
Miguel Ignacio Estrada, gerente geral
da Associação de Domínios de Topo
da América Latina e Caribe (LACTLD)

Prezados amigos,

Iniciamos um ano cheio de desafios, que exige, cada vez mais,
o nosso compromisso e participação. Temos a sorte de sermos
uma região ativa, com muitas oportunidades para participar. A
LACTLD tem a satisfação de fazer parte do conselho do Plano
Estratégico da ICANN para a América Latina e o Caribe.

Na comunidade de domínios de topo com código de país
(ccTLD) temos uma agenda muito ativa. Teremos duas reuniões
da ICANN na nossa região, ambas as duas em países com
membros da nossa organização. Aproveitamos essa situação e
decidimos acompanhá-los com dois dos nossos três workshops.
Um dos nossos objetivos é fortalecer e facilitar a participação
dos nossos ccTLDs, particularmente nos processos da
Organização de Apoio para Nomes com Códigos de País

(ccNSO).

Vamos ter o nosso Workshop Comercial paralelamente à reunião da ICANN de Porto Rico. Também
teremos nosso Workshop sobre Políticas e Assuntos Jurídicos durante a reunião em Panamá. E, além
disso, teremos nosso Workshop Técnico em setembro, juntamente com a reunião do Centro de Informação
sobre Redes para a América Latina e o Caribe (LACNIC).

Para apoiar essas iniciativas, a ICANN ofereceu à nossa organização três bolsas para a reunião em
Panamá. Essas bolsas vão permitir que três dos nossos membros participem como Fellows, fato pelo qual
estamos muito gratos.

Temos vários projetos em andamento ainda este ano, juntamente com a ICANN. O Programa de Bolsistas
(Internship Program) facilita o treinamento para os ccTLDs da nossa região com menos recursos e isso é
graças à ajuda de outros ccTLDs que estão passando por etapas mais avançadas. Outro projeto
importante que vamos continuar apoiando é o Observatório do Sistema de Nomes de Domínio (DNS),
projeto iniciado pela ICANN e o NIC do Chile.

Desde LACTLD lhes desejamos um ano excelente e esperamos encontrá-los participando ativamente das
atividades que nos convocam.

Miguel Ignacio Estrada
Gerente geral de LACTLD
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Prepare-se para a ICANN61!
San Juan, Porto Rico, de 10 a 15 de março de 2018
 
Faltam só cinco dias para a ICANN61. O site do encontro já está disponível em inglês e espanhol, e traz a
programação final, o aplicativo para dispositivos móveis e relatórios pré-ICANN61.

Esperamos você em San Juan!

Site da ICANN61 Inglês | Espanhol Aplicativo móvel da ICANN (disponível on-line
ou nas app stores)

Relatórios de políticas pré-ICANN61 Relatório da GNSO pré-ICANN61

Saiba sobre Open Data na ICANN
Quarta-feira, 14 de março, de 10h30 a 12h
 
Participe da sessão entre comunidades na ICANN61: Dados abertos na ICANN: caminhos rumo à
transparência. Os membros da equipe da Iniciativa de Dados Abertos (ODI) e da Iniciativa de
Transparência das Informações (ITI) vão conversar sobre os objetivos desses projetos, tirar dúvidas e pedir
comentários da comunidade. Confira a programação para ver informações atualizadas sobre as salas de
reunião.
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Equipe da ICANN para América Latina e
Caribe se reúne em Santa Lúcia para o

encontro regional geral

Albert Daniels, gerente sênior de
participação de partes interessadas para

o Caribe, e Daniel Fink, gerente de
participação de partes interessadas para

o Brasil.

A ICANN será uma das anfitriãs do IETF 101 em
Londres
Junto com a Google, a ICANN será anfitriã do encontro deste ano
da Força Tarefa de Engenharia de Internet (IETF), que será
realizado em Londres de 18 a 23 de março. Leia no nosso blog a
nova publicação de Adiel Akplogan, vice-presidente de
participação técnica, que explica a importante função da ICANN
na promoção dos padrões que garantem que a Internet continue
aberta e interoperável.

Escritório regional de Montevidéu realiza primeiro
encontro geral em Santa Lúcia
Você sabia que o escritório de Montevidéu é um dos escritórios
regionais da ICANN ? Dez membros da organização da ICANN
fazem parte da equipe desse escritório, trabalhando
presencialmente no Uruguai ou remotamente na Argentina,
Bolívia, Brasil, Costa Rica, México, Nicarágua, Peru e Santa
Lúcia. Eles têm funções variadas - Participação Global de Partes
Interessadas, Suporte à Elaboração de Políticas, Serviços de
Comunicação e Idiomas.
Esse encontro geral foi o primeiro com a participação dessas dez
pessoas (pessoalmente e remotamente). O encontro foi realizado
em Santa Lúcia em 15 e 16 de fevereiro de 2018.

Lançamento do Centro de empreendedorismo
virtual do DNS (Sistema de Nomes de Domínio)
do Caribe (VDECC)
O novo Centro de empreendedorismo virtual do DNS do Caribe
foi lançado em 19 de fevereiro de 2018 em Trinidad e Tobago. O
VDECC é um centro de capacitação para empreendedores
caribenhos no espaço digital. O objetivo do VDECC é servir
como âmbito de conhecimento e troca de informações sobre
oportunidades de negócios digitais no Caribe.
A ICANN é um dos parceiros que possibilitou o VDDEC. Para
saber mais, acesse o site do VDECC.

Prêmio de Conquistas da Vida - 2018: Período de indicações aberto até 12 de
março
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O Centro de Informação de Redes da América Latina e Caribe (LACNIC) abriu o período de indicação de
candidatos para o Prêmio de Conquistas da Vida de 2018. Esse prêmio reconhece os líderes regionais que
contribuíram de forma contínua para o crescimento de uma Internet aberta, estável e segura para o
desenvolvimento da América Latina e do Caribe.
Abertura de indicações | Termos e condições para as indicações

CEABAD lança novos cursos para 2018
O CEABAD, Centro Regional de Banda Larga, oferece treinamentos para funcionários do governo dos
países da América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá),
República Dominicana e México sobre problemas normativos e de concorrência no setor de banda larga.
Os cursos abordam questões específicas que incentivam o investimento e promovem um nível
sustentável de concorrência. O CEABAD funciona como uma central para o diálogo regional sobre temas
relacionados à Internet de banda larga. As apresentações e discussões incluem experiências mundiais
específicas e lições aprendidas. 
 
Confira os cursos do CEABAD para 2018 (apenas em espanhol).

A primeira teleconferência com os membros do novo Comitê de implementação da estratégia da
LAC 2018 -2020 foi realizada em 2 de fevereiro de 2018. O grupo conversou sobre o plano de
implementação e as próximas etapas para começar a formar os grupos de trabalho. Para saber mais,
clique nos links abaixo.
 
 Adobe Connect (espanhol) |  Áudio (inglês) | Áudio (português)

Convocação de especialistas - Estudo sobre a
aplicação das regras de geração de rótulos para a
zona raiz
A ICANN está formando um grupo técnico para estudar como
aplicar as regras de geração de rótulos para a zona raiz (RZ-
LGR) para os domínios de topo com código de país (ccTLDs) e
domínios genéricos de topo (gTLDs) com nomes de domínio
internacionalizados (IDN). O grupo de estudo estará composto
por especialistas de assuntos técnicos de vários grupos,
organizações e comitês. Consulte o comunicado para saber
mais.

Grupo Diretor de Aceitação Universal (UASG -
Universal Acceptance Steering Group) - A
Microsoft anuncia mais apoio
A Aceitação Universal (UA - Universal Acceptance) é um
requisito básico para a existência de uma Internet genuinamente
multilíngue. A Internacionalização de Endereços de e-mail (EAI -
Email Address Internationalization), que permite que nos
endereços de e-mail sejam usadas escritas locais, é uma parte
importante deste processo e um componente essencial do
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trabalho do UASG. O UASG criou recursos, incluindo o Guia
Rápido para o EAI, para ajudar as companhias a gerir as
iniciativas da EAI. Recentemente, a Microsoft, companhia
membro do UASG, avançou mais um pouco com a EAI quando
anunciou que apoiava a inclusão de endereços de e-mail em 15
idiomas da Índia em todos seus aplicativos e serviços de e-mail,
incluindo o Office 365, o Outlook 2016, Outlook.com, o Exchange
Online e a Exchange Online Protection (EOP).

Decisão do Conselho da GNSO destaca o
compromisso com a comunidade empoderada
Recentemente, o Conselho da GNSO (Organização de Apoio
para Nomes Genéricos) adotou modificações aos Procedimentos
Operacionais da GNSO que adicionam limites mínimos de votos para certas decisões relacionadas à
comunidade empoderada. As mudanças entram em vigor imediatamente, com o objetivo de garantir que a
GNSO possa cumprir suas funções e responsabilidades como participante decisório na comunidade
empoderada. Em uma ação relacionada, o Conselho da GNSO propôs mudanças ao Estatuto da ICANN,
que atualmente estão sendo analisadas pela Diretoria da ICANN. Leia mais...

Destaques do GAC na ICANN61
O GAC (Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais)
começará a ICANN61 com um workshop de capacitação sobre a
resiliência e a recuperação do DNS (Sistema de Nomes de

Domínio) em caso de desastres naturais.
 
Durante o encontro, o GAC analisará temas como:

Códigos de países/territórios de dois caracteres no segundo nível
Proteções para organizações governamentais internacionais
Painel do Processo de Revisão Independente
Processo de Elaboração de Políticas e Grupos de Trabalho intercomunitários
Regulamento geral de proteção de dados (GDPR)
Procedimentos subseqüentes para novos domínios genéricos de topo

 
O GAC se reunirá com a Organização de Apoio para Nomes Genéricos, o Comitê Consultivo At-Large, a
Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de País e a Diretoria da ICANN.

Notícias do At-Large
Alterações recomendadas às reuniões da ICANN
O Comitê Consultivo At-Large (ALAC) ratificou uma declaração de recomendação de política para as
Alterações incrementais propostas para a estratégia de reuniões da ICANN, que recomenda:
 

Fórum da Comunidade: sem alterações
Fórum de Políticas: pelo menos cinco dias de divulgação
Encontro geral anual: seis dias mais um dia adicional para a conclusão das atividades

 Revisão At-Large
Os líderes do Grupo de Trabalho de Revisão do At-Large continuam preparando a resposta ao
mapeamento da Revisão At-Large feito pelo Comitê de Eficiência Organizacional da Diretoria da ICANN. As
próximas etapas serão definidas na ICANN61.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x8bAZEVPJHjP1XY_fSpGkfjjMrgBnVhE_WiKx88XBF0tfneU9L-dYMTuJjgYqMBdRF9CZYV82LWOt57pQpz5jM3GaGXAAbrbzVtu12gbbuId6m2k4lqgJEoKr2OjRthLcTpdpQk8hmI_LNt2fTynWyLCNc3hQ_pn3_U-AiKvCJVge7fqGnmTVV23lojJrgAbOPGLSXbTR_FXhBu9Xmj_RD0_L8h5NGNLUyzXQ15YhvofaP4YgfM2YtkdvVdrxE7DWgQhrz8B1Fy0nmrpxUZozdHenCfY2gdNVCa2SMILlqoZnjqiKGML04CUKKwVQ-tr1n3fBlgCh14COTOt2RUaXgLRcm1_25qGLCuOP8nwVpC4UkL8jOxe7HVOCC6Vn1zctglffVAr16ffOQk4RT-SO-FkQ7gn4OWMnfl_8OO3EXv60O43YE8LR8xr-SpNCKmdhIvj-KryPaoZ8WfMPO7CVedGI6nyE-DGwJY9bbEyDEwuaAmdnrDciaWsM4GKy4V77vElW7u8A5bHiENAW7t_zFXI_vIM7wcx2HTBmfJ9XXnaP7YDvkcwbcvdA1ZBp4AY94JeYrzzhk6YMIXLR8a_gg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x8bAZEVPJHjP1XY_fSpGkfjjMrgBnVhE_WiKx88XBF0tfneU9L-dYMTuJjgYqMBdxpqdf-uPMFv-k6aPSsY0F4KAo-M8kC_G7-sYa9JeQS08jDnV5BUT3_1lGHpFuUXcGgG2-mTmPH8g1rPNZAKUNuxDpIyyKE1mWPgS-Axpuwk81qbE-IQ7aobUWKPsQJWkz6OTbivQ4fB1uvm50YAXXYpq919YdiCHfEITp0swwWRlebXaJdeJhH8qx-I1mFz3HCMCKDgaiONM61-ALCi8JUsNjn5DCL4rC60MkXSzYGarTvmoUgzqnBB-4o3YtOANSpWD8flDaxv1ysKHggCQWoMPskyoVHL45Fod6B7sSmygA4F7fOD3_S4plIzahg74s64Eke21QZ3q1_ZaRRc0Vb-SfE61MsseOy2XUBb_qUjhkux57Gb0xVGsnSNGGQqZQj427-fbnU5r9ek5TvUewQIcjeK_WdPXojYAZbPjuHFfcLj7Muh65cNc1t6UqhvpNHhma7lXAE3Dp6TY4w410aHKjIXizTyXBeUpgecGIYJEU0nxtgYm6VOcWp-XfttN1GLBRGX2bKAPiyHL42CrIO_C7XKhLb0SK2SEdhID0C7QN1-EyUHOXl9x-l0wAvc96pIOUuj62kkiCQ5lTh7vIA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x8bAZEVPJHjP1XY_fSpGkfjjMrgBnVhE_WiKx88XBF0tfneU9L-dYEK3mVc5NfWCetRUTNjvp4L42HiPnYiiZmblpxBLjb7QjrZi1iDQB6s3YO2CTxl2YjMul4wZX3RPkqYTuLFqxhIXX8H29kWKzfL3__5wNuUYzouNZKH747izL2NbNFC9gYE7FhS_GNxnUBAx55CPY9nvWeLv5uk2OSl5phHWkVvyHxUk3uVNVODR4OC9xt9wedKRYTqydh3C-58AsgmH8HinQTLYslBMAAJsTSFmPaIHBa2loQSJ4xs=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x8bAZEVPJHjP1XY_fSpGkfjjMrgBnVhE_WiKx88XBF0tfneU9L-dYEK3mVc5NfWCKGr9O-3FLSkqByRi31vOpV_AauTXKEOZREXAbHlqKwizYgEhND5-ZsNm_dia34CG7Nu8EkFpY0fJAqjKGAjQdeRcUOAAsW5uQHlttTJA-TcG8rB8X_3FXILVYYcnAGkRpcSWBI460MY4pVoeAPBJpQ==&c=&ch=


Mark William Datysgeld (Brasil)

A NARALO na ICANN61
A Organização Regional At-Large da América do Norte (NARALO) vai comemorar seu décimo aniversário
na ICANN61 em San Juan, Porto Rico. Logo antes do encontro, a NARALO realizará a primeira North
American School of Internet Governance (NASIG). Saiba mais sobre a NASIG.

Análises: como participar
Saiba sobre as recomendações preliminares da análise
do NomCom na ICANN61.
Una-se ao examinador independente na sessão da CANN61
que abordará as recomendações preliminares da análise do
Comitê de Nomeação (NomCom). Nessa sessão, você terá a oportunidade de conversar diretamente com o
examinador independente.
 
Faça comentários sobre o relatório de avaliação da análise do RSSAC.
A examinadora independente publicou seu relatório de avaliação do Comitê Consultivo do Sistema de
Servidores Raiz (RSSAC) e convoca vocês a fazer comentários até 23 de março. Conheça os resultados
da examinadora, faça perguntas e dê a sua opinião na sessão da ICANN61.     
 
Veja o status de todas as análises específicas e organizacionais ativas.
Acesse a nossa página de atualização de status de análises.

Mark William Datysgeld é um pesquisador e consultor brasileiro
mestre em relações internacionais com foco em governança da
Internet e os impactos da tecnologia sobre a elaboração de
políticas pública e privada. Na ICANN, ele está afiliado ao grupo
constituinte de negócios, apoiando a participação dos
empreendedores da América Latina.

Ele participou da ICANN53 como membro do programa
NextGen@ICANN, da ICANN55 como Fellow, da ICANN56 como
embaixador do NextGen, da ICANN58 como Fellow pela
segunda vez, da ICANN59 como consultor privado e do
ICANN60 como orientador do programa de Fellowship.

Desde que participou do primeiro encontro, Datysgeld apoia o
programa NextGen e contribui para sua missão, criando soluções para aumentar a participação dos
jovens na instituição. Ele também está interessado na função da ICANN como plataforma de educação
global para a governança da Internet.

13 a 15 de março VII Encontro Regular da Assembleia da
CITEL

Buenos Aires, Argentina

30 de abril a 4 de maio  LACNIC 29 Cidade do Panamá, Panamá

30 de abril a 2 de maio  Cyber South School on Internet
Governance (SSIG) 2018

Washington DC, EUA

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x8bAZEVPJHjP1XY_fSpGkfjjMrgBnVhE_WiKx88XBF0tfneU9L-dYEK3mVc5NfWCegdHv4tqVa_OsNpnsfg_WCnJenVTLUYSaORw8auiYf78A13_cmAmFe-p1ktrLkFnW3Iwa2Djx5RZTOwykbhDZsWX7pHm3sZ1KWVU1o99BPJnD-3Z1OThVoUfFEGCLvaD&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x8bAZEVPJHjP1XY_fSpGkfjjMrgBnVhE_WiKx88XBF0tfneU9L-dYEK3mVc5NfWC5KSvWbNTjMNpHEofeiV6HiSXnmIVSQ0TY1A8dwWIpzQBYnEo3s4O1YizrmtqH_Se2fMlbEoM--ajeJ-uUmXWcybDiMng24b7-eWjxYJhdxylvpXAVwzc5eXRayj6BvM7AgMyeIJ_MvA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x8bAZEVPJHjP1XY_fSpGkfjjMrgBnVhE_WiKx88XBF0tfneU9L-dYMTuJjgYqMBdtoMBoIH_nkdanFE9UW5KE2pKR79e9CKGlh3YYvdl23ZHXVbgh84ZMTlWjPY7UHqRI2KWLUcTXP06sOYJJV1ES9fsDRa313JM2swwiWtaI7zwLe4MrBwEZmZsFPAca-VSMXIuSONxDFviJTYb_R2hwZqPKavyHRbOdglRlyuDZU1VVOEFhA9YGRe8x0ydQEosdzUbwdLPq68=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x8bAZEVPJHjP1XY_fSpGkfjjMrgBnVhE_WiKx88XBF0tfneU9L-dYEK3mVc5NfWCoU9fB2pb2Aqd-x37CnDB0LFghxYfZH82Am3GPo-HS1_u8JNBvatUGqarD7SEynV-_H7XteJxRiI1q74xDgXG0ABvhTKizLjg5JLaY8sSaW-olmsoGx9ivq4HdTF5mFqqehrgKQua4UY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x8bAZEVPJHjP1XY_fSpGkfjjMrgBnVhE_WiKx88XBF0tfneU9L-dYI_zArMcS5FkPhBwlNTM4xGwjv3G_5zNeWuUsg1E_D52FVExPAvAIfjP-sPVu-z7DpvAcuk4SL2IqWpkAXOrdP-bk80ZSmpr52RxS547Gq8wf6ogewjVY9eD-4Ms53hcr15YHewsb_Me&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x8bAZEVPJHjP1XY_fSpGkfjjMrgBnVhE_WiKx88XBF0tfneU9L-dYA8mXXLBsXSamZIF0lTVvXVN8VMo8w7ExWnKZFP69wbZU5vZ2JyfplVsiYZ_ALIYhmkLd89x5NvB0zj-CFHlGnj45cA5aVmBEBRI2tY5MkgQKeG1AkW8OJNb3V62WWeS3Q3M1CfMW7cLXjylalIxZcf5DyDf8LhOmQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x8bAZEVPJHjP1XY_fSpGkfjjMrgBnVhE_WiKx88XBF0tfneU9L-dYA8mXXLBsXSadlmjSxb-qUbxk9jumw22Vs50viovONfvxDV4Divc7wR7K7KuDafGLemn92-35NUFC7JklEVh-5yRfO5yYEtAicGe-BV_gN7VPR-7sO3zNp_Sq_ZMOFnGpg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x8bAZEVPJHjP1XY_fSpGkfjjMrgBnVhE_WiKx88XBF0tfneU9L-dYA8mXXLBsXSagz53N2JRUjkbvgtBdvAyFew4GIaZDldZ8aU9jSs_3P_o8RaV_DL7OlP8WR4KViPgjTiFKhy2O1FVD7ASWfpTwgNBfidnp26dyX39FOyVWJP34C3HBPzKN5WlLG0apd7rrKlv5LIpjEI=&c=&ch=


Español
ICANN61 Puerto Rico | Entrevista televisiva a Rodrigo de la Parra (ICANN) y Pablo Rodriguez
(.PR) - Wapa TV

ICANN anuncia fecha para cambio de clave criptográfica que ayuda a proteger el Sistema de
Nombres de Dominio - Mundo en Línea

ICANN anuncia fecha para cambio de clave criptográfica que ayuda a proteger el DNS - Revista
Gerencia
 
Inglês
ICANN Spearheading Launch of Virtual DNS Entrepreneurship Center of the Caribbean - Circle
ID
 
ICANN Spearheads Initiative to Build Internet Economy in the Caribbean - Caribbean 360
 
New Scheme to Teach Caribbean Business People How to Maximize Web Presence - The Kitts
Nevis Observer

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x8bAZEVPJHjP1XY_fSpGkfjjMrgBnVhE_WiKx88XBF0tfneU9L-dYKbIQe9u0YxYn1733ym8iazMQTTqE5Q-qU-V4GRYF9woueXkZ60EJgUiPpNizciYNiat7vNGVPNbhvIjaRN-JxDGZ9egUBchsbSJqaw6VbBkTG5oC6gcJTub3vOS_NPRksv0ik1JWN-RrV2PhXrxmaM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x8bAZEVPJHjP1XY_fSpGkfjjMrgBnVhE_WiKx88XBF0tfneU9L-dYKbIQe9u0YxYvJ63u4aEtDoUnIl100izuoyaSqwNVJkB0zXmgaiqiqYCliTxYx0gON4rusoiCTyrHoSXD-m5iuS2crN6wMdWKdzUZGqwqtxsaxpYRYnCSMLyfUtV85ICMmS_0X9NhEH5uYInGMJ8nTGxVrtApwgLZoyU71YYQZvhcjiJMzqhHjaauS80nGAl2dJEkljFcks5GHrlzEac5cpLTxXwv9j-XzhlXFJMomLVKQw1Su0TTYaR3MR6_blDB1RsV7auXcYKFwlyv6Dzj3brCrcoivgzHA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x8bAZEVPJHjP1XY_fSpGkfjjMrgBnVhE_WiKx88XBF0tfneU9L-dYKbIQe9u0YxYtj73oYeEp7vcQaCsqIcH3WgNzp3C4HKscasbgx8LjG4_x4g7Xqb5WDsecHK6KRTHwDv7jQX46VtXZhwX3E4wP912HylsbrwLKN6kmoVZ3Pa0tFmGXsSDFqMt0n5t1u9bd2YfrW5MP0gJSFjZPW3Oy6CocWOpLK4G&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x8bAZEVPJHjP1XY_fSpGkfjjMrgBnVhE_WiKx88XBF0tfneU9L-dYKbIQe9u0YxYt7t00QBbN_OVlmL7OdwT70CX02M1QaAYoaDRJP__JnujZ8jbLnzvTG4ICOzZ2qW3qQl9BwNBJ0FXoWgxm-tSKIDcZ13X-2D7eL8orBm2qUFNL9M9GFO6_L9jvHjUC7Yns14jx84zwBU6wVUBvpXelaRfcPl5lktbBmmEXMxV_1ZRCNHux88Uwf8Pz3lbO5IkxYvxVxckXUNF5qkG64TXk3FzDRhzHghA&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x8bAZEVPJHjP1XY_fSpGkfjjMrgBnVhE_WiKx88XBF0tfneU9L-dYKbIQe9u0YxYDZthBBF65YI9kt-KbTEAVoemVFTiGHUCUD9yQ4zmSAicWavolbheDu7F6E61v0iGqjdEdffHWgg-vUO6u3aZdiFBeb3clSTmI7Z2B-ppj2epAU1yTByBfIRSzLX8NlKNVEsvdzH5jJ5z2IjM0j8_x-7jG-PNAKCNCxKvEPEP06NYv0MWNGSJPbkTiwKabdwnMEgj6FhtW1zDdKbpOz93EA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x8bAZEVPJHjP1XY_fSpGkfjjMrgBnVhE_WiKx88XBF0tfneU9L-dYKbIQe9u0YxYBwYG1Cq4PjIuvmOQhezrAuVF8_x9zT9NB1BWICgJWeoinzj98LdiYtUwGRtRNq4Enpc5T1cKUsU-qsZYjx8veclrEAf68CTI6ioEmD1ICGSxIrnSUnyVREMmhckMaL1ExQl0MYAWsRhAqxoSVTD4PKyXMt8w4znuGA3avqB2zebG7qx2qx0rFdFNmYlzZb4cOc4rA3eoaw6eRjZo3SbrHe8Ayd4VQ1oKSV7gYlKW5Ak=&c=&ch=



