
Participantes do workshop GFCE em
La Paz, Bolívia.

Workshop do Fórum Global de Expertise Cibernética
destaca a necessidade das DNSSEC
Por Maarten Botterman, membro da Diretoria da ICANN.
 
Histórico: No dia 5 de agosto, algumas partes interessadas da Internet na
América Latina se reuniram em La Paz, Bolívia, para um workshop de
capacitação com objetivo de criar uma experiência de Internet mais
confiável na região. O Fórum Global de Expertise Cibernética (GFCE) é

uma plataforma global em que os países, as organizações internacionais e empresas privadas podem trocar práticas
recomendadas e expertise para desenvolver capacidades cibernéticas. O objetivo desse evento é identificar políticas
e práticas bem-sucedidas, além de ideias para melhorar a infraestrutura da Internet.
 
Eu e Lito Ibarra, membro da Diretoria da ICANN, apresentamos um workshop em La Paz, Bolívia, durante o Fórum
de Governança da Internet da América Latina e Caribe (LACIGF), realizado em agosto. Iván Zambrana, vice-ministro
de telecomunicações da Bolívia, abriu o evento, explicando que a Bolívia tem um território muito amplo, com uma
população relativamente pequena, que enfrenta problemas como acesso a serviços de saúde e educação de
qualidade, além de outros desafios básicos. Ele considera a Internet uma boa ferramenta para ajudar a resolver
esses desafios. Além disso, ele confirmou que, para que os bolivianos possam aproveitar ao máximo a Internet, um
fator muito importante é melhorar a segurança, e afirmou que o GFCE é ideal.
 
O workshop destacou a importância dos padrões de infraestrutura da Internet, incluindo as Extensões de Segurança
do Sistema de Nomes de Domínio (DNSSEC) e Transport Layer Security (TLS), DNS-Based Authentication of
Named Entities (DANE), Resource Public Key Infrastructure (RPKI) e Route Origin Authorization (ROA). Também
foram discutidos padrões de e-mail como Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC),
DomainKeys Identified Mail (DKIM) e Sender Policy Framework (SPF). Os participantes trocaram experiências
globais e regionais com estratégias antiabuso, com a colaboração da Equipe de Resposta para Incidentes de
Segurança Computacional (CIRT). Os participantes estavam muito interessados em conversar sobre a
implementação de outros padrões e práticas.
 
O workshop contou com o apoio da ICANN, da Sociedade da Internet (ISOC), da Organização de Domínios de Topo
com Código de País da América Latina e Caribe (LACTLD), do Registro de Endereços da Internet para América
Latina e Caribe (LACNIC), do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI) e do Ministério de Assuntos Econômicos e
Políticas Climáticas da Holanda.
 
Para saber mais: https://www.thegfce.com/initiatives/i/internet-infrastructure-initiative/regional-meetings-
gfce-triple-i.

A Diretoria da ICANN seleciona novos presidente e vice
presidente
A Diretoria da ICANN selecionou Maarten Botterman para o cargo de novo
presidente da Diretoria da ICANN seguindo o processo descrito na Prática
do Comitê de Governança da Diretoria para a Participação da
Diretoria na Elaboração da Lista de Candidatos para a Equipe de
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Participantes do Fórum LAC DNS em
San Juan, Porto Rico.

Líderes da Diretoria. León Felipe Sánchez Ambia foi selecionado para a
função de vice presidente.
Eles assumirão suas funções depois da eleição formal, que ocorrerá na
Reunião Anual na ICANN66 em Montreal, Canadá. Leia mais no blogue
de Cherine Chalaby, atual presidente da Diretoria.

Destaques da Semana do DNS e do FÓRUM LAC DNS em
Porto Rico
Encontrar uma forma de colaborar, derrubando barreiras, foi um dos
principais temas durante a Semana do DNS e do sexto Fórum LAC DNS
durante a semana de 20 a 23 de agosto. Os eventos foram realizados em
Porto Rico e contaram com uma comemoração do 30o aniversário do
domínio de topo PR.
 
A Semana do DNS, realizada pela Organização de Domínios de Topo com

Código de País da América Latina e Caribe (LACTLD) e por .PR, enfocou a interação com os ccTLDs caribenhos e
anunciou o novo membro, Guadalupe. A semana contou com eventos inovadores, como uma sessão de "conversas
rápidas" para promover a participação nos processos da ICANN e atualizar informações dos operadores de ccTLDs
nos sistemas da IANA.
 
O Fórum LAC DNS, realizado pela ICANN, explorou a importância da adoção das DNSSEC com a ajuda de
parceiros. A comunidade conversou sobre novas tendências de tecnologia, como DNS sobre HTTPS (DoH) e DNS
sobre TLS (DoT), e as tendências do mercado foram apresentadas por duas partes contratadas ativas da ICANN,
Afilias e Blacknight. A ICANN agradece aos apresentadores, participantes e parceiros por esse evento tão bem-
sucedido.
 
Confira mais informações sobre o sexto Fórum LAC DNS da ICANN aqui.

ICANN interage com a comunidade boliviana da Internet no LACIGF12
A ISOC Bolívia realizou o 12o Fórum de Governança da Internet da América Latina e do Caribe (LACIGF) de 6 a 8
de agosto em La Paz, Bolívia.
 
A programação do LACIGF12 incluiu temas como liberdade de expressão na Internet, desafios do acesso à Internet,
inteligência artificial e segurança cibernética. Mais de 300 pessoas participaram pessoalmente do LACIGF12 e mais
de 1300, remotamente. Esses participantes eram de 25 países diferentes. A diversidade de gênero também foi
prioridade: 56% dos apresentadores e palestrantes, bem como 43% dos participantes presenciais eram do sexo
feminino.
 
O principal destaque do evento foi a apresentação dos resultados do estudo de Raúl Echeberría: Análise do Fórum
de Governança da Internet da América Latina e Caribe, LACIGF. A finalidade do estudo era reunir sugestões
da comunidade para aumentar a relevância e a continuidade do Fórum para ajudar na elaboração de políticas em
nível regional.
 
Perdeu algum detalhe do LACIGF12? Confira todas as informações aqui. 

Explore um programa de certificação em governança da Internet por e para a região da
LAC
A terceira edição do DiGI - Diplomatura en Gobernanza de Internet (Programa de Certificação em Governança da
Internet) foi realizado em Porto Alegre, Brasil, de 12 a 17 de agosto de 2019. Rodrigo de la Parra, vice-presidente da
ICANN para a América Latina e Caribe, é membro do Conselho Consultivo do programa.
 
O programa examinou temas importantes para o futuro desenvolvimento da Internet: o ecossistema global da
governança da Internet, abordagens de segurança cibernética, ética, autorregulamentação e outras abordagens de
governança, concorrência em mercados digitais, desafios de governança da Internet das coisas (IoT) e inteligência
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artificial, e outros tópicos relacionados.
Recomendamos que os estudantes de pós-graduação, profissionais dos setores público e privado e membros
interessados da comunidade participem das futuras edições do DiGi.
 
Saiba mais aqui.

O LACNIC e sua comunidade contam suas histórias em
um livro recém-publicado
Um livro novo e abrangente, The Development of the LACNIC Community. A
History Under Construction, cobre os 17 anos de história do registro de
endereços de Internet para América Latina e Caribe.
 
Com o apoio da ICANN, da Sociedade da Internet e da Organização de
Domínios de Topo com Código de País da América Latina e Caribe
(LACTLD), a autora Carolina Aguerre ilustra as diferentes histórias e
pessoas que possibilitaram a existência do LACNIC, apresentando os
marcos mais significativos no desenvolvimento da Internet regional.
 
Leia o comunicado completo do LACNIC aqui:
https://www.lacnic.net/3912/2/lacnic/new-book-published-on-the-
history-of-lacnic-and-its-community  
 
Baixe o livro aqui (apenas em espanhol):
https://www.lacnic.net/innovaportal/file/3733/1/el-desarrollo-de-la-
comunidad-de-lacnic.pdf

Inscreva-se para a Assembleia Geral Anual ICANN66
As inscrições para o ICANN66 em Montreal, Canadá, já estão abertas. Clique aqui para se inscrever.
 
A Assembleia Geral Anual ICANN66 será realizada de 2 a 7 de novembro de 2019 no Montréal Convention Centre
(Palais des Congrès de Montréal). Confira aqui recursos importantes sobre viagens e inscrição, incluindo
informações sobre vistos, hotéis e transporte.
 
As inscrições no local serão abertas um dia antes do início oficial do encontro. No entanto, recomendamos fazer a
inscrição on-line antes do evento. Todos os participantes devem apresentar um documento de identidade oficial
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válido para receber o crachá na entrada do evento.
 
As inscrições para os encontros públicos da ICANN são gratuitas e abertas para todos. A participação pode ser
pessoal ou remota. Saiba mais sobre os encontros públicos da ICANN aqui.

Precisamos de seu feedback sobre a Iniciativa para a
Transparência da Informação (ITI, Information
Transparency Initiative)
A organização ICANN divulgou a proposta para uma nova experiência de
busca de conteúdo em Contratos de Registro que consiste em colher suas
opiniões através do nosso site para feedback. Estamos comprometidos
com trabalhar com você para entregar um resultado que atenda suas
necessidades. Para tanto, precisamos de suas opiniões e contribuições.
O processo de busca aprimorado inclui essas características:
·         Filtros para limitar os resultados das buscas por  gTLD ou cadeia,
tipo de contrato, operador ou estado de contrato.
·         Um filtro para faixas de datas.

·         A possibilidade de digitar e buscar por nome de domínio internacionalizado.
·         Capacidade de fazer o download de resultados de buscas para arquivos .csv com vínculos com páginas de
contratos individuais.
·         Buscas por palavra(s)-chave(s) no conteúdo de contratos de registro com resultados disponibilizados por
relevância.
Dedique um momento para comparar a facilidade de busca nos Contratos de Registro na nossa nova
publicação e diga sua opinião através do site para feedback.
O período de feedback permanecerá aberto até 30 de setembro de 2019.
Leia mais sobre a ITI no último blogue de Sally Newell Cohen e David Conrad.

Faça sua inscrição na semana de preparação para a ICANN66
Marque na agenda! Antes da ICANN66, na semana de 14 a 18 de outubro, será realizada uma série de seminários
na Web para ajudar a comunidade da ICANN a se preparar para a Assembleia Geral Anual. Faça sua inscrição
aqui.

O GAC dá as boas-vindas a dois novos observadores
Recentemente, o GAC (Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais)
deu as boas-vindas a dois novos observadores: a Comunidade do Caribe
(CARICOM - Caribbean Community) e o Grupo de Trabalho de Informação,
Comunicação e Tecnologia (ICT - Information, Communication, and
Technology) do Conselho de Organizações Regionais do Pacífico (CROP -
Council of Regional Organisations of the Pacific).
 
Grupo Focal do GAC sobre procedimentos subsequentes
de novos gTLDs
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Depois da ICANN64, o GAC lançou um grupo focal para coordenar o envio
de comentários oportunos sobre as deliberações finais do Grupo de
Trabalho do Processo de Elaboração de Políticas (PDP) sobre
procedimentos subsequentes de novos domínios genéricos de topo
(gTLDs). Isso inclui recomendações sobre a revisão da Concorrência,
Confiança e Escolha do Consumidor. Os principais temas de interesse do
GAC abrangem áreas como o processo de solicitação de novos gTLDs,
requisitos, avaliação, objeção e contenciosos sobre cadeias de caracteres.
 
O grupo focal se reuniu pela primeira vez durante a ICANN65 e começou a
trabalhar para capacitar os membros do GAC para entender as
deliberações inter-relacionadas sobre elaboração e implementação de
políticas para futuras rodadas de novos gTLDs. O grupo focal se reunirá
regularmente até a ICANN66. Lá, esse grupo informará o GAC sobre suas discussões.

Elaboração de políticas de políticas para IDNs: próximas
etapas para a ccNSO 
Katrina Sataki, presidente do Conselho da Organização de Apoio para
Nomes de Domínio com Código de País (ccNSO), enviou uma carta para
Cherine Chalaby, presidente da Diretoria da ICANN, sobre políticas
relacionadas à Tramitação Rápida de Domínios de Topo com Código de
País (ccTLD) de Nomes de Domínio Internacionalizados (IDN).
 
Na carta, Katrina pediu que a Diretoria da ICANN concordasse em marcar o
término formal do segundo Processo de Elaboração de Políticas da ccNSO
(ccNSO PDP2) para a seleção de cadeias de caracteres de ccTLDs de IDN
e a inclusão dos ccTLDs de IDN na ccNSO. O Conselho da ccNSO
também repetiu o pedido de que a Diretoria da ICANN não avance mais para alterar a tramitação rápida atual dos
ccTLDs de IDN. Na falta de uma política formal, o processo atual permite que os países e territórios solicitem
cadeias de caracteres de ccTLDs de IDN que representem os nomes dos respectivos países ou territórios em
escritas não latinas. O Conselho da ccNSO acredita firmemente que, até que uma política da ccNSO substitua a
Tramitação Rápida de Domínios de Topo com Código de País de Nomes de Domínio Internacionalizados, o processo
atual deve continuar.
 
Depois que a Diretoria da ICANN responder às recomendações do PDP2 da ccNSO, o Conselho da ccNSO lançará
o quarto PDP da ccNSO. O quarto PDP da ccNSO abordará as questões identificadas pela Equipe de Revisão
Preliminar (PRT) de IDN da ccNSO. Isso inclui definir as diferenças entre a revisão de similaridade e a
implementação de TLDs com variante de IDN, além da simplificação do processo de seleção de cadeias de
caracteres de (cc)TLDs de IDN. Leia mais sobre a PRT de IDN da ccNSO aqui.
 
O Conselho da ccNSO também está preparando uma solicitação de alterações no Artigo 10 do Estatuto da ICANN
depois de uma consulta com a comunidade de ccTLDs. As alterações estão relacionadas a dois aspectos: a
atualização da definição de associação à ccNSO e a capacidade de que os ccTLDs de IDN possam se tornar
membros da ccNSO.

Notícia sobre o Conselho da GNSO 

O Processo de Elaboração de Políticas 3.0 (PDP 3.0) é uma iniciativa do
Conselho da GNSO com o objetivo de aumentar a eficiência e a eficácia do
PDP da GNSO. Desde abril de 2019, um pequeno grupo de conselheiros da
GNSO está se reunindo regularmente para elaborar detalhes de
implementação para os 14 aprimoramentos ao PDP 3.0 que foram
adotados anteriormente pelo Conselho da GNSO. Durante a reunião do
Conselho da GNSO em 22 de agosto, a equipe apresentou, como primeiro
resultado, os documentos finais propostos para quatro aprimoramentos
concluídos ao PDP 3.0. Esses documentos estão relacionados às
expectativas, aos requisitos e aos métodos de participação para os
membros do grupo de trabalho do PDP e os líderes. A equipe planeja

finalizar os documentos sobre os outros aprimoramentos antes da ICANN66. Saiba mais.
Além de gerenciar os PDPs da GNSO, o Conselho da GNSO participou de vários projetos e atividades,
incluindo trabalhos de políticas relacionados ao gerenciamento de TLDs com variantes de nomes de domínio
internacionalizados, análise das recomendações da Equipe de Revisão de Concorrência, Confiança e
Escolha do Consumidor, e resposta ao pedido de esclarecimento sobre a precisão dos dados feito pela
organização da ICANN. Saiba mais.
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Atualização do EPDP 
Depois das reuniões na ICANN65, a Equipe do Processo de Elaboração de
Políticas Acelerado (EPDP) sobre a Especificação Temporária para os
dados de registro de gTLDs - Fase 2 está analisando casos de uso de
solicitantes de dados de registro de gTLDs não públicos. A Equipe do
EPDP analisou similaridades entre esses casos de uso para ajudar a
embasar a primeira versão dos princípios preliminares de políticas. De 9 a
11 de setembro, a equipe do EPDP se reuniu em Los Angeles, na sede da
ICANN, para deliberar sobre essa primeira versão. Saiba mais.

Trabalho do At-Large antes da ICANN66
O At-Large está planejando uma série de atividades para apoiar as recentes declarações de políticas, em
preparação para a ICANN66. Recentemente, o ALAC enviou cinco declarações de políticas, inclusive sobre a
evolução da governança do sistema de servidores raiz e colisões de nomes. Além disso, está sendo feita
uma pesquisa sobre nomes geográficos para que a comunidade At-Large possa identificar prioridades e
possibilidades de consenso em relação ao assunto. Algumas outras atividades em andamento são o planejamento
para a terceira Cúpula do At-Large (ATLAS III), que será realizada durante a ICANN66, a continuidade do processo
eleitoral para o assento 15 da Diretoria da ICANN e a promoção da Aceitação Universal no At-Large, em
coordenação com o Grupo de Gestão de Aceitação Universal (UASG).

Comece a usar a ferramenta de busca atualizada
Recentemente, a ICANN lançou uma versão atualizada da ferramenta de
busca. Essa ferramenta utiliza o Protocolo de Acesso a Dados de Registro,
conhecido como RDAP, para consultar, analisar e exibir dados de registro de
nomes de domínio em formato fácil de entender. A capacidade de buscar dados
de contato e outras informações públicas relacionadas a um nome de domínio é
um serviço público e gratuito oferecido pela ICANN desde 2013.
 
O RDAP foi desenvolvido pela comunidade técnica da força-tarefa de engenharia
da Internet (IETF) como eventual substituto do protocolo de WHOIS. Agora, além
dos serviços de WHOIS, os registradores e operadores de registro credenciados

pela ICANN precisam fornecer serviços de diretório de dados de registro mediante o RDAP.
 
Confira mais informações sobre a nova ferramenta aqui.

Confira os estudos de caso sobre novos gTLDs
Dentro do trabalho global da ICANN de conscientizar e aumentar o interesse nos
novos domínios genéricos de topo (gTLDs), todos os registros foram convidados a
gerar estudos de caso. Esses estudos de caso contam a história do gTLD,
incluindo histórico e objetivos de negócios, e devem ser usados como recursos
educacionais.
 
Veja os estudos de caso publicados aqui.

Comunidade de Mianmar trabalha com proposta de LGR e divulgação
No mês passado, o Painel de Geração de Mianmar organizou uma consulta pública local sobre a proposta de
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Lilian Ivette De Luque Bruges
(Colômbia)

Regras de Geração de Rótulos (LGR) para a escrita de Mianmar. O
foco do evento em Yangon, Mianmar, foi receber comentários importantes
da comunidade mais ampla, incluindo os diferentes idiomas cobertos pela
proposta: birmanês, karen sgaw, mon, pa'O, rakhine e shan. Alguns dos
participantes foram a Federação de Computadores de Mianmar (Myanmar
Computer Federation - MCF), a Associação do Setor de Computadores de
Mianmar (Myanmar Computer Industry Association - MCIA), a Área Unicode
de Mianmar, o Departamento de Correios e Telecomunicações (Post and
Telecommunications Department - PTD) e o UMG Idealab. O Painel de
Geração de Mianmar planeja enviar a proposta de LGR para comentários
públicos antes de outubro de 2019. Saiba mais sobre a proposta aqui.
 
Dentro do evento de Yangon, foi realizado um dia de divulgação para ajudar

a conscientizar sobre a missão da ICANN e aumentar a participação da comunidade. Os estudantes e membros da
comunidade técnica e jurídica conversaram sobre vários temas, como Aceitação Universal (UA) de domínios de topo
(TLDs), o Programa de Novos gTLDs, Nomes de Domínios Internacionalizados (IDNs) e muito mais.

Próxima geração de desenvolvedores trabalha para
construir uma Internet multilíngue
Em junho, um grupo de 24 desenvolvedores com a função de garantir o
sucesso da expansão da Internet para não falantes de inglês, participou de
um evento de programação em Raipur, na Índia. A missão dos participantes
era criar um site, aplicativo ou serviço da Web que funcionasse com todos
os nomes de domínio e IDs de e-mail em idiomas baseados em escritas
devanagari (o que inclui os idiomas e dialetos falados por 18 milhões de
pessoas no estado indiano de Chhattisgarh). O objetivo era enfrentar os
desafios relacionados à Aceitação Universal (UA). O evento foi realizado
pela Associação de Internet e Dispositivos Móveis da Índia (Internet and
Mobile Association of India - IAMAI), com apoio do Ministério de Eletrônica
e Tecnologia da Informação (MeitY) e o governo da Índia.
 
Leia aqui uma publicação sobre a experiência de Harish Chowdhary, embaixador da UASG, no evento.

Lilian Ivette De Luque Bruges trabalha com inclusão digital há mais de 11
anos. Ela colabora com o governo colombiano e a sociedade civil para
aumentar a qualidade de vida das pessoas indígenas no norte da Colômbia
por meio da tecnologia da informação. Além disso, ela é uma das parceiras
fundadoras de uma empresa de segurança da computação em Bogotá,
Colômbia.
 
Ela participa da Organização Regional At-Large da América Latina e Caribe
(LACRALO) há 2 anos, como representante da Estrutura At-Large (ALS)
Ageia Colômbia. Também foi escolhida como Fellow do Programa de
Embaixador Indígena Global para a reunião ICANN61 em Porto Rico.
 
Depois dessa experiência, ela começou a participar mais ativamente da
comunidade At-Large, entrando em vários Grupos de Trabalho, inclusive o

Grupo de Trabalho da Revisão do NomCom (Comitê de Nomeação). Lilian também foi selecionada como Fellow para
a ICANN63 em Barcelona, Espanha, para a ICANN65 em Marrakesh, Marrocos, e para a terceira Cúpula do At-Large
(ATLAS III), que será realizada em Montreal, em novembro de 2019.
 
No momento, ela está muito envolvida no desenvolvimento da LACRALO. Liderando o Grupo de Trabalho de
comunicação da organização, Lilian revolucionou o fluxo de informações na região, com o uso de redes sociais e
outras atividades.
 
A recomendação de Lilian é que todas pessoas que foram Fellows da América Latina e Caribe continuem envolvidas
com o trabalho da ICANN para reforçar o modelo multissetorial na região.
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Oportunidades de participar:
Revisões da ICANN e a evolução do modelo
multissetorial
A Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números (ICANN)
tem várias oportunidades para que a comunidade participe e faça
comentários.
As revisões específicas são conduzidas por equipes de voluntários da comunidade para avaliar o desempenho da
organização da ICANN e fazer recomendações de melhorias.

Observe a reunião presencial da terceira Equipe de Revisão de Responsabilidade e Transparência (ATRT3)
em Cingapura, de 20 a 22 de outubro. Clique aqui para saber mais.

As revisões organizacionais são conduzidas por examinadores independentes que avaliam em que medida as
Organizações de Apoio (SOs), os Comitês Consultivos (ACs) e o Comitê de Nomeação (NomCom) cumprem sua
finalidade, além de examinar se é necessário fazer mudanças na estrutura ou nas operações.

O Relatório Final da Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de País (ccNSO) já está
disponível. Na sequência, a ccNSO redigirá uma Avaliação de Viabilidade para responder às recomendações
do Relatório Final.

 
Acesse a tabela de atualização de status das revisões para conferir o andamento das revisões específicas e
organizacionais, além de links para outros recursos importantes relacionados.

Contribua para a evolução do modelo multissetorial da ICANN.
O condutor Brian Cute está solicitando comentários públicos sobre as próximas etapas relacionadas ao processo
de Evolução do modelo multissetorial da ICANN. A comunidade receberá informações em uma sessão plenária
na quinta-feira, 7 de novembro, na ICANN66.A sessão incluirá uma discussão sobre os comentários recebidos, além
de detalhes sobre as próximas etapas do elaboração de um plano de trabalho para resolver os problemas que a
comunidade considera que estão atrapalhando o funcionamento efetivo e eficiente do modelo de governança
multissetorial da ICANN.

Sobre o LACIGF
Inversor Latam http://inversorlatam.com/bolivia-sera-por-primera-vez-sede-del-lacigf/
APC.org https://www.apc.org/es/news/el-foro-de-gobernanza-de-internet-de-america-latina-y-el-caribe-se-
celebrara-en-la-paz
 
Sobre a SEMANA DO DNS:
El Nuevo
Dia https://www.elnuevodia.com/negocios/consumo/nota/dnsweekconclaveporuninternetseguroyconfiable-
2512961/
Caribbean Business https://caribbeanbusiness.com/puerto-rico-top-level-domain-celebrates-30th-
anniversary/

Sobre o FÓRUM LAC DNS:
Domain Impulse http://www.domainpulse.com/2019/08/01/icann-registration-now-open-for-2019-lac-dns-
forum/

https://community.icann.org/x/QK7DAw
https://www.icann.org/resources/reviews
https://www.icann.org/public-comments/multistakeholder-model-next-steps-2019-08-27-en
https://www.icann.org/resources/pages/governance-plan-improve-multistakeholder-model-2019-04-08-en
http://inversorlatam.com/bolivia-sera-por-primera-vez-sede-del-lacigf/
https://www.apc.org/es/news/el-foro-de-gobernanza-de-internet-de-america-latina-y-el-caribe-se-celebrara-en-la-paz
https://www.elnuevodia.com/negocios/consumo/nota/dnsweekconclaveporuninternetseguroyconfiable-2512961/
https://caribbeanbusiness.com/puerto-rico-top-level-domain-celebrates-30th-anniversary/
http://www.domainpulse.com/2019/08/01/icann-registration-now-open-for-2019-lac-dns-forum/


25 - 27 de setembro
2019 

 CARIBNOG18 Antigua e Barbuda

30 de setembro - 4 de
outubro de 2019 

 Reunião do CITEL Asunción, Paraguai

7-11 de outubro de 2019  LACNIC32 - LACNOG2019 Cidade do Panamá, Panamá
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https://www.citel.oas.org/es/paginas/calendar-agenda.aspx
https://www.lacnic.net/lacnic32

