
O espaço do presidente:  Encerramento do ano 2016
Este tem sido um ano fantástico para a ICANN e para mim, pessoalmente. Eu tenho viajado pelo mundo;
compartilhando reuniões e trabalho com muitos de vocês. Isso tem sido um prazer e quero agradecer a
todos vocês por seu intenso trabalho durante este ano.

Este ano, a comunidade da ICANN se uniu, confiando uns nos outros, para criar as propostas finais e
finalizar a transição da supervisão da IANA, depois de muitos anos de negociações e colaboração. O
sucesso deste esforço é um genuíno testamento do poder do modelo multissetorial para lidar com questões
como essa aqui.

O resultado destes esforços é que a ICANN tem adotado verdadeiramente a prestação de contas. Todo o
ecossistema da ICANN é capaz agora de prestar contas entre si e a vocês. Obrigado por isso.
 
E quando observamos o que nos traz o próximo ano, meu foco, como CEO da organização ICANN, está
colocado em fazer ainda melhor o que nós fazemos, sob a nova missão e os novos estatutos, e em
defender nossos objetivos estratégicos. 
 
Obrigado pela sua paciência e pelo seu apoio durante todo este ano que passou. Para 2017, meu desejo
é poder conhecer muitos de vocês e continuar trabalhando juntos. Boas Festas para vocês e suas famílias.
Meus melhores desejos para o Ano Novo.
 
Atenciosamente,
Go ̈ran Marby
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Rodrigo de la Parra, vice-presidente da
ICANN para a América Latina e o Caribe

Presidente e CEO da ICANN

Prezados amigos da região da América Latina e Caribe,
 
Mais um ano está chegando ao final. 2016 foi um ano intenso e
produtivo para as atividades de participação na nossa região.
Obviamente, preciso começar pelo final feliz do processo de dois
anos que resultou na transição da supervisão da IANA (Internet
Assigned Numbers Authority, Autoridade para Atribuição de
Números na Internet).  Sou profundamente grato a todos pelo seu
envolvimento nesse processo.
 
Infelizmente as Reuniões Públicas da ICANN foram transferidas
do Panamá e Porto Rico este ano, mas eu espero que nosso
plano de mitigação consiga compensar pelas oportunidades
de participação perdidas. Fiquei particularmente feliz com o
terceiro Fórum da América Latina e Caribe sobre o Sistema de

Nomes de Domínio (III LAC DNS Forum), que contou com a presença do nosso CEO, Göran Marby. O
evento foi realizado na República Dominicana e marcou a primeira vez que em ele foi realizado fora de
uma reunião da ICANN.
 
Durante o ano, lançamos o CEI LAC, nosso Centro de Empreendedorismo e Internet, em Assunção, no
Paraguai, em parceria com a SENATICS (Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y
Comunicación, Secretaria Nacional de Tecnologias da Informação e Comunicação) e a LACTLD (Latin
American and Caribbean Top-Level Domain Association, Associação de Domínios de Topo da América
Latina e Caribe), entre muitos outros parceiros que participam ativamente do Comitê Consultivo. Com apoio
dos membros da comunidade, Michele Neylon e León Sanchez, realizamos o primeiro treinamento sobre
aspectos importantes do DNS. Muito obrigado! Obrigado!
 
Em 2016 também publicamos o Estudo Sobre o Mercado do DNS na LAC.  Vocês responderam
positivamente e afirmaram que o estudo foi muito útil. Estamos satisfeitos de ver a participação e a
interação da nossa comunidade, e estamos prontos para trabalhar com vocês para implementar as
recomendações do estudo
 
Realizamos duas sessões no Espaço da LAC, na ICANN55, em Marrakesh, e na ICANN57, em
Hyderabad.  O Espaço da LAC se tornou um espaço consolidado para a nossa região durante as Reuniões
Públicas da ICANN.
 
Além disso, até o final do ano, o LAC-i-Roadshow terá feito mais quatro paradas (Philipsburg, em São
Martinho; Tegucigalpa, em Honduras; Buenos Aires, na Argentina; e em breve em Quito, no Equador). 
Nesses eventos, temos observado um aumento do interesse em tópicos importantes, como novos gTLDs
(generic Top-Level Domains, Domínios Genéricos de Topo), IPv6 (Internet Protocol version 6, Protocolo de
Internet versão 6) e SSR (Security, Stability and Resiliency; Segurança, Estabilidade e Resiliência).
 
Vocês podem ver que, em 2016, nós implementamos muitos excelentes projetos novos da Estratégia da
LAC. Temos tanto a compartilhar!  Mais detalhes serão comunicados em breve no nosso relatório Revisão
Anual da LAC de 2016. Fiquem ligados.
 
Observamos um número maior de partes interessadas da LAC participando ativamente da ICANN.
Gostaria de agradecer à nossa comunidade pela compreensão e apoio que ajudaram a tornar isso
possível. Todos nós devemos ter orgulho dessa conquista.  Sinto-me grato e privilegiado de trabalhar com
essa comunidade fantástica da LAC.
 
Por último, desejo a vocês e a todos os seus boas festas e muito sucesso no ano que vem. Que 2017 seja
tão produtivo quanto foi 2016 para a comunidade da ICANN.
 
Rodrigo de la Parra
Vice-presidente da ICANN para a América Latina e Caribe
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Leia os relatórios da pós-ICANN57
A  ICANN57 em Hyderabad foi a maior Reunião Público da ICANN da nossa história, com 3.182
participantes registrados.  Ao todo, foram 205 sessões dedicadas à elaboração de políticas e
recomendações pela comunidade.  Como parte do compromisso da ICANN com a transparência, nós
publicamos relatórios após cada Reunião Pública da ICANN. Os dados nesses relatórios ajudarão a
ICANN a melhorar as futuras reuniões. Os relatórios após a conferência já estão disponíveis em inglês e,
bem breve, serão publicados em árabe, chinês, francês, japonês, coreano, russo, espanhol e turco.

O relatório de políticas pós-ICANN57
O relatório de políticas pós-ICANN57 inclui as atualizações das nossas Organizações
de Apoio e Comitês Consultivos. Nossa comunidade elabora e aperfeiçoa políticas que
garantem a segurança, a estabilidade e a resiliência da Internet global, e a organização
ICANN tem orgulho de promover esse trabalho.

Feedback da comunidade sobre a ICANN57
Feedback da comunidade sobre a ICANN57 oferece resultados das pesquisas que
pediram que você qualificasse o novo formato da Reunião Geral Anual e do evento ICANN57
(sessões, instalações, oportunidades para relações públicas). Você também pode ler o
feedback construtivo dos participantes nas suas próprias palavras.

A ICANN57 em números
A ICANN57 em números utiliza gráficos e quadros de fácil leitura para apresentar dados
sobre uma variedade de tópicos, entre eles:participantes, sessões mais populares,
participação remota, uso do aplicativo móvel e do site e a infraestrutura técnica do encontro.

Inscreva-se hoje mesmo para o ICANN58 em
Copenhague
As inscrições estão abertas para a ICANN58, que será realizada
de 11 a 16 de março de 2017, em Copenhague, na Dinamarca 
Junte-se a nós para aproveitar a oportunidade de conversar com
seus colegas da comunidade, participar de discussões
presenciais, fazer perguntas e ajudar a elaborar e implementar
políticas da Internet. Inscreva-se agora mesmo.

Copresidentes do CCWG-Prestação de Contas emitem declaração na ICANN57 
em Hyderabad
Na quarta-feira, 2 de novembro, o CCWG-Prestação de Contas (Cross Community Working Group on
Enhancing ICANN Accountability, Grupo de Trabalho Intercomunitário para a Melhoria da Prestação de
Contas da ICANN) realizou uma reunião para falar sobre a Via de Trabalho 2. O objetivo da Via de
Trabalho 2 é divulgar os novos princípios de prestação de contas para várias partes importantes das
operações diárias da ICANN, bem como desenvolver uma cultura de prestação de contas em toda a
comunidade, organização e Diretoria da ICANN
 
Sessenta membros e participantes compareceram pessoalmente e muitos outros assistiram à reunião
remotamente usando a sala virtual. Leia a declaração completa.
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Göran Marby, presidente e CEO da
ICANN, fala no Fórum Aberto da ICANN,

no IGF 2016: "A Internet é a
responsabilidade que todos nós

compartilhamos. É por isso que é tão
importante que participem da ICANN".

A ICANN participa do IGF no México
O 11° Fórum de Governança da Internet (IGF 2016) teve lugar
perto de Guadalajara, no México, de 6 a 9 de dezembro. Este
ano foi a terceira vez e segundo ano consecutivo em que o IGF
foi celebrado na América Latina e o Caribe (LAC). O presidente
da Diretoria, Steve Crocker, e o presidente e CEO da ICANN,
Göran Marby estiveram entre os muitos participantes da ICANN.
 
A organização ICANN e a comunidade organizaram diversas
atividades, com alta participação do público.Começamos a
semana com a Reunião de Participação Aberta da ICANN
denominada "ICANN - Reflexões sobre a evolução do
modelo multissetorial no contexto da Transição da
Supervisão da IANA." Na sessão, Göran Marby relembrou
aqueles aspectos que fizeram da transição um sucesso."Muitas
pessoas, de tantos países, se reuniram para a transição da
supervisão da IANA, fato que indica que o modelo multissetorial
funciona bem".
 
Na reunião de alto nível da Segunda-feira, Stephen Crocker destacou que a abertura é vital para fomentar a
inovação e a criatividade.Na sessão de abertura da Terça-feira, Marby disse que a ICANN "vai continuar
apoiando o IGF em todos os níveis, regional e nacional".

O LAC-i-Roadshow de 2016 faz uma parada na América do Sul
Em 29 de novembro, a ICANN e a Cámara Argentina de Internet (CABASE) organizaram a edição de 2016
do LAC-i-Roadshow na América do Sul.* Os tópicos de discussão foram relacionados à infraestrutura
essencial do DNS e incluíram questões de SSR e o impacto do Programa de Novos gTLDs. O grupo
também falou sobre tópicos de interesse específicos para o público argentino. Veja a programação (em
espanhol).
 
Este é o terceiro roadshow na América do Sul organizado desde que o projeto foi lançado em 2014, e o
primeiro na Argentina.  (As edições anteriores na América do Sul foram realizadas em São Paulo, no
Brasil, e em Assunção, no Paraguai).
 
*O LAC-i-Roadshow faz parte da Estratégia da LAC, que foi desenvolvida por diferentes grupos de partes
interessadas da América Latina e Caribe representados na ICANN. O objetivo é aumentar a
conscientização em toda a região sobre os principais tópicos relacionados à infraestrutura essencial do
DNS.

Comunidade da LAC se reúne em Hyderabad
Durante as Reuniões Públicas da ICANN, o Espaço da América
Latina e Caribe, mais conhecido como Espaço da LAC, serve
como um lugar em que nossa comunidade pode se reunir, fazer
perguntas e conversar sobre questões econômicas Cerca de
40 pessoas compareceram no Espaço da LAC em Hyderabad.
 
Os participantes se informaram sobre dois projetos na região da
LAC que estão relacionados ao ecossistema da Internet e o
mercado do DNS.
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O Espaço da LAC, realizado no
ICANN57 em 5 de novembro de 2016, foi

dedicado a tópicos regionais.

O centro operacional (hub) no Brasil
possibilita a participação remota no

encontro de Hyderabad.

Stacie Walsh e Mark McFadden, da InterConnect
Communications, falaram sobre o Estudo Sobre o
Mercado do DNS na LAC. O estudo identifica e define
os pontos fortes e fracos no ecossistema do setor na
região e desenvolve recomendações sobre como avançar
o setor e aproximá-lo das oportunidades disponíveis.

Nicolas Caballero, do SENATICs do Paraguai, apresentou
aos participantes o Centro de Emprendimiento e
Internet (Centro de Empreendedorismo e Internet), que foi
inaugurado em outubro.O objetivo do centro é contribuir
para a evolução do ecossistema da Internet na região da
América Latina e Caribe.

Almoço do Caribe na ICANN57 promove novas conexões
Um almoço de negócios foi organizado no ICANN57 para promover o fortalecimento de relações e
discussão entre os participantes caribenhos no encontro. Os participantes eram do At-Large, do GAC
(Governmental Advisory Committee, Comitê Consultivo Governamental), da ASO (Address Supporting
Organization, Organização de Apoio a Endereços) e de grupos constituintes da NPOC (Not-for-Profit
Operational Concerns, Questões Operacionais sem Fins Lucrativos) da GNSO (Generic Names
Supporting Organization, Organização de Apoio a Nomes Genéricos).  Também participou do evento Lito
Ibarra, membro da Diretoria da ICANN.
 
Os principais tópicos debatidos foram:

Estudo Sobre o Mercado do DNS na LAC da ICANN
Estratégia de Mitigação da LAC da ICANN
Projeto de Estratégia da LAC: Grupo de Trabalho do Caribe

Participação na ICANN57 pelo centro operacional
remoto no Brasil
São Paulo se conectou ao encontro ICANN57 em Hyderabad por
meio de um centro operacional preparado pelo InternetLab .  O
evento local, realizado nos dias 7 e 8 de novembro, teve início
com um minicurso sobre a ICANN e o ecossistema de
governança da Internet ministrado pelo Dr. Daniel
Oppermann, pesquisador da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Ele realizou uma simulação divertida e interativa do
processo de solicitação de novos gTLDs, que incluiu dividir o
público em cinco grupos, todos eles disputando o mesmo novo
nome de domínio simulado.
 
No segundo dia, o grupo se reuniu para acompanhar o encontro
em Hyderabad. Eles assistiram à Cerimônia de Abertura e o

Fórum Público. O grupo também participou dos dias de treinamento do Fellowship e das sessões do
Grupo de Trabalho sobre Registro de Marcas e do Comitê Consultivo Governamental. Outro destaque foi a
conexão pelo Skype com partes interessadas do Brasil na Índia. Eles realizaram duas teleconferências:
uma com Diego Canabarro e Vinicius W.O. Santos, do CGI.br, e a outra com Vanda Scartezini, da Polo
Consultores Associados.
 
Agradecemos a todos os participantes, aos diretores do InternetLab (Chico Brito Cruz, Dennys Antonialli,
Mariana Valente e Clarice Tambelli) e ao professor Oppermann pelas aulas em "ICANNês"!

Eleições para membros do Conselho da ccNSO
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Na ICANN57, o Conselho da ccNSO (Country Code Names Supporting Organization - Organização de
Apoio para Nomes de Domínio com Código de País) adotou o Relatório de Eleição para as Eleições
Gerais do Conselho e o Relatório de Eleição para as Eleições Especiais do Conselho de 2017
para a Região da África. Os candidatos a seguir foram eleitos ou reeleitos como membros do conselho.
 
Eleições Normais do Conselho
Estes conselheiros darão início a seus mandatos no final da reunião do Conselho da ccNSO na ICANN58:

Souleymane Oumtanaga (.ci), África
Hirofumi Hotta (.jp), Ásia-Pacífico
Nigel Roberts (.jj and .ge), Europa
Alejandra Reynoso (.gt), América Latina/Caribe
Stephen Deerhake (.as), América do Norte

Eleição Especial do Conselho (final do mandato em março de 2018)
Este conselheiros deu início a seu mandato no final da reunião do Conselho da ccNSO na ICANN57:

Abdalla Omari (.ke), África 

Becky Burr deixou sua função no Conselho da ccNSO em 7 de novembro de 2016. Para preencher essa
vaga no Conselho, os membros da ccNSO na região da América do Norte elegerão um candidato. O
novo conselheiro iniciará suas atividades imediatamente, atuando até o final do mandato em março de
2019.
 
O Conselho da ccNSO também indicou Chris Disspain para ser designado pelo Comitê Administrativo da
Comunidade Empoderada para preencher a vaga 11 na Diretoria da ICANN por um mandato de três anos,
que terá início no final da Assembleia Geral Anual de 2017.

Atualização sobre o Comitê de Revisão de Diretrizes da ccNSO
O objetivo do GRC (Guidelines Review Committee, Comitê de Revisão de Diretrizes) é analisar as
diretrizes existente e verificar se elas refletem as práticas e os métodos de trabalho atuais, identificar
possíveis lacunas e, com base nessa análise, propor alterações para o Conselho da ccNSO. Em sua
última reunião no ICANN57, o Conselho da ccNSO adotou a diretriz de Indicações da ccNSO para
Equipes de Revisão Específicas, conforme proposto pelo GRC da ccNSO. Você pode encontrar
documentos, gravações da reunião e outras informações no espaço de trabalho do GRC.

A ccNSO adota Carta Orgânica para o CCWG sobre Procedimentos de Leilões de 
Novos gTLDs
O Conselho da ccNSO adotou o a Carta Orgânica do CCWG (Cross-Community Working Group,
Grupo de Trabalho Entre Comunidades) sobre os Procedimentos de Leilões de Novos gTLDs
e participará como uma das organizações constituintes. Uma convocação de voluntários para
preencher o quadro que terá entre dois e cinco membros indicados pela ccNSO também foi lançada Essa
convocação de voluntários não está limitada à comunidade de ccTLDs (Country Code Top-Level Domains,
Domínios de Primeiro Nível com Código de País).  Ela também será voltada para representantes de
organizações fortemente relacionadas aos administradores de ccTLDs, que têm experiência nas áreas que
serão consideradas pelo CCWG sobre os Procedimentos de Leilões de Novos gTLDs.

ICANN dá início a projeto piloto de iniciativa de
dados abertos
A ICANN lançou um projeto piloto para uma iniciativa que
disponibilizará publicamente conjuntos selecionados de dados
gerados pela ICANN. Diversas atividades produzem dados
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Ram Mohan, presidente do UASG e vice-
presidente executivo e CTO da Afilias,

explica o conceito de Aceitação
Universal.

Brad White, da ICANN, se reúne com
David Conrad, CTO, na ICANN57 para

falar sobre a implementação da chave de
assinatura 
de chaves.

relacionados à missão da ICANN de coordenar o sistema de
identificadores únicos da Internet, inclusive as operações do
Sistema de Nomes de Domínio, as atividades de registro de
nomes de domínio, o monitoramento do desempenho e muitas
outras. A Iniciativa de Dados Abertos disponibilizará os dados em
sites da web e APIs de programação para fins de revisão e
análise de partes externas. Leia mais...

Aceitação Universal: possibilitando uma Internet
multilíngue
O mundo dos nomes de domínio mudou drasticamente: agora
eles estão disponíveis em muitas escritas não latinas, inclusive
hindi, russo e grego. Por que é importante garantir que todos os
navegadores, aplicativos e sistemas sejam compatíveis e
consigam exibir todos os nomes de domínio corretamente? Os
membros do UASG (Universal Acceptance Steering Group,
Grupo de Gestão da Aceitação Universal) compartilham suas
opiniões em um novo vídeo. Clique aqui para assistir.

Revisão da Chave de Assinatura de Chaves (KSK)
da zona raiz
A ICANN está mudando sua "chave mestra" do Sistema de
Nomes de Domínio. A KSK (Key Signing Key, Chave de
Assinatura de Chaves) da zona raiz consiste em uma chave
privada e uma pública. O componente privado é armazenado de
forma segura pela ICANN, mas o componente público é
amplamente distribuído e configurado em muitos dispositivos,
podendo chegar a um milhão. Neste breve vídeo, David Conrad,
CTO da ICANN, fala sobre por que a chave está sendo mudada,
o que podemos esperar durante o processo de implementação e
quem precisa fazer alguma coisa. Clique aqui para assistir.

Onze novos gTLDs foram delegados em novembro de 2016

Veja a lista completa aqui.

.AOL .FREE .FOOD
.BOX .MOTO .CRUISE

.RELIANCE .BOSTON .RMIT
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Maritza Y. Aguero Minano (Peru)

Maritza Y. Aguero Minano é uma advogada peruana
especializada em propriedade intelectual e novas tecnologias.
Ela é pesquisadora e também leciona em três das mais
prestigiadas universidades no Peru. O envolvimento dela com a
ICANN começou como uma Fellow na ICANN47 em Durban,
onde percebeu que a comunidade da Internet ainda tinha muitos
desafios pendentes para enfrentar.
 
Atualmente ela é secretária da LACRALO (Latin American and
Caribbean Islands Regional At-Large Organization, Organização
Regional At-Large da América Latina e Caribe), uma função em
que atua com entusiasmo.
 
Maritza considera que o principal desafio para sua região é

incentivar o maior envolvimento das mulheres nas questões da Internet. Ela quer que as mulheres
compreendam que por meio da educação e da comunicação, a Internet pode ser uma ferramenta que
possibilita mudar vidas.

Sua frase inspiradora é: "Por que não estamos fazendo mais para incentivar mulheres em todos os cantos
do mundo?  Precisamos democratizar nosso mundo cibernético!"

Espanhol

El .com es cosa del pasado, ICANN revolucionará el Internet

Inglês

ICANN backs Caribbean technology development
Raising The Guardians of The Caribbean Internet
CaribNOG 12 off to a successful start in St Maarten

15 de dezembro LAC-i-Roadshow da América do Sul
2016

Quito, Equador

(Mais informações no site icannlac.org.)

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_6b6EehtMVdzmkZTzCOZRnq18XSPOCFjKhOGa-XUH7VKEkxCV17IK5gTkwdKSjctdLCMauPFEpWl_LvM6a4x1su2jxlEPiLzf4XbzC7No4BJOM1P1noIdM24JmkuvcIvuqOKSvgFmDCHbHXh0naDPp3dskDboOWFte1vtliYieI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_6b6EehtMVdzmkZTzCOZRnq18XSPOCFjKhOGa-XUH7VKEkxCV17IK5gTkwdKSjctlMRLFDBYorVe2xNmLWKok8WblJCXLPCk2Znd2T5kXBU3Fz-vYnv0QhEWcErxM2mpyACamt_nloINoaChF9H_JC14ZcK3NhrUNIspN-22RRQ5ytI_5_heAP9TPd8ZdiLxvU-4g-xlCK4iK-MDK93pElRbK0Nw5dXMq4WUoIIHcA_QD6h_zSh_Z2DJBzDGnIVFl0l9_lPcdJn4HZskOdWJGQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_6b6EehtMVdzmkZTzCOZRnq18XSPOCFjKhOGa-XUH7VKEkxCV17IK5gTkwdKSjctXw6Jgp5cuj5Uzk7pB1EfeBqDXhm5upczZO5Lo0idgsIRaiUXJG95ktuDFRcmRW0xwkFL0r5e-eC_vaOjV93bf59-S2LNx7vlmEByw-YPhieDj7qVWF9kiFrUlmcecjJyePFC6u-eyL5KvmygiZhtauRjWW_kO6jpeLth7UpMuO9rlOIAkfffh6DjnnTnlFNS3yynXumMwJscjOY4qhUoMSkm5NzLnU06oe86nvFbMzYo-85yug0ascGZmDz2r8v8xMbqY2ou-ANFvuYYydlt7qdeFVv_4F5OL8T3DaFLtKln1ulsTCfdvHCXHNe13palZSrKlouNUVs=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_6b6EehtMVdzmkZTzCOZRnq18XSPOCFjKhOGa-XUH7VKEkxCV17IK5gTkwdKSjctCMfUSGQ6AaujP9hVqOyw85gdr2vKldfAW0JHG6ODqa67KeEFUp8SACV5fY05Wm-IrSvcdclq4JuyVKvx3CUHhoC7MSXikH9VT2pSt79pooANd7SP5E3_hcZJTfCqBI2nVJclsutrfHychfbCtLvPWt_1IT4klmPizUImYZ-zzLvRpBFpxEvupKNy3ugwBHWWoffBjkImR0M=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_6b6EehtMVdzmkZTzCOZRnq18XSPOCFjKhOGa-XUH7VKEkxCV17IK7WXeD_QWrdVyvziyonHQV-1C8xJSmezdW4wk4Y0Vbd7kP0W6ztjUi5q6vnV3RyrxDvc13dMasj-pTbLve4bRotkGvBRC21-IihptwoNFBu2th5ksnUH4GQ=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_6b6EehtMVdzmkZTzCOZRnq18XSPOCFjKhOGa-XUH7VKEkxCV17IK7lDZwZJhqeYILzF6gICfD3skwSVaLOFwB7x3xjvc7QdyRR8RbOyEb_FpYeuLfroiioiiWaZ3V1SpzS636E-WjrXIadT2ipeWInBDsVtcPJeDpAu_vHhYqw=&c=&ch=



