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Amigos,
 
Obrigado por acompanhar-nos durante já quase dois anos de
existência do nosso boletim da ICANN para a América Latina e o
Caribe.  Estamos muito felizes por ver como aumenta a quantidade
de assinantes, fato que nos permite comunicar a cada vez mais
pessoas da nossa região informações relevantes da comunidade
global da ICANN, bem como mantê-los a par das diversas
atividades que realizamos na nossa região.
 
Este também é um momento crítico na história da ICANN. Em 2014,
assistimos ao histórico anúncio do governo norte-americano de sua
intenção de transferir supervisão das funções da IANA desde o
Governo dos Estados Unidos à comunidade multissetorial global. A comunidade está nos estágios finais
de desenvolvimento da proposta e no início do próximo ano, vai apresentar a proposta ao Conselho, que
a transmitirá posteriormente para o Governo dos EUA.

Cientes do valor de ter informações oportunas, temos decidido publicar nosso boletim com frequência
mensal. Vamos continuar informando nossos leitores sobre os processos abertos de participação para a
elaboração de políticas da ICANN e esperamos que sua participação seja cada vez mais ativa.
 
Temos avançado muito como região quanto à relação com a ICANN e com seus processos, mas nada
disso seria possível sem a ativa e energética participação de nossa comunidade na América Latina e o
Caribe. Muito obrigado por todo seu apoio!
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A equipe da ICANN para a região (Alex, Albert, Daniel, Rodrigo e um servidor) lhes desejamos Felizes
Festas e que 2016 seja um ano cheio de saúde, amor e sucesso!

 

Rodrigo de la Parra

Vice-presidente da ICANN para a América Latina e o Caribe

Desde o final de julho de 2015, nós demos início a uma nova abordagem na
forma como a sociedade civil se envolverá com a ICANN
 
Considerando que a sociedade civil já está firmemente ancorada na comunidade da ICANN, essa nova
iniciativa reconhece a necessidade de fortalecer e ampliar a participação e função da sociedade civil
global nos processos e discussões da ICANN.

A estratégia reconhece as contribuições valiosas que a atual comunidade de sociedade civil nos fornece,
e tem por objetivo tornar seu trabalho mais fácil e mais recompensador, ao mesmo tempo em que
encoraja novos participantes a se juntarem e apoiarem o trabalho que já está em andamento. Isso será
conseguido, em partes, tornando as informações mais acessíveis, através do desenvolvimento liderado
pela comunidade de novos conteúdos e informativos personalizados, bem como pela capacidade de
construir e desenvolver habilidades.

A estratégia está, atualmente, sendo desenvolvida através de consultas com a sociedade civil e com
comunidade de múltiplas partes interessadas da ICANN.

Dentro da ICANN, as equipes regionais de Envolvimento Global das Partes Interessadas e o pessoal de
apoio do Comitê Consultivo Geral ("At-Large") - ALAC irão promover as várias iniciativas destinadas a
reforçar a participação da sociedade civil. Nós o incentivamos a se envolver e contatá-los para saber
mais. O contato local para a sua região está informado abaixo:

Yaovi Atohoun (África) - yaovi.atohoun@icann.org
Fahd Batayneh (Oriente Médio) - fahd.batayneh@icann.org
Joe Catapano (América do Norte) - joe.catapano@icann.org
Rodrigo de la Parra (América Latina e Caribe) - rodrigo.delaparra@icann.org
Kelvin Wong (Pacífico-Ásia) - kelvin.wong@icann.org
Heidi Ullrich (At-Large / Em geral) - Heidi.Ullrich@icann.org
Adam Peake (Coordenador Global) - adam.peake@icann.org
Jean-Jacques Sahel (Liderança Global / Europa) - jean-jacques.sahel@icann.org

A versão atual da estratégia está disponível aqui: http://tinyurl.com/npvph6q. 

Informações sobre chamadas e seminários virtuais (webinars) sobre esta nova estratégia também
estarão disponíveis no site do Grupo de Partes Interessadas Não-Comerciais (NCSG) e nas mailing
lists da ALAC. A fase inicial será encerrada até o final de 2015, mas a estratégia seguirá evoluindo e
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respondendo aos desenvolvimentos no âmbito da ICANN e às necessidades dinâmicas da comunidade
global da sociedade civil.

Atualização sobre o Processo de Transição da Administração da IANA e
Aprimoramento da Responsabilidade da ICANN
 
O ICG e o CCWG-Responsabilidade se encontraram em Dublin durante a ICANN54 para continuar com
os trabalhos sobre suas propostas, em vistas dos feedbacks recebidos durante os dois períodos de
comentários públicos que se encerraram em setembro. O ICG obteve sucesso na conclusão de sua
Proposta consolidada para a administração da IANA e agora aguarda pela finalização das
Recomendações da Linha de Trabalho 1 do CCWG-Responsabilidade.

A terceira Proposta de Projeto sobre as recomendações da Linha de Trabalho 1 do CCWG-
Responsabilidade foi publicada para passar por um período de comentários públicos de 21 dias, de 30 de
novembro a 21 de dezembro de 2015. Além de detalhar 11 recomendações para melhorar a prestação de
contas da ICANN, a proposta também descreve como a comunidade chegou às recomendações e as
opções consideradas, e aquelas rejeitadas, no desenvolvimento da proposta. 

Fadi Chehade compartilha um chimarrao com Fabricio Pessoa na estande da ICANN no IGF.

Em novembro, nossa região se focou no evento global mais importante no que tange à governança da
Internet.  De 9 a 13 de novembro, mais de 2.000 pessoas de 100 países do mundo se encontraram em
João Pessoa, Brasil, para a décima edição do Fórum de Governança da Internet (IGF).  Rodrigo de la
Parra, vice-presidente da ICANN para a América Latina e o Caribe, compartilha suas reflexões nesta
matéria:

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzrRVNfvFmX3TkyVIWGwYzqGblbGzDmu2a7p9w8jXKQn8JKd64drvWUQ5JhkcU_M0T8xISsRISDXQp08jk4PXoF3ItiTxPBw6rOZO8bWQMO5J7l47TtcUatRZFHDyLoulbfWj-gdv6Gq4&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzu5GAb2n-pxdDGn06nR4JVBIsum4LjE17rHayoKHN89Id5f68n4xIRjOHhq16LlFRsvx88nKlsIHyIzKwuGQQg6vBGXcCRmmbcyg9h48tPQBeQYiBqUeDG89IEZkMa8eVE6ZFcTKuY4o2HDwNxo4RMcnoIQowO2dTVcXTFoo7HnjkiGIZ-PiOcEwXK_6S2tBYZ8ccMqmShy8gVMx4yIaZc4yabV1WmH1lrBXrlOAm2MW&c=&ch=


Décima edição do IGF: Um espaço mais maduro para debater sobre a
governança da Internet
 
 https://t.co/eYomWaz2Hw 
 
Em destaque: em novembro também estivemos em Belize, Paraguai, El Salvador, Saint-Lucia e na
Bolívia para os eventos seguintes:

1. CaribNOG 10, Belize, 02-11 novembro de 2015, com a participação de Albert Daniels.
2. 2º Fórum de Governança da Internet do Paraguai, Assunção, Paraguai, 04 novembro de 2015,

com a participação de Daniel Fink.
3. LAC-i-Roadshow México/América Central, San Salvador, El Salvador, 19 de novembro de 2015

(para mais informações, veja as novidades do plano estratégico LAC)
4. Assembleia Geral da Associação de TICs de St. Lucia (St.Lucia ICT Association AGM), 21 de

novembro de 2015. Nesta reunião, Albert Daniels apresentou o processo de elaboração de
políticas da ICANN, tratou o assunto da transição da custódia das funções da IANA e apresentou
a indústria do sistema de nomes de domínio (DNS, segundo sua sigla em inglês).

Diálogos de governança da Internet na Bolívia, La Paz, Bolívia, 26-27 de novembro de 2015. Nosso
colega, Rodrigo Saucedo, gerente de projetos para a região,  foi quem participou em nome da equipe da
ICANN LAC.

LAC-i Roadshow México/América Central
San Salvador, El Salvador
19 de novembro de 2015
 
Esta edição, com mais de 70 participantes, abordou os assuntos seguintes:
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O programa de novos gTLDs - Rodrigo Saucedo, ICANN
IPv6 na região - Cesar Díaz,  LACNIC 
O IPv6 e a Internet das Coisas - Lito Ibarra, Diretoria da ICANN
Segurança, Estabilidade e Resiliência (SSR, por sua sigla em inglês) em El Salvador 
SSR na região - Carlos Martínez, LACNIC
SSR no Sistema de Nomes de Domínio (DNS, por sua sigla em inglês) - Carlos Alvarez, ICANN
Iniciativas de COMTELCA - Jorge Torres
Painel: Desafios da Internet na América Central
Painel: Lei de Assinatura Eletrônica em El Salvador

Link na agenda: http://www.icannlac.org/files/lac-i-roadshow-elsalvador2015-agenda-web.pdf

Seminário online sobre o programa de novos gTLDs
Capacitação - LACRALO
12 de novembro de 2015
 
O objetivo deste seminário foi informar sobre as atualizações no Programa de Novos Domínios
Genéricos de Alto Nível (gTLDs, por sua sigla em inglês) para a comunidade LACRALO. A palestrante
convidada foi Krista Papac,  diretora de Serviços de Registro e Participação da ICANN - Divisão de
Domínios Global (GDD, por sua sigla em inglês).

Agenda

1. O que é o programa de novos gTLDs?
2. Por que foi criado o programa de novos gTLDs?
3. Novidades e estatísticas
4. Novos gTLDs em LAC
5. Estórias
6. Perguntas e respostas

O Conselho da GNSO adota recomendações do GT sobre dados e métricas para
a elaboração de políticas
 
O Conselho da GNSO aprovou unanimemente recomendações baseadas no consenso do GT sobre
dados e métricas para a elaboração de políticas. O GT elaborou recomendações finais e as encaminhou
ao Conselho da GNSO para sua consideração, e se encontram documentadas em seu Relatorio Final
depois de uma revisão de comenta¡rios publicos. A equipe de Apoio tem começado a implementação
das recomendações adotadas. O estado da implementação pode ser consultado na Lista de Projetos.
 
 
 
As atividades da ALAC na ICANN54
 
A ALAC aprovou unanimemente declarações sobre o Uso de Nomes de País e Território como Domínios
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de Nível Superiores no Documento de debate sobre arrecadações dos leilões dos Novos gTLDs para
comunicar às partes correspondentes.
O ALAC também celebrou sua primeira e bem-sucedida Sessão de desenvolvimento em 23 de outubro
de 2015 para dar as boas-vindas aos novos membros.
 

Grupo de trabalho para segurança pública do GAC
 
As próximas prioridades para o Grupo de trabalho para
segurança pública (PSWG) incluem contribuir para a Revisão
da concorrência, a escolha do consumidor e a confiança do
consumidor nos novos gTLDs bem como para o Processo de
Elaboração de Políticas da GNSO sobre serviços de Diretório
de Registros de gTLDs da próxima geração.
 
 
O PSWG encoraja ativamente a participação de mais países,
notadamente de países em desenvolvimento e de outros especialistas em proteção de dados, proteção
dos consumidores e outros especialistas relevantes, em representação de um amplo leque de atores
governamentais em segurança pública de todo o mundo.
 
O SSAC publica Assessoria sobre Proteção de Registrantes
 
O SSAC publicou recentemente o SAC074, "Assessoria do SSAC sobre Proteção de Registrantes:
Melhores Práticas para Preservar a Segurança e a Estabilidade no Ciclo de Vida da Gestão de
Credenciamentos". A assessoria fornece diretrizes específicas sobre melhores práticas que ajudarão os
registradores e os registros a aumentar a segurança dos nomes de domínio e dos sistemas que os
suportam.

Questões atualmente abertas para comentários públicos

Vários procedimentos de comentários públicos estão atualmente abertos, sobre questões de interesse
para a comunidade da ICANN.
 
Diretrizes para Desenvolver as Regras de Geração de Etiquetas de Referência (LGRs) ao Segundo Nível
A fim de facilitar e melhorar a consistência dos testes e estabilidade dos registros de operações dos
novos gTLDs, a ICANN está desenvolvendo tabelas de referências para Nomes de Domínio
Internacionalizados (IDN) em formato legível por máquina, conhecidas como Conjunto de Regras de
Geração de Etiquetas (LGRs) para o Segundo Nível, para uso em Testes de Pré-Delegação (PDT) e
Processo de Avaliação de Serviço de Registro (RSEP). 

Encerramento do período para comentários públicos: 15 de dezembro de 2015 às 23:59 UTC
 
Proposta de implementação para as Recomendações de Processo de Desenvolvimento de Políticas do
GNSO, nos termos da Política de Transferência entre Registradores (IRTP) - Parte D
Os procedimentos de comentários públicos buscam obter ideias da comunidade sobre a proposta de
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzhMZlnvfxsrSui-L9_U4nxVrvVmtTlIWGlDHX6Yd6cVYc10CAk33y7lvlH942vpwYS8e9OW8A-OgOfeZMz21-dsL1H3_7N2D77O570NWcJWEtdmtq5LlNYD_a5xJPnfLFD-4I6gNoVYzEIxWFmKE9WyJeH-CtYAluOGLbKSLnjAT1o0QU7SG35g=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzu5GAb2n-pxdqbeBDPfAJJy2WOGs_6skCz-sZA4dBfS53gf2MmRJP2OTG5XObmHXVu3xPyydO629jf0ZBCi8jkEcG9ADbocs_rTvK8XMqpJ9zoI6lFdukCYOgK_iI4qLg_wI-AccgU8T2nlErhbmVu3UG-llDAv7LaGPybTqRN9g4hqOh0APz0oCr6TqTjDeBQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzu5GAb2n-pxdeaYXFmOft7oborSGuf22AiileG7I-eNcmYuOBjF95ASPNJeJY-cZgbdVKebA-k25WI6iundx0bRhtjTfQ3Ext0vx2YeYkkiyAsa8Cuc5P-gYjhwP6x7MJFyztBBVWwGa_dwAWVRSHqaxNXGTr8T7hl89WvukLoVwbEGPHvsbDxLx6KeLmg_W1Q==&c=&ch=


implementação das Recomendações de Processo de Desenvolvimento de Políticas (PDP) da
Organização de Apoio de Nomes Genéricos (GNSO) na Política de Transferência entre Registradores
(IRTP) Parte D. 

Encerramento do período para comentários públicos: 21 de dezembro de 2015 às 23:59 UTC
 
Proposta de Índice de Saúde do Mercado de gTLD. Chamada para comentários e voluntários
A ICANN está à procura de ideias da comunidade para facilitar a criação do Índice de Saúde do Mercado
de gTLD. Esse índice tem por objetivo analisar a saúde e a diversidade do mercado global de gTLD.

Encerramento do período para comentários públicos: 8 de janeiro de 2016 às 23:59 UTC
 
A qualquer momento, a lista completa das questões abertas para comentários públicos e os
procedimentos de comentários públicos recentemente encerrados e arquivados pode ser encontrada
na página de comentários públicos.

A equipe da ICANN também mantém uma página para ajudar a prever possíveis procedimentos "futuros"
para comentários públicos. A página Upcoming Public Comment (Futuros Comentários Públicos) fornece
informações sobre possíveis oportunidades futuras para comentários públicos. A página é atualizada
após cada encontro público da ICANN para ajudar as pessoas e a comunidade a definirem prioridades e
planejar suas futuras cargas de trabalho.

A Aceitação Universal é um requisito fundamental para uma Internet verdadeiramente multilíngue, em
que os usuários de todo o mundo possam navegar totalmente em seus idiomas locais. Isso também é
fundamental para liberar o potencial de novos domínios genéricos de primeiro nível (gTLDs) para
fomentar a concorrência, a escolha do consumidor e a inovação no setor de nomes de domínio. Para
alcançar uma Aceitação Universal, aplicativos e sistemas de Internet devem tratar todos os TLDs de
maneira consistente, incluindo os novos gTLDs e os TLDs Internacionalizados. O Grupo de Coordenação
da Aceitação Universal é uma equipe baseada na comunidade que trabalha para compartilhar essa visão
para a Internet do futuro com aqueles que constroem este espaço: os programadores e codificadores. O
principal objetivo do grupo é ajudar os proprietários de sistemas e programadores independentes a
entenderem como a Aceitação Universal possibilitará que o próximo bilhão de usuários possa interagir e
construir seus próprios espaços online. 

Saiba mais e participe: https://www.icann.org/universalacceptance.

Novos gTLDs delegados: Novembro 

sfr
vip
audi
verisign
bugatti

lamborghini
playstation
rocher
xn--qxam
Beats

bostik
boehringer
broadway
comsec
fairwinds

tab
grainger
lifestyle
vana
creditunion

cityeats
ferrero
Aarp
xn--mgbtx2b
Apple

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzu5GAb2n-pxdb2OHJRdiWJfgG4kRltuNk7FsWpJoYoDYGGdHzotQuGQRM-yIFcx9zqTtxoK4ULMoXqdA8FOYRtJ3drSA5ysXjPBs3_Rghwhp4RX7a4ahtq5CmO_mnfkPTll_4u75UsogxBh94dz-BYetMPfzlCs2hqA9-uadqdRwVdxTBbyLMQx2mnGv7zizNA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzrRVNfvFmX3TTI_fIhkCm-M4BV8kTDt_qmEjijiLGDDyXqOQKjPKoPU4AMLnlSlL_F-WOoUetP84VFydKhWq7FBjRQVagaoTNEizMVon7sBIboj9IEE5aFSHU0eCTd1hY2BfRYWViuy9&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzrRVNfvFmX3T9v9XW-yiIgvFsYmOovQZJ5AtsO_WcXoiqrjZswqfE4zCiheKAV41F6NfS5jKWUJi1TAX5qbDkG69GkJD6G3AbIBOVLLrq3lU4Iqb5B6FuP_9nrUaUrOXalaXRX-UExMA5OjJIW2aeZs2KcUdfwrHcZTqgyWFaH8X&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzu5GAb2n-pxdwx0_OUm9803iksYEqf8b81ePXNEuanBZ1NfZk0fIApl6lB-A20txRD_Ic8WUcnINAjlkLcz5XoQpi66vgi_ogB3AaMGzjQrvQcrdpK4j10NUolZCOP39TXMAF7t8XdSm&c=&ch=


Adela Goberna

"Minha primeira experiência no Fórum de Governança da
Internet (IGF) não pode ser separada da experiência de fazer
parte de uma nova voz dentro do Fórum. Juntamente com
minha participação e a de 72 jovens da América Latina,
tornamos visível um setor que ainda não estava
representado:  os jovens.

Nesse caminho, aprofundamos nossos conhecimentos sobre
o funcionamento do ecossistema da Internet. Este olhar
prático e tangível me permitiu (e também a todos nós) tornar-
me consciente sobre a importância da participação nestes
espaços. Porque é aqui onde é discutido o futuro daquilo que
consideramos como inquestionável nas nossas vidas: a
Internet.

Ao mesmo tempo, participar do IGF foi uma oportunidade para conectar este espaço com outros
espaços, como a ICANN - onde encontrei grandes possibilidades - e, conjuntamente, para começar a
gerar oportunidades para os jovens. Neste sentido, concebido como espaço para tratar assuntos de
governança da Internet desde a perspectiva dos jovens da região, nasce o "Observatório da Juventude".

Em português:

PB Agora - Paraíba - Governo do Estado promove evento preparatório para o IGF nesta sexta-feira |
@scoopit http://sco.lt/8ZSRLV
PB Agora - Paraíba - Evento preparatório para o IGF acontece nesta sexta | @scoopit
http://sco.lt/9Browr
PB Agora - Paraíba - Governo participa de workshop sobre Fórum de Governança da Internet | @scoopit
http://sco.lt/7rsfZJ
Especialistas destacam debates do Fórum de Governança da Internet - Paraíba Total | @scoopit
http://sco.lt/73U9E9
Proposta para afastar EUA do comando da arquitetura da Internet sai em novembro | @scoopit
http://sco.lt/7o6trl
ASIET DIGITAL: .RIO - Uma medalha de Internet para a cidade maravilhosa, Daniel Fink, ICANN:
pco.lt/1YgAkMK

Em espanhol:

ABC COLOR - CNC da UNA tem primeiro servidor-raiz do Paraguai | @scoopit http://sco.lt/7oilHt
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzoOH7TWfdvUr8ldmeNitt3haf70mK7jlDQztYEsXQ2QV5bw8a9NeUttaPBT2YT8vd8Tzj6sRkv_yKG1FImR7eU3mHJmsYKJ4ilZp0TDWS7ZdkWaEMnDYikw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzoOH7TWfdvUrd2CfqUYqOGM89HOn_D7QQCMP0JSkcuy-ISdI0E66YvxNu2RMrpY7n5NuHdUh3NmjPZ5RyQD_wB7mD4QlbEjKNVV1sVBv20TZg5ltOy4nd7M=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzoOH7TWfdvUr4gXWiUudKw8Q4j2pYIHfphXTyHh3lTQ3t6GwoQeq5JpuihPYIoy9mi3s41TDMLiBbrQaXlMV17vqz4su5fx42snedXvGaI9Pefmr_jmPwOc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzoOH7TWfdvUrgj2m_W26DY9apk1Xu9780TGHFb2gGxFUJ0Qm9Z4C9CzTnZmIgUU4b9xuRWl-qV5R_Ttp5kD7Q0wicBKylj52U5OYHwY61V132vs-VRiIUDA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzoOH7TWfdvUrnAN75VkFXYYu7h79BH4WAvwJykyQQj8CCdIMUk-bbCu_oEP7EP69nbGA9S92ssUCM_3L2Tkx91XDWLt21URS_vq6zsvqzo0jTeoxiLbi3Kk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzoOH7TWfdvUrUDIrUkIZX2qlo1ysV9fK1jBgOh5v02MKUVEZQ4CybNBRTznG3GtC-mmKL_4sLfrBrkfLZxrjx-gGtndr4rLr5JB2MCQuQwKGj36hCoC_zMU=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzoOH7TWfdvUrWxN49Lg9-HtdMqWVXLs_fCu6pAIIrj8NRJkVRbB_CT--lmxcEF2kt4AtHl1UYxzwsiJBDknzZTHZtmod3ATJ02-xi_9ZAsoGU__hyq-NrBc=&c=&ch=


Em inglês:

SILICON CARIBE - Especialistas da indústria "otimistas" a respeito do desenvolvimento tecnológico no
Caribe: http://www.siliconcaribe.com/2015/11/04/industry-experts-optimistic-about-caribbean-technology-
development/#sthash.Vm4VMRNg.dpuf
DOMINICA NEWS ONLINE- Comunicado da 62° Autoridade OECS, em Dominica:
http://dominicanewsonline.com/news/homepage/news/regional/communique-on-62nd-oecs-authority-held-
in-dominica/
CARIBBEAN NEWS NOW - A Autoridade OECS emite um comunicado depois da reunião em Dominica:
http://www.caribbeannewsnow.com/svg.php?news_id=28459&start=0&category_id=15

CANTO, 32° Reunião Geral, Porto Príncipe, Haiti,
31 de janeiro até 4 de fevereiro >> 

http://canto.org/2015/10/21/canto-to-focus-on-
inspiring-ict-innovations/

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzoOH7TWfdvUr_zr1AMaM8-Rhd4vIwH4KO8xVhppC6x0li_GisKY8lwBoDoON3q50ZmldQmG3TnYPB4RpJ6ETcNNF6wGnHAi9o8-nZwewJ7ahiRutigRVNkISB5f__exXhiP0zLmuSu-JdHSKeLLH7c81q9VrlhnHj6-Ra3ORihgsrf8rQ_GZ6m_dNNlAuv7ZuvWLs-9KtA1Ymcc6aBrT7Moc5LIczr6QXTP-WjGaRwdbCEVgacSri1gqDriF7gaV9Ul_rAxHsgAqbhC7cSXWBF0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzoOH7TWfdvUr4fpqOKVC22KnYX9_Kw3sX4evf7rPMFgl3jUXsjQxD0MI-09KY1Veu4cY_g4WwVa93wKYi5UlNAeqgXImiqF7xsIhsVY_itrtLDN59sd0L8MTcMaNxzmv_GaPJZM8kJAE_EGCr2viDRHXozgYceyx9jo4CXezb6U8ccOIhY-yEXP6oKPkPuqajf4uqxwflk6FSVKP9R8x4JLZdDGbmByNBsXTRH40b34CiBetiR-TozM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzoOH7TWfdvUrrJ4e_sKB2fob9U5w91vC4RGiEBTIfDwfPCXeSTqX0vmHIoaaiEjBixsPSVQfpY5JTkle4M8NdNAy01idA5on_etuWoIuJn9klNY5Lzsg-5UXNAObcwXiStGcdmPB6WZ2ithDchFk7-PRhxUzJqKMnjsexDibW0rkQX_O_KsVOviPshtf3yKJHyhQkm_ya4xU&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzoOH7TWfdvUrF2_sD5BBKL8jTyycQwWC0A_oTMPkrb79QDQE9DTVV-GmdMOa5oxiBliFOm2oM8wCFPo3wSnRkuyEIHdqb2V4uHtDe_8RROo9bTJGCwepTMUpUiNKdz-Uux9OvV1WoP_wAfZxSfYxJ9nFxyNw9bsXUn6VERt-tFOwHJJy1fLGvHMD_RLh7XR26A==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzrRVNfvFmX3TgZnctT84nqgEzgwT1iKxNnwy6dHFkBckCdoi-gq8qAELKir1pJFTfB6Ow5n1aTSS4gNESiiu1vXioqZCyd25rGfICCvq-pBPgjclMY6ju-Hk1Qt-vzcaNA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzrRVNfvFmX3TDd3tIW8FE79x2Y83F84-tzfHZGDSuCRoRFyJ0t-R5WgS5Sd72Aatxu-DfruaNZ4oE4OUNK0FNDKH-xEIfU9rlCo_pZH3g0zOkYTu5InLjdOdpTrgJ22DCg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzrRVNfvFmX3TFb5hB19Ip1U89vrwhwRhHv3uFtLqahEujB95vTADYdvfAuzxPS_dXIfaZbXCK1ih0OT4kBKNOLRCQDIZGiNQbrYoPz7-jcBZIcf1Bz8G45I1k_cgFtPPDg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzrJeXbIGd5YVnTDbSi5ZLBr23x6Ii7QWFgO-cRo8uu7RCGu8FlINyK9LgI5t90yuVKEkAL0uQanMBg8ZCDdd3-BnSIOkhI0vo0G2EipILvbGexj3QNU7kPg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzrJeXbIGd5YVUKHjRLgoVQyA7sLKo3CjYVYtS9Ims_DBLdUytryi8KTli3iaAR1VOKhup5ufQnNB21IjTqc5tD6fgdyKnEEWqvJp5cxw_jgC7qo8mgXVFvXGNmyk6cXw9A==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XBvCXQToJfeZc7TYfwScdFijiNbXXYaJgPP9QhcZsFCq7lKOYCjKzrRVNfvFmX3TnjfQwlW6jyOjOj2aTgXe5uWDC8zzs4mDlWoLxeA_stx2nmJbt1zp195fRukg9DeaHQJERac9VEUjOR5uMfIN3lahmiv6cX8EMIdHknlHtDd095_BTTG_jVd346mEtO-WTPtuMU34zZ8V0S1hlRRnE80yBaPCTxXiy9bWGFvL1c46-DOH4MWz8Q==&c=&ch=

