
León Sánchez foi selecionado pela
Comunidade At-Large como próximo

Diretor da ICANN.

Como entender o processo de eleição do diretor-
membro do Board selecionado pela comunidade
At-Large (ALAC)
Conforme estabelecido nos Estatutos da ICANN, a comunidade
ALAC indica um diretor para a Diretoria a cada três anos. O atual
diretor-membro em representação da comunidade At-Large,
Rinalia Adbul Rahim, vai finalizar seu mandato ao concluir a
reunião ICANN60, em Abu Dhabi. A ICANN60 será de 28 de
outubro a 3 de novembro de 2017.
 
Depois de um processo de eleição de seis meses, o ALAC
indicou um novo membro para o Board. O Comitê de Avaliação
de Candidatos para a Diretoria (BCEC - Board Candidate
Evaluation Committee) recebeu, ao todo, seis Manifestações de
Interesse. Depois de finalizado o processo de avaliação, o BCEC

publicou os nomes de dois candidatos finalistas. Eu fui um desses dois finalistas; o outro foi Alan
Greenberg da Organização At-Large Regional para a América do Norte (NARALO). Sou mexicano,
portanto, representei a minha região através da Organização At-Large Regional para a América Latina e
Ilhas do Caribe (LACRALO). A comunidade At-Large teve muitas oportunidades para interagir conosco
através de teleconferências e perguntas escritas postadas no espaço wiki criado para esse fim. Algumas
RALOs conduziram processos de votação internos para instruir seus presidentes para que votassem por
um candidato concreto. Outras RALOs aceitaram permitir que seus presidentes votassem livremente na
eleição. O eleitorado esteve composto por 15 membros do ALAC e 5 presidentes regionais. A votação
finalizou na sua primeira rodada com a minha designação, com um resultado de 13 votos por mim vis a
vis 7 votos por Alan Greenberg.
 
Meu mandato vai começar no final da reunião ICANN60 em Abu Dhabi e vai concluir no final da ICANN69
em 2020.
 
Ler o comunicado:
León Felipe Sánchez Ambía selecionado pela Comunidade At-Large como próximo Diretor da
ICANN

A ICANN lança plataforma de testes para a
implementação do KSK
A ICANN está oferecendo uma plataforma de testes para que os
operadores de rede e outras partes interessadas possam
confirmar se sus sistemas podem lidar com o processo de
atualização automatizado para a próxima implementação da
chave de atribuição de chaves (Key Signing Key - KSK) das
Extensões de Segurança do Sistema de Nomes de Domínio
(Domain Name System Security Extensions - DNSSEC).  A
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implementação da KSK está programada para 11 de outubro de
2017. Leia o comunicado completo.

Clique aqui para ver a entrevista com o CTO David
Conrad.

O guia rápido da KSK já está disponível.
A gente tem criado materiais para ajudar vocês a entender como será a próxima renovação da KSK (chave
de assinatura de chaves da zona raiz). Este Guia Rápido da KSK está disponível em árabe, chinês,
inglês, francês, russo e espanhol. Proximamente, estarão prontas as versões em japonês e coreano.
 
Faça o download do KSK Quick Guide.

Assista à entrevista de encerramento da ICANN58
em Copenhague
No encerramento do ICANN58 em Copenhague, Dinamarca,
Luna Madi, diretora de comunicações da ICANN no Oriente
Médio e na África, conversou com Stephen Crocker, presidente
da Diretoria, e Göran Marby, presidente e CEO. Croker e Marby
falaram sobre os destaques e as principais lições do ICANN58 e
também sobre as expectativas para o Fórum de Políticas em
Johanesburgo, na África do Sul.  Confira tudo o que eles

disseram! Clique aqui para assistir à entrevista.

Copresidentes do CCWG-Prestação de Contas apresentam declaração na
ICANN58
Em 10 de março de 2017, o Grupo de Trabalho Intercomunitário para a Melhoria da Prestação de Contas
da ICANN (CCWG-Prestação de Contas) realizou um encontro durante todo o dia no ICANN58 para
aprofundar as discussões sobre a via de trabalho 2. Noventa membros participaram no local, e muitos
outros participaram remotamente pela sala de reuniões virtual. O CCWG-Prestação de Contas recebeu
atualizações dos subgrupos e informou a comunidade da ICANN sobre o status de seu trabalho.  Os
copresidentes Thomas Rickert, León Sánchez e Mathieu Weill apresentaram uma declaração em nome do
CCWG.  Leia essa declaração aqui.

Leia os relatórios pós-ICANN58
O Fórum da Comunidade na ICANN58 foi concluído em Copenhague, Dinamarca, em 16 de março de
2017. Cumprindo o compromisso da ICANN com a transparência, publicamos relatórios depois de cada
Reunião Pública da ICANN. Os dados desses relatórios ajudarão a ICANN a melhorar as futuras reuniões.
Os relatórios pós-conferência já estão disponíveis em inglês e, bem breve, serão publicados em árabe,
chinês, francês, japonês, coreano, russo, espanhol e turco.

Relatório de políticas pós-ICANN58
Leia as atualizações de nossas Organizações de Apoio e Comitês Consultivos. Nossa
comunidade desenvolve e ajusta políticas que garantem a segurança, a estabilidade e a
resiliência da Internet global, e a organização da ICANN tem orgulho de facilitar esse
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trabalho.

Resultados da pesquisa da ICANN58
Descubra o resultado da pesquisa que pediu para os participantes classificarem aspectos
do ICANN58: o formato do fórum da comunidade, as sessões, o local e as oportunidades de
contato. Você também pode ler os comentários construtivos dos participantes.
 
A ICANN coleta métricas e examina dados e resultados de pesquisas para continuar
melhorando a experiência em nossos encontros.

Inscreva-se já para o ICANN59!
As inscrições já estão abertas para a ICANN59, que será
realizada de 26 a 29 de junho de 2017, em Johanesburgo,
África do Sul. Esse encontro será um fórum de políticas, em que
Organizações de Apoio e Comitês Consultivos se concentram
em assuntos que contribuem para a elaboração de políticas e o
diálogo entre comunidades.
 
Antes de reservar sua viagem, verifique se você precisa de
visto para viajar à África do Sul.  Faça sua inscrição aqui.

Inscreva-se para participar da terceira Equipe de
Revisão de Prestação de Contas e Transparência
(ATRT3)
A ICANN implementou bem as recomendações da comunidade
na segunda Revisão de Prestação de Contas e
Transparência?    A ICANN está facilitando os comentários
públicos em seu processo de tomada de decisões?  Inscreva-
se para participar da terceira Equipe de Revisão de
Prestação de Contas e Transparência (ATRT3), que vai
investigar essa e outras perguntas.   Essa é a sua chance de
ajudar a aprimorar a prestação de contas e a transparência da
ICANN, avaliando as iniciativas da organização e sugerindo
melhorias. Prazo para a inscrição: Sexta-feira, 21 de abril de 2017, 23h59 UTC.

Acompanhe o progresso da segunda Equipe de
Revisão de Segurança, Estabilidade e Resiliência
do DNS (SSR2)
Que melhorias podem ser feitas pela ICANN em seu trabalho de
segurança para resolver futuros desafios e ameaças? 
Acompanhe o progresso da segunda Equipe de Revisão com
foco em Segurança, Estabilidade e Resiliência do DNS (Sistema
de Nomes de Domínio) e dê sua opinião sobre os problemas de
segurança que você acha que devem ser abordados. Escreva
para: input-to-ssr2rt@icann.org . A Equipe de Revisão SSR2
começou com a primeira reunião presencial na ICANN58 e
recebeu comentários da comunidade sobre questões e tópicos

que poderiam ser incorporados à revisão. A próxima reunião presencial será em Madri, de 14 a 15 de
maio de 2017. Acesse a Wiki da SSR2 para ver mais detalhes sobre a participação.
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Novos materiais de comunicações para a região LAC
Temos o prazer de anunciar a publicação dos seguintes materiais: 

LAC Strategy trifold - disponível em espanhol, inglês, francês e português
Esta brochura apresenta a estratégia da LAC e alguns dos nossos projetos. Foi concebida para
engajar novos membros da comunidade. Acesse às versões impressas e da Internet no wiki da
comunidade. 
Vídeo educativo sobre a renovação da KSK - disponível em espanhol, inglês, francês e
português.
Este vídeo breve apresenta conceitos técnicos complexos de maneira simples, com imagens
visuais. Dê uma olhada ao nosso Playlist da ICANN LAC em YouTube e sinta-se à vontade de
compartilhá-lo com outras pessoas. 

Publicação do estudo de mercado do DNS (Sistema de Nomes de Domínio) na
LAC
A ICANN comunica a publicação do relatório final do estudo de mercado do DNS na LAC. Esse estudo
foi concluído depois de receber feedback do processo de comentários públicos.
 
Leia mais no blog de Daniel Fink, da ICANN.

Aumentando a conscientização sobre os
principais tópicos relacionados à infraestrutura
crítica do DNS na Guatemala
A comunidade da ICANN apresentou a quarta edição centro-
americana do LAC-i-Roadshow* na Cidade da Guatemala em 22
de março de 2017. O evento fez parte de três dias de atividades
regionais, que também incluíram o evento "On the Move",
realizado pelo Centro de Informação de Redes da América Latina
e do Caribe (LACNIC) e várias apresentações da Sociedade da
Internet. Confira a programação.

Esta edição se concentrou na importância do modelo de múltiplas
partes interessadas, na chave de atribuição de chaves da zona raiz (implementação da KSK), o Programa
de Novos Domínios Genéricos de Topo (gTLDs), a aceitação universal, a Organização Regional At-Large
da América Latina e Caribe (LACRALO) e outros assuntos de interesse da comunidade local.
 
*Em colaboração com várias partes interessadas da comunidade da ICANN em toda a região, os LAC-i-
Roadshows são realizados anualmente nas quatro principais regiões da América Latina - Caribe, Andes,
América Central/México e América do Sul. A meta é apresentar uma perspectiva unificada sobre o
trabalho em andamento e as questões relacionadas à infraestrutura e o gerenciamento do DNS que afetam
a região. Cada encontro é conduzido por especialistas locais, com o apoio de líderes e colaboradores de
toda a América Latina e Caribe.

Espaço da LAC no ICANN58 Copenhague
O programa dessa edição tão concorrida do ESPAÇO DA LAC
incluiu: 

ICANNWiki e o novo conteúdo que está sendo
desenvolvido em espanhol e português
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Eduardo Santoyo, presidente do
LACTLD; Lito Ibarra, Diretor da ICANN e
Rodrigo de la Parra, Vice-presidente da
ICANN para América Latina e Caribe; no

ESPAÇO DA LAC no ICANN58, 13 de
março, Copenhague, Dinamarca.

Centro de empreendedorismo e Internet da LAC,
inaugurado recentemente em Asunción, Paraguai
Publicação do estudo de mercado do DNS na LAC
Mercado de DNS (Sistema de Nomes de Domínio) na
Europa, apresentado por Michele Neylon

A comunidade da LAC instituiu o ESPAÇO DA LAC como parte
de sua estratégia regional. Sempre presente nos encontros da
ICANN, essa sessão oferece à comunidade a oportunidade de
se reunir e conversar sobre assuntos de interesse para a
região. 
 
Confira as fotos do ESPAÇO DA LAC no ICANN58!

Comunicado de questões do Comitê Consultivo para Assuntos
Governamentais na ICANN58
O Comunicado do Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais (GAC) na
ICANN58 está disponível aqui. A ICANN recebe opiniões dos governos por meio do
GAC. A principal função desse órgão é fornecer recomendações à ICANN sobre
assuntos de políticas públicas, especialmente quando pode haver uma interação
entre as atividades ou políticas da ICANN e as leis nacionais ou acordos

internacionais.  O GAC se reúne três vezes ao ano nos encontros públicos da ICANN, onde discute
assuntos com a diretoria da ICANN e outras organizações de apoio, comitês consultivos e outros grupos da
ICANN.

Publicação recente: Glossário de termos
relacionados ao sistema de servidor raiz do DNS
Em 14 de março de 2017, o Comitê Consultivo do Sistema de
Servidores Raiz (RSSAC) publicou o RSSAC026: Glossário do RSSAC.  Esse documento padroniza os
termos relacionados ao sistema de servidor raiz do DNS (Sistema de Nomes de Domínio). O glossário será
útil tanto para o público técnico quanto não técnico:  membros do RSSAC, participantes da convenção do
RSSAC, Diretoria, organização e comunidade da ICANN.

Grupo de Trabalho do PDP de procedimentos subsequentes de novos gTLDs
busca comentários públicos
A equipe de liderança do GT do PDP (Processo de Elaboração de Políticas) de procedimentos
subsequentes de novos gTLDs está buscando opiniões. O GT criou um conjunto de subgrupos com quatro
vias de trabalho que estão abordando vários assuntos dentro do escopo do GT. O GT está solicitando
opiniões sobre algumas questões relacionadas à pauta e às deliberações iniciais desses subgrupos de
vias de trabalho.  Os comentários da comunidade são essenciais para que esses assuntos sejam
considerados inteiramente e para chegar a um resultado cuidado, que poderia incluir recomendações de
novas políticas, emendas às recomendações existentes e orientação de implementação para consideração
futura. O processo de comentários públicos está aberto até 1° de maio de 2017. Dê sua opinião hoje
mesmo!

Nomes geográficos no nível de topo
A equipe de liderança do Grupo de Trabalho do Processo de Elaboração de Políticas (PDP) de
procedimentos subsequentes de novos gTLDs está buscando opiniões sobre a questão de nomes
geográficos no nível de topo. Todos podem participar e contribuir com suas perspectivas.
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Para facilitar que o diálogo amplo, de toda a comunidade, sobre essa questão seja levado em conta no
PDP de procedimentos subsequentes de novos gTLDs, realizaremos um seminário na web em 25 de abril
de 2017. As duas sessões serão realizadas de 15h a 17h UTC e de 22h a 00h UTC. Todos os membros
da comunidade podem enviar suas opiniões sobre o tratamento de nomes geográficos no nível de topo
para elas serem apresentadas nos seminários na Web.
 
Esses seminários serão o início de uma discussão que continuará na ICANN59. A equipe de liderança
realizará uma sessão estendida em Johanesburgo para analisar as opiniões apresentadas nos seminários
e propor soluções, buscando chegar a um consenso sobre o caminho a seguir. Para saber mais, acesse
este site.

Ainda dá tempo! Dê sua opinião sobre o relatório
preliminar de concorrência, confiança e escolha
do consumidor
O relatório preliminar analisa em que medida a introdução dos
novos domínios genéricos de topo (gTLDs - generic Top-Level
Domains) promoveu a concorrência, a confiança e a escolha do
consumidor no sistema de nomes de domínio.  Além disso, ele
avalia a eficácia das proteções que a ICANN implementou para
aliviar problemas relacionados à introdução dos novos gTLDs.
Leia o relatório preliminar e envie um comentário. 

Precisamos de ajuda! Preparação para bilhões
de novas identidades na Internet
A Internet mudou.  Agora os usuários podem registrar nomes em
mais de 1.200 novos domínios genéricos de primeiro nível, além
de criar endereços de e-mail usando as escritas árabe, chinesa,
devanagari, tailandesa e outras. Você pode entrar no Grupo de
Gestão de Aceitação Universal para ajudar na preparação para
bilhões de novas identidades na Internet. 
Acesse www.uasg.tech para saber mais sobre as
oportunidades de participação voluntária e remunerada.  O site também tem recursos de aprendizagem e
estudos de caso para ajudar os desenvolvedores de software e proprietários de sites a entender como
atualizar seus sistemas para acompanhar a evolução do sistema de nomes de domínio.
 
Se você encontrar um sistema ou aplicativo que não esteja preparado para a Aceitação Universal,
denuncie esse problema. 

Inscreva-se agora para o simpósio ICANN-DNS!
O primeiro Simpósio ICANN-DNS, realizado simultaneamente ao
OARC 26, é um evento de um dia com foco em todos os aspectos do
sistema de nomes de domínio (DNS).  Venha explorar as iniciativas e
os projetos atuais da ICANN relacionados a pesquisas no DNS,
operações, ameaças e contramedidas, e a evolução da tecnologia.
Esse evento é voltado para pessoas com noções básicas sobre o
DNS, interessadas em operações do DNS, engenharia, pesquisa,
elaboração de padrões ou segurança operacional.  O 6° Workshop de
operações de registro será realizado na sexta-feira, 12 de maio, no
mesmo local do Simpósio do DNS. Saiba mais e faça sua inscrição!

 
Evento de boas-vindas:  Sexta-feira, 12 de maio (noite)
Sessões: Sábado, 13 de maio
Lugar: Hotel NH Madrid Eurobuilding, Madri, Espanha 
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Milagros Castañón, Vice-presidente do
Comitê Consultivo para Assuntos

Governamentais (GAC)

Não foram delegados novos gTLDs em março.

Veja a lista completa aqui.

María Milagros Castañón Seoane nasceu e mora em Lima, Peru.
Ela tem mestrado em direito internacional pela Universidade do
Chile e também tem mestrado em relações internacionais pela
Deakin University da Austrália. Ela é ministra e diretora de
ciências, tecnologia, inovação e sociedade da informação do
Ministério de Relações Exteriores do Peru,  e tem mais de 30
anos de experiência como diplomata. Durante esse período, ela
teve vários cargos no mundo todo (Chile, Equador, União
Soviética, Indonésia, Austrália, México, El Salvador e Peru). Ela
já publicou livros e teses sobre as fronteiras do Peru.
 
Desde o ICANN48 em Buenos Aires em 2013, Castañón não
perdeu nenhum encontro! Ela entrou no Comitê Consultivo para
Assuntos Governamentais (GAC) no primeiro encontro em que
participou, e nunca deixou de se envolver. Em novembro de
2016, ela foi eleita vice-presidente do GAC pelo período de um
ano (do ICANN58 ao ICANN60). O ICANN58 foi o 11° encontro público de que ela participou.

Espanhol

Así es el cambio mundial en el sistema de nombres de dominio

El Sistema de Nombres de Dominio en internet se extiende

Así es como el Internet del futuro le dará más poder a las personas

Las compañías españolas innovan gracias a los nuevos dominios de...

Cambios mundiales en el Sistema de Nombres de Dominio  y sus beneficios, se darán a
conocer en Guatemala

El 96 por ciento de escuelas públicas guatemaltecas carecen de internet
 
Francês

On analyse les nouveaux noms de domaine sur l'internet au Guatemala
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9 -11 de maio Global Domains Division (GDD)
Industry Summit

Madri, Espanha

13 de maio Simpósio de DNS da ICANN Madri, Espanha

15-16 de maio CABASE Internet Day   Buenos Aires, Argentina

18 de maio Fórum de reguladores regionais   Miami, Flórida, EUA

24-25 de maio Fórum de mídia e telecomunicação       Miami, Flórida, EUA

22-26 de maio LACNIC 27       Foz do Iguaçu, Brasil
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