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Observação: O conteúdo deste documento é produto resultante da transcrição de um arquivo de áudio para um 
arquivo de texto. Ainda levando em conta que a transcrição é fiel ao áudio na sua maior proporção, em alguns 
casos pode estar incompleta ou inexata por falta de fidelidade do áudio, bem como pode ter sido corrigida 
gramaticalmente para melhorar a qualidade e compreensão do texto. Esta transcrição é proporcionada como 
material adicional ao arquivo de áudio, mas não deve ser considerada como registro oficial. 

 

CLAUDIA RUIZ:  Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a Teleconferência da 

LACRALO. Nós temos no canal de espanhol: Sergio Salinas Porto, 

Harold Arcos, Adrian Carballo, Jose Arce, Ricardo Holmquist, Lia 

Hernandez, Sylvia Herlein Leite e Maritza Aguero. No canal de 

inglês: Dev Anand Teelucksingh, Kerry Kerr e Bartlett Morgan. Não 

há nenhuma participação, nenhum participante nos canais de 

francês e português. Gilberto Lara e Humberto Carrasco não 

puderam participar, pedem desculpas. Nós temos a Heidi Ullrich e 

eu, Claudia Ruiz, da equipe da ICANN. Eu, Claudia, vou coordenar. 

Os interpretes hoje são David e Veronica, no canal de espanhol; 

no francês, Claire e Camila e em português, Bettina e Esperanza.  

Então, se vocês quiserem falar, por favor, digam o seu nome, não 

só para a transcrição, mas também para a interpretação. Passo a 

palavra para o Sergio. 

 

 

SERGIO SALINAS PORTO:  Vocês estão me ouvindo?  

 

 

DESCONHECIDO:   Sim. 
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SERGIO SALINAS PORTO:  Muito obrigado, Claudia. Como vocês podem ver, a minha voz não 

está boa. Eu tenho um resfriado e o Harold vai continuar. 

Agradeço toda a participação nas reuniões anteriores. Tivemos 

uma reunião com a liderança. Então, eu sei que muitos estão aqui. 

É muito positivo. Eu gostaria de começar, então, a adoção da 

agenda para a Teleconferência de hoje. Depois disso, vamos 

começar com a nossa reunião mensal. Isso é tudo que eu posso 

falar até agora. Preciso ir embora. Agradeço a participação. Passo 

a palavra para Harold. 

 

 

HAROLD ARCOS:  Vocês estão me ouvindo? Então, quanto a agenda hoje, temos um 

breve relatório, foi sobre a reunião de Marrakesh. Depois, um 

relatório do Ricardo Holmquist, que ele é membro da ALAC. 

Depois sobre a eleições regionais da LACRALO. E depois disso, um 

relatório do Grupo de Trabalho de IDN, de Grupo de 

Multilinguismo. E depois, um relatório do Grupo de Trabalho de 

Comunicações pela Lillian De Luque e assuntos gerais. Então, se 

vocês quiserem então falar algum... Então, vamos ver então para 

adotar a agenda. Se há consenso. Clauidia, você está me ouvindo? 

 

 

CLAUDIA RUIZ:   Sim, Harold. 
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HAROLD ARCOS:  Então, eu gostaria de passar a palavra para o Ricardo. Porque o 

Sergio não vai poder falar, porque está gripado. Então, Ricardo, 

você pode fazer o relatório da ICANN 65, realizado em Marrakesh. 

Então, você poderia compartilhar conosco, os seus comentários 

sobre essa reunião?  

 

 

RICARDO HOLMQUIST:  Nesse relatório, vocês tem uma visão geral das estatísticas e 

números da reunião de Marrakesh. Como vocês sabem, essa é a 

segunda reunião do ano. É um fórum de políticas e então, durante 

essa... Nós temos vários relatórios sobre essa reunião, 65% dos 

participantes eram newcomers, foram a primeira vez que 

participaram de reuniões da ICANN. Então, houve uma melhora 

na participação. Isso se deve a eficácia do programa 

implementado. Mas de 265 sessões e todas essas sessões foram 

realizadas em só quatro dias de trabalho. Como vocês sabem, é 

uma reunião mais curta. Tivemos uma grande participação 

remota a partir de aplicativos móveis ou pelo site. Então, houve 

um grande tráfego pelo IPv6. Então, uma aumento de 14%, em 

comparação a reunião de Barcelona.  

De outra perspectiva, nós precisamos levar em conta que os 

grupos de trabalhos encarregados da reunião do ATLAS3, 

encerraram as suas atividades e a nossa região teve resultados 

muito positivos, 2 membros foram selecionados para participar da 

reunião, mostrando um aumento do interesse em participar. Em 
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nível global, também se observa que há alguns membros que 

foram então, há uma outra região que participou, grande foi 

AFRALO, que é a Organização Regional da África. E além das 

atividades do Grupo de Trabalho ATLAS3, também discutimos a 

evolução do modelo de governança multissetorial. Então, essa é a 

parte do processo, que foi desenvolvido na ICANN. Então, a 

primeira reunião que foi em Kobe, nós discutimos a nova 

abordagem proposta pela ICANN, que inclui a revisão dos 

modelos de trabalho e nas funções da IANA. Depois com base nos 

estatutos, quais os desafios a serem enfrentados. A ICANN vai 

realizar revisões importantes no futuro e isso, é claro, tem que ver 

com a questão técnica. Mas ao mesmo tempo, a ICANN está 

preocupada com a resiliência e segurança da internet.  

Então, a ICANN não é participante da ETU, nem nível global. Isso 

deve ser levado em conta e nos ajuda a entender, porque a ICANN 

está se tornando global e por isso, está mudando. E está tomando 

uma nova forma e está participando do ecossistema de 

governança global da internet. Bom, com isso, eu gostaria de 

passar para outros membros da ALAC. Bom, se não houver 

nenhum comentário dos colegas na região. Há algum comentário? 

Algum participante que gostaria de acrescentar algo a este 

comentário? Por que se não houver perguntas ou comentários, eu 

vou passar a palavra para o Ricardo Holmquist. Ricardo, se vocês 

estiver pronto, então você pode falar. 
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RICARDO HOLMQUIST:  Por favor, gostaria que colocassem a apresentação na tela. Bom, 

tudo bem. Os membros do grupo de trabalho ainda estão 

trabalhando na implementação das recomendações do grupo de 

revisão. Isso é parte das atividades, que serão publicadas no 

primeiro relatório, foi publicado em 20 de Junho, se eu não estou 

enganado. E o próximo deve estar pronto em 31 de [inaudível], de 

acordo há alguns projetos que deverão ser completados e alguns 

itens, que vão levar mais tempo. Mas o grupo está trabalhando 

em todos os tópicos identificados.  

Próximo slide. Muito obrigado, Harold. Quanto ao Grupo de 

Trabalho de Políticas Consolidadas do At-Large, é um grupo do 

CWG. Esse grupo, dentro do ALAC, que trabalha sobre políticas e 

o trabalho desse grupo é ser um canal de comunicação entre os 

usuários e outros grupos de trabalho. Tem duas reuniões por 

semana e isso é muito importante, que os membros das RALOs 

participem desse grupo e o CWG. Nós temos o nosso próprio 

grupo de trabalho. E esse grupo está discutindo vários temas e o 

líder desse grupo de trabalho, ele atua como um canal de 

comunicação entre a LACRALO e o que está sendo discutido no 

CWG. Eu vou postar aqui no chat, um link para vocês saberem 

mais sobre esse grupo de trabalho.  

Um das coisas mais importantes para ser levada em conta é se são 

os pontos de discussão, que foram elaborados durante a reunião 

de Kobe e foram, então é importante serem discutidos no ALAC. 
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Então, o grupo de trabalho então, definiu qual é a posição da 

ALAC, em relação a esses temas. Esse grupo de trabalho está 

discutindo esses pontos, definindo a posição sobre esses cinco 

tópicos e eu queria mencionar isso, porque isso é importante para 

a ALAC e para a região, especialmente para  LACRALO. Nesses 

cinco pontos temos a posição sobre os procedimentos para novos 

gTLDs e como as regiões sub-atendidas, como devem ser geridas 

nesse sentido. Também discutidos os nomes geográficos. E na 

próxima reunião do grupo de trabalho, vamos tratar esses tópicos 

e não temos uma única posição em nome do ALAC sobre nomes 

geográficos e outros tópicos. Devemos discutir esse tópico e 

analisar os diferentes pontos de vista. Temos perspectivas 

comerciais, governamentais e portanto, é necessário conversar e 

também devemos ver onde nós - como comunidade, ALAC e 

LACRALO - onde que nós estamos e também os procedimentos. A 

ICANN tem aproximadamente US$ 250 milhões, 

aproximadamente. E estamos já falando o que fazer com esse 

dinheiro, isso a respeito dos leilões. Esse dinheiro foi utilizado na 

transição da IANA e uma parte desse dinheiro, vai ser utilizado 

para outras atividades. Mas ainda há um dinheiro remanescente, 

devemos falar sobre o que fazer com esse dinheiro e também 

temos a discussão sobre EPDP, que é um assunto muito 

importante. Porque é preciso que estejamos informados sobre 

essa questão. Também há debates sobre o modelo multissetorial. 

A ICANN está conversando sobre essa questão para fazer com que 
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esse modelo multissetorial possa continuar evoluindo. E com o 

tempo, sabemos que haverá várias revisões organizacionais, que 

no passado eram feitas a cada três ou quatro anos. Mas isso não 

basta. Temos tido alguns problemas, porque não há tempo 

suficiente para completar as revisões. Elas demoram muito tempo 

aqui na comunidade. Por outra parte a ICANN tem alguns 

problemas também, nesse sentido.  

E outro tópico de discussão tem a ver com os novos 

identificadores, que é uma questão muito importante, é o DNS 

sobre HTTPS e sobre HTPS. Se vocês não sabem o que isso 

significa, por favor, perguntem. Essa é uma questão de segurança, 

que deve ser resolvida. Porque sob a perspectiva da comunidade, 

há alguns aspectos que são importantes a levar em conta. Então, 

essa é uma questão muito útil de ser levada em conta, em termos 

de segurança. Porque poderíamos ter problemas com companhias 

ou com os governos.  

E agora, eu vou mostrar aqui algo que tem a ver com a reunião 

primeira de At-Large [inaudível] tem dois grupos de trabalho, que 

estão funcionando. Um deles é de treinamento e o outro é para 

elaborar uma agenda. Temos trabalhado no treinamento também 

com um programa de liderança. Mas acredito que, como região, 

devemos continuar avançando e decidir o que nós queremos fazer 

como região. O que é que nós queremos? O que pretendemos, o 

At-Large? E também, discutir sobre como devemos representar os 

usuários finais. É uma questão muito importante. Aqui temos 
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alguns ecomentários, que estão sendo discutidos. Aqui temos a 

apresentação na tela. Estou ouvindo alguém falando. O microfone 

não foi silenciado. Mas o que temos aqui na tela, além dos tópicos 

que foram mencionados, também temos a questão da evolução 

da governança do Sistema de Servidores Raiz. Essa é uma questão 

muito importante, tem um impacto no Sistema de Servidores 

Raiz, que até o presente eram utilizados de forma espontânea. 

Mas eu vou comentar uma coisa, eu não quero que vocês levem a 

mal, essa é uma comunidade que quando a internet foi criada e 

evoluiu e foram criadas fórmulas, que foram comunicadas. Então, 

foi feito um [inaudível]. Os servidores raiz deveriam mantidos por 

instituições locais. As propostas dos diferentes grupos de 

servidores raiz, 18 servidores raiz geridos pela ICANN com as 

consequências, que isso poderia ter sobre os domínios e sobre os 

servidores raiz. E também, implicações ou consequências 

possíveis, a partir da criação de um sistema de servidores raiz, que 

não deveriam ser mantidos pelas instituições. Mas que deveriam 

fazer parte da ICANN, contemplado no orçamento da ICANN, ser 

controlado pela ICANN. E é importante que todos, por consenso 

saibamos o que é e conheçamos os comentários públicos, o que 

eles dizem e devemos estudá-los rapidamente. Apenas temos um 

mês para ler esses comentários públicos e é isso só, que eu queria 

mencionar, por enquanto. E se não houver... se houver perguntas, 

claro, eu vou ficar aqui a disposição. Não vejo nenhuma mão 

levantada.  
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CLAUDIA RUIZ:   Sim, acho que Harold estava no silêncio. Agora pode falar. 

 

 

HAROLD ARCOS:  Primeiro, quero agradecer o Ricardo pelo relatório, as perguntas e 

respostas. O momento de perguntas e respostas, fica aberto 

agora. Ricardo pode, fica à disposição nesta ligação. Temos 

perguntas que podem ser feitas na sala de bate-papo. Há um link 

para o espaço de trabalho, como disse o Ricardo, e com o diretor 

que é o Carlos Gutierrez. É o grupo que vai ser mais envolvido 

nessa questão. Adrian Carballo fez um excelente trabalho e é 

importante, que a [inaudível] saiba, que é esse processo está 

aberto. Eu vejo alguém que pediu a palavra. Alejandro Pisante. 

Pode perguntar, Alejandro. 

 

 

ALEJANDRO PISANTE:  Espero que possam me ouvir. Muito obrigado por essa 

apresentação. Excelente. É um progresso muito importante. E 

quanto a última parte da evolução da governança do sistemas de 

servidores raiz, eu gostaria de comentar alguma coisa. Como disse 

o Ricardo Holmquist, essa é uma questão histórica importante, 

especialmente, para a questão da excelência, estabilidade e 

segurança do sistema. E essa é uma questão muito importante, 

porque temos diferentes grupos, que estão gerindo os diferentes 
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servidores raiz e que tem interesse comercial. E inclusive, com 

custos, inclusive para [inaudível]. Tem mais custos, que 

benefícios. O fato de operar um servidor raiz, a operação, talvez, 

mais sólida. Temos novos sites na América Latina, com cópias nos 

servidores raiz. E a ICANN também está ocupando-se de detectar 

os servidores L. Esses são servidores, que já estavam operando e 

porque já vimos esta estrutura de telecomunicações sólida para 

fazer essa tarefa. E portanto, a nossa organização deveria 

contatar especialmente organizações de cada país, como o ISP e 

outros. E seria apropriado, que o ccTLD coletem informação sobre 

os progressos dessa evolução para realmente, adotar uma posição 

mais sólida do lado da LACRALO, para resolver conflitos entre as 

posições mais formais, como os donos dos servidores. E também, 

por outra parte, a resistência dos operadores atuais, que 

preferem lidar com as pessoas mais formais. E outra questão 

técnica, que está relacionada com a tecnologia DNS e com outras 

questões, tem a ver com a diversidade, a solidez do sistema, a 

diversidade dos sistemas operacionais oferecidos pelos diferentes 

operadores atualmente. Muito obrigado. 

 

 

RICARDO HOLMQUIST:  Seu conhecimento, realmente, é bem superior aquilo que nós 

poderíamos mencionar aqui. E muito obrigado. 
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HAROLD ARCOS:  Mais alguma pergunta ou comentário na região? Não? Então, se 

vocês tiverem depois alguma pergunta poderão enviá-la na lista 

de e-mail. Obrigado, Ricardo. Vamos para o próximo, então, item 

da agenda. Acho que o Alejandro ainda está com a mão 

levantada. Há alguma pergunta, Alejandro?  

 

 

ALEJANDRO PISANTE:   Não. 

 

 

HAROLD ARCOS:  Muito obrigado, Alejandro. E no grupo multilíngue, vocês estão 

trabalhando com a Sylvia Herlein. Gostaríamos muito de 

agradecer a vocês, porque é muito importante conhecer a sua 

experiência, como um dos líderes da região. E vamos então, para 

o próximo item, que é o número seis, que são as eleições 

regionais para 2019. Uma vez que o Estágio 2 estiver completo 

para as eleições e uma vez que as pessoas indicadas forem 

selecionadas, vamos ter que comprometer-nos para obter a 

participação dos vice-presidente e secretários.  

Semana passada, tivemos reuniões em que tratamos esses 

estágios e tivemos uma convocação para participar de um grupo 

de trabalho, em que vamos criar e para determinar os novos 

procedimentos. E quando tivermos a ICANN, a última ICANN, as 

pessoas da reunião participaram dessas reuniões e começamos 

um processo de maior envolvimento, mais aprendizagem e como 
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região. Vamos poder ter um período de transição, que já, como já 

manifestado muitos Wikis, mensagens, termos mais continuidade, 

mais organização no nosso trabalho. Todos somos voluntários, eu 

sei. Temos uma visão, que é muito claro, de participação. E 

queremos melhorar a presença dos usuários finais no modelo 

multissetorial. E isso não pode acontecer, se nós não 

progredirmos, não nos envolvermos mais e não nos apropriamos 

desses assuntos, participando mais, estando mais engajados. E 

também, além da criação desse procedimento, temos um grupo 

de governança, que já está trabalhando nessa questão e com os 

resultados, que estarão prontos na reunião em Montreal em que 

as posições serão ativadas. Se voc6es tiverem algum comentário, 

preocupação ou perguntas sobre esse processo, podem levantar a 

mão. Aqui na sala de bate-papo.  

E esse balanço positivo, que foi alcançado, depois de todo esse 

processo. Durante, antes e depois do processo de mediação é 

muito importante. Então, se alguém tem alguma pergunta ou 

comentário, por favor, utilizem o chat. Não vejo nenhuma mão 

levantada. Portanto, vamos passar para o próximo item. Temos 

aqui o Alberto Soto. Bem-vindo. Temos agora, o relatório de Sylvia 

Herlein, quem vai falar sobre o Grupo de Trabalho de 

Multilínguismo. 
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SYLVIA HERLEIN LEITE:  Bom dia ou boa noite a todos. Eu ainda estou ouvindo um eco. 

Espero que vocês estejam me ouvindo bem. 

 

 

HAROLD ARCOS:  Eu posso ouvi-la muito bem. A sua linha está aberta. Alguém está 

com o microfone aberto? Vou pedir que todos coloquem no 

silencioso. 

 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE:  Muito obrigada, Harold. Eu gostaria de fazer o upload aqui da 

nossa página Wiki, para que vocês possam acompanhar o que nós 

fazemos. Eu estou muito satisfeito com o desenvolvimento e 

participação do grupo de trabalho. E recebemos perguntas de 

outros membros de outras comunidades sobre o nosso grupo. 

Nós estamos prontos para começar a trabalhar e há várias 

questões a serem discutidas. Então, o início do nosso trabalho 

será o Estágio número 1, que vai encerrar hoje, que é ampliar o 

número de pessoas, que era... nós temos 16 membros de 11 

países. Eu fico muito satisfeita, que os países e pessoas estejam 

querendo se envolver. Então, o último estágio será encerrado 

hoje. Gostaria de convidá-los, até hoje às 23:00h, vocês podem se 

inscrever. Quanto o multilinguismo do IDN, temos um trabalho 

interessante. Estamos aprendendo muito com essa pesquisa. 

Como o Harold disse, queremos que pessoas como o Alejandro 

Pisante, que sabe muito disso. E está explicando muitos dos 
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temas, que não conhecíamos e conhecíamos pouco. E Alejandro 

contribuiu muito. E eu gostaria de agradecer muito, pelo tempo 

que ele tem investido no nosso trabalho.  

Quanto ao Estágio número 2, que nós precisamos diferenciar 

variantes de língua, alfabetos e número de caracteres digitais. 

Quando a língua inclui caracteres que não são latinos, se já forem 

codificados em unicode. E a partir daí, nós podemos começar a 

trabalhar. Então, na parte 1, estamos coletando informações para 

determinar o nome de idiomas e muito idiomas são orais. Nós 

precisamos determinar, qual é o número de pessoas, que utilizam 

esse idioma. Precisamos saber qual é a sua escrita. E como vocês 

sabem, o IDN está ligado a linguagem. E eu, como professora de 

idiomas, eu sei que isso é muito importante. Essa é uma questão 

que é muito importante para mim, mas não só para mim, mas 

para outros que são professores universitários nesse grupo. De 

acordo com as sugestões do Alejandro, nós também levamos em 

conta, as populações imigrantes, que os imigrantes não estão na 

sua comunidade, não estão... ou numa comunidade rural ou 

mesmo no exterior. Então, nós temos que ter a forma de coletar 

informações, para os que queiram saber mais sobre a região. Nós 

encontramos um atlas de comunidades indígenas e uma 

associação interdisciplinar e a associação espanhola de 

cooperação. Isso foi de 2001. Há outras associações, que 

pesquisam o alfabeto, as suas variantes, diferentes línguas temos 
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recebido muitas contribuições. E isso será atualizado na página 

Wiki, porque é um material maravilhoso.  

Um ponto importante, que nós descobrimos, que há um grupo 

dentro da ICANN, que é um painel de geração de escrita latina. 

Esse grupo é da ICANN e criaram uma lista de 55 línguas, que 

incluem as baseadas em latim. E essa lista é de 2017. Foi criada 

pelos funcionários da ICANN com base no DNS. Nós fizemos 

contatos com pessoas desse grupo de trabalho e estamos 

convidando pessoas deste painel, participar do grupo de trabalho. 

A nossa ideia, do grupo de trabalho, é ver um segundo estágio e 

nesse segundo estágio, queremos enfocar os temas de 

internacionalização. É claro que temos que levar em conta ccTLDs. 

Isso seria um segundo estágio. Nós estamos ainda trabalhando no 

primeiro estágio. Nós queremos começar até 15 de Agosto.  

Quanto ao terceiro estágio, eu já sei que estou ficando sem 

tempo. Mas quanto a aceitação universal, como eu falei no e-mail 

anterior, estamos trabalhando com Mark, que é um dos 

embaixadores que representa esse tema na ICANN. Nós vamos 

realizar a primeira teleconferência na sexta-feira. E vamos repetir 

o que nós fizemos no Brasil com os 50 sites mais importantes para 

ver como é que está funcionando a aceitação universal. Então, o 

Mark vai liderar esse trabalho para ver como os membros de 

grupos de trabalho podem contribuir para o estudo da aceitação 

universal. A ideia, como eu disse, é repetir o estudo que foi 

realizado no Brasil há algum tempo. Eu gostaria de repetir que se 
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vocês estiverem interessados nesse tema, entrem em contato 

com o Harold. Muito obrigada pela atenção. 

 

 

HAROLD ARCOS:  Muito obrigado, Sylvia. Obrigado pelo seu comentário. Como eu 

disse antes, é muito importante que a participação seja 

aumentado nesse grupo. Não só em termos de número de 

pessoas, mas do número de tópicos abordados. Então, quero ver 

se há alguma pergunta ou comentário? Maritza. Sylvia, você  pode 

confirmar se a Maritza está na teleconferência. Ela pediu para 

falar. 

 

 

CLAUDIA RUIZ:   Sim, ela estava na teleconferência. Mas a sua linha caiu. 

 

 

HAROLD ARCOS:  Tudo bem. Então, eu sei que esse é um tema muito importante e 

isso deve ser visto junto com os funcionários da ICANN. Porque 

nós precisamos fazer a conexão com o aplicativo móvel. Então, a 

equipe técnica e o staff. Então, eu coloco os participantes no 

mudo para não haver interferência e só a participação pelo chat. 

A Maritza escreveu aqui no chat, que ela tentou falar, mas não 

conseguiu. Bom, como não há outras perguntas ou comentários. 

Eu agradeço, Sylvia, a sua participação, comentários. E gostaria 
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então, de passar a palavra para a Lilian. Então, se você está aqui, 

por favor, pode falar. 

 

 

LILIAN DE LUQUE:   Olá, Harold. Vocês podem me ouvir? 

 

 

HAROLD ARCOS:   Sim, pode continuar. 

 

 

LILIAN DE LUQUE:  Bom, boa tarde, boa noite a todos. Eu gostaria de compartilhar 

algumas informações com vocês, quanto as atividades do grupo 

de trabalho. Há algumas atividades, cujo o objetivo é aumentar a 

participação dos membros do grupo de trabalho. Nós temos o 

apoio do Secretariado da LACRALO. Então, nós vamos pedir então, 

para adiar a nossa reunião e vamos então, pela lista de e-mails, 

convidar outros a participarem. Esse é um grupo de trabalho 

intercomunitário. Eu gostaria de estender esse convite para a 

participação de membros de outros grupos de trabalho. E se 

vocês quiserem, nós podemos ajudá-los.  

Por outro lado, eu gostaria de dizer que gostaríamos de enviar e-

mails para as ALSs, que gostaríamos que relatassem atividades 

que estão sendo realizadas nos seus países, eventos relacionados 

a governança da internet, que são eventos importantes para nós. 

A ideia é criar um senso de pertencimento, de unidade entre as 
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ALSs da região e usuários finais. Então, precisamos utilizar esse 

grupo de trabalho e melhorar as relações com as ALSs. Eu gostaria 

então, de repetir que vou enviar e-mails. 

Em primeiro lugar, será um e-mail com informações sobre o 

trabalho realizado pelo Glenn, que é um relatório com 

informações sobre a reunião de Marrakesh. Há muitas 

informações sobre as atividades na região. Então, a LACRALO / 

ICANN, as nossas ALSs podem compartilhar informações 

importantes através dessa conta. Há um outro subgrupo com 

mais participantes no grupo de Whatsapp também, temos um 

grupo no Facebook com novos participantes. E eu gostaria de 

compartilhar esse link com vocês. Então, eu vou compartilhar aqui 

a conta do Twitter da LACRALO. E agora, [inaudível] informações 

do Facebook. E também, eu gostaria de mostrar alguma coisa que 

é muito importante para a região e eu preciso do seu apoio e 

colaboração. Então, também, eu vou checar, estou buscando as 

informações, fique comigo.  

Carlos Leal pergunta se temos um grupo de Facebook. Sim, temos, 

que foi criado em 2009. E há sim, informação relevante, que eu 

quero compartilhar com vocês. E é essa que eu vou mencionar 

agora. Todos, por favor, esperem um pouco, porque estou 

buscando ainda, essas informações. Eu tenho um probleminha 

com o meu computador, mas eu já ache, sim. Temos um projeto. 

Temos um projeto de capacitação para a região da América Latina 

e Caribe, que vai ser coberto pelo pessoal do At-Large. Obrigado, 
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Harold, por esse processo tão importante. E também, estamos 

trabalhando com a Siranush [inaudível], que compartilha algumas 

informações e vamos replicar esses procedimentos na LACRALO. 

Esse é um projeto que nós temos no grupo de trabalho. E antes 

do início do próximo programa, na próxima reunião da ICANN, 

vamos ter um webinar. Esse webinar vai estar destinado a jovens 

entre 18 e 30 anos e também, a pessoas de grupos minoritários, 

indígenas. E a ideia é oferecer, fornecer informações a esses 

grupos. E queremos preparar o pessoal das comunidades para 

poder participar das reuniões da ICANN. São pessoas que 

conhecem pouco, sabem pouco da ICANN, não tem muita ideia 

dos programas da ICANN e nem da LACRALO. A ideia é treiná-los 

para que sejam membros e também, host de diferentes reuniões. 

Em Março de 2020, vamos ter uma reunião, também em 2021. 

Portanto. vamos treinar esse pessoal. Temos algumas pessoas, 

que estão apoiando esse projeto. Precisamos de novo sangue na 

região. E portanto, esse é um projeto de  capacitação, como eu 

disse antes, que vai ser elaborado na América Latina e no Caribe, 

com diferentes apresentadores, como Harold Arcos, Sergio, eu. 

Também teremos oradores, que vão falar sobre diversidade e 

também, alguns membros da equipe da ICANN. E vamos ter 

sessões entre 60 e 90 minutos para apresentar a ICANN, 

apresentar a LACRALO, os programas de fellowship. Também, 

vamos fornecer informações sobre a reunião da ICANN em 

Cancun e vamos compartilhar algumas experiência. E a ideia é 
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obter feedback. E depois, eu vou circular informações sobre datas, 

horários e se vocês quiserem participar do projeto, sejam bem-

vindos. Precisamos de participação de membros do México, da 

Bolívia. E a participação dos representantes da Academia, temos 

só uma pessoa do Panamá. Está muito interessada em participar. 

Também precisamos de pessoal do Caribe. Esse é então, um 

convite para que os membros do Caribe, participem. Dev, Carlton, 

[inaudível], que por favor, apoiem essa iniciativa. Portanto, é essa 

informação que eu queria compartilhar com vocês e estou aqui à 

disposição para responder perguntas e também ouvir os seus 

comentários. Muito obrigada.  

 

 

HAROLD ARCOS:  Muito obrigado, Lilian. O que você disse é muito importante. Eu, 

especialmente, é o fato de que cada ALS vai contatar cada uma 

das organizações para coordenar tudo isso. E também, utilizar as 

redes sociais para melhorar as mensagens e contatar a maior 

quantidade possível de pessoas nessa região. E também, esse 

projeto de informar a região, que você mencionou que está 

passando por uma etapa de consolidação, estágio de revisão. E eu 

tenho certeza de que a Lilian vai fornecer mais informações, mais 

orientações  na reunião do grupo de trabalho. E aqueles que 

quiserem participar da reunião, há uma convocação que já está 

aberta e gostaríamos de incluir toda a região. E devemos lembrar, 

que temos um grupo de líderes pioneiros e que o alvo é educar o 
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pessoal na ICANN. E o [inaudível] vai ser muito útil, 

especialmente, para jovens, que só agora que estão começando a 

conhecer o ecossistema. Eu não sei se há perguntas. Não vejo 

nenhuma mão levantada. Eu acho que já estamos acabando a 

sessão. Eu aqui, não tenho mais dados sobre esse webinar, mas 

na próxima chamada, vou mencionar o webinar. Será uma 

reunião, que vai ser em Agosto, em que vamos ter o webinar, 

também, com a reunião da LACRALO, a reunião mensal. E muito 

obrigado. Não sei se há comentários ou mãos levantadas. E se não 

houver nenhuma, vamos encerrar a reunião. E lembrem-se que 

temos a lista de e-mail para continuar trabalhando com os 

desafios, que temos pela frente. O ALAC precisa da participação 

do grupo de trabalho. E bom, então, vamos encerrar essa sessão. 

Muito obrigado pela participação e boa noite. Muito obrigado e 

boa noite, de novo. Obrigado. 

 

 

 

[FIM DA TRANSCRIÇÃO] 


