
reduzir o abuso de mensagens.
Outras nomeações para os comitês centrais do MAAWG são:
-- Alex Bobotek da AT&T e Will Clurman da Cloudmark, Inc., que continuam a ser co-dirigentes do MAAWG
Wireless SIG. O grupo de interesse especial aborda os métodos para a redução das formas existentes e novas de
abuso de celular.
-- O atual co-dirigente Dennis Dayman da Eloqua Corp. está atuando junto com os novos co-dirigentes Jeff
Macdonald da e-Dialog, e Tara Natanson da Constant Contact, Inc. na liderança do MAAWG Senders SIG. O SIG
define os processos para a melhoria da confiabilidade dos e-mails baseado em consentimento, para garantir a
responsabilidade e a transparência do remetente.
-- J.D. Falk da Return Path, Chris Roosenraad da Time Warner Cable, e Charles Stiles da Goodmail Systems, Inc.
continuam a ser co-dirigentes do MAAWG Program Committee que desenvolve a agenda para as três reuniões
educacionais de múltiplos temas que o MAAWG realiza todos os anos.
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-- O MAAWG ISP Closed Colloquium continuará a ser liderado por Michael O'Reirdan. O ISPCC organiza
sessões exclusivas para convidados com operadoras de redes em cada um dos três dias das Reuniões Gerais do
MAAWG para a discussão de tópicos relevantes.
"Somos uma organização eficaz porque o MAAWG possui o amplio talento necessário com os nossos membros
para delegar papéis de liderança importantes para os profissionais de antiabuso de mensagens adequados pertencentes
aos ISPs, provedores de e-mail, a comunidade de remetentes de grandes volumes de e-mail e os fornecedores de antivírus. A Diretoria do MAAWG nomeia dirigentes para suas posições por serem líderes altamente respeitados nos
seus campos e por terem uma vasta experiência nas suas especialidades", disse Jerry Upton, diretor-executivo do
MAAWG.
Trabalho do Comitê na Reunião Geral do MAAWG
Muitos desses comitês possuem sub-comitês que abordam assuntos específicos e também organizam sessões de
trabalho para a próxima 17a Reunião Geral do MAAWG. A ser realizada em Filadélfia entre 26 e 28 de outubro com
classes de treinamento adicional no dia 29 de outubro, a reunião tem 25 sessões com experts técnicos, pesquisadores,
agências governamentais, outras organizações de segurança e de antiabuso da Internet, e painéis de discussão sobre
importantes tópicos de segurança.
O principal orador da reunião será o General-de-brigada David B. Warner, diretor de comunicações e informação,
CIO da sede do Comando Espacial da Força Aérea na Peterson Air Force Base, quem fará uma análise da nova
iniciativa de segurança cibernética militar. As duas classes de desenvolvimento profissional do MAAWG farão uma
análise do protocolo Wireshark e fornecerão orientação sobre a comunicação de mídia e comercial. Para mais
informações, acesse www.MAAWG.org.
Sobre o Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG)
O Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG - Grupo de Trabalho de Antiabuso de Mensagens) é onde a
indústria de mensagens pode se unir para trabalhar contra spam, vírus, ataque de negação de serviço e outras
explorações online. O MAAWG (www.MAAWG.org) representa quase um bilhão de caixas postais de algumas das
maiores operadoras de rede do mundo. É a única organização a abordar o abuso de mensagens completamente, com
o envolvimento sistemático de todos os aspectos do problema, incluindo tecnologia, colaboração da indústria e
política pública. O MAAWG utiliza a abrangência e a experiência dos seus membros globais para atacar o abuso das
redes existentes e dos novos serviços emergentes. Com sede em São Francisco, Califórnia, o MAAWG é um fórum
aberto voltado para as necessidades do mercado e apoiado pelas principais operadoras de rede e provedores de
mensagens.
Contatos de mídia: Linda Marcus, APR, 714-974-6356, LMarcus@astra.cc, Astra Communications
MAAWG - Diretoria: 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.
MAAWG – Membros integrais: 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 http://www.maawg.org/about/roster.

