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Observação: O conteúdo deste documento é produto resultante da transcrição de um arquivo de áudio para um 
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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:  Boa tarde a todos. Bem-vindos a Teleconferência Mensal LACRALO. 

Segunda-feira, 18 de Novembro. E hoje temos Sergio Salinas Porto, 

Harold Arcos, Carlos Raul Gutierrez, Laura Margolis, Adrian Carballo, 

Lilian Ivette De Luque, Sylvia Herlein Leite, Leon Sanchez, Lito Ibarra, 

Alberto Soto e Gilberto Lara. Também, temos Omar Kerry Kerr.  

E temos Heidi Ullrich, Silvia Vivanco e eu, Claudia Ruiz, como pessoal de 

suporte. Os intérpretes são em espanhol, Paula e a Marina; em 

português, Bettina e Esperanza; e Claire e Jacques em francês. Antes de 

começarmos, eu gostaria de lembrar que digam seus nomes antes de 

falar. Isto é para a transcrição e também, para que os intérpretes os 

identifiquem no canal correto de idioma. Fala, Sergio. 

 

 

SERGIO SALINAS PORTO:  Muito obrigado, Claudia. Boa tarde para todos. Essa é a primeira 

reunião depois da reunião presencial de Montreal. E é muito bom ver 

aqui, ter aqui essa teleconferência com colegas com quem 

compartilhamos a reunião. E eu quero aqui, cumprimentar aqui, nosso 

antigo membro, que agora faz parte da Diretoria da ICANN.  

Essa reunião vai ser de uma hora. Às vezes, temos reuniões de uma hora 

e meia, outras de uma hora. Essa aqui é de uma hora. Mas a próxima vai 

ser de 90 minutos. Vocês deverão levar isso em conta, porque na 

próxima teleconferência, teremos um webinar. Temos aqui, esse 

cronograma que tem muita coisa. Então, passo o microfone para Harold 

para aprovar a agenda. Harold. 
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HAROLD ARCOS:  Obrigado, Sergio. Sim. Nossa agenda de hoje tem tido uma mudança. Há 

membro do ALAC, que não pode vir, tinha outros compromissos. E em 

lugar dele, temos um novo membro do ALAC, que é a Silvia Herlein, 

quem vai fazer os próximos comentários, como membro do ALAC, como 

a Diretora do Grupo de Multilinguíssimo do IDN. 

Depois, teremos um relatório do Grupo de Treinamento, o GT de 

Capacitação. É o Adrian Carballo, quem vai falar. E também Lilian De 

Luque, quem vai apresentar o relatório em nome do Grupo de 

Comunicações. E depois comentários sobre tópicos da GNSO pelo Carlos 

Raul Gutierrez. E depois, teremos a liderança amplificada da Diretoria 

para o futuro. E quem vai falar é Sergio Salinas. 

Como é a tradição, no último item e vocês podem introduzir diferentes 

assuntos de interesse, levantando a mão ou adicionando no chat. Agora, 

eu estou verificando aqui o chat. E gostaria de saber se alguém quer 

adicionar algum item na pauta. E se não for assim, adotamos a agenda 

formalmente. Muito obrigado. 

 

 

SERGIO SALINAS PORTO:  Obrigado, Harold. A primeira participante é a Silvia Herlein. Essa é nova 

membra formal do ALAC. A primeira vez, que nessa capacidade, ela 

participa da reunião. Gostaria que ela fizesse algum comentário sobre 

as ações do ALAC. 

 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE:  Espero que possam me ouvir. Muito obrigada. E sim, de fato, agora, 

oficialmente eu sou uma nova membra do ALAC. Estou muito contente, 

muito interessada, muito feliz por essa nova posição. E eu tive a honra 
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de ter essa posição há 10 anos, em 2009. E sempre é bom voltar com 

muito entusiasmo, depois das reuniões presenciais.  

E eu gostaria de agradecer a vocês por ter me recebido de novo, pelo 

tratamento, Sergio, os membros, do pessoal de suporte, outros e todos 

os meus colegas com quem eu me encontrei em Montreal. Cada vez que 

voltamos de uma reunião, temos um entusiasmo renovado.  

A reunião de Montreal foi muito interessante. Eu, particularmente, 

estive muito interessada em alguns assuntos, mas do que em outros. E 

realmente, gostei muito de ver que a ICANN tem ganhado muita 

importância no contexto político e geopolítico nos diferentes grupos. 

Por exemplo, os governos, como o GAC. E a geopolítica é um assunto de 

um grande interesse para mim. Gosto muito de geopolítica. Gosto 

muito de ver como a ICANN estava usando a orientação da ICANN e a 

sua importância. Por exemplo, numa das reuniões, eu vi que o Reino 

Unido estava considerando adotar as regulações sobre o tráfego e como 

os países estão reagindo as políticas dos Estados Unidos, quanto a 

guerra na internet. Mas não é isso o que eu queria mencionar aqui. Mas 

sim, que eu gostei da ICANN. Muito contente.  

E o que nós dizemos nessa reunião 66 da ICANN em Montreal, em que 

tivemos a nossa reunião ALTLAS III, que foi muito interessante também. 

E foi muito legal encontrar membros de outras RALOs. Embora, nem 

todos os representantes estivessem presentes. Mas foi muito bom, foi 

diferente de outras cúpulas. Mas mesmo assim... E eu quero mencionar, 

que também, eu participei das ATLAS I e II, que esteve mais focadas nas 

políticas. Mas houve uma apresentação muito interessante sobre a 

liderança. E os membros do ALAC não participaram plenamente, mas 

mesmo assim, conseguimos fazer trocas com os diferentes membros.  
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E aprendemos muito e conseguimos estabelecer vínculos. E nem todos 

serão novos nessa reunião. Mas isso, mesmo assim, constituiu e formou 

novos laços para podermos trabalhar juntos de forma mais ativa e 

proativa. Portanto, eu gostaria de destacar que a reunião ATLAS III teve 

um desfecho muito positivo com resultados excelentes.  

E quanto a função dos membros do ALAC e eu, particularmente, eu 

gostaria de mencionar o que aconteceu e também, receber as suas 

opiniões sobre como eu me expressei e como votei. E meu 

compromisso vai ser mantê-los informados sobretudo o que a ICANN 

estiver fazendo para que a ICANN possa agir em defesa do posição dos 

usuários. Há muitos tópicos, que estão para comentário público. Eu vou 

precisar de sua ajuda. Não me deixem sozinha, então, eu peço, por 

favor. E se não tiverem perguntas, eu vou aqui, informar sobre as ações 

do Grupo sobre IDNs e Multilinguíssimo. Não há perguntas aqui no chat.  

 

 

SERGIO SALINAS PORTO:  Não vejo nenhuma mão levantada no Painel do Zoom. Não há perguntas 

no chat, pelo que eu estou observando. Está o Dev, que está dizendo 

que está só no modo áudio. Portanto, Silvia, pode continuar. 

 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE:  Muito bem. Vamos falar, então, sobre o Grupo de Trabalho de 

Multilinguíssimo e IDNs. Eu participei de diferentes reuniões e foram 

muito interessantes. Estou muito satisfeita com o andamento e 

especialmente, quanto aos IDNs. Para aqueles que têm seguido a nossa 

página Wiki, provavelmente, têm observado e que eu e o Sergio Salinas 

Porto tivemos uma reunião informal com o Ignacio Estrada, que é 

Presidente do LACTLD, do TLD LAC e apresentamos e enviamos a ele. 
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Apresentamos as nossas necessidades, o que encontramos no nosso 

grupo de trabalho. Porque o LACTLD estava aceitando o uso da letra N 

do espanhol e outros, não.  

 

 

SERGIO SALINAS PORTO:  Ignacio não é o Presidente do LACTLD. A sua posição é simplesmente ser 

representante. E Andrés Piazza, nessa posição do que o Andrés Piazza 

tinha. 

 

 

ADRIAN CARBALLO:   Acho que era Gerente Geral. 

 

 

SERGIO SALINAS PORTO:  Sim. Acho que... Só para dar um pouco de contexto. 

 

 

SYLVIA HERLEIN LEITE:  Bem, então, decidimos falar com eles. Enquanto uns aceitavam a N do 

espanhol e outros, não. Conduzimos, então, fizemos uma pesquisa no 

nosso grupo. Começamos a trabalhar, a discutir sobre esse tópico com 

os TLDs. Esse é um processo e um projeto em andamento, que só teve 

que começar. E estamos muito contentes. Porque isso poderia 

beneficiar os usuários finais. É um projeto, então, atual, quanto aos 

IDNs. 

Quanto a aceitação universal e seu grupo de trabalho, tive a 

oportunidade de ser convidada por Lilian De Luque para participar de 

uma reunião de um subgrupo sobre a aceitação universal, que estão 

trabalhando em iniciativas locais. Para aqueles que visitaram a nossa 

Wiki Page, realmente, saibam que teremos a primeira iniciativa local do 
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ALAC, aproximadamente. Gostaria de convidá-los e estou muito 

contente de ver, que nesta parte do mundo, há pessoas interessadas na 

aceitação universal. Estávamos um pouco com medo de que não 

levantasse nenhum interesse. Mas reforçamos esse assunto e nos 

grupos, há muito interesse nele.  

Estamos trabalhando na LACRALO sobre essa questão da aceitação 

universal no sentido de fazer uma pesquisa parecida com a pesquisa 

feita no Brasil, para verificar cada um daqueles que tem um uso mais 

prevalente e ver se realmente tem utilidade na região. E isso é 

importante, porque decidimos dividir isso em subgrupos. Não vou 

entrar aqui em minúcias e mencionar detalhes, porque essa informação 

está na nossa página Wiki. Se estiverem interessados, poderão consultá-

la.  

E por último, gostaria de mencionar que aproveitei a oportunidade para 

agradecer ao Mark Datysgeld, que é o embaixador de aceitação 

universal. Agradecer a ele pela assistência, pelo webinar que ele 

organizou para a LACRALO. Portanto, eu agradeci a ele pelo suporte. E 

também, mencionamos que tudo isso era o que estávamos fazendo na 

LACRALO. Mas que também, gostaríamos de levar isso para outras 

RALOs, como um projeto piloto. E isso para todo o ALAC. E eles, 

realmente, estão com boa intenção de ajudar-nos. Portanto, estamos 

em bons termos, estamos muito satisfeitos, ambos os lados.  

E nesta reunião especial, eu consegui ver todas as atividades e não só 

aquelas relacionadas com o nosso projeto, mas também, outras 

iniciativas locais fora do ALAC. Por exemplo, há iniciativas locais na 

Índia, na Rússia, na África, em muitos países. E eu aproveitei várias 

dessas ideias para ver como eles estão implementando essas áreas, 

para aproximá-las da comunidade técnica. 
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E eu tenho uma notícia muito importante, quanto a questão técnica. O 

Grupo de Aceitação Universal está por oferecer um curso técnico para 

aqueles que quiserem ser embaixadores de aceitação universal. E isso 

vai começar em Fevereiro do ano que vem. É grátis, tudo isso. E será em 

inglês, mas já estamos conversando para ver se algum dos nossos 

intérpretes pode participar do curso. E teremos as versões em espanhol, 

em francês esse curso. Estamos muito interessados.  

Portanto, eu quero aproveitar esse momento para convidar aqueles de 

vocês que têm algum conhecimento técnico. Aqui, eu não vou 

mencionar quais são as competências requeridas. Já mandei um e-mail. 

Mas aqueles que quiserem ser membros desse Grupo de Trabalho de 

Aceitação Universal, novamente, gostaria de convidá-los. Então, aqueles 

que  estiverem interessados, podem participar deste curso, que vai ser 

muito interessante. E muito obrigada por sua atenção. 

 

 

SERGIO SALINAS PORTO:  Muito obrigado, Silvia. Foi um relatório bastante preciso e completo. Eu 

acho que agora é a vez do Adrian Carballo. Eu não sei se ele está aqui.  

 

 

ADRIAN CARBALLO:   Sim. Eu vou estar aqui hoje e no dia 25.  

 

 

SERGIO SALINAS PORTO:  Pode falar, Adrian. 

 

 

ADRIAN CARBALLO:  Muito obrigado pelo apoio, que nós recebemos. Foi uma experiência 

muito positiva. Eu acho que como equipe, tivemos uma interação 
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bastante forte com todas as RALOs. Foi uma experiência enriquecedora. 

Eu gostaria de agradecer toda equipe, aos funcionários da ICANN, a 

todos.  

Nós, como grupo de trabalho e de capacitação, listamos todos os 

tópicos, que vamos abordar. Focados, então, nas ALSs e em webinar. 

Em relação ao ATLAS III, falamos da necessidade de promover a 

Academia da ICANN e temos tentado encontrar informações sobre a 

ICANN ou na ICANN. Não foi fácil encontrar informações sobre isso, em 

especial. Mas estamos coletando informações e serão traduzidas para o 

espanhol, assim que possível.  

Quanto ao webinar, nas próximas semanas, espero poder, então, dar 

um retorno para vocês. Com a lista mais detalhada dos tópicos, que 

poderiam ser abordados nos webinars. Nós ainda não conseguimos 

estabelecer as datas do webinar. Estamos trabalhando, então, com o 

calendário. E vamos continuar a trabalhar nisso.  

No início, houve alguns problemas pessoais e eu não pude dedicar todo 

o tempo, que eu desejava a isso. Vamos continuar a trabalhar. E espero 

que na próxima teleconferência, possa mostrar um plano mais completo 

com prazos. E isso seria, o que eu teria a dizer. Muito obrigado. 

 

 

SERGIO SALINAS PORTO:  Muito obrigado, Adrian. Como eu disse para a Silvia, você foi bastante 

preciso e conciso no seu relatório. Não sei se há alguma pergunta para 

os participantes ou dos participantes. Perdão. Bem, como ninguém 

levantou a mão. Então, agora, eu vou passar a palavra para nossa amiga, 

Lilian De Luque. Lilian, você pode  falar. 
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LILIAN DE LUQUE:  Muito obrigada, Sergio. Boa noite a todos da região. Eu levantei a minha 

mão, quando a Silvia estava falando. Então, quero aproveitar a 

oportunidade de fazer um comentário. Eu recebi hoje, um e-mail com 

todas as informações necessárias a serem enviadas para se tornar uma 

iniciativa local. Eu vou encaminhar esse e-mail com as informações para 

você, Silvia. Porque há algumas etapas, que precisam ser concluídas 

para podermos nos tornar um capítulo local de aceitação universal.  

O Grupo de Trabalho de Comunicações de Montreal discutiu a 

necessidade de passar para uma nova fase. Isso é, fazer com que esse 

grupo vá a diante. Temos que nos concentrar com a comunicação com 

as diferentes comunidades da ICANN, com outras partes interessadas. E, 

portanto, a partir desse mês, entramos em uma nova fase, que é isso 

que eu queria compartilhar com vocês.  

Nós vamos começar uma nova fase no nosso grupo de trabalho 

enfocando mais em cada comunidade dentro da ICANN. Nós já 

concluímos todas as nossas ações, em termos de comunicações 

externas com as ALSs, está funcionando muito bem. Então, precisamos 

dar um passo a diante e trabalhar com as diferentes comunidades da 

ICANN.  

Elaboramos um plano de trabalho para que isso seja eficiente. E 

queremos trabalhar em colaboração com outros grupos de 

comunicação dentro da organização. Eu estava falando com o Rodrigo 

De La Parra, do ponto de vista de comunicação e compartilhamento 

informações. Nós, também, vamos trabalhar com o Escritório da ICANN 

aqui na América Latina. Bom, eu acho que o meu tempo acabou. Eu não 

sei se tem alguma pergunta. 
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SERGIO SALINAS PORTO:  Muito obrigado, Lilian. Quero ver se há alguma solicitação para 

perguntas ou algum comentário. Parece que não há nenhum. Eu quero 

dizer que eu estou muito consciente de ouvir você dizer, isso que você 

falou, que está relacionado com o que foi discutido na Diretoria, na 

nossa Diretoria, que é abrir mais para os outros e começar a formar 

lideranças e abordar outros temas, que são importantes para a região. 

Eu acho que poderemos fazer isso, se usarmos essa abordagem. 

Poderemos funcionar de forma mais efetiva. Falamos de 

descentralização. Então, porque os líderes fazem supervisão de tudo, 

leem todos os relatório. Eu acho que essa não é a abordagem correta, 

na minha opinião. Nós precisamos de administradores, gestores das 

atividades a serem realizadas na região, para que todos trabalhem. 

Então, parabéns pela iniciativa. Eu acho que vocês estão no caminho 

certo. 

 

 

LILIAN DE LUQUE:   Muito obrigada, Sergio. 

 

 

SERGIO SALINAS PORTO:  De nada, minha amiga. Desculpe. Eu não vi que tinha uma mão 

levantada. Então, vou pedir que a Silvia fale. Que você fale com a Silvia 

para ver quais são as próximas etapas. Esse é um tema muito 

importante, o multilinguíssimo. E com a sua liderança e suas 

contribuições, tenho certeza que farão um excelente trabalho. Então, 

entre em contato uns com os outros e comecem a trabalhar juntos. 

Agora, como vocês sabem, temos dois novos membros do ALAC. Duas 

novas estrelas. Que vão substituir Humberto Carrasco. Uma delas é a 

Silvia e o outro é o Carlos Raul Gutierrez. É uma honra, que eles 
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trabalhem conosco na região. Ele é uma pessoa bastante ativa. Tem um 

cargo muito importante na GNSO. E agora, ele vai assumir uma outra 

responsabilidade no ALAC. Eu tenho certeza que o Carlos vai comentar 

os tópicos discutidos na GNSO. E agora, ele vai trabalhar muito próximo 

de nós sobre questões do ALAC. Então, Carlos, eu passo a palavra para 

você. 

 

 

CARLOS RAUL GUTIERREZ:  Muito obrigado por suas palavras. O Ricardo manteve um canal aberto 

de comunicação com a GNSO até agora. E tive a oportunidade de 

conversar com o Ricardo, ouvir as suas recomendações e as suas ideias. 

Quanto a GNSO, por sorte, eu fui substituído por outro membro da 

comunidade da LACRALO. Então, espero manter esse contato bastante 

próximo com o Carlton Samuels, que ele foi indicado pelo NomCom. Ele 

tem muita experiência. E também tive a oportunidade de discutir com 

ele, os temas, que são de interesse da região. 

Eu estou de acordo com o comentário anterior, quanto a necessidade 

de enfocar nas comunidades locais. Porque havia muitos canais de 

comunicação bons. Nós tínhamos um representante na GNSO. A Cheryl 

Langdon-Orr e que vai estar lá por mais um ano. Então, há muitos canais 

de comunicação abertos nesse momento. Lembrem-se que também, 

temos participação do ALAC em processos mais amplos. Quanto as 

discussões dos procedimentos subsequentes, temos representação nas 

Vias de Trabalho 5. Há um relatório, que deverá ser postado para 

comentários públicos. O Javier Rua do ALAC foi o representante da 

nossa comunidade, quanto aos nomes geográficos. E também, temos 

um outro membro no processo de elaboração de políticas, que tem a 
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ver com o GDPR. E tenho certeza que estão fazendo um excelente 

trabalho. Portanto, é muito importante.  

 

 

INTÉRPRETE:    Desculpem, há um barulho terrível, não podemos ouvir. 

 

 

CARLOS RAUL GUTIERREZ:  E então, devido as nossas limitações de idiomas, precisamos, para fazer 

os nossos comentários traduzidos, temos que planejar muito bem as 

nossas atividades de agora até Dezembro, para podermos enviar os 

comentários e cumprir com os prazos. Para fazer o que a Silvia 

mencionou.  

Vamos continuar a trabalhar nas proteções das OIGs. Estamos um 

pouco atrasados com isso. Achávamos que o projeto já estaria pronto. 

Houve alguns comentários do GAC, que preveniram a adoção do 

segundo capítulo, que tinha a ver com a Cruz Vermelha e esse problema 

foi resolvido. Para todas as sociedades da Cruz Vermelha e Crescente 

Vermelho, haverá uma lista de nomes protegidos. Então, não há solução 

rápida. E os funcionários da ICANN demonstraram que essas soluções, 

também, implicavam uma lista com 7.000 combinações de diferentes 

línguas. Então, isso vai levar algum tempo para ser concluído. Mas essa 

lista de nomes protegidos será bastante útil.  

Eu participei na última sessão da GNSO e representei o ALAC no último 

dia da reunião, na quinta-feira. E, é claro, eu estou disposto a continuar 

trabalhando para fazer um trabalho eficiente internamente. O ALAC é 

uma Comunidade Empoderada. Nós temos responsabilidades, temos 

um [inaudível] termos da Diretoria. Podemos remover diretores, se tiver 

motivos para isso. E também, precisamos de voluntários para trabalhar 
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com as questões relacionadas ao orçamento. Quanto ao trabalho de 

elaboração de políticas, temos que começar a trabalhar hoje nisso. Não 

precisamos, não podemos esperar até que o processo seja concluído. 

Como dizemos, nós precisamos saber o que os membros do ALAC e as 

pessoas de contato estão fazendo, para que possamos fazer nossos 

comentários, quando for necessário. Temos que estar prontos para isso.  

 

 

SERGIO SALINAS PORTO:  Vou olhar o chat e ver se tem algum comentário. Vou aproveitar, então, 

agora, para fazer alguns comentários. Eu acho que o período de 

comentários públicos, que você está falando ORG. Vocês estão falando 

das ONGs ou de outra coisa? O que você está falando, quando falou das 

OIGs?  

 

 

CARLOS RAUL GUTIERREZ:  Todas as Organizações Internacionais, que tenham nomes de domínio 

de topo, se são... Estou me referindo a todas as organizações, que 

usaram os mecanismos de proteção e direitos curativos. Eles precisam 

que seus nomes sejam protegidos. Ele não, necessariamente, precisam 

ser .ORG. 

 

 

SERGIO SALINAS PORTO:  Como a ISOC. Esse poderia ser incluído na discussão.  

 

 

CARLOS RAUL GUTIERREZ:  Não. Em 2015, foi elaborado uma lista de todas as organizações sem fins 

lucrativos, que solicitaram a proteção específica para o seu nome. Além 

dos sistemas de proteção disponíveis a todas as organizações. 
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SERGIO SALINAS PORTO:  Esse estudo implica em investimento em dinheiro? 

 

 

CARLOS RAUL GUTIERREZ:  Não. Eles não querem ser processados em alguns países, quando houver 

uma disputa com o nome de domínio. Porque eles cumprem com os 

tratados internacionais. E há anos, eles querem a proteção dos seus 

nomes. E esse é um tema do momento, porque isso são levados a 

diante pelo GAC. O GAC não vai permitir que a ICANN faça uma nova 

rodada sem que essa questão seja resolvida. 

 

 

SERGIO SALINAS PORTO:   Muito obrigado. Obrigado pelo esclarecimento. Devemos ser proativos. 

Em geral, sempre, vamos por trás das coisas. Mas, portanto, é 

importante que os membros do ALAC trabalhem juntos com os 

membros da região e com todo o pessoal, que está trabalhando nas 

questões normativas. Toda essa estrutura de trabalho, provavelmente, 

vai começar a funcionar no final desse ano, começo do próximo. 

Portanto, a LACRALO poderá reagir mais rapidamente perante toda essa 

discussão de normativa. 

Eu sei que a GNSO tem feito progressos. Vocês têm muita experiência 

nesse sentido e isso vai ser muito útil para a região, para darmos um 

salto quântico no nosso trabalho e melhorar a qualidade da nossa 

participação na ICANN.  

O item 9 é a liderança sem líder da Diretoria. E eu sou responsável por 

discutir isso. Eu sou o Sergio Salinas Porto. E aqui, item diz a ICANN 2019 

e 2020. De fato, e esse assunto vai ser implementado na reunião em 

Cancun. Há um tempo começamos a pensar nessa possibilidade. Uma 
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primeira reunião da Diretoria, não sei se vão se reunir. Mas é 

importante, que haja uma reunião presencial com os membros, 

secretários, presidentes para dar início ao trabalho da região, que é um 

trabalho que vai começar logo. E o presidente eleito, secretário eleito 

também participarão.  

Então, nesse sentido, determinamos marcar uma reunião com o, 

também, com a GSE e Rodrigo De La Parra, que estão sendo de muita 

ajuda e estamos criando uma metodologia de trabalho para 

implementar antes da reunião presencial. E vamos, então, trabalhar 

sobre a questão das políticas para a região, desenvolvimento das 

melhores oportunidades para que haja um impacto mais efetivo nos 

diferentes assuntos aplicáveis a região.  

E isso também está relacionado a capacitação, ciclo de capacitação. 

Adrian Carballo já mencionou alguma coisa a respeito disso. Houve uma 

troca de ideias na reunião em Montreal, em que falávamos sobre a 

Academia. E tivemos a oportunidade de enviar um representante para a 

ICANN Academy, que infelizmente, é só em inglês. No meu caso, meu 

inglês é horrível. Não sou a pessoa certa para participar. Mas há outros 

membros da região, que tiveram a oportunidade de ir. E tiveram o 

mesmo problema. E portanto, esse é um espaço, que temos dedicado.  

E na reunião em Cancun 2020, que foi planejado há muito tempo e 

houve uma sobreposição de datas. E é isso, que vai acontecer. E esse é 

um exemplo do que aconteceu ano passado, em que muitos membros, 

a maioria, falam espanhol ou inglês ou francês. Mas não os três. E 

portanto, entendemos que deve haver alguma medida ou deve haver 

algo em espanhol, porque precisamos oferecer treinamento, 

capacitação entre os nossos colegas da região.  
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Isso já tem acontecido e é diferente dos Cursos de Liderança oferecidos 

pela ICANN, que já foram alguns que foram beneficiados e que já tem 

algum componente latino ou espanhol. Portanto, agora, estamos 

gerando toda uma estrutura de capacitação, que será iniciada em 

Cancun. Inicialmente para diretores, para que no ano 2021, na 

Assembleia Geral, todos possam receber treinamento. Portanto, nesse 

processo, vamos trabalhar de forma progressiva. Inicialmente, para 

refinar e ajustar aspectos como o nosso objetivo, metas como diretores 

e políticas, o grupo de trabalho; também, como deveríamos trabalhar. 

Talvez, criar um plano que vá além dos prazos, dos nossos prazos na 

posição anual. Talvez, sobre o que deveria ser feito, o Plano Estratégico 

da Diretoria para a região, então. E em paralelo, uma capacitação.  

E essa é uma estrutura, é um método que estamos agora, elaborando e 

gerando com base as experiências passadas. Disseram-me que a ICANN 

Academy foi uma experiência muito boa e que poderíamos aproveitar 

essa experiência. E por outra parte, deveria adotada ao contexto da 

América Latina e o Caribe. E por que para espanhol e para francês e as 

comunidades, que falam essas e não para as comunidades que falam 

inglês? Bom, isso é porque o componente em inglês já está presente e a 

comunidade anglofalante já pode participar. 

Portanto, queria dizer que estamos muito preocupados, este grupo está 

muito preocupado e eu também, no meu cargo. Nos preocupa, pensar 

que quando completemos os nossos prazos, a LACRALO possa trabalhar 

de forma responsável e não como indivíduos, mas como região. Como 

essa região poderia ser a melhor região? E isso exige um a análise da 

lógica interna, ver como podemos fazer a transição das nossas 

capacidades para que a ICANN se sinta orgulhosa da comunidade de 
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latinos, de franco e espano-falantes. Esse é o objetivo principal da 

reunião para a ICANN67, que vai concluir na ano de 2021.  

E o último comentário é a boa atitude mostrada por aqueles que foram 

a reunião da Academia no Canadá e a boa interação. E a enorme 

participação remota com [inaudível], Antonio Medina, Harold Arcos. 

Não consegui seguir todos, mas o Harold estava presente. Ele estava no 

Zoom e ele está agora. Ele levantou a mão. E por outra parte, ele 

enviava mensagens de encorajamento. É muito interessante ver que 

aqueles que não conseguiram viajar, no entanto, estavam na reunião de 

forma remota.  

E que realmente, elevaram muito o nível geral. Porque, realmente, 

foram anos de terra improdutiva. E agora, tivemos todos esses colegas, 

que participaram ativamente. E para aqueles que estávamos em 

Montreal, nos sentimos muito orgulhosos por dizer "Não é que temos 

esse grupo de colegas da América Latina, que tem acessado 

remotamente e para aqueles que vieram de outros grupos, puderam 

presenciar isso e testemunhar isso". E não é algo que eu fiz ou que o 

Harold fez, mas é um trabalho coletivo. Temos virado uma página. 

Muitos amadureceram. E isso deveria ser comentado em todas as 

partes. Harold levantou a mão. Pediu a palavra. 

 

 

HAROLD ARCOS:  Sim. Você mencionou isso. E também, é o que o Lito e o Leon disseram 

no sentido de que a região da América Latina estava presente no Board 

através deles. E também, há dois aspectos importantes. os tópicos que 

o ALAC está discutindo deu lugar a essa iniciativa. E o novo Subgrupo 

sobre Abusos do DNS, a nossa colega Fatima Cambronero, realmente, 
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assumiu a liderança do grupo e o Jose Arce entrou no Grupo de 

Domínios. 

Eu só queria informar isso para que fique aqui, registrado. Portanto, 

Sergio, se você concordar, vamos passar aqui o microfone para o Lito e 

o Leon Sanchez, para que falem sobre essa reunião da ICANN, que foi 

tão importante para todos nós e para a nossa região. Então, por favor. 

 

 

SERGIO SALINAS PORTO:  Obrigado. Antes de passar o microfone aos colegas, eu gostaria de 

mencionar algo que eu esqueci de mencionar. E como eu tenho aqui, a 

Fatima, recuperamos a Fatima. Gostaria de mencionar, que o abuso do 

DNS é um assunto muito importante. Será o segundo tópico da nossa 

discussão. E quanto ao Jose Arce, o que é que eu posso dizer? O mesmo 

que com o Carlos Raul. E que é realmente, foi uma boa oportunidade 

que o Jose assumisse essa questão. E que além dos outros dois 

membros do ALAC, a Silvia e o você, vão ter que trabalhar muito e 

precisamos que eles avancem nas etapas.  

A Silvia vai continuar com a aceitação universal, com o UA. E os outros 

dois, os precisamos, precisamos de ajuda para que nos ajudem a 

organizar o Board. Portanto, essa estrutura de trabalho é resultado do 

trabalho dele. Jose Arce, então, você é bem-vindo a essa etapa. Temos 

ainda alguns minutos para que o Leon e o Lito, falem. Para que eles 

expressem a sua opinião. 

 

 

LITO IBARRA:  Obrigado. Rapidamente, gostaria de mencionar que concordo com o 

que vocês disseram, que a ATLAS III foi um reunião muito importante, 

uma cúpula muito importante, que foi necessário fazer ou deixar uma 
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boa pegada. A América Latina esteve bem representada na cúpula. 

Portanto, obrigado a todos. Porque esse é o trabalho de todos, a 

participação de todos.  

Nem sempre, percebemos quão importante é a participação remota. 

Não é a mesma coisa de estar de forma presente numa reunião. Mas foi 

muito bom tê-los de forma remota, demonstra boa vontade de 

participar e demonstra o melhor de vocês. Muito obrigado. 

 

 

LEON SANCHEZ:  Sim, eu concordo com o que disse o Lito. E gostaria de compartilhar com 

vocês, que eu e há muitos outros membros do Board, que participaram 

do ATLAS III e para o Lito e para mim, foi muito importante ver a 

importância da reunião ATLAS III para a comunidade. Estamos reunidos 

e criando vínculos, que eventualmente, produzirão melhores 

relacionamentos, melhor trabalho e o feedback, os comentários, que 

recebemos foram muito positivos.  

Acho que estão convencidos, que esse é um esforço que deve continuar 

e que deve ser apoiado. E é principalmente, um esforço que representa 

a diversidade e a inclusão desse modelo, que vai debaixo para cima, 

esse modelo multissetorial da ICANN. Portanto, tivemos um enorme 

prazer de observar, ver como é o ALAC e eu estou convencido de que 

devemos continuar apoiando o ALAC. Com certeza, continuaremos a 

trabalhar para continuar apoiando o ALAC.  

E talvez, haja outros canais para podermos continuar com esse esforço. 

E talvez, não esperar 5 anos. E, portanto, devemos ver o que podemos 

fazer na região e continuar capacitando e também, oferecendo outras 

vias para ir construindo de forma construtiva.  
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Outros colegas de outras RALOs também comentaram isso. E 

comentaram que quando eles encontraram e a capacitação é muito útil, 

para que todos os membros do ALSs estivessem no mesmo pé de 

igualdade. Porque há algumas pessoas que têm mais experiência e que 

mencionaram que para eles, talvez, não foi um exercício muito 

interessante. E que esse tempo poderia ser utilizado com outras 

atividades.  

Mas eu, pessoalmente, o que sugiro para essa RALO e vou estender isso 

para outras RALOs, é que deveríamos ver como podemos elaborar um 

plano ou um programa, que seja estruturado de forma diferenciada 

para que todos possam aproveitar e não só, os recém-chegados. Mas 

também, os que têm mais experiência e aproveitar esses experientes 

com mais benefícios, outros tópicos. Não sei. Outros resultados e que 

poderiam constituir uma recomendação para o Board, como foi com o 

ATLAS II. E que depois, possam ser implementados, dependendo das 

recomendações. Então, é isso, basicamente. E também, parabéns. 

Porque o esforço foi importante. Valeu a pena. Mas não devemos 

esquecer, devemos considerar o sucesso para todos os segmentos.  

 

 

SERGIO SALINAS PORTO:  Obrigado, Leon pelo seu comentário, que é muito valioso. Eu, 

realmente, estou registrando tudo o que vocês disseram. Temos 

perguntas para vocês. E agora, que estamos revisando algumas 

questões e também, gostaria de falar com o Lito com alguns tópicos 

para o ano de 2020 e 2021. Outro ponto é que o Carlos Leal [inaudível] 

de cargo. Eu sei que nós vamos encontrar no mês que vem nas 

reuniões, que realizamos nessa região. E tenho certeza, que vamos 

trocar e-mails e nos grupos de trabalho sobre o sistema. 
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E finalmente, gostaria de anunciar que o Omar Kerry - eu mandei uma 

mensagem, então, pedindo o seu e-mail e telefone para combinar uma 

hora e data para a nossa reunião. Bom, isso seria o que eu teria a dizer. 

Espero nos vermos em breve.  

Antes de terminar, eu acho que há dois colegas, que deixaram os seus 

cargos, o Bartlett Morgan e o Ricardo Holmquist, que fizeram um 

excelente trabalho, eu diria. Eu disse isso pessoalmente ao Ricardo. Não 

tive a oportunidade de dizer ao Bartlett. Mas quero dizer que temos 

muito orgulho de que eles representem a nossa região no ALAC. 

Então, com isso, agradecemos. Espero encontrá-los novamente. No 

caso, o Ricardo se mudou. Ele está na EURALO. E nós vamos, então, nos 

encontrar daqui a um mês, na próxima teleconferência da LACRALO. 

Boa noite. E muito obrigado. 

 

 

 

 

[FIM DA TRANSCRIÇÃO] 


