O LACIGF (Latin American and Caribbean Preparatory Meeting for the
Internet Governance Forum, Encontro Preparatório da América Latina e
Caribe para o Fórum de Governança da Internet) tornou-se um
verdadeiro ponto de encontro regional para o diálogo entre múltiplas
partes interessadas sobre políticas. Partes interessadas, inclusive
governos, o setor privado, a comunidade técnica, a comunidade
acadêmica e organizações da sociedade civil, apresentam e debatem
sobre suas perspectivas sobre a governança regional da Internet.
O LACIGF é organizado por um Comitê Gestor, que é um grupo de
coordenação de múltiplas partes interessadas composto por
representantes das diversas organizações de partes interessadas. O
Comitê Gestor é encarregado pelo gerenciamento do processo de
representar a comunidade da Internet da região da LAC (Latin
American and Caribbean, América Latina e o Caribe) no LACIGF. Os
grupos de interesse indicam três membros para o Comitê Gestor.
Esses grupos de interesse são: associações regionais do setor
privado, representantes governamentais da América Latina e Caribe, organizações da sociedade civil e
organizações regionais não governamentais que representam a comunidade técnica da Internet. O LACNIC
atua como a secretaria do Comitê Gestor.
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer à nossa comunidade regional que todos estão
convidados para participar nesta 9ª edição do LACIGF, que será realizado em San Jose, na Costa Rica,
de 27 a 29 de julho de 2016.
As inscrições já estão abertas! Saiba mais sobre o número limitado de fellowships parciais para os
membros da comunidade da Internet da América Latina e Caribe.
César Díaz, diretor de Relações Estratégicas e Telecomunicações, Registro de Endereços de
Internet da América Latina e Caribe

Outro marco para a transição da supervisão da IANA
Há 818 dias, a Administração Nacional das Telecomunicações
e a Informação dos EUA (NTIA) solicitou à ICANN que reunisse
a comunidade da Internet global para elaborar propostas para
fazer a transição da supervisão das funções da IANA para a
comunidade multissetorial. Também solicitou que fossem feitas
melhorias nos mecanismos de prestação de contas da ICANN.
Hoje, a NTIA publicou uma avaliação abrangente das
propostas. Estou muito satisfeito com o achado da NTIA de que

as propostas elaboradas pela comunidade têm cumprido seus
estritos critérios.
Apreciamos a revisão eficiente e exaustiva das propostas de
transição feita pela NTIA. Por enquanto, a equipe da ICANN e
os membros da comunidade continuam a planejar e preparar
uma implementação oportuna e bem-sucedida das propostas.
Agradecemos todos aqueles envolvidos pelo seu apoio e
intenso trabalho para fazer com que a transição alcançasse
este ponto atual. Ainda há mais trabalho pela frente, mas este
momento deve servir para reconhecer seu tempo e seus
Steve Crocker, Presidente do Conselho esforços neste processo. Estamos já um passo mais perto da
da ICANN.
concretização da transição em que muitos de nós temos
trabalhado durante anos, para garantir a existência de uma
Internet aberta e interoperável para os próximos anos.

Atualização sobre a Transição da Administração da IANA
Os membros da comunidade e a equipe da ICANN estão trabalhando em uma série de projetos
relacionados à Transição da Administração da IANA (Internet Assigned Numbers Authority, Autoridade
para Atribuição de Números na Internet), incluindo o planejamento da implementação, bem como
atividades a formação e divulgação de conhecimento para partes interessadas no mundo todo.

Planejamento da implementação
Os membros da comunidade e a equipe da ICANN estão colaborando para garantir o alinhamento do
planejamento da implementação da transição. Recursos de todos os encontros e convocações são
disponibilizados publicamente. Além disso, a ICANN continuar fornecendo sua série de atualizações
detalhadas sobre o planejamento da implementação.
Resoluções de problemas da Diretoria da ICANN
Em 27 de maio, a Diretoria da ICANN emitiu resoluções em preparação para a implementação da
transição:
Adoção do novo Estatuto da ICANN, que reflete as alterações feitas como resultado das propostas
da Transição da Administração da IANA
Aprovação para assinar o Acordo Suplementar do MoU (Memorandum of Understanding,
Memorando de Entendimento) da IETF (Internet Engineering Task Force, Força-tarefa de Engenharia
da Internet) entre a ICANN e a IETF para o desempenho da função da IANA relacionada aos
parâmetros de protocolo
Aprovação para assinar o SLA (Service Level Agreement, Contrato de Nível de Serviço) de RIRs
(Regional Internet Registry, Registros Regionais da Internet) entre a ICANN e a Organização de
Recursos Numéricos para o desempenho da função da IANA relacionada aos recursos numéricos
Tanto o Contrato Suplementar do MoU da IETF e o SLA de RIRs entrarão em vigor após a conclusão da
transição.
Período para comentários públicos abertos
Nova versão preliminar do Estatuto Social da ICANN (27 de maio a 6 de julho de 2016)

Formação e divulgação de conhecimento
Continuação de atividades de formação no mundo todo
Para aumentar o conhecimento sobre a transição, a equipe da ICANN, os membros da comunidade e da
Diretoria estão participando de eventos de partes interessadas no mundo todo. Além de divulgar detalhes e
o contexto das propostas da comunidade, eles respondem a perguntas e fornecem atualizações sobre o
status do planejamento da implementação e o processo de revisão do governo dos EUA. Encontre eventos
na sua região.
Comitê do Senado dos EUA realiza audiência sobre a transição
Em 24 de maio, o Comitê do Senado dos EUA sobre Comércio, Ciência e Transporte realizou uma
audiência para examinar a transição. Os membros da comunidade responderam a perguntas e falaram
sobre as consequências associadas ao atraso ou à postergação da transição. Durante essa audiência,
cartas de apoio do setor e de grupos da sociedade civil da comunidade foram apresentadas e adicionadas
ao registro do encontro.

O que você precisa saber sobre o ICANN56 e a nova estratégia para encontros
O ICANN56 em Helsinque será o primeiro fórum público de
políticas que seguirá a nova estratégia para encontros da
ICANN. Designado como um Encontro B, esse evento de quatro
dias será dedicado ao trabalho sobre políticas e divulgação. De
acordo com o novo formato, as Organizações de Apoio e Comitês
Consultivos impulsionam o programa, com foco exclusivamente
em tópicos que contribuem para o desenvolvimento de políticas e
o diálogo entre as comunidades. Como a programação é voltada
para a comunidade e o encontro será de apenas alguns dias, o
ICANN56 não incluirá certos eventos associados aos encontros
mais longos (cerimônia de abertura, fóruns públicos, reunião
pública da diretoria e área de exposição de patrocinadores).
O Grupo de Trabalho de Estratégia para Encontros liderado pela comunidade elaborou a nova estratégia
para atender melhor às necessidades dos membros constituintes da ICANN. A Diretoria da ICANN aprovou
a proposta no ICANN53, em Buenos Aires. O ICANN55, em Marrakesh, o primeiro encontro de 2016,
marcou o início da nova estratégia para encontros.

Leia sobre a apresentação de Göran Marby à ICANN
A primeira semana
Enquanto assumo minha função com a ICANN, gostaria de dar a
todos uma breve atualização sobre meus primeiros dias. Com
uma agenda lotada, tenho me concentrado em aprender o
máximo possível e em conhecer muitos membros da
comunidade da ICANN.
Comecei com meu primeiro workshop da Diretoria, em
Amsterdã. Passei bastante tempo com minha equipe sênior e a
Diretoria e consegui me inteirar sobre alguns dos principais
assuntos sendo tratados pela ICANN. Após o workshop da
Diretoria, compareci no primeiro dia da Cúpula do GDD. Foi
uma excelente oportunidade para conhecer algumas das partes contratadas que fazem parte da
comunidade da ICANN e gostei muito de aprender mais sobre os assuntos que afetam registros e
registradores, bem como das discussões animadas sobre os procedimentos subsequentes dos domínios
genéricos de primeiro nível. Leia mais...

Inscreva-se agora para o ICANN56 em Helsinque!
O ICANN56 começará daqui a 11 dias. Se você não precisa de um visto para entrar na Finlândia,
não é tarde demais para se inscrever. Confira a programação e, se ainda não teve a oportunidade,
inscreva-se para o ICANN56.
Faça o download do aplicativo do ICANN56 para dispositivos
móveis!
O aplicativo do ICANN56 para dispositivos móveis ajuda você a se
preparar para o evento, bem como personalizar sua experiência em
Encontros Públicos da ICANN, com seu próprio cronograma, mapas
interativos do local, alertas do encontro e muito mais. Você também
poderá interagir com outros participantes e dar feedback imediato sobre
as sessões em que compareceu.

Participantes retirando o material da ICANN no local (Palácio de Convenções de Havana)

ICANN participa do LACNIC 25 e do workshop sobre políticas do LACTLD
O LACNIC* 25, que incluiu o workshop sobre políticas do LACTLD**, foi realizado entre os dias 2 e 6 de
maio em Havana, Cuba. Mais de 505 participantes de 42 países diferentes compareceram ao evento.
Representantes da equipe da ICANN (Carlos Alvarez, Albert Daniels, Alex Dans, Elise Gerich, Rodrigo de
la Parra), da Diretoria (Lito Ibarra) e da comunidade (Tony Harris) participaram da conferência deste ano.
A comunidade e a equipe da ICANN contribuíram para estes tópicos:
Como participar no Grupo Constituinte de Provedores de Serviços de Internet e de Conectividade na
ICANN
Atualização sobre a IANA (Internet Assigned Numbers Authority, Autoridade para Atribuição de
Números na Internet)
Políticas Contratuais para reduzi o abuso no DNS (Domain Name System, Sistema de Nomes de
Domínio)
Transição da Administração da IANA: uma análise do novo cenário e do possível impacto nas
políticas e nas operações para ccTLDs (Country Code Top-Level Domains, Domínios de Primeiro
Nível com Código de País)
Leia mais sobre o LACNIC 25.
* Centro de Informações de Redes da América Latina e Caribe
** Organização de ccTLDs da América Latina e Caribe

ICANN e NIC México definem acordo para projetos em parceria
por Manuel Haces Aviña (NIC.mx)
Em 13 de maio, Rodrigo de la Parra, vice-presidente da ICANN
para a América Latina e Caribe, visitou os escritórios do NIC
México (Network Information Center, Centro de Informação de
Redes) para fortalecer as relações entre as duas organizações e
promover projetos em parceria. Em um acordo que resultou
desse encontro, o NIC México apoiará as atividades do Centro de
Empreendedorismo do DNS da LAC, liderado pela ICANN.
Durante essa visita, a equipe de gerenciamento do NIC México e
as autoridades do Tecnologico de Monterrey tiveram um

diálogo detalhado sobre a identificação e a solução para os atuais
desafios no ecossistema da Internet. Essa discussão resultou em
propostas para uma parceria em diversos projetos.
Rodrigo de la Parra com a Equipe de Gerenciamento da NIC.mx
e autoridades do Tecnológico de Monterrey, um instituto de
educação local

Primeiro IGF é realizado no Uruguai
O primeiro Fórum de Governança da Internet no Uruguai (IGF
16) foi realizado em 17 de maio, em Montevidéu. O evento
reuniu mais de 90 pessoas de vários setores. Daniel Fink,
gerente do departamento de Participação Global de Partes
Interessadas da ICANN para o Brasil, participou no painel sobre
governança da Internet, falando sobre a economia digital,
inovação e o modelo de múltiplas partes interessadas.
Daniel Fink, gerente sênior do departamento de Participação de
Partes Interessadas da ICANN para o Brasil, no IGF do Uruguai

ICANN fala sobre a transição da IANA no encontro da CITEL
Este ano, o encontro da CITEL (Comissão Interamericana de Telecomunicações) foi realizado em San
Salvador, em El Salvador, nos dias 17 a 20 de maio de 2016. A ICANN uniu forças com o LACNIC e
apresentou um documento conjunto sobre a Transição da Administração da IANA.
Leia sobre os eventos da CITEL para 2016 no site da comunidade da LAC.

Região da LAC comemora do Dia da Internet

=
O Dia da Internet foi comemorado em diferentes locais da nossa diversificada região. Rodrigo de la
Parra, vice-presidente para a América Latina e Caribe na ICANN, visitou El Salvador para comemorar o
dia com Lito Ibarra, o membro da Diretoria da ICANN e os membros da comunidade da Internet na América
Central. Essa foi a oitava comemoração do Dia da Internet em El Salvador, um evento organizado pelas
associações Conexión e SVNet.

Comemoração do Dia da Internet na Casa de Internet (Foto por Martín Mañana, LACNIC)
A Casa de Internet da América Latina e Caribe em Montevidéu, no Uruguai, também celebrou o dia
com a participação das nove organizações do centro e outros membros da comunidade da Internet. Para a
ocasião, o LACNIC preparou um vídeo em que os membros da comunidade da Internet falaram sobre como
o trabalho deles contribui para o desenvolvimento da Internet. Assista ao vídeo aqui (em espanhol).
Leia mais sobre o Dia da Internet no boletim informativo do LACNIC.
Veja as fotos!

Seminário na Web: processo de aditamento do Estatuto da ICANN, 9 de maio de
2016
O seminário na web deu aos membros da Organização Regional At-Large da América Latina e do Caribe
uma visão geral de como o Estatuto da ICANN é aditado e como participar nisso. Trinta e quatro pessoas
participaram na sessão.
Palestrante: Theresa Swinehart, ICANN, vice-presidente sênior de Estratégia de Múltiplas partes
interessadas e Iniciativas Estratégicas
Gravação pelo Adobe Connect | áudio (inglês) | áudio (português)

Seminário na web da REGULATEL: nomes de domínio, 26 de maio de 2016
O seminário na web é o terceiro em uma série de seminários de capacitação. Ele foi projetado para
reguladores de tecnologia de informação e comunicação na região da LAC que são membros da
REGULATEL, o fórum latino-americano dos reguladores de telecomunicações.
Palestrantes: Brian Aitchison, Participação no Setor e DNS, ICANN; Andres Piazza, gerente geral,
LACTLD
Tópicos incluídos:
Como funciona o DNS?
Registros, registradores, revendedores e registrantes
Domínios genérico de primeiro nível
Domínios de primeiro nível com código de país

Seminário na Web: atualização da estratégia da LAC, 31 de maior de 2016
Na quarta atualização, a equipe de Participação Global de Partes Interessadas da ICANN apresentou uma
visão geral para a comunidade da LAC sobre os projetos de estratégia da LAC.
Palestrantes:
Delma Rodriguez - Anilla Cultural Uruguay
Dev Anand Teelucksingh - membro LACRALO
Rodrigo Saucedo, ICANN, gerente de projeto para a América Latina e Caribe
Gravaçao pelo Adobe Connect | Audio (ingles) | Audio (portugues) | Audio (espanhol)

Apoio para a divulgação na região da LAC
Em um programa piloto para o ano fiscal da 2017, a Estratégia da LAC da ICANN financiará dois eventos
presenciais de divulgação na região da LAC (um na América Latina e um no Caribe) em países sem
Estruturas At-Large. A liderança da Organização Regional At-Large da América Latina e Caribe, em
coordenação com a Participação Global de Partes Interessadas da LAC, usará os dados da pesquisa do

Subcomitê de Participação e Divulgação para determinar o local dos eventos.

Dois Grupos de Trabalho da GNSO aprovam planos de trabalho
Em 13 de maio, O Grupo de Trabalho dos Mecanismos de Proteção de Direitos da GNSO (Generic
Names Supporting Organization, Organização de Apoio a Nomes Genéricos) aprovou seu plano de
trabalho. Phil Corwin, J. Scott Evans e Kathy Kleiman, copresidentes, estimam que o trabalho terá uma
duração de 24 meses. O grupo de trabalho já atraiu 133 membros participantes e 88 observadores. Para
se voluntariar, envie um e-mail para a secretaria da GNSO.
O Grupo de Trabalho da Próxima Geração de Serviços de Diretório de Registro também aprovou seu
plano de trabalho no dia 13 de maio e começou a estabelecer requisitos.
Esses dois tópicos serão debatidos nas sessões entre comunidades no ICANN56.

Início da revisão do At-Large
Após a indicação da ITEMS International como o examinador independente, a revisão organizacional da
Comunidade At-Large teve início oficialmente. Essa revisão tem quatro finalidades:
Avaliar a eficiência das melhorias que resultaram da última revisão em 2008
Avaliar a eficiência organizacional dos diversos componentes da Comunidade At-Large.
Reconhecer as áreas que estão funcionando bem na Comunidade At-Large, com foco nas
Organizações Regionais At-Large e nas Estruturas At-Large
Identificar as áreas que precisam de melhoria e propor alterações necessárias
A ITEMS coletará dados quantitativos e qualitativos por meio de vários métodos de trabalho, como uma
pesquisa global on-line e entrevistas com membros da comunidade. Acompanhe o progresso da
revisão.

GAC organiza seminários na web sobre noções básicas do DNS
Em cooperação com os Grupos de Trabalho do GAC (Government Advisory Committee, Comitê Consultivo
para Assuntos Governamentais) sobre Regiões Menos Favorecidas e Segurança Pública, a equipe da
ICANN recentemente realizou alguns seminários na web sobre noções básicas do DNS (Domain Name
System, Sistema de Nomes de Domínio) para os representantes do GAC interessados. Os
apresentadores da equipe de Segurança, Estabilidade e Resiliência da ICANN abordaram diversos
tópicos: noções básicas da resolução de nomes e registro no DNS, informações sobre serviços de
privacidade e proxy, bem como aspectos relacionados a abuso e precisão de WHOIS. Os participantes
perguntaram sobre o impacto da implementação de DNSSEC (Extensões de Segurança do Sistema de
Nomes de Domínio) na segurança do DNS e na estrutura do mercado de DNS, inclusive sobre esforços
relacionados à capacitação a fim de desenvolver os setores nacionais do DNS. Considerando o feedback
positivo e o interesse manifestado em outros tópicos, os membros da equipe da ICANN planeja
futuramente organizar outros seminários na web. Acesse os materiais e as gravações das
apresentações.

Líderes da comunidade da GNSO falam sobre o ICANN56
James Bladel, presidente do Conselho da GNSO, e Donna
Austin, vice-presidente do Conselho da GNSO, falaram sobre o
ICANN56 em uma entrevista recente. O ICANN56 seguirá o novo
formato de Encontro B, que terá sessões sobre o atual trabalho de
desenvolvimento de políticas e um diálogo entre comunidades.
Jeff Neuman, presidente do Grupo de Trabalho sobre o Processo
de Desenvolvimento de Políticas para Procedimentos
Subsequentes de Novos gTLDs, também apresentou uma visão

geral do foco desse grupo de trabalho em Helsinque. Assista às entrevistas.

ccNSO se prepara para a implementação da transição da administração da IANA
A ccNSO (Country Code Names Supporting Organization, Organização de Apoio a Nomes de Domínio
com Código de País) está se preparando para implementar aspectos específicos das propostas do
CCWG-Responsabilidade* e do CWG-Administração** que se aplicam a ela e à comunidade de ccTLDs
(Country Code Top-Level Domains, Domínios de Primeiro Nível com Código de País), inclusive novos
órgãos que funcionarão após a transição. Atualmente o GRC (Guideline Review Committee, Comitê de
Revisão de Diretrizes) da ccNSO está desenvolvendo os procedimentos e processos de seleção e
indicação de representantes da ccNSO para o CSC (Customer Standing Committee, Comitê Permanente
do Consumidor). O GRC pretende apresentar as diretrizes finais no ICANN56. Veja a programação do
Dia dos Membros da ccNSO para o ICANN56.
* Grupo de trabalho entre comunidades sobre o aprimoramento da responsabilidade da ICANN
** Grupo de trabalho entre comunidades para desenvolver uma proposta de transição da administração da
IANA

At-Large contribui para as atividades de governança da Internet
Os membros da Comunidade At-Large têm promovido ativamente o conhecimento público sobre a ICANN
e a função da Comunidade At-Large na governança da Internet. Durante a Cúpula da Internet na África
em Gaborone, em Botswana, Alan Greenberg, presidente do Comitê Consultivo At-Large, além de Tijani
Ben Jemaa e Seun Ojedeji, membros do Comitê Consultivo At-Large pela África, participaram das
sessões do Dia da ICANN, do painel da sociedade civil e da sessão de estratégia da África. Como o
parceiro institucional do EuroDIG (European Dialogue on Internet Governance, Diálogo Europeu sobre
Governança da Internet), a EURALO (European Regional At-Large Organization, Organização Regional AtLarge da Europa) teve um papel essencial na organização de diversos painéis, workshops e eventos.

No Fórum do WSIS (World Summit on the Information Society, Cúpula Mundial sobre a Sociedade da
Informação), Olivier Crépin-Leblond, presidente da EURALO, falou sobre a contribuição do At-Large para o
processo de Transição da Administração da IANA. Ele também apresentou a função do At-Large no esforço
de melhorar a participação de comunidades com menor representação na governança global da Internet.
Leia mais notícias da Comunidade At-Large.

Programa de Novos gTLDs alcança a marca de 1.000 delegações
Agora mais de 1.000 novos gTLDs (generic Top-Level Domains,
Domínios Genéricos de Primeiro Nível) foram introduzidos na Internet

pelo Programa de Novos gTLDs. Essa expansão significativa do
sistema de nomes de domínio permite uma diversidade maior na
maneira que as pessoas e as empresas se representam on-line. Ela
também possibilita que comunidades, cidades e marcas alinhem
melhor suas identidades digitais ao mundo real. Saiba mais sobre
como o Programa de Novos gTLDs está contribuindo para a escolha,
concorrência e inovação no espaço dos nomes de domínio.

Cúpula do Setor da GDD: confira as sessões que
você perdeu
Registros, registradores e outras partes interessadas se
reuniram recentemente em Amsterdã para a segunda Cúpula do
Setor da GDD (Global Divisions Domain, Divisão de Domínios
Globais). O evento forneceu uma oportunidade para os
participantes se dedicarem a tópicos específicos do setor, em
vez de políticas gerais da Internet. Mais de 420 participantes do
mundo todo compartilharam práticas recomendadas, trocaram
ideias e debateram sobre assuntos importantes em comum com
colegas do setor, a equipe da ICANN e membros da Diretoria.
Você não pôde comparecer? Ouça as gravações das
sessões.

Alteração das chaves da zona raiz do sistema de nomes de domínio
A ICANN, a Verisign e a NTIA (National Telecommunications and
Information Administration, Administração Nacional de
Telecomunicações e Informações) do Departamento de Comércio
dos EUA estão se preparando para implementar, ou alterar, a
KSK (Key Signing Key, Chave de Assinatura de Chave) da zona
raiz. A implementação da KSK significa gerar um novo par de
chaves criptográficas públicas e privadas e distribuir o novo
componente público para as partes que operam resolvedores de
validação.
Uma nova página de recursos servirá como fonte para todas as
informações relacionadas à implementação da KSK, inclusive
para atualizações regulares do andamento. Saiba mais sobre
essa prática recomendada de segurança e como ela poderá
afetar você.

Trinta novos gTLDs delegados em maio 2016
Veja a lista completa aqui: https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
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Alejandra Reynoso
Professora e membro da equipe do .gt, Guatemala
Alejandra Reynoso é professora da Universidad del Valle de Guatemala,
onde reside o domínio .gt e onde ela conquistou seus diplomas de
bacharelado e mestrado em ciência da computação. Desde 2011, ela é
membro da equipe do .gt como pesquisadora e desenvolvedora de
tecnologia.
Alejandra entrou na ICANN por meio do Programa Fellowship. Depois de
ser incentivada a se inscrever pelo gerente dela, um antigo beneficiário
do Programa Fellowship da ICANN, Alejandra ganhou um fellowship e
participou do seu primeiro encontro, o ICANN41, em Cingapura. Desde
então, ela já participou de mais de 10 encontros da ICANN! Agora, ela
orienta os recém-chegados pelo Programa Fellowship e participa no
Programa de Mentoria de Integração da Comunidade.
Alejandra também participa da ccNSO (Country Code Names Supporting Organization, Organização de
Apoio a Nomes de Domínio com Código de País) como membro do Comitê de Revisão de Diretrizes.
Recentemente ela foi indicada como presidente do Grupo de Trabalho sobre a Programação de Encontros.
No ano passado, ela foi recomendada e indicada como consultora para a região da LAC.
O idioma materno de Alejandra é o espanhol, mas ela também é fluente em inglês e português. Ela pratica
yoga, gosta de ler e assistir a filmes, canta com o coral do clube na universidade, faz jardinagem e ama
cães e gatos.

Espanhol
"Internet tiene un domicilio en San Salvador"
"Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones 2016"

Portugues
"Brasil possui 3,8 milhoes de dominios registrados"

15 de junho de 2016

Governance Primer

Taquara, Brasil

20 a 23 de junho de 2016 4º Congresso Latino-americano de
Telecomunicações

Cancun, México

21 de junho de 2016

OECD Ministerial

Cancun, México

27 a 30 de junho 2016

ICANN56

Helsinque, Finlândia

4 a 6 de julho de 2016

RioInfo 2016

Rio de Janeiro, Brasil

4 a 7 de julho de 2016

Congresso da Sociedade Brasileira de
Computação

Porto Alegre, Brasil

14 a 15 de julho de 2016

Fórum Caribenho de Banda Larga da
CTO

Trinidad e Tobago

27 a 29 de julho de 2016

LACIGF9

San Jose, Costa Rica

