
Prezados amigos da comunidade regional,
Se me permitem fazer uma previsão, 2016 será cheio de muito entusiasmo e
confiança. Graças ao apoio e aos conselhos dos nossos líderes regionais,
vamos começar este ano bem equipados com especialistas científicos e de
mercado para realizar um estudo detalhado no nosso mercado de nomes de
domínio. Todos nós estamos trabalhando juntos para criar um ecossistema de
identificadores exclusivos saudável, estável e resiliente, e as suas histórias,
fatos e dados são muito importantes para melhor atendermos à nossa região.
Contamos com o seu entusiasmo vigoroso nesse trabalho e, em troca,
esperamos adquirir a confiança necessária para planejar novas jornadas
sustentáveis em mercados inexplorados. Para concluir, uma mensagem dos

membros da sua tripulação: preparem-se para serem servidos com muita informação qualificada e
compartilhamento de oportunidades ao longo do ano. Aproveite o vôo com um belo céu de brigadeiro em
2016! 
 
Daniel Fink, gerente sênior de participação de partes interessadas do Brasil, ICANN

Versión en español: http://conta.cc/1OgVrId
Version française: http://conta.cc/1OgVvYB
English version: http://conta.cc/1OgDgT3 
 

Quem serão os vencedores do Prêmio Ethos
com várias partes interessadas da ICANN?

As indicações podem ser feitas até 12 de março
de 2016

O período de indicação para o Prêmio Ethos com Várias Partes
Interessadas da ICANN está aberto e será encerrado em 12 de
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março de 2016. Os membros da comunidade interessados em
fazer indicações podem enviar um e-mail
para ethosaward2016@icann.org incluindo:

Nome do indicado.
Comunidade do indicado.
Motivos da indicação.

Os vencedores serão anunciados em junho de 2016 no
ICANN56 na cidade do Panamá.
Esse programa de premiação foi criado em junho de 2014 para
reconhecer membros da comunidade que trabalharam em
posições de liderança em vários grupos de trabalho ou comitês da ICANN, demonstrando colaboração
com diferentes organizações de apoio e/ou comitês consultivos.
 
Para saber mais, acesse a  Wiki da comunidade da ICANN.

Conheça os fellows do ICANN55 em Marrakesh

Quarenta e cinco fellows de 35 países foram selecionados para participar do
Programa de Fellowship da ICANN no 55° Encontro Público em Marrakesh, de 5
a 10 de março de 2016. Vinte e sete deles já eram fellows e sete são ex-fellows
que orientarão os vinte e dois novos participantes do programa. Eles
representam todos os setores da sociedade, inclusive civil, governo,
acadêmico, negócios, técnico, segurança e usuários finais. A Organização de

Apoio para Nomes de Domínio com Código de País também está representada.
 
Sete fellows são da América Latina e do Caribe! Clique aqui para ver uma lista dos candidatos
selecionados e saber mais sobre o Programa de
Fellowship: http://www.icann.org/en/about/participate/fellowships

Informações para obter o visto e registrar-se para a reunião ICANN55 em
Marrocos (5-10 de março de 2016)

A ICANN55 está por perto e a ICANN e nossos hóspedes
estão trabalhando intensamente nos preparativos e arranjos
para a reunião. Enquanto isso, desejamos lembrar-lhes que
alguns participantes podem precisar de visto para visitar
Marrocos. É importante determinar se você precisa de visto
e que o obtenha o mais rapidamente possível para garantir
sua entrada no país.
 
Para consultar a lista completa de países isentos de visto,
visite o website do Ministério de Assuntos Exteriores e Cooperação do Marrocos. Se precisar de visto,
clique aqui para solicitar as cartas de convite formal para a reunião. Você também deverá contatar
a missão diplomática de Marrocos mais perto de sua residência para solicitar um visto. Se não houver
representação diplomática do Marrocos em seu país, envie sua solicitação diretamente ao Ministério de
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Assuntos Exteriores e Cooperação do Marrocos, divisão de Assuntos Consulares e Sociais, pelo e-mail
visa@maec.gov.ma com os seguintes documentos em anexo:

Fotocópia de passaporte válido (com pelo menos seis meses de validade).
Cópia da carta de convite.
Detalhes do voo (se tiver disponível). 

Não se esqueça de registrar-se aqui para a ICANN55 e a gente se encontra em Marrakesh!

Participe da atualização trimestral sobre o AF16, Trimestre 2, em 28 de janeiro de
2016, às 15:00 UTC. Veja este espaço para detalhes de registro.

Um pai da Internet visita uma Casa de Internet que está crescendo

Em 3 de dezembro, o LACNIC e todas as organizações da Casa de Internet tiveram a oportunidade de
receber Vint Cerf, um cientista da computação americano conhecido mundialmente como o "pai da
Internet" e atual vice-presidente global e Chief Internet Evangelist do Google. Cerf fez uma palestra
intitulada "The Future of the Internet, Challenges and Opportunities" (O Futuro da Internet, Desafios e
Oportunidades).

Nesse dia, a Casa de Internet também deu as boas-vindas à ALAI, a Associação Latino-americana de
Internet, que será localizada no mesmo edifício e terá Gonzalo Navarro, ex-membro da Diretoria da
ICANN, como seu diretor executivo. Alguns membros da ALAI são Facebook, Google, Yahoo!,
MercadoLibre, Despegar.com, Workana, Restorando, além de várias startups.

Visite a Casa de Internet da América Latina e Caribe: http://www.lacnic.net/en/web/lacnic/casa-de-
internet
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Leia as notícias do EFE sobre a ALAI (em espanhol): http://www.efe.com/efe/america/tecnologia/nace-
la-asociacion-latinoamericana-de-internet/20000036-2782246

Reforçando os laços com a Comissão
Interamericana de Telecomunicações
(COM/CITEL)*

O evento foi realizado em Santo Domingo, na República
Dominicana, nos dias 7 e 8 de dezembro de 2015. Albert
Daniels, gerente sênior de participação de partes interessadas
do Caribe pela ICANN, participou nesse evento para conversar com executivos da COM/CITEL e
demonstrar o interesse contínuo da ICANN no importante trabalho da COM/CITEL, além de identificar
maneiras para continuar colaborando com ela.

*CITEL é uma entidade da Organização dos Estados Americanos (OEA), que contribui para o
desenvolvimento econômico e social da região por meio de sua coordenação de actividades de
telecomunicações.

O credenciamento da ICANN está mais fácil. Saiba mais!

A recente isenção do requisito de seguro para registradores foi o tópico principal do seminário regional na
web, realizado em uma sala virtual pelo Adobe Connect em 15 de dezembro de 2015. A sessão reuniu
possíveis novas partes contratadas da região da América Latina e Caribe, com mais de 40 participantes.
Caitlin Tubergen promoveu de maneira eficiente as conversas com discussões animadas durante as
perguntas e respostas. O evento contou com o apoio inestimável de associações de TI e ISPs regionais
na divulgação para um grande número de participantes.

ICANN isenta níveis de requisito de seguro para registradores facilitando a participação de registradores
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no mundo todo. Leia a postagem no blog aqui: https://www.icann.org/news/blog/icann-waives-registrar-
insurance-requirement-levels-playing-field-for-registrars-globally

Acesse as gravações da sala virtual: https://icann.adobeconnect.com/p7n4impx9np/

Novos líderes da comunidade começam a trabalhar

O RSSAC tem o prazer de receber como copresidente Brad Verd, vice-presidente de operações de
produção na Verisign. Ele se une à copresidente Tripti Sinha, vice-presidente adjunta e CTO do
departamento de tecnologia da informação da Universidade de Maryland.
 
O Conselho da GNSO elegeu James Bladel, vice-presidente de políticas da GoDaddy, como presidente
e Donna Austin, gerente de relações políticas e industriais da Neustar, e Heather Forrest, professora
adjunta de direito na Universidade da Tasmânia, como vice-presidentes.
 
Parabéns!

Conselho da GNSO, 2015 - 2016

Participe de um novo Grupo de Trabalho da GNSO!

O Conselho da GNSO está procurando voluntários para seu novo Grupo de Trabalho de PDP sobre "a
próxima geração de serviço de diretório de registro para substituir o WHOIS". As pessoas interessadas
devem acessar o espaço de trabalho ou enviar um e-mail para gnso-secs@icann.org para saber como
participar. 

Publicação do relatório final do Grupo de Trabalho de Questões de
Credenciamento de Serviços de Privacidade e Proxy da GNSO

O relatório final contendo recomendações para orientar a criação de um programa de credenciamento
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NeFBwwA6Wauy2DCgNFgwQwd6ILUagK_aoakiRYRuI8Szw_fiWRStQEwGfmu7olCzNGCjm4Yk-Hs0R27l9IEm7npp7pPVrgxMa78pNiKqdTX9bdE3TdUiUO3ub8diyF8yXTJj4nz9_2F3lQxdmB27KVr06hVKt2myVe6WV17LqG3YcopRqyB-Qm7-aQocRclc29WnKQpdf9ia-sNzNqcM7i-WPgTWCUdAIcAcmQHDgOsA6afMnTGQhcUolmKbD7ZFwAqveP170ewsdwBplGCftg==&c=&ch=


para provedores de serviços de privacidade e proxy já está disponível. Ele contém mais de 20
recomendações consensuais, que ainda precisam ser aprovadas pelo Conselho da GNSO e pela
Diretoria antes da implementação. 

RSSAC publica informe sobre expectativas de
serviço dos operadores do servidor raiz

Em RSSAC001: expectativas de serviço dos servidores raiz, o
RSSAC define um conjunto de expectativas de serviço que
devem ser atendidas pelos operadores do servidor raiz. O
RSSAC001 foi publicado simultaneamente ao RFC7720, que
especifica o protocolo de serviço de nomes da raiz do DNS e
os requisitos para a implementação. 

RSSAC

Queremos saber o que você acha!

Atualmente, há cinco períodos de comentários públicos abertos. Consulte a lista a seguir e dê sua
opinião.

ENCERRAMENTO PRÓXIMO

Implementação proposta da política consensual da GNSO sobre WHOIS thick que exige a rotulagem e a
exibição consistente de resultados de RDDS (WHOIS) para todos os gTLDs
Encerramento do período para comentários públicos: 18 de janeiro de 2016 às 23h59 UTC
 
Perfil operacional do RDAP (protocolo de acesso a dados de registro) para registros e registradores de
gTLD
Encerramento do período para comentários públicos: 18 de janeiro de 2016 às 23h59 UTC
 
Lançamento do serviço de proxy de registro suplementar para gTLDs operado pela XYZ.com LLC
Este período de comentários públicos tem o objetivo de reunir opiniões da comunidade sobre as
emendas propostas aos contratos de registro de .XYZ, .COLLEGE, .RENT, .THEATRE, .PROTECTION
e .SECURITY para permitir que a XYZ.COM LLC, o operador de registro desses seis TLDs, ofereça um
novo serviço de registro, um serviço de proxy que fornecerá acesso secundário de gateway a SRS/EPP,
RDDS (via WHOIS - porta 43, serviço de diretório baseado na Web, RDAP ou qualquer combinação dos
três) ou ambos com a finalidade de operar esses TLDs em mercados locais de nomes de domínio.
Encerramento do período para comentários públicos: 22 de janeiro de 2016 às 23h59 UTC

AGUARDANDO COMENTÁRIOS

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NeFBwwA6Wauy2DCgNFgwQwd6ILUagK_aoakiRYRuI8Szw_fiWRStQEwGfmu7olCzNGCjm4Yk-Hs0R27l9IEm7npp7pPVrgxMa78pNiKqdTX9bdE3TdUiUO3ub8diyF8yXTJj4nz9_2F3lQxdmB27KVr06hVKt2myVe6WV17LqG3YcopRqyB-Qm7-aQocRclc29WnKQpdf9ia-sNzNqcM7i-WPgTWCUdAIcAcmQHDgOsA6afMnTGQhcUolmKbD7ZFwAqveP170ewsdwBplGCftg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NeFBwwA6Wauy2DCgNFgwQwd6ILUagK_aoakiRYRuI8Szw_fiWRStQEwGfmu7olCz-C-1wHcP7AMaz-OIKB-Rx4tCU6sZAhoKOyEk_a1c-kWccJPTYrLoNdVw5MwCTHOTXFM5FNzPjPforzU1Gdi8tfQLl_U5__rC1zQ6WzQitg6WHNJ0QWkwioBHlPLLGl2E&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NeFBwwA6Wauy2DCgNFgwQwd6ILUagK_aoakiRYRuI8Szw_fiWRStQEwGfmu7olCzAyFeLgQQXUpXIQywN66qAt7iNbw8kMny1B_9ZaLJfjzdHMIdid2924CIXJqSDCyv-TjvxCfeydMu_Qfsfo0tVMDehDV2rVQgCDNVuBOcAdTT9PwOo3gRYZIDKRdqRiF6Hc8FOpZNhgN-kYgWDwC9WDF99-syNI8a&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NeFBwwA6Wauy2DCgNFgwQwd6ILUagK_aoakiRYRuI8Szw_fiWRStQEwGfmu7olCzcocrdv79OO0J5BGDBlKMuxiC9_mczCrE_mPFaCdhGvZxad3d9DaMnLqZ0_6l0rm0HSbS9NMYS4UQTh4A2pj_cvhDpQKhTCdpDweD5qFhSGEC_0hf6uXqUGfQACOtp4a15u-FDVQIG0npIrf1SnF7lY-QmfTJmF-jYw8987Omezc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NeFBwwA6Wauy2DCgNFgwQwd6ILUagK_aoakiRYRuI8Szw_fiWRStQEwGfmu7olCzkQPiqzqxs6i0OcNByKLhVZL63bgHwz_3dS44jcM52dNKBakamOgfyW5osFS3PkKOOQUkGPKmrNvNdbRWwu7PCBXn5cRUD1IccZChtWn1OKCqh80KliVVlEzZ6qi-67ySdBUykPU6oK0vw7X_6ttbzBMW_6jH0VY8OmHebQvi0z8hcluJJFsEh7X9yeyGTGJY&c=&ch=


Conjunto de regras de geração de etiquetas para a zona raiz versão 1 (LGR-1)
O Painel de Integração (IP) avaliou com sucesso a proposta final para o conjunto de regras de geração
de etiquetas com escrita árabe (LGR) enviado pelo Painel de Geração de Escrita Árabe (GP) após a
liberação da proposta para comentários públicos. O IP integrou essa proposta do GP de escrita árabe à
primeira versão do LGR para a zona raiz. De acordo com o procedimento para desenvolver e manter as
regras de geração de etiquetas para a zona raiz respeitando as etiquetas de IDNA, o LGR-1 foi
apresentado para comentários públicos antes de sua finalização.
Encerramento do período para comentários públicos: 27 de janeiro de 2016 às 23h59 UTC
 
Plano de estudo da análise contínua e orientada por dados da estabilidade do sistema do servidor raiz
O objetivo desse estudo é analisar o impacto técnico do programa de novos gTLDs sobre o sistema de
servidores raiz. Como primeira etapa, a The Netherlands Organization for Applied Scientific Research
(TNO) e seus parceiros SIDN e NLnet Labs publicarão o plano de estudo preliminar para comentários
públicos. Os comentários da comunidade mais ampla do DNS são essenciais para garantir uma
abordagem abrangente à coleta e análise de dados. Os comentários podem ser incorporados ao design
final do estudo.
Encerramento do período para comentários públicos: 3 de fevereiro de 2016 às 23h59 UTC
 
A página Public Comment (Comentário Público) contém uma lista completa de assuntos abertos para
comentários públicos, fechados recentemente e arquivados.

A página Upcoming Public Comment (Futuros Comentários Públicos) oferece informações sobre
possíveis oportunidades futuras para comentários públicos. A página é atualizada depois de cada
encontro público da ICANN para ajudar as pessoas e a comunidade a definir prioridades e planejar suas
futuras cargas de trabalho.

Clientes das funções da IANA dão notas altas à ICANN

94% dos clientes de funções da IANA que participaram de uma pesquisa anual feita por uma empresa
terceirizada declararam estar "satisfeitos" ou "muito satisfeitos" com os serviços recebidos entre
setembro de 2014 e agosto de 2015. Em relação à precisão, que os consumidores indicaram como o
indicador de desempenho mais importante nos últimos três anos, o departamento de IANA da ICANN
teve um índice de satisfação de 98%. A pesquisa mede a satisfação dos clientes das funções
da IANA em relação a sete indicadores de desempenho, oferece um feedback muito útil e ajuda a
orientar as melhorias no processo. Saiba mais.

Equipe de revisão de concorrência, confiança e escolha do consumidor definida

Em dezembro de 2015, sete pessoas foram selecionadas para participar da equipe de voluntários que
analisará o Programa de Novos gTLDs em relação à concorrência, confiança e escolha do consumidor
(CCT). Os membros da equipe de revisão representam uma ampla variedade de regiões geográficas e
áreas de expertise. Alguns deles representam organizações de apoio e comitês consultivos da ICANN,
outros participam como especialistas independentes. Veja aqui quem foi escolhido: 
https://www.icann.org/news/announcement-2-2015-12-23-en

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NeFBwwA6Wauy2DCgNFgwQwd6ILUagK_aoakiRYRuI8Szw_fiWRStQEwGfmu7olCzbwbH_qZI8wMe20EjlL4_aXBMWKu3EYWYTBucv8DKuxyqehrISXq3LxccXox7Pv49mS6F5jV3YXN85oMgy_Aw1e55_WTVJa3-NPav-7EptcJqh792Y8g52w9IN39fcoqq2Yq9FgEDAreheqsthq_Lwg1tZ1EA647m&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NeFBwwA6Wauy2DCgNFgwQwd6ILUagK_aoakiRYRuI8Szw_fiWRStQEwGfmu7olCztN4dl0Te6aQH8ayn7UohBaTb0yrrsAUQJELlHkghszcCBYFT0BgBG4wZweQohRgUVlyG6KaItxmZuQhGI7ThuHsbJGS9pmJJMPqUjHkq3sI1wY5Cn1urNEbgbqcyAGXuWMV0ZMu74lRYCbSLjnH_0C1dwPG2sRyskdDI9ftTTgY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NeFBwwA6Wauy2DCgNFgwQwd6ILUagK_aoakiRYRuI8Szw_fiWRStQLPk_LoCTfdjy7JbTDxRrWYALoqnvYBSUNym-diMjKMMBX9xcQRPTvPFsIuCXzbliDM8wEGTCh-bYL7oCs95oP8bTNRyejcOIhTocbuHZxwV1jJVH48JoPNY8RGh6IUUc9-kryBWuq-G&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NeFBwwA6Wauy2DCgNFgwQwd6ILUagK_aoakiRYRuI8Szw_fiWRStQLPk_LoCTfdjE7JWSYFb-GIWi417R0pz1_imSsn0jl-w61XMEvvnWE_Z1V50h3-tcqcYHdZu5xwbCOneAsFHrgDJYagKXTRfLfqPbjBfJ0oTmROJCHYfUGH0GOafpUbIPhTPH__Rrx0AEJWjXqPnedb9LNYAUL4I4XreFag80L71&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NeFBwwA6Wauy2DCgNFgwQwd6ILUagK_aoakiRYRuI8Szw_fiWRStQH62Iv1G6V1uMtlUCVKPh5VV-vh9oC-TqT4NEG8pPxP9HclYlcczZtRcm3-sqms7O2m8IPiGSNzWou4bJgOMcs-cVUvzY4Qp1U3v5oqX6elSlnuM9D7rEDt33ACCL4vVTRdAOI34CJifV8NEkkdpHkmjmy3n6lyH-Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NeFBwwA6Wauy2DCgNFgwQwd6ILUagK_aoakiRYRuI8Szw_fiWRStQH62Iv1G6V1ugXg3-GYHxo5qDlbTQ3BYMspdhRnay63OP6NiuThtiIgTI55bbnjyMX52MTENXpeVu6xKZIjLdD2DTdeLz9FKjmzqrRo-z94vPOL4fNh3ZV5jETKRd1xyk1jFSa1d09GU4LG25nug-iaQWy4n3q5BMg==&c=&ch=


Sessenta e nove novos gTLDs delegados em dezembro de 2015!

Veja a lista completa aqui:http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings  

Com mais de 20 anos de experiência na Internet e sendo originalmente da

Europa, me mudei para a Argentina em 2011, quando comecei a trabalhar para a

PCH (Packet Clearing House). 

Antes disso, já havia me interessado pelo desenvolvimento da Internet na região

da América Latina e Caribe em 2000. 

Com interesse na liberdade de expressão, software livre, padrões abertos e

segurança, tenho viajado por toda a região para trabalhar em muitos projetos nos últimos anos. Esses

projetos são um desafio, mas sempre interessantes e diferentes. 

Com o meu conhecimento em espanhol, foi fácil interagir com a comunidade latina. Isso me ajudou a

compreender a cultura ainda melhor e os diferentes desafios enfrentados na região. 

Considerando a infraestrutura da Internet o foco, minha ênfase é melhorar os PTTs existentes e

estabelecer novos, fornecendo conselhos para PTTs, ISPs e governos, bem como recomendações

sobre o DNS e DNSSEC para os TLDs. 

Por fim, a ICANN nos ajudou com um projeto para implementar uma solução de DNSSEC para o ccTLD

do Paraguai. Durante meus cinco dias em Assunção, foram explicados os principais conceitos para as

operações de registro e gerenciamento do DNSSEC. Em seguida, foi dado início à implementação, que

deverá entrar em vigor no início de 2016. 

Robert Martin-Legene, Especialista em infraestrutura da Internet

Em espanhol

Los nuevos dominios, una alternativa para atraer a potenciales clientes | @scoopit http://sco.lt/8fySif

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NeFBwwA6Wauy2DCgNFgwQwd6ILUagK_aoakiRYRuI8Szw_fiWRStQJKPWyPgIKrC2ELPP031E0RtVY-BQRdOpo3kXYH0l30IQeFEhXGK6jyT33SBS6QB0i7powO5VvfhEAAsZ01-F4TrhjIuO0ET5PCVUAPzPfYFFUV6fbYMEse5ZG7FkqKejLbgDBEos67ptR25UQIn_psbznNTTQqmvjuaOTGrTuT2&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NeFBwwA6Wauy2DCgNFgwQwd6ILUagK_aoakiRYRuI8Szw_fiWRStQJjpyAcCjugbL4OhCJ0jnio8MzPBj_OVxwOns3IzbXjcCdKLfRRPnYOCuH1rxNa_PpEGpYR3Joij_q5c9f8VCT4TGehQDCEvSJWb_tuKcsUftivWTslvFYs=&c=&ch=


CNC pretende dar mayor seguridad a sitios .py | @scoopit http://sco.lt/6Og3Yv

Centro implementará sistema para evitar hackeos a dominios paraguayos | @scoopit
http://sco.lt/7vVCGf

2015 cierra con 11 millones de nuevos dominios registrados | @scoopit http://sco.lt/8n4z4L

Em português

ICANN realiza Webinar "A Acreditação na ICANN está cada vez mais fácil, aprenda como" | @scoopit
http://sco.lt/8hApJh

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=001NeFBwwA6Wauy2DCgNFgwQwd6ILUagK_aoakiRYRuI8Szw_fiWRStQJjpyAcCjugbNjMom-GmrEOdw2589xCZJWClzXwXcotdloaS9-M_vI7Rw-wwse0BP3OSRbFmvWvH5PahgBbqU7njoVIWfme3ZPlPljrMKiP3HSCE-Bja3h0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NeFBwwA6Wauy2DCgNFgwQwd6ILUagK_aoakiRYRuI8Szw_fiWRStQJjpyAcCjugbtvjdc2C82-fGasvNlQwJZBQVybr9EteSzhuGyL-c3sP-UKXRLOLXYKuaAgiCVbUF6sdyOuoX0qpggH9d6M0QLfLm3Gn463m4aTqSi7RiJUQ=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NeFBwwA6Wauy2DCgNFgwQwd6ILUagK_aoakiRYRuI8Szw_fiWRStQJjpyAcCjugbxmx9sjS3j9vepNckK7PiUqGCyPTsPKdMYAWLCo6lrmiIoSp2-Cc7X3_qdHgwIiQIzB_aQohsGh1YCUt72-OiOGgIEgD_REOO_PpkIfCIbx8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NeFBwwA6Wauy2DCgNFgwQwd6ILUagK_aoakiRYRuI8Szw_fiWRStQJjpyAcCjugbFagl4E4G3pXFfi5AfXHzIUUeK-cpXmvenHgk_OdeSRuKs46oqxbqOgMoT6rciZg7H9eoBTb4PNlDkth3M5Pm9NAiCPKp70OuvBdgk5dHeRo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NeFBwwA6Wauy2DCgNFgwQwd6ILUagK_aoakiRYRuI8Szw_fiWRStQDVVZzJxn9ZEoB297vORWPJzogZrHRv_sIKkYrbmsokPQLQE02Xfh-mQ4Zu9yZpMuv8EKgyPYFslwp2n02AGnavlhYXGLR14leFA2eewcxmqc1VYVPrDHIpUYjyQEkwcvDp2dzMHA_ZHYIAJ6AT2B4hyJ28SFVin1X6XEaBCruTx97-tedoK5CpZNUmyAtHQXw==&c=&ch=



