
Rodrigo Saucedo.

Bem-vindo à edição de abril de 2016 do nosso
boletim informativo.

Nesta edição, destacaremos a importância da participação da
comunidade no Plano Estratégico para a América Latina e Caribe
(LAC).
 
Já se passaram quase três anos desde que o Comitê Gestor da
LAC apresentou seu Plano Estratégico na ICANN46, em
Pequim. Estamos felizes por ver como esta estratégia regional
evoluiu desde então. Alguns dos nossos projetos estão
realmente ajudando as comunidades, e podemos antever que os
projetos que se iniciam neste ano trarão um grande impacto. E
por último, mas não menos importante, temos cerca de 70
membros da comunidade LAC envolvidos em um ou mais
projetos.
 

Em setembro de 2015, o Comitê Gestor de Estratégia da LAC se reuniu em Montevidéu para um
workshop de dois dias, com o objetivo de analisar o plano. Nós olhamos para os resultados alcançados
até o momento e alinhamos nossos objetivos com o novo Plano Estratégico da ICANN para o período de
2016 a 2020. O Plano Estratégico da LAC renovado para 2016-2020 inclui tanto projetos novos como os
já em andamento.
 
Alguns dignos de menção são: O estudo de mercado para o Sistema de Nomes de Domínio na LAC, a
Feira LAC-i (LAC Internet), o programa de estágio para domínios de primeiro nível de código de país
(ccTLDs), programas de desenvolvimento de capacidades, observatórios de DNS da LAC, apoio de
comunicação e o LAC SPACE nas Reuniões Públicas da ICANN.
 
O Plano Estratégico da LAC é um esforço direcionado pela e para a comunidade. As pessoas e
comunidades estão no centro deste trabalho, razão pela qual eu entendo ser tão importante a
participação e envolvimento dos membros.
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Este ano, implementaremos novos projetos do Plano Estratégico da LAC para 2016-2020. Este é um
excelente momento para participar. Se ficar interessando em um ou mais projetos, por favor entre em
contato comigo: rodrigo.saucedo@icann.org.
 
Rodrigo Saucedo
Gerente de Projetos, América Latina e Caribe, ICANN

Em 10 de março de 2016, a Diretoria da ICANN transmitiu o Pacote de Transição da Administração da
IANA (Autoridade para Atribuição de Números na Internet) à Administração Nacional de
Telecomunicações e Informações dos EUA (NTIA). Desde então, a NTIA vem revisando as propostas
para garantir que elas cumpram com os critérios de seu anúncio de 14 de março de 2014. Este período
de avaliação está previsto para durar 90 dias e será guiado pelas recomendações do Departamento de
Responsabilidade do Governo dos EUA. Além disso, o Congresso dos Estados Unidos tem um forte
interesse nas propostas. Espera-se que eles acompanhem de perto e avaliem a proposta como parte da
análise da NTIA. O atual contrato com a ICANN expira em 30 de setembro de 2016, mas a NTIA tem
autoridade para prorrogá-lo, se necessário.
 
Enquanto a comunidade estava trabalhando para finalizar o Pacote de Transição da Administração da
IANA, a equipe de implementação da ICANN se preparou de maneira diligente para a "fase de
implementação" da Transição da Administração da IANA. Um importante planejamento prévio para a
implementação das alterações no Sistema de Gerenciamento da Zona Raiz, elementos apresentados na
proposta do ICG, bem como o Comitê Permanente do Cliente e a Pós-Transição da IANA, estão em
andamento. Estas atividades continuarão se desenvolvendo durante as próximas semanas e meses.
 
A equipe jurídica da ICANN está coordenando com os dois escritórios de advocacia externos que
prestaram apoio ao CCWG-Responsabilidade e ao CWG-Administração para preparar as alterações
propostas ao Estatuto da ICANN visando implementar as alterações descritas no Pacote de Transição
da Administração da IANA. O rascunho do Estatuto será disponibilizado para comentários públicos antes
da aprovação da Diretoria e, uma vez adotado, a ICANN notificará a NTIA sobre a adoção. A NTIA
declarou que os estatutos devem estar aprovados antes que ela possa emitir um relatório sobre a
proposta de transição.
 
Para atualizações sobre todo o trabalho de implementação, visite: https://www.icann.org/stewardship-
implementation.
 
Com o trabalho do Estatuto concluído, o CCWG-Responsabilidade voltará suas atenções ao seu
inventário de itens da Linha de Trabalho 2 (destacado no Anexo 12 do Relatório da Linha de Trabalho 1
do CCWG-Responsabilidade):

Considerar melhorias aos padrões da ICANN para promover a diversidade
Concentrar esforços para aumentar a transparência da ICANN
Melhorar e esclarecer as expectativas sobre a responsabilidade e prestação de contas do staff da
ICANN
Aprimorar a responsabilidade das organizações de apoio (SOs) e comitês consultivos (ACs) da
ICANN
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Abordar as questões relacionadas à jurisdição, voltadas às leis aplicáveis para contratos e
resolução de disputas
Desenvolver uma Estrutura de Interpretação para o compromisso de Direitos Humanos da ICANN
e ao projeto proposto do Estatuto (mais informações no anexo 6 do Relatório da Linha de Trabalho
1)
Considerar aprimoramentos no papel e função do ombudsman

 
O CCWG-Responsabilidade está aberto para quem quiser participar, e o grupo já emitiu uma Convocação
por Voluntários para todos que estiverem interessados em se unir aos esforços da Linha de Trabalho 2.

Revisões da ICANN
 
Você sabe o que são as revisões da ICANN e por que elas são
importantes? As revisões são essenciais para avaliar o que
acontece quando os processos e as políticas do modelo de
múltiplas partes interessadas da ICANN chegam ao mundo real.
Elas permitem examinar o desempenho da ICANN em relação

aos nossos compromissos, como se fosse um relatório. Esse processo é uma ferramenta de melhoria
contínua: analisamos o passado para poder melhorar no futuro.
 
Planejamos várias revisões para este ano. Este é um ótimo momento para você se informar sobre elas e
participar! Inscreva-se aqui.

A ICANN vai realizar sua próxima teleconferência com partes interessadas no dia 27 de abril, às 15h
UTC.  Saiba mais sobre as atividades, o andamento e o orçamento da ICANN no trimestre que termina
em 31 de março de 2016.  A teleconferência está disponível em árabe, chinês, inglês, francês,
português, russo e espanhol.  Faça sua inscrição aqui.

Workshop sobre Governança da Internet nas Ilhas Turcas e Caicos
A ICANN e a Sociedade da Internet (ISOC) promoveram conjuntamente um Workshop sobre a
Governança da Internet nos dias 1 e 2 de março. Partes interessadas de toda a região do Caribe
participaram, pessoalmente ou de maneira remota. Albert Daniels (ICANN) e Shernon Osepa (ISOC) se
alternaram como presidentes da sessão, além de realizarem apresentações e participarem nos painéis e
palestras. 
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Assista a alguns momentos de destaque do evento.

SSIG realizada em Washington,
D.C.
A oitava edição da Escola do
Sul sobre Governança da Internet (SSIG)
aconteceu entre os dias 29 março e 1º de
abril de 2016, na sede da Organização dos
Estados Americanos (OEA) em Washington,
DC. Mais de 180 fellows participaram do
intensivo treinamento de quatro dias. A
ICANN foi bem representada no evento.
 
O staff da ICANN compartilhou suas
experiências em 5 diferentes palestras:
 

Transição da custódia das funções da IANA, perspectivas atuais e futuras - Theresa Swinehart,
VP Sênior das Estratégias de Partes Interessadas e Iniciativas Estratégicas

 

Fórum de Governança da Internet: Perspectivas para os próximos 10 anos - Veni Markovski, VP
de Relacionamento da ONU

 

Infraestrutura da Internet, o presente e o futuro - Carlos Alvarez, Gerente Sênior de Envolvimento
de Segurança (Segurança, Estabilidade e Resiliência)

 

Perspectivas presentes e futuras nos Nomes de Domínio - Os novos gTLDS - Daniel Fink,
Gerente Sênior de Relacionamento de Partes Interessadas, Brasil

 

Modelo Multissetorial em Segurança Cibernética - Rodrigo de la Parra, VP de Relacionamento de
Partes Interessadas, América Latina e Caribe

 
Saiba mais sobre este evento.

LAC SPACE* na ICANN55 em Marrakech

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPmoWR_aLTWPY-tF03eLTR98NRayyF3N-hPiARKJjjo3vZkBvoorAjreSvqhtHhWJB1LDXjiB-qg93jmfFeeEDqNnseZe7pS5FyFKYR1Nj18upjyWtQd-fyW_6_30Sji6rlm0Fs-M0Ati3Kn1uONFcGY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPkxt2-e56P76XboQh3GK3WdYNRYQ4dIZmfaCmRCjZXJ-paFKwfVt7G_DEi2pw_HnBzCRSPUELEfBixTyO_qLP3hUlskCjQXXn6kWcbpuvPsfUyI4GnCU55WtVU1fwVB2gkYgAwtf9bzM&c=&ch=


 

 
 
Realizado em 7 de março, o LAC SPACE na ICANN55 atraiu
mais de 40 participantes. Os Tópicos de discussão foram:
 

Iniciativas Africanas em DNS - Bob Ochieng, Gerente de
Relacionamento de Partes interessadas na África
Oriental, ICANN.

Fundos de Leilão para o Programa de Novos gTLDs - Marika Konings, Diretora Sênior de Apoio ao
Desenvolvimento de Políticas e Chefe de Equipe para a Organização de Apoio a Nomes
Genéricos (GNSO), ICANN.

Comentários sobre os Fundos de Leilão para o Programa de Novos gTLDs; Dev. Anand
Teelucksingh, LACRALO

Estudo de Mercado de DNS da LAC e Centro de Empreendedorismo de DNS da LAC - Daniel
Fink, Gerente de Relacionamento de Partes Interessadas, Brasil, ICANN

 
Ouça as gravações e veja as apresentações.
 
*Como parte do Plano Estratégico da LAC, as reuniões públicas da ICANN contam agora com um
espaço permanente chamado LAC SPACE. Este projeto comunitário é liderado por Vanda Scartezini,
Gabriela Szlak, Celia Lerman, Esteban Lescano e Harold Arcos.

Projeto da Estrutura de Princípios para os Grupos de Trabalho Entre
Comunidades
O Grupo de Trabalho Entre Comunidades sobre os Princípios para os Trabalhos Entre Comunidades
busca por feedback da comunidade a respeito de seu projeto de estrutura dos princípios uniformes para
guiar a iniciação e operações de futuros grupos de trabalho entre comunidades. O período para
comentários públicos será encerrado em 16 de abril de 2016. Envie seus comentários hoje mesmo!

At-Large inicia série de seminários virtuais
sobre o desenvolvimento de capacidades
Para seguir aprimorando continuamente o conhecimento
dos membros At-Large a respeito da ICANN, a comunidade
At-Large lançou uma série de seminários virtuais sobre o
desenvolvimento de capacidades. Sob a liderança de Tijani
Ben Jemaa, Vice-presidente da ALAC, o Grupo de Trabalho
At-Large para o Desenvolvimento de Capacidades
selecionou tópicos que variam entre as melhores práticas
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para participar da ICANN e do At-Large, até questões específicas das políticas, como a Concorrência,
Confiança do Consumidor e revisão da Escolha do Consumidor; a delegação e relegação dos domínios
de primeiro nível de código de país (ccTLD) e as responsabilidades dos registradores com relação ao
desenvolvimento dos novos domínios de primeiro nível genérico (gTLD). Os seminários virtuais
incorporam elementos de aprendizagem interativa. Confira aqui mais detalhes sobre a programação e
participação no seminário.
 
Convocação para voluntários para revisão de todos os Mecanismos de
Proteção de Direitos de gTLD.
O Conselho da GNSO procura por voluntários para um novo grupo de trabalho. Este Grupo de Trabalho
para o Processo de Desenvolvimento de Novas Políticas deverá revisar todos os Mecanismos de
Proteção de Direitos (RPMs) em todos os gTLDs por meio de duas fases, conforme definido no
regulamento aprovado. A Fase 1 deverá se concentrar na revisão de todos os RPMs desenvolvidos para
o Programa de Novos gTLDs (por exemplo: o Centro de Informações de Marcas e o procedimento
Uniforme da Suspensão Rápida). Já a Fase 2 estará focada na revisão da Política de Resolução
Uniforme de Disputas. Inicie sua participação online ou preencha o formulário e envie para gnso-
secs@icann.org.
 
ccNSO se prepara para a possível Implementação da Transição de
Administração da IANA
Como parte do processo de transição da Administração da IANA, a Organização de Apoio a Nomes de
Domínio com Códigos de Países (ccNSO) espera nomear membros para os novos grupos e comitês. O
Comitê de Revisão de Orientação (GRC) da ccNSO deverá propor procedimentos e processos para
implementar tais provisões antes da ICANN56. Saiba mais sobre o GRC da ccNSO. Assista a uma
entrevista com a nova Presidente do Conselho da ccNSO, Katrina Sataki, em que ela fala mais sobre os
próximos trabalhos da ccNSO.

Conclusão de uma bem-sucedida reunião
governamental de alto nível
Cerca de 100 representantes governamentais e 22
delegações de organizações governamentais
internacionais compareceram ao Encontro Governamental
de Alto-Nível em 7 de março de 2016, promovido pelo
Reino de Marrocos. O encontro foi realizado durante a
ICANN55. Ministros, altos funcionários do governo, bem
como o Comitê para Assuntos Governamentais (GAC) e

as lideranças da ICANN prestaram suas observações e apresentações durante todo o dia. O GAC
também deu as boas-vindas a seis novos membros e um novo observador durante a ICANN55. Ouça as
gravações de áudio ou assista à reunião.

Siga atualizado sobre os Esforços de PDPs
Receba as atualizações sobre os Processos de Desenvolvimento de Novas Políticas (PDPs) em
andamento.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPnQvIi3zAA9SAkOO3qhk1kjkygcBCt9B5icQIpn4ZPX0C1ew9QMLqg_RWtGDnSXfLoSROzKeMi4MY0_TjV6s8p7CubZm3MGlcoG1LyeUJJm1s5YHFsDJ8pLPSWDiNlGXiNGCqsO87StU&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPnQvIi3zAA9SGyyLVX2wi3wXpBwVMaJuG5j1FK73M6vFiYw896fnng36UGImovpbUONnMNj3pMKrydrgUMvpWf34cBZl0jYJCfz4mppxXGtGpuXljHVxpsea2HsYFA01-GtR5izV7FXr8mhX1T8_F8mV6wK-AcUFGQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPnQvIi3zAA9S2m1gPbngwxbP5D-F-wbY42EmeS6x_1om5EEeiq4vlWja36zpMWTMdOBJ3HR36gKlS5e9-qtm4KpKQfF7Ff_zZ76Lt8dHjkIrXyCmOy3jADWsxS5DROJ4xtLQf6PlzvOP_NPy3YUxDtD87M0Xl1DWSs6RCvWPJDQg&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPnQvIi3zAA9S-3LTDKF4nhbvE3fGzUGwNuoggaIwEdBg8qbO5aEGcmkVDbSe_i4J99D215QawgRy2Cz3JB_sjEXHoKcE99fP2_k2ftZpG-ShrLDY2XA1RnTYko5oL-XVQA==&c=&ch=
mailto:gnso-secs@icann.org?subject=Participa%C3%A7%C3%A3o no Grupo de Trabalho de PDP para analisar todos os RPMs em todos os gTLDs 
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPnQvIi3zAA9SnmTMxxW3ET1JBxU_OuXPq-zX_eNf6g1bCLu5MBSzRcTfVgJVVM9jyESfa8MxitQJ8Y0otDLrI4LDx_COrXY4FX0Tbn8saiIaPEvY3LUMDE7SnQ5_TCrPgkWlJ9Qrunbz4em7A1uXYRFcqAtbFNjpItPQsuVnjDDFb_x2TOVjPO0GEloH41MJ3HjbKqU3H05D&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPgxmpKDGCb9fipoPhd-hND5rl9c1jYUfgo6P9TMq78xUGLGBf-UB8A7yiZ9M243QvK7LTkYtcImqF8KEESh89d73Um5W-RuP1CdVeXc7KHSuFYUg4d3TrRXG-S566bZuww==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPuBe5SvZdYj9hBKauQ6rJEJuZiU5j4_DZDkimthxZ5oS8KMBanTJryY1I717c4MOxEJdLOCgMR1MrfSewGJKUnecXTGtTb4UHoYwCdNfB27QsvaQLFhElZbVzW0hnuitzMfpTnHdaqgq06EYS5sVTpEMxxuImSxvN4SGKFwfBf7xmok-CWrpOsE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPuBe5SvZdYj9hBKauQ6rJEJuZiU5j4_DZDkimthxZ5oS8KMBanTJryY1I717c4MOxEJdLOCgMR1MrfSewGJKUnecXTGtTb4UHoYwCdNfB27QsvaQLFhElZbVzW0hnuitzMfpTnHdaqgq06EYS5sVTpEMxxuImSxvN4SGKFwfBf7xmok-CWrpOsE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPnQvIi3zAA9SDMSzGsLWeOWaPfuBULqphqY9bZ24rFaxWuyzNUOFCfUXBszpoMxLy4JXz5jky4xoAHc6wMH-B4nTvN5L7JnVxhSuPdGM9gPlmM3qzlxTnrvBZjR_XOpqdCcTh0FnnUZhV3XXE_zHOsaPwNqVPSeDqA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPnQvIi3zAA9SRsSkhtBCxf6h0WqoM1hW5c4MHKBjOZb4LmGeEPC2ix8U766CWFs9QbJyVlL7-bLWWMAHgfFL_1Vu-Vyq9aSwohW-qIm01c9PO2nmqUYnic84ApaBQHKOFu7uELrKlUC7T6LsDMcJRbQ=&c=&ch=


Publicadas as Recomendações de Renovação
de KSK na Zona Raiz das DNSSEC

Uma equipe de projetos, formada por sete especialistas
independentes em DNS, juntamente com seus representantes
da ICANN, Verisign e NTIA, concluiu um relatório com as
recomendações para mudanças, também conhecidas como
renovação, da Chave de Assinatura de Chaves (KSK) da zona
raiz das DNSSEC. Renovar a KSK da zona raiz significa gerar

um novo par de chaves pública e privada de criptografia e distribuir o novo componente público às
partes, incluindo provedores de serviços de Internet, operadores solucionadores de DNS,
desenvolvedores, integradores e distribuidores de softwares solucionadores de DNS. Leia o relatório.

Aberto aos Comentários Públicos:
Proteções para redução do Abuso de
DNS

Em março, a ICANN publicou um relatório que
explora como se deve medir a eficácia das
proteções contra o abuso de DNS. Estas proteções

são parte do Programa de Novos gTLDs. O relatório define as atividades que constituem abuso de DNS
e avalia indicadores da taxa de abuso em novos gTLDs e no DNS como um todo. As conclusões do
relatório são baseadas em análises e feedback dos usuários. O período para comentários se encerra em
25 de abril de 2016.
Leia o relatório e comente agora mesmo.

Vinte e nove novos gTLDs delegados em março 2016 

Avianca
Vuelos
Passagen 
You

Talk
Gallo
Stream
Total

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

Andrés Piazza 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPrPZ4np4kNJWrWe4aTL_ag4cEZI4SfSu_M5wLe9-o--llII9LefTMK5HLwWEwLb0DBg0MjtrjP1Ledmz9C9bk2vAT2a1m-h32TihsUOP8k4liqRHC-TkpYurkrKyecs-7AtzX36zueaby5jWiHW5Er7gvOZb9R1SNUNKUmTfIFE-cNWpe_qN0Ux3Ip_2SgVJjA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPnQvIi3zAA9S--vsUm-iqcmfleVP5kR5pLEqp29cShJMmu7ct-5xT83MlPR51GcikAadPxABVKA9TPVqKqC53xVTqUbI_gVnIIx2s1dPk9zpCdhfqzulZzmglQrg4jiP5doXMizi7PLGTHnKt1z5Nr_pqv3l4-ay3IIec6LMKkh7skQICVLwmdYWHc0_rC0zqhxbiI9b3S2I&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPmEv5z_vWtucvf5ChEKGhqOB62LAeRBlptxiyeiSAmgxwtBe8yK14M10uepDwqOiPLjF_MkfrAeQfciRpL9X7NhQ062H_CwZHs8GCBqQZR3OeJ6Hz5wRqHccQMmvNjA92dlKxhOU2KE78cAZE6UkIB-7FHoWpSvl0FkIZWYUYLmUi6J9_XlZaAc=&c=&ch=


Andrés Piazza

Piazza é formado em direito pela Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina, e tem uma carreira de uma década na
coordenação e gestão de questões relacionadas à Internet.
 
Dentro da comunidade da ICANN, Piazza trabalhou como
Presidente da Organização At-Large para a América Latina e
Caribe (LACRALO) de 2009 a 2011. 
 
A partir de 2011, atuou por cinco anos como Chefe de Relações
Estratégicas e Governança da Internet no Registro de Endereços
da Internet para a América Latina (LACNIC).

 
Recentemente, a Associação de Domínios de Primeiro Nível para a América Latina e Caribe (LACTLD)
anunciou a nomeação de Piazza como seu Gerente Geral. Ele deverá assumir a posição formalmente
em 1º de abril de 2016.
 
"Eu estou comprometido com a manutenção e aprofundamento da participação da LACTLD na
governança dos nomes de Internet, principalmente naqueles casos desafiadores para a comunidade da
Internet regional da LAC."

ESPANHOL:
 
"ICANN presenta al gobierno de EEUU plan de transición para manejo de funciones clave de Internet"
 
"ICANN adopta plan de transición para salir de gestión estadounidense"
 
"Internet se independiza de la tutela de EE.UU. - Edicion Impresa - ABC Color"
 
PORTUGUES:
 
"Palestras do Future ISP discutem as perspectivas dos provedores de internet"
 
INGLES:
 
WATCH: "Caribbean Tackles Cyber Security Challenges" 

LAC-i-Roadshow México-América Central,
20 de abril, Tegucigalpa, Honduras (mais informações em breve)

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPmoWR_aLTWPYIPKvw32_c_UfxI7hjZgd1HzJIcG1B6MjV4POtldjTE66fJP9xE7zEjSw6PkPuVmS4LMDJ0lqVBksllIOCiyLoOo_DyBkHkdH1RO9PgsQBbDBdTWAlk2pmbENKOfaVo1m&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPtZu_DRHnN3qF6tXO_19ZVCA9wELLVjVzwip2ex81rP6WCQwFIYjN97n88w8aNj5DsOnGjtm3kgHv3dhLmBs8Kn3iN_roikQ9LkNZ5gFoJaA6U5V9er8ff2ccS4zMXavuDVBG0fcPz92-eaLKJ6bY04=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPmoWR_aLTWPYS65tz2wYF_U_6lGJUBaWrML2bRkQPn6NGmb7n6aUpGTq6vFQLvZx9EYEc1d6hL8L5hVJXEiNt6dwVqWUqBl_WYmW9LYd-C5AU9HX00oWA9blJvg89XBK7w==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPmoWR_aLTWPY0Suy7hf6cbIWE45ocz_GAjUuU96Izs_SY3rkFcJwPGmZGJqrcajPlUocm0KSpAx1vEBCgkRaQuQzthq8_rJO74UMMHfqpdldhVp-NXy7NXw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPmoWR_aLTWPY3YuNqOYqR_jSP3_o26lMCk4wpr31tFFkp7WM2uIo3igkcwBC_GdtokY_W1mbKcFqiw9jMXI6eNL_ZiUPldS3NFaMFDdQf2C3zS1el4WsKr0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPmoWR_aLTWPYJTmJc6U40tB8An__ghRrKujFznxVg7sniPLgfFeeGYA2lkF3u0fXWGAkIuCV6CgTIBb14DNIAC44syHMPG78fBQuDx42NtYeVao3n7DCt7Y=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPmoWR_aLTWPYteN1o1_ohhym6ZXJtbt1tCwd44LPRum4wDcRUt0Kln2KaLk_0J7tSAIwoFTxf4jle6ug5s4r7XrxuIWUZz24dlIoNPkhjGWbxUu4MQh33ms=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FRO9tIc9AgMqvM1wpWyAOxTomqvMbXIAp5okTpuVcf8Qb72QITqCPmoWR_aLTWPYjA3VD5uV_btmHquS1WoAHtQk0U2QNWoOVpQ2wJTBmqlgGCxbtwk1cN6jb0I482Due20G78yf_WCB5VZzdavE9zSgqDh0Rjrg9Ql_EB12OmUHw66rMSlCHYOvWQ6OH-gP30n44P1dijXqhywgRK8e9eMPowlHy5hF4DHWoNFJL5mIpn7hDhGlWSkfq4uzOvul7_suphwHGxYwBxhjAHaRzyvFwSY3EWWFT6vgiLW-CGU=&c=&ch=


LACNIC 25, 2 a 6 de maio, Havana, Cuba
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