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I - Conselheiro participante
PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA

II – Nome da Atividade
  LACNIC 30

III – Frequência da atividade
 (  ) Eventual
 ( x ) Periódica
         (   ) Trimestral (  ) Semestral ( X ) Anual (  ) Bienal

IV – Tipo da atividade
  (X) Feira/Congresso/Conferência
  (  ) Curso/Atividade de Formação.

V – Entidade organizadora da Atividade
  ONU

VI - Data e local da realização da atividade:

Data Inicio: 24.09.2018
Data Final:  28.09.2018
Cidade:    Rosario
País:          Argentina  

https://www.lacnic.net/lacnic30/

VIII - Descrição da atividade:

O LACNIC 30 - LACNOG 2018 será realizado na cidade de Rosario, Argentina, de
24 a 28 de setembro de 2018. O encontro será realizado pela Cabase (Câmara
Argentina  de  Internet)  e  acontecerá  no  Centro  de  Convenções  Ros  Tower.
Como de costume,  a  reunião do LACNIC será  realizada  em conjunto  com a
reunião anual do Fórum de Operadores de Rede da América Latina e Caribe,
LACNOG, em sua edição de 2018.

Participações anteriores

Essa reunião do Lacnic tratou, mais uma vez da escassez do IPV4, migração
para ipv6 e regras para transferência de recursos de numeração entre redes da
região.

Também participei de discussões sobre prevenção e mitigação de ataques e segurança das redes.

IX – Repercussão da atividade face aos objetivos do CGI

A importância do Lacigf para América Latina e Caribe, guardando as proporções,
se equipara ao IGF Global.

 X – A importância de minha participação nesta atividade

Mantenho a  participação regular  como forma de  aprofundar  o  debate  sobre
temas  relevantes  para  a  Governança  da  Internete  e,  deste  modo,  poder
contribuir com o desenvolvimento da Internet no Brasil e na região de ALAC.
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