Há três anos, comecei minha aventura no ecossistema de
governança da Internet participando do NETmundial. Esse evento
abriu muitas portas para mim. Através do NETmundial, conheci
muitos membros da comunidade de diferentes organizações.
Acompanhei o trabalho deles e gostaria de colaborar com eles no
futuro.
Neste mês, nossa pequena organização sobre direitos digitais
teve a honra de realizar o 10° encontro preparatório para o Fórum
de Governança da Internet da América Latina e do Caribe
(LACIGF10). De 2 a 4 de agosto, a Cidade do Panamá e a
IPANDETEC realizaram esse evento, que reuniu todo o
ecossistema da América Latina e do Caribe, com centenas de
participantes da região.
Agradecemos ao Comitê do Programa por confiar em nós para realizar esse evento tão importante. A
experiência foi desafiante e gratificante. A comunidade multissetorial panamenha tem sido um pouco
passiva em relação às questões da internet nos últimos anos. Esperamos que o LACIGF demonstre nosso
progresso a todas as partes interessadas, para que eles se animem a apoiar a sociedade civil da América
Central no trabalho para uma Internet mais aberta, livre e universal.
Lia Patricia Hernández
Diretora executiva do Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC)

Um evento "chave" para a proteção do DNS
No dia 11 de junho de 2017, a organização da ICANN deu um
passo para a mudança das chaves criptográficas que protegem
o DNS (Sistema de Nomes de Domínio). Nesse dia, foi lançada
uma nova chave no DNS, coisa que não acontecia desde 2010.
Essa nova chave faz parte do trabalho constante para a
alteração ou "revisão" da chave de assinatura de chaves (KSK),
programada para 11 de outubro de 2017.
Atualmente, estamos realizando um trabalho global de
divulgação para garantir que os operadores de rede do mundo
todo estejam preparados para a mudança em outubro. A ICANN
criou uma plataforma de testes para que esses operadores possam verificar se seus sistemas estão
prontos para a alteração.
Saiba mais sobre a revisão da KSK: icann.org/kskroll.

Chegou a hora de se inscrever para o ICANN60!
Pela primeira vez, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos (UAE)
será sede de um encontro público da ICANN. O ICANN60, encontro
geral anual de sete dias,será realizado de 28 de outubro a 3 de
novembro de 2017. Inscreva-se agora mesmo!
Acesse a página do ICANN60 para ver informações de viagem
(incluindo os requisitos de visto) e reservar seu hotel. Vamos publicar
mais informações mais perto do encontro. Marque a página como
favorita e volte sempre.

Leia os relatórios pós-ICANN59
O ICANN59 Johanesburgo foi concluído em 29 de junho de
2017. Acabamos de publicar três relatórios pós-conferência que
contêm pontos de vista diferentes sobre o Fórum de Políticas:
Relatório do fórum de políticas pós-ICANN59 - Inclui
atualizações das organizações de apoio e dos comitês
consultivos, além de destaques das sessões entre
comunidades.
Comentários da comunidade sobre o ICANN59 Resultados da pesquisa de participantes do ICANN59
Números do ICANN59 - Perfil dos participantes,
estatísticas sobre as sessões e outras informações
técnicas e estatísticas
Esses relatórios fazem parte do compromisso da ICANN com a transparência. As métricas e os dados das
pesquisas ajudam a ICANN a melhorar a experiência dos encontros.

Apresentação do diretor de proteção de dados da ICANN (CDPO - Chief Data
Protection Officer)
John Jeffrey, advogado geral da ICANN
As legislações e regulações de privacidade e proteção de dados estão em constante evolução. Uma das
principais prioridades da organização ICANN continua a ser cumprir com a privacidade e proteção de
dados e manter a segurança dos dados pessoais que coletamos durante nossas operações. Como parte da
estrutura geral da governança da proteção de dados e da privacidade da organização ICANN, estamos
criando uma nova função: Diretor de proteção de dados (CDPO - Chief Data Protection Officer).
A organização ofereceu a Daniel Halloran a função de Diretor de proteção de dados da ICANN. Dan
assumirá essa função, além de suas responsabilidades atuais como advogado adjunto (Deputy General
Counsel). Ele tem estado muito envolvido em nossas iniciativas sobre privacidade e proteção de dados e
encaixa de maneira perfeitamente nesta nova função. Nas suas duas funções, ele continuará prestando
contas para mim.
Leia mais...

Em breve - Novos indicadores de prestação de
contas
Você já se perguntou de quantos eventos a ICANN participa por
região e com quantas pessoas nos relacionamos? Ou como
estão as finanças da ICANN? Quanto gastamos em viagens e
encontros? E se você pudesse encontrar essas respostas e
muito mais em um lugar de destaque em icann.org?
Em breve, vamos lançar a nova página de indicadores de
responsabilidade, que substituirá o painel de KPI. Lá, você terá
visibilidade do progresso em relação ao plano estratégico e
operacional da ICANN com gráficos fáceis de ler e dados

detalhados. Agora, será possível se aprofundar e ver dados subjacentes. Essa é mais uma forma pela
qual a organização da ICANN demonstra seu compromisso com a responsabilidade.
A página deve entrar no ar nas próximas semanas - aguarde o lançamento!

Comunidade empoderada - Orçamento e plano operacional da ICANN em vigor
Em 17 de julho de 2017, a comunidade empoderada da ICANN confirmou que não rejeitou nenhum dos
seguintes documentos, aprovados pela Diretoria da ICANN em 24 de junho de 2017:
Orçamento e plano operacional da ICANN para o AF 2018.
Orçamento da IANA para o AF 2018.
Plano operacional de cinco anos da ICANN.
A confirmação ocorreu depois da expiração do prazo de 21 dias que a comunidade empoderada tem para
fazer reclamações sobre qualquer desses documentos. Saiba mais sobre essa e outras ações da
comunidade empoderada aqui.

Proteção de dados, privacidade e a GDPR
As normas de privacidade e proteção de dados estão evoluindo.
Uma delas é a GDPR (normas gerais de proteção de
dados da União Europeia), que afetará pelo menos duas
áreas da organização da ICANN:
Dados pessoais que os participantes do ecossistema de
nomes de domínio, inclusive registros e registradores,
coletam, exibem e processam (sob contratos com a
ICANN).
Dados pessoais que a ICANN coleta e processa para
serviços internos ou externos.
Nos últimos meses, tivemos várias discussões sobre esse assunto com a comunidade de múltiplas partes
interessadas. Saiba mais sobre as atividades recentes na nova página sobre questões relacionadas
a privacidade e proteção de dados.

33a feira e conferência anual (CANTO 2017)
Albert Daniels, gerente sênior de participação de partes
interessadas para o Caribe, ICANN

Rodrigo de la Parra, vice-presidente da
ICANN para América Latina e Caribe, se
apresenta na sessão "Novidades da
ICANN" na CANTO 2017.

A CANTO 2017 foi realizada em Punta Cana, República
Dominicana, de 16 a 19 de julho. A conferência deste ano teve a
maior participação até agora, com 44 regulamentadores, 12
ministros e 1 primeiro-ministro. Rodrigo de la Parra, da ICANN,
destacou a importância de que os operadores de rede e
provedores de serviços de Internet se mantenham atualizados
com os requisitos da próxima alteração da chave de assinatura
de chaves (KSK) das Extensões de Segurança do Sistema de
Nomes de Domínio (DNSSEC), também chamada de revisão
da KSK.

Os representantes do Comitê Consultivo para Assuntos
Governamentais (GAC) de São Cristóvão e Névis, Trinidad e Tobago e Granada participaram da reunião.
A ICANN explorou estratégias para aprofundar a participação dos governos caribenhos no GAC com o
ministro Darcy Boyce, de Barbados, atual presidente da União de Telecomunicação do Caribe (CTU).

A ICANN também se reuniu com os membros da Diretoria da CANTO - o presidente Julian Wilkins e a
secretária-geral Teresa Wankin - para encontrar maneiras de que a CANTO e a ICANN trabalhem mais
juntas.

Sociedade da Internet do Paraguai certificada como Estrutura At-Large
No dia 25 de julho, o Comitê Consultivo At-Large (ALAC) da ICANN comunicou que o departamento
paraguaio da Sociedade da Internet foi certificado como Estrutura At-Large (ALS). O ALAC está
emocionado em ver o interesse desse departamento da ISOC em aumentar a participação de usuários
individuais na Organização Regional At-Large da América Latina e Caribe (LACRALO) e na ICANN. A
partir de agora, o ALAC está disposto a promover uma relação de trabalho produtiva entre a ISOC
Paraguai, outras ALSes, o ALAC e a ICANN como um todo.
Saiba mais sobre o At-Large

Diretoria da ICANN e representação executiva em eventos regionais

Lito Ibarra

Rodrigo de la Parra

Membro da Diretoria da ICANN

VP, Participação de Partes Interessadas para a
América Latina e Caribe

IGF Guatemala, 27 de julho, Cidade da
Guatemala, Guatemala
Apresentador sobre o ecossistema da Internet
Fabricating Society (FAB13), 31 de julho - 6 de
agosto, Santiago, Chile
Membro do painel "Enabling Ecosystem"

CANTO 2017, 16-19 de julho, Punta Cana,
República Dominicana
Ver a notícia anterior.
LACIGF10, 2-4 de agosto, Cidade do Panamá,
Panamá
Representante da ICANN, uma das organizações
técnicas da Internet no Comitê do Programa.
eLAC2018, 7-9 de agosto em Santiago, Chile
Participante do encontro preparatório para a VI
Conferência Ministerial da Sociedade da
Informação na América Latina e Caribe.

Lançamento da primeira especialização em governança da Internet
Em 7 de agosto, a Universidade San Andrés da Argentina abriu uma especialização em governança da
Internet (DiGI). Os primeiros alunos são da Argentina, do Brasil, da República Dominicana, do Equador, do
Peru, do Uruguai e da Venezuela. O curso conta com professores conhecidos da Argentina, do Brasil, do
Chile, da Alemanha e dos Estados Unidos. A CABASE, organização argentina de Internet, é parceira do
programa. Rodrigo de la Parra, nosso vice-presidente regional, faz parte do Comitê Consultivo da CABASE.
Saiba mais sobre a DiGI.

Dentro da estratégia da LAC, o terceiro seminário de capacitação na Web, chamado "Nomes de países e
territórios como domínios de topo (TLDs)" foi realizado em 17 de julho para membros da comunidade da
LACRALO. O apresentador convidado da ICANN foi Steve Chan, diretor de políticas, com apoio da
Organização de Nomes Genéricos (GNSO).
Vídeo/áudio do Adobe Connect (espanhol) | Áudio (inglês) | Áudio (português)

Participantes com poder de decisão aprovam emenda ao estatuto fundamental
Como participantes com poder de decisão da comunidade empoderada, o Comitê Consultivo At-Large
(ALAC), a Organização de Apoio de Endereços (ASO), a Organização de Apoio para Nomes de Domínio
com Código de País (ccNSO), o Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais (GAC) e a
Organização de Nomes Genéricos (GNSO) aprovaram uma emenda ao estatuto fundamental da ICANN.
Em 18 de maio de 2017, a Diretoria da ICANN aprovou uma emenda à seção 4.2, transferindo a
responsabilidade por solicitações de reconsideração a um novo comitê da Diretoria da ICANN. Essa
medida acionou o processo de aprovação da comunidade empoderada, incluindo a subsequente
convocação do primeiro fórum da comunidade no ICANN59. Durante o fórum da comunidade, os cinco
participantes com poder de decisão conversaram sobre a emenda proposta ao estatuto fundamental.
Depois do fórum da comunidade, cada participante com poder de decisão teve 21 dias para decidir dar
seu apoio, sua rejeição ou se abster.

GNSO confirma James Bladel como
representante na administração da comunidade
empoderada
O Conselho da GNSO confirmou que James Bladel,
presidente da GNSO, será o representante da GNSO como
participante com poder de decisão na administração da
comunidade empoderada até o fim de seu mandato, no
ICANN60. Desde outubro de 2016, Bladel já atua como
representante provisório. O Conselho da GNSO pediu para o
Comitê Permanente de Seleção da GNSO desenvolver os critérios e o processo para selecionar o
representante permanente da GNSO. O Conselho da GNSO adotou os critérios e o processo propostos
durante sua reunião em 28 de junho de 2017. O processo estipula que a equipe de liderança do Conselho
da GNSO selecionará um de seus membros (presidente, vice-presidentes) como representante. O
Conselho da GNSO confirmou a decisão em sua reunião de 13 de julho de 2017.

Conselho da ccNSO adota documento final do
CWG-UCTN
Uma semana antes do ICANN59, o Grupo de Trabalho Entre
Comunidades sobre o uso de nomes de países e territórios como
domínios de topo (CWG-UTN) enviou seu documento final aos
conselhos da ccNSO e da GNSO para deliberação e tomada de
decisões. Os membros da ccNSO também conversaram sobre
as recomendações do CWG - UCTN durante o encontro de
membros da ccNSO.
No encontro de 20 de julho, o Conselho da ccNSO adotou o documento final do CWG-UCTN (leia o
resumo executivo)e apoiou as seguintes recomendações:
As organizações regulamentadoras (ccNSO e GNSO) devem encerrar o CWG-UCTN de acordo
com o previsto no regulamento.
A comunidade da ICANN deve consolidar todo o trabalho de política relacionado aos nomes
geográficos para permitir análises e discussões detalhadas sobre todos os aspectos relacionados a
esse tema.
O futuro trabalho de política deve facilitar um diálogo inclusivo, garantindo que todos os membros da
comunidade tenham a oportunidade de participar.

Com relação ao formato do trabalho futuro, o Conselho da ccNSO decidiu consultar seus membros
indicados do CWG antes de tomar decisões.

Comunidade At-Large entra na próxima fase do processo de análise
organizacional
A comunidade At-Large começou a desenvolver uma avaliação de viabilidade e um plano de
implementação em resposta às recomendações propostas pela ITEMS, o examinador independente que
realizou a análise. A ideia do At-Large é enviar esse plano ao Comitê de Eficiência Organizacional da
Diretoria da ICANN até o final de agosto, antes que a Diretoria da ICANN tome medidas em relação às
recomendações da ITEMS. Com contribuições significativas de toda a comunidade, inclusive do ALAC,
das Organizações Regionais At-Large (RALOs) e das Estruturas At-Large, a declaração do ALAC
sobre o relatório preliminar da revisão do At-Large foi a base para a análise das recomendações
da ITEMS.
Para facilitar essa fase do trabalho, foram criados um espaço de trabalho e um documento do Google
com conteúdo retirado da declaração anterior do ALAC. A comunidade se concentrará em ajustar o
conteúdo, dar opiniões, propor etapas de implementação para cada recomendação e criar uma lista de
prioridades. Além disso, a comunidade analisará e considerará se a declaração da RALO sobre o
relatório preliminar da revisão do At-Large deve ser incorporado a esse documento.

O GAC se prepara para o ICANN60
Depois do ICANN59, a liderança do GAC se concentrou em dar
seguimento aos itens abordados, como a discussão entre
comunidades sobre "Quem define as prioridades da ICANN?".
O GAC também contribuiu para o trabalho do Grupo de Consulta
sobre a conformidade com as normas gerais de proteção de
dados. O GAC planeja se reunir com a Diretoria da ICANN em
meados de agosto para conversar sobre o Comunicado do
GAC sobre o ICANN59.
Foram recebidas várias indicações para a próxima rodada de eleições pra a liderança do GAC, que será
concluída durante o ICANN60. O período de indicação termina no dia 13 de setembro de 2017.
O GAC também está se preparando para o ICANN60 com foco específico no trabalho entre comunidades.
Com orientação de seu Grupo de Trabalho de Segurança Pública, o GAC enviou vários assuntos para
possíveis sessões entre comunidades, inclusive redução de abusos do DNS.

Os dados do WHOIS recebem boas notas de
precisão em sintaxe e capacidade de operação
O relatório de junho de 2017 do ARS (Accuracy Reporting
System, Sistema de Relatórios de Precisão) do WHOIS já está
disponível. Os principais dados mostram que 98,6% dos
registros de WHOIS contêm informações que podem ser usadas
para estabelecer contato imediato, como um e-mail ou número de
telefone, e atendem a todos os requisitos de capacidade de
operação do Contrato de Credenciamento de Registradores 2009
(RAA 2009).

Publicado em julho de 2017: Índice de
integridade do mercado de gTLDs atualizado
O Índice de integridade do mercado de gTLDs (Beta), publicado
pela primeira vez em julho de 2016, apresenta estatísticas e
tendências relacionadas a domínios genéricos de primeiro nível
(gTLDs). Um painel consultivo da comunidade está
trabalhando com a ICANN para ajustar o índice e preparar a
publicação da versão 1.0. Ver o índice de integridade.

Registrantes de nomes de domínio - Como
estamos aumentando o conhecimento e a
conscientização
Os registrantes de nomes de domínio são entidades ou indivíduos
que adquiriram o direito de usar um nome de domínio durante um
período através de um contrato com um registrador ou
revendedor.Eles são essenciais para o DNS (Sistema de Nomes
de Domínio). Saiba mais sobre o que a organização da ICANN
está fazendo para ajudar a aumentar o conhecimento dos
registrantes - leia esta publicação no blog ou acesse a
página de informações para registrantes de nomes de
domínio.

Sete novos gTLDs e oito ccTLDs foram liberados em junho e julho de 2017
Veja a lista completa aqui.

Participe das análises da ICANN

O estatuto da ICANN determina a realização de análises para avaliar o desempenho da ICANN e de seus
comitês consultivos (SOs) e organizações de apoio (ACs).
O que está acontecendo?

A Equipe de Revisão de Concorrência, Confiança e Escolha do Consumidor (CCTRT) vai publicar
novas seções do relatório (abuso do DNS, pesquisa INTA) para comentários públicos em setembro
e enviará seu relatório final à Diretoria da ICANN antes do ICANN60. Saiba mais.
A equipe da segunda revisão de segurança, estabilidade e resiliência do DNS (SSR2) recebeu
informações sobre a implementação das recomendações da revisão SSR1. A equipe também
terminou de definir as cinco áreas mais amplas que serão examinadas. Saiba mais.
Durante sua reunião de setembro, da Diretoria da ICANN considerará a solicitação de adiar a
análise da Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de País (ccNSO) para
agosto de 2018.
Quer participar de análises específicas da ICANN?Seja observador de análises!- Saiba como: CCTRT,
SSR2, ATRT3, RDS/WHOIS2.

Nivaldo Cleto é CEO e fundador da TARC Autoridade
Certificadora e Serviços de Certificação Digital Ltda, empresa
sediada em São Paulo que oferece soluções para instituições
financeiras, governos e empresas que usam redes inseguras
para fins comerciais. Entre 2000 e 2006, ele foi diretor de
tecnologia da Fenacon, a Federação Nacional das Empresas de
Serviços do Brasil. Ele é formado em engenharia e contabilidade
pela Universidade Mackenzie e pela FECAP.
Ele foi presidente da Câmara de Comércio do estado de São
Paulo. Atualmente, ele faz parte do Comitê Gestor da ICP-Brasil,
uma entidade virtual envolvida com a identificação segura e a
desambiguação de autores de mensagens e transações
Nivaldo Cleto, Brasil
eletrônicas. No CGI.br, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, ele
trabalhou no desenvolvimento do Marco Civil da Internet, a primeira estrutura de direitos civis aprovada do
mundo.
Nivaldo defende a implementação de novas tecnologias e procedimentos no Brasil. Desde 2012, ele faz a
cobertura do Consumer Eletronics Show em Las Vegas.
Ele faz parte do grupo constituinte de negócios da ICANN desde 2015.
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