A TICAL 2016 foi realizada em
Buenos Aires, Argentina, de 13 a 15
de setembro de 2016.

O grupo de operadores de rede da América Latina e Caribe
(LACNOG) é uma comunidade de pessoas que operam redes de
Internet na região e trocam experiências por meio da lista de emails lacnog@lacnog.org. Uma vez por ano, nossa reunião
principal é realizada para reforçar os laços entre operadores e
compartilhar novidades sobre questões de tecnologia e operação
de redes. Desde setembro, o LACNOG começou a organizar
reuniões conjuntas com outras comunidades da região. Nossa
primeira experiência foi o trabalho com a RedClara, organizadora
da TICAL 2016, conferência para diretores de tecnologias da
informação e comunicações (TCI) das universidades latinoamericanas.

Normalmente, há uma ideia errônea de que "operador de rede" é sinônimo de "provedor de serviços da
Internet". Na verdade, as universidades são operadores de rede com grande experiência no gerenciamento
de redes nos campi e na implementação de novas tecnologias. Para envolver mais universidades e a
academia no LACNOG, durante a conferência TICAL realizada em Buenos Aires, realizamos uma oficina
para operadores de rede de universidades.
A reunião superou as expectativas dos organizadores e foi uma experiência valiosa para ambas as
comunidades. As lições aprendidas e as interações entre universidades terão como resultado uma maior
participação local, serviços de Internet mais eficientes nas cidades e uma comunidade do LACNOG mais
ampla e avançada.
Convidamos todos os interessados em incluir sessões do LACNOG em seus eventos a enviar propostas
para pc@lacnog.org.
Comitê do LACNOG

Finaliza a supervisão das transições das funções da IANA à comunidade da
Internet global conforme estipulado no contrato com o governo dos EUA.
Em 1 de outubro de 2016, o contrato entre a ICANN e a Administração Nacional das Telecomunicações e
Informação (NTIA) do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, para desempenhar as funções da
Autoridade para Atribuição de Números da Internet (IANA), foi declarado oficialmente vencido. Este
momento histórico marca a transição da coordenação e administração dos identificadores únicos da Internet
para o setor privado, processo comprometido e iniciado desde 1998.
Leia a declaração da ICANN...

Faça a inscrição para participar da teleconferência trimestral de partes
interessadas de hoje.
Ainda hoje, vamos lançar um novo formato da teleconferência trimestral de partes interessadas da ICANN.
Nosso objetivo é aumentar a participação e o conhecimento sobre as iniciativas regionais da ICANN.
Vamos nos concentrar em como a ICANN implementou a política de comunidades e adicionaremos
informação atualizada da diretoria e notícias de uma região específica. A chamada deste trimestre
apresenta a região Ásia-Pacífico (APAC) - observe o fuso horário da APAC
Faça sua inscrição aqui! Todos são bem-vindos.
17 de outubro às 20h, horário do Pacífico (PDT)
18 de outubro às 3h, horário universal coordenado (UTC) | 11h, horário de Cingapura (SGT)
Contamos com intérpretes ao vivo em árabe, chinês, inglês, francês, português, russo e espanhol.A
teleconferência será gravada e publicada em todos os idiomas na página dos relatórios trimestrais.
Leia o anúncio completo.

Responda à pesquisa de revisão de At-Large
Ajude o At-Large a ser uma parte mais eficiente e eficaz da
comunidade da ICANN respondendo a pesquisa de revisão
de At-Large, que será disponibilizada a partir de 21 de outubro
de 2016.

A revisão do At-Large é realizada pela ITEMS, que funcionará
como examinador independente. A pesquisa só leva de 15 a 20
minutos e, com seu feedback, você contribuirá com o sucesso
desse importante processo de revisão.
Transmita essas informações a seus colegas!Leia o anúncio
completo do At-Large.

Incêndio em navio de carga afeta o equipamento
de TI destinado à 57ª reunião da ICANN em
Hyderabad
As reuniões da ICANN são um evento técnico de larga escala.
As partes visíveis, como microfones, monitores e câmeras, são a
ponta do iceberg. Abaixo da superfície há quilômetros de cabos e
centenas de peças de equipamento que fornecem conectividade
e possibilitam a participação e a perfeita apresentação das
sessões da ICANN.
Infelizmente, uma parte do nosso equipamento foi afetada
recentemente por um incêndio.
O que aconteceu?
No dia 1º de setembro de 2016, uma explosão provocou um incêndio em um navio de carga ancorado em
Hamburgo, Alemanha. Nosso equipamento técnico para reuniões públicas estava a bordo. Tínhamos dois
contêineres - um de 12 e um de 6 metros.
Cento e cinquenta bombeiros levaram quatro dias para apagar o incêndio. A tripulação do navio tentou
controlar o incêndio e sofreu ferimentos leves. Ninguém mais foi ferido. Os relatórios indicaram que uma
solda no porão de carga provocou o incêndio.
O navio havia partido de Helsinki, Finlândia, após a 56ª reunião da ICANN, e o destino do equipamento era
Hyderabad, Índia, via Mumbai.
Leia mais...

Faltam só 17 dias para a reunião da ICANN57 em
Hyderabad
Inscreva-se já!
Se você planeja ir à 57ª reunião da ICANN, em Hyderabad,
Índia, inscreva-se e providencie seu visto o mais rápido
possível Para ajudá-lo no processo de obtenção do visto, a
ICANN publicou as perguntas mais frequentes no site da 57ª
reunião da ICANN. Cada região é diferente - é urgente que você
entre em contato com a missão ou consulado da Índia mais
próximos para verificar se pode obter um visto para conferência
a tempo para a reunião.
A gente se vê em Hyderabad!
Participe remotamente
Não pode participar da 57ª reunião da ICANN em Hyderabad pessoalmente? Você pode participar
remotamente.

Já estão abertas... ...as rodadas de inscrições
para o programa de bolsas Fellowship e o
NextGen@ICANN da 58ª reunião da ICANN
Está interessado/a em participar do NextGen@ICANN ou do

programa de Fellowship para a 58ª reunião da ICANN? A
ICANN está aceitando solicitações para participar da reunião
pública de sua 58ª reunião - a ser realizada de 11 a 16 de março
de 2017 em Copenhagen, Dinamarca. Os candidatos aprovados
serão anunciados no site da ICANN.
Para as bolsas do Fellowship da reunião ICANN58, o prazo
para apresentar solicitações é 21 de outubro de 2016. Os
candidatos aprovados serão anunciados em 12 de dezembro de
2016. Leia o comunicado e inscreva-se aqui.
Para o NextGen@ICANN58, o prazo para apresentar solicitações é 4 de novembro de 2016. Os
candidatos aprovados serão anunciados em 2 de dezembro de 2016. Leia o anúncio e inscreva-se
aqui.

A ICANN visita o Brasil para discutir a resolução
de disputas da Internet.
Em 14 de setembro, a equipe regional da ICANN participou de
um painel denominado "Resolução de disputas na Internet",
promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) e o
Centro de arbitragem e mediação da CCBC (CAM).
A Dra. Esther Nunes, presidente da CCBC, e Vanda Scartezini,
membro da CAM, abriram o evento. O Dr. Paulo Perrotti, sócio
da Perrotti e Barrueco, apresentou o processo e a jurisprudência
das resoluções de nomes de domínio, mencionando o sistema
brasileiro de tratamento de disputas no âmbito dos domínios de
Daniel Fink, da ICANN, explica o que é a
topo com códigos de países (ccTLDs). O Dr. Rodrigo Azevedo,
ICANN e o que ela faz.
da Silveiro Advogados, discutiu a estrutura internacional,
inclusive os processos de suspensão rápida uniforme (URS) e da política de resolução uniforme de
disputas de nomes de domínio (UDRP), além de suas interações com centros de arbitragem de todo o
mundo.
Daniel Fink, gerente sênior de partes interessadas da ICANN, explicou a função da ICANN na elaboração
de políticas, descreveu o novo cenário de nomes de domínio com novos domínios genéricos de topo
(gTLDs) e apresentou os resultados do índice de integridade de nomes de domínio da ICANN. O público
mostrou-se interessado no escopo dos indicadores contidos no índice de integridade, especialmente as
atualizações sobre decisões contra registrantes por meio dos processos de URS e UDRP.
Seguiu-se uma discussão animada, com perguntas sobre:
Os processos relacionados ao próximo processo de elaboração de políticas (PDP) para uma
possível e nova rodada de gTLDs. <0}
As repercussões da transição da administração da IANA na governança da Internet.
A importância da proteção de marcas com a ampliação das opções de domínio no mercado do
sistema de nomes de domínio (DNS).

Uma semana de TCI movimentada em Barbados
Foram realizados vários eventos relacionados às tecnologias da informação e comunicações durante a
semana de TCI em Barbados, que ocorreu de 19 a 23 de setembro.
Em 20 de setembro, realizaram-se as reuniões da 19ª conferência geral de ministros do Caribe e a 33ª
reunião do conselho executivo, com o tema "Superando as limitações de recursos e aprimorando a eficácia

por meio da colaboração". Nos dias 21 e 22 de setembro, foi realizado o 14º seminário estratégico
executivo de TCI do Caribe, com o mesmo tema.
A ICANN recebeu um convite especial da secretaria da comunidade do Caribe (CARICOM) para participar
da 56ª reunião especial do conselho do comércio e desenvolvimento econômico (COTED), que ocorreu na
tarde de 21 de setembro.
Também houve um evento fora do local intitulado "InterCommunity 2016". O evento teve como objetivo
explorar o poder da Internet global para reunir os membros em diálogos sobre as questões pelas quais
todos eles se interessam profundamente. Entre os tópicos, foram tratados a conexão dos não conectados e
o aumento da confiança na Internet, um tópico que a ICANN abordou na sessão "Aumentando a confiança
no DNS". A ICANN também informou o público sobre as últimas novidades da transição da administração
da IANA.
Barbados é membro do comitê consultivo para assuntos governamentais (GAC) da ICANN e da
organização de apoio a nomes de domínio com códigos de países (ccNSO). Atualmente, há três estruturas
At-Large em Barbados, que operam na organização regional At-Large da América Latina e Caribe
(LACRALO). Vários colegas e partes interessadas da ICANN de Barbados participaram dos grupos de
trabalho da ICANN.

LACNIC 26/LACNOG 2016
A reunião anual do registro de endereços da Internet da América
Latina e Caribe (LACNIC) ocorreu em San José, Costa Rica, de
26 a 30 de setembro. Como sempre, a reunião foi realizada em
conjunto com a conferência anual do LACNOG. O programa
geral consistiu em um dia de oficinas de treinamento em novas
tecnologias, segurança e implementação do protocolo da Internet
versão 6 (IPv6) e quatro dias de palestras e painéis de
discussão sobre questões atuais, além de conferências
proferidas por especialistas internacionais renomados.

A ICANN é um patrocinador de longa
data dos eventos do LACNIC.

A ICANN esteve fortemente presente durante toda a semana, com várias apresentações e um estande de
informações que distribuiu publicações. A equipe da ICANN fez quatro apresentações:
Carlos Alvarez - Como responder a ameaças on-line
Andres Pavez - Renovação da chave de assinatura de chaves (KSK)
Elise Gerich - novidades sobre a transição da administração da IANA
Alain Durand - Implementação do IPv6 e PIB
O evento do LACNIC foi encerrado com uma sessão especial sobre a transição da administração das
funções da IANA, que contou com um vídeo apresentando vários membros da comunidade da Internet que
estiveram envolvidos no processo.
Também tivemos o prazer de nos reunirmos com Alejandro Acosta (LACNIC) e ouvir mais sobre uma
iniciativa inovadora apresentada durante o evento, o projeto Doctor IPv6. Leia a entrevista.

Da mitigação à integração: III Fórum do DNS da LAC em Santo Domingo
No mês passado, visitamos a República Dominicana para comemorar o 25º aniversário do .DO, seu
domínio de topo com códigos de países (ccTLD). Para comemorar essa data, a comunidade da América
Latina organizou uma "Semana da Internet", que contou com vários eventos especiais com a ajuda do
NIC.DO, da Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, do LACNIC, da LACTLD, da divisão da
República Dominicana da sociedade da Internet (ISOC RD), do Indotel e da ICANN. Leia mais no blog de
Daniel Fink.

Inauguração do Centro de empreendimento e Internet no Paraguai | O centro está
com inscrições abertas para o primeiro curso de treinamento

O Centro de Emprendimiento e Internet é uma iniciativa aberta da Secretaria Nacional de Tecnologias da
Informação e da Comunicação (SENATICs) do Paraguai, da Associação de Domínios de Topo de Códigos
de País da América Latina e o Caribe (LACTLD) e da ICANN. O objetivo de estabelecer o Centro é
contribuir para a evolução do ecossistema da Internet na região de América Latina e Caribe. Leia mais...

COMTECO, LACNIC e ICANN unem esforços para aprimorar a infraestrutura da
Internet na América Latina | Primeira instância de raiz "L" do DNS na Bolívia
aumentará a confiabilidade da Internet para usuários regionais
Em 9 de setembro de 2016, a primeira instância da L-Raiz na Bolívia foi corretamente instalada em
Cochabamba, aprimorando o nível de estabilidade, segurança e resiliência da Internet para os usuários da
Internet em toda a América Latina.
O lançamento da instância de L-Raiz é uma iniciativa conjunta da Corporação para Atribuição de Nomes e
Números da Internet (ICANN), o Registro de Endereços da Internet na América Latina e o Caribe (LACNIC),
e a Cooperativa de Telecomunicações de Cochabamba (COMTECO), provedora de serviços da Internet
(ISP) na Bolívia.
Leia mais...

Quarto webinar da ICANN e Regulatel - "ICANN: a organização"
Rodrigo de la Parra, vice-presidente da ICANN para a América Latina e Caribe, foi o anfitrião do quarto de
uma série de webinars para desenvolvimento de capacidades destinados aos reguladores de TCI na
região da LAC que são membros do REGULATEL, o fórum de reguladores de telecomunicações da
América Latina. Ele falou sobre a história, a competência, a missão, a estrutura, o modelo de participação
múltipla e o processo de PDP da ICANN.
Este webinar foi realizado em 6 de setembro. As gravações estão disponíveis somente em espanhol.
Sala do Adobe Connect | Gravações de áudio

SusInGI: sustentabilidade e inclusão para a governança da Internet
Este projeto foi criado dentro da estratégia regional da LAC com o apoio da Anilla Cultural
Latinoamérica-Europa, organização com sede no Uruguai. A TICAL 2016 selecionou-o como um projeto
de colaboração interinstitucional.
Em 14 de setembro, Delma Rodríguez, diretora da Anilla Cultural Latinoamérica-Europa, apresentou o
projeto na conferência TICAL em Buenos Aires.

RSSAC divulga declaração sobre a indisponibilidade de um único servidor raiz
Em sua recente declaração, o comitê consultivo do sistema de servidores raiz (RSSAC) revisou as
informações sobre as atuais arquiteturas, disponibilidade dos servidores raiz e interrupções de curta
duração (horas ou dias) provocadas por erros administrativos ou ataques. Com base nas informações

disponíveis atualmente, o RSSAC concluiu que a perda de um único servidor raiz não provocaria
problemas imediatos de estabilidade para o sistema de servidores raiz e para a Internet que depende
deles.

Comentários sobre as orientações para o painel de processos estendidos de
revisão de semelhanças
Em 31 de agosto de 2016, o comitê consultivo de segurança e estabilidade (SSAC) publicou SAC084:
SSAC Comments on Guidelines for the Extended Process Similarity Review Panel (EPSRP) for
the Internationalized Domain Name (IDN) Country Code Top-Level Domain Fast Track
Process[r20.rs6.net].(SSAC comenta sobre orientações para o painel de processos estendidos de revisão
de semelhanças (EPSRP) para o processo acelerado de domínios de topo com códigos de países de
nomes de domínio internacionalizados (IDN). Esse comentário está focado especificamente no EPSRP e
em algumas questões muito básicas, que foram expostas em uma revisão das orientações propostas.
Em junho de 2015, a Diretoria da ICANN solicitou "à ccNSO, em consulta com outras partes
interessadas, incluindo o GAC e o SSAC, que fornecessem mais orientações e o aprimoramento da
metodologia do segundo processo de revisão de semelhanças em cadeias de caracteres, incluindo a
interpretação de suas recomendações discriminadas, para aplicá-las aos casos pertinentes, atuais e
posteriores, no processo acelerado (Fast Track) de ccTLDs de IDN, e utilizá-las como base para a
política proposta para a seleção de cadeias de ccTLDs de IDN". Em outubro de 2015, a ccNSO formou
um grupo de trabalho com participantes da comunidade de ccTLDs e do GAC. Em julho de 2016, o grupo
de trabalho do EPSRP [ccnso.icann.org] solicitou feedback, através de um procedimento de comentário
público [icann.org], sobre as orientações propostas por ele para a metodologia do segundo processo de
revisão de semelhanças entre cadeias de caracteres, incluindo a interpretação das recomendações
discriminadas.
As contribuições recebidas dentro do período de comentários públicos incluíram: uma declaração do ALAC
(https://forum.icann.org/lists/comments-proposed-epsrp-guidelines-20jul16/msg00000.html)
[forum.icann.org], contribuições da Verisign (https://forum.icann.org/lists/comments-proposed-epsrpguidelines-20jul16/msg00001.html[forum.icann.org]) e do SSAC (seguindo os comentários do SSAC
mencionados acima). Também, subsequentemente, foram encaminhados comentários do GAC
(https://ccnso.icann.org/about/schneider-to-sataki-28sep16-en.pdf)[ccnso.icann.org].
O EPSRP finalizou seu relatório [community.icann.org] e o encaminhou ao Conselho da ccNSO para ele
ser adotado na reunião em Hyderabad. Caso sejam adotadas, as recomendações serão encaminhadas à
Diretoria da ICANN.

At-Large publica documento informativo sobre questões de políticas
Em uma iniciativa de colaboração entre membros da comunidade e a equipe de apoio à elaboração de
políticas da ICANN, At-Large publicou "At-Large Community Policy Issues - Why End Users Should
Care." (Assuntos normativos da comunidade At-Large - Por que os usuários finais deveriam
interessar-se por eles). O documento informativo oferece uma visão geral de 12 tópicos que vão desde a
prestação de contas e a transparência da ICANN até o WHOIS e os serviços de diretório de registro. O
documento também explica por que cada assunto é importante para os usuários finais, como objetivo de
ajudar mais usuários finais a entender o trabalho de At-Large e participar da ICANN. Os membros de AtLarge compartilharam amplamente este documento informativo para fins de divulgação e capacitação.

Conselho da GNSO aprova melhorias
Na reunião de 1º de setembro de 2016, o conselho da organização de apoio a nomes genéricos (GNSO)
votou por adotar modificações nos procedimentos operacionais da GNSO relativos a moções e
eleições do presidente e do vice-presidente, conforme proposto pelo comitê permanente de melhorias (SCI)
da GNSO. Com relação às moções, o SCI propôs uma nova seção que registra os processos informais
usados atualmente pela GNSO. Sobre as eleições do presidente e do vice-presidente, o SCI propôs
pequenas modificações referentes à qualificação e uma nova seção que descreve os procedimentos em
quatro situações relacionadas à eleição do presidente e a seleção dos vice-presidentes temporários. Após
a conclusão dessas duas tarefas, o conselho da GNSO dispensou o SCI.

Alan Greenberg indicado novamente como
presidente do ALAC
O comitê consultivo At-Large (ALAC) indicou novamente o atual
presidente Alan Greenberg para mais um ano de mandato, a
ser iniciado em 9 de novembro de 2016. Após a convocação de
indicações, em agosto de 2016, Greenberg foi o único candidato.
Greenberg aceitou a indicação e, consequentemente, o ALAC o
nomeou por aclamação.
Greenberg está à frente do ALAC desde 16 de outubro de 2014,
centrado em várias áreas essenciais relativas à eficácia
organizacional da comunidade At-Large. Alguns exemplos são o
Alan Greenberg terá mais um ano de
esclarecimento dos critérios de credenciamento e as
mandato como presidente do comitê
expectativas de participação das estruturas At-Large; a
consultivo At-Large.
mobilização de mais membros de At-Large para participarem da
elaboração de políticas, e o avanço da posição do ALAC na ICANN.
Em especial, Alan desempenhou uma função fundamental ao liderar o envolvimento do ALAC na transição
da supervisão das funções da IANA e no processo de melhoria da prestação de contas da ICANN. Essas
áreas de trabalho continuarão sendo prioridades do ALAC durante o próximo mandato de Greenberg.

Lançada a nova página "Mãos à obra"
consolidada
A solicitação de opiniões das partes interessadas é essencial
para o processo de participação multissetorial e é vital para o
nosso compromisso com a prestação de contas e a
transparência. Quando a comunidade pediu um modo mais fácil
para fornecer feedback em chamadas públicas, nós atendemos.
Apresentamos uma nova página da Web que consolida todos os
comentários públicos e consultas operacionais. Sugerimos que
você marque esta página como favorito e compartilhe suas
opiniões. Constantemente, buscamos formas de melhorar a
experiência do usuário. Envie um e-mail para publiccomment@icann.org e diga-nos o que pensa.

Veja os novos recursos de treinamento de
registradores!
O novo conteúdo de treinamento de registradores sobre vários
tópicos populares agora está disponível em chinês, inglês,
francês, espanhol e russo. Precisa atualizar-se sobre a política
de transferência e alterações nos procedimentos de registrantes?
Quer saber mais sobre a política de resolução uniforme de
disputas de nomes de domínio ou sobre o WHOIS? Então
acesse learn.icann.org para examinar o material e testar seu
conhecimento com questionários no idioma de sua escolha.

Agora disponível - Resultados finais da segunda
fase da pesquisa global com registrantes
Como podemos avaliar o sucesso do programa de novos
domínios genéricos de topo (gTLD)? A "Pesquisa global com
registrantes, Fase 2" é um dos estudos que desempenharão uma
função importante na avaliação do programa. A pesquisa
examina as percepções dos registrantes de nomes de domínio
sobre a confiança, a escolha e a experiência no setor atual de

nomes de domínio. Os resultados servirão como contribuição
para uma equipe de revisão da comunidade que avaliará o
programa de novos gTLDs em termos de concorrência, confiança
e escolha do consumidor. Veja o estudo.

Como as empresas usam os novos gTLDs?
Mais de 30 estudos de caso de novos gTLDs estão disponíveis agora. Cada estudo destaca o histórico de
um gTLD, o que o torna único e como ele está sendo usado. Como parte da iniciativa global da ICANN de
aumentar o conhecimento sobre os novos gTLDs, todos os registros estão convidados a formar uma
parceria conosco para elaborar estudos de caso.
Leia os estudos de caso ou, se quiser contar a história de seu novo gTLD, envie um e-mail para
gdd-communications@icann.org com "Estudo de caso  [seu gTLD]" na linha de Assunto.

Sete novos gTLDs foram delegados em setembro
Veja a lista completa.
MONSTER

WOW

DVR

FIDO

ROGERS

OBSERVER

Gilberto Lara é formado pela Universidad Don Bosco de El
Salvador em engenharia de ciências da computação e obteve o
título de mestre em gerenciamento e empreendedorismo da
Universidade Nebrija de Madri, Espanha. Ele tem quinze anos
de experiência na promoção do uso e aplicação de TCI especialmente tecnologias da Internet - nas áreas de educação,
pequenas e médias empresas, governo e sociedade civil. Lara
é fundador e diretor geral da Asociación CONEXIÓN al
Desarrollo de El Salvador, associação sem fins lucrativosque
promove o desenvolvimento técnicoem El Salvador. Também é
Gilberto Lara, diretor geral da Asociación
CONEXIÓN al Desarrollo de El Salvador fundador e diretor da divisão de El Salvador da sociedade da
Internet (ISOC). Ambas as organizações são membros da
LACRALO como estruturas At-Large da ICANN.
Lara está convencido de que a Internet, uma vez adotada pelos usuários como meio ou ferramenta, pode
contribuir para a transformação das condições de vida das pessoas. Para tanto, Lara promoveu iniciativas
de conectividade rural, programas de inclusão digital, desenvolvimento de negócios, direitos dos usuários

da Internet e fóruns de discussão sobre o uso da Internet, entre outras atividades.

Português
"Centro de Emprendimiento e Internet do Paraguai realiza treinamento sobre a Indústria do
DNS" - STARTUPi

Espanhol
"Paraguay tendrá el primer centro de negocio de internet" - La Nación
"Montevideo es sede de evento internacional sobre el rol de internet en la comunidad" AGESIC
"¿Validas DNSSEC? ¡Cambio de claves! ¡No te quedes afuera!" - ASIET Digital, September 2016

de 19 a 21 de outubro

XX Congreso Iberoamericano de
Derecho e Informática(XX Congresso
Ibero-Americano de Direito e Informação)

Salamanca, Espanha

de 24 a 26 de outubro

Edição caribenha do Roadshow LAC-I em
colaboração com o CaribNOG

Philipsburg, St. Maarten

de 3 a 9 de novembro

Reunião ICANN57

Hyderabad, Índia

