
Rodrigo de la Parra, diretor executivo e
vice-presidente de participação de partes
interessadas para a América Latina e
Caribe.

A ICANN está pronta para criar estratégias em
2020!
Rodrigo de la Parra, diretor executivo e vice-presidente de
participação de partes interessadas para a América Latina
e Caribe.

Estamos encerrando mais um ano na ICANN. O ano de 2019 foi
repleto de experiências ótimas e oportunidades de crescimento
para a comunidade regional da ICANN. Com a chegada de 2020,
nossa comunidade e a equipe regional estão se preparando para
o alinhamento do plano estratégico regional com o Plano
estratégico da ICANN para os anos 2021-2025, adotado pela
Diretoria em junho de 2019. Isso é essencial para o
planejamento da ICANN para os próximos cinco anos, pois o
trabalho para o que todos colaboramos precisa estar alinhado
aos objetivos regionais. Trabalharemos para garantir que nossa
estratégia regional esteja alinhada à missão e à visão da ICANN. Todos os nossos novos objetivos
regionais contribuirão para alcançar uma das novas metas ou objetivos estratégicos da ICANN. Além
disso, vamos nos esforçar para garantir que a realidade da região seja levada em conta e que os projetos
regionais continuem sendo úteis para alcançar os objetivos da região.
 
De 2 a 6 de dezembro de 2019, a equipe regional da ICANN, os membros da equipe executiva e outros
funcionários da ICANN se reuniram na sede regional da LAC em Montevidéu para o nosso encontro
anual. Lá, conversamos sobre as próximas etapas da implementação da estratégia e os possíveis efeitos
dela sobre a dinâmica regional. Göran Marby, presidente e CEO da ICANN, destacou a importância da
participação da região na ICANN para contribuir para a evolução da Internet.
 
Estamos empolgados com o que vem por aí para a nossa comunidade regional e global em 2020! Fique
ligado!

Atualização sobre .Org
Os setores interessados da ICANN têm perguntas sobre a
aquisição proposta do Registro de Interesse Público (PIR)
pela Ethos Capital e sobre o que isso significa para a
.ORG.
 
Leia o último blog do presidente & CEO, Göran Marby, e
do presidente da Diretoria, Maarten Botterman, que explica
o papel da ICANN e em que ponto nos encontramos no
processo.

 
Clique aqui e leia o blog.
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Participantes no Espaço LAC na ICANN66 em
Montreal

Mandy Carver é nomeada vice presidente sênior
da equipe de Relacionamento de Governos e OIG
da ICANN.
Mandy Carver foi designada para o cargo de vice presidente
sênior de Relacionamento de Governos e Organizações
Intergovernamentais (OIG). Carver, cujos 30 anos de experiência
incluem 13 anos de trabalho de relacionamento global na
ICANN, é uma experimentada negociadora internacional, com
profundos conhecimentos de processos multissetoriais. Ela vai liderar a função de Relacionamento de
Governos e OIG, pela qual identifica as oportunidades e os riscos que os governos e OIG significam para
a missão da ICANN.
 
Leia aqui o anúncio na íntegra aqui.

A comunidade da LAC se reúne em Montreal
A comunidade da América Latina e Caribe se reuniu na
ICANN66 em Montreal na sessão do Espaço LAC e na
sessão da LAC dentro dos processos de elaboração de
políticas da ICANN (PDPs). Durante essas sessões, a
comunidade conversou sobre acontecimentos recentes
relacionados à estratégia da ICANN para a LAC, como
preencher lacunas de participação regional nos processos
da ICANN e as próximas etapas para o plano regional. A
comunidade da LAC e a equipe da organização da ICANN
participaram de conversas para dar notícias aos
participantes, além de destacar novas oportunidades de
colaboração em planejamento estratégico e elaboração de
políticas.
 
Perdeu alguma sessão da ICANN66? Assista à gravação

aqui:
Espaço LAC e Sessão da LAC nos PDPs.

Sua comunidade tem uma história para contar no
novo relatório de experiências da LAC em PDPs
Durante a ICANN66 em Montreal, a equipe regional da ICANN
publicou o segundo relatório de experiências da LAC em PDPs.
A ideia é divulgar e conscientizar sobre a participação dos
membros da comunidade da LAC nos processos de elaboração
de políticas (PDPs), além de compartilhar as experiências e
expectativas deles sobre o futuro das contribuições regionais
para a ICANN. Depois do sucesso do primeiro relatório de experiências da LAC em PDPs em 2018, a
comunidade regional decidiu entrevistar mais membros. Leia as histórias dos colegas sobre a elaboração
de políticas da Internet na ICANN e a importância desse trabalho para a região.
 
Acesse a publicação em inglês, espanhol, português e francês aqui.

ICANN conversa com partes interessadas jurídicas no workshop de conteúdo
on-line da LACTLD
Nos dias 23 e 24 de outubro de 2019, Rodrigo de la Parra, vice-presidente da ICANN para Participação
Global de Partes Interessadas na América Latina e Caribe, visitou Bogotá, na Colômbia, para conversar
com membros de vários países da região, órgãos de aplicação da lei, juízes e promotores durante o
workshop de conteúdo on-line da LACTLD. O evento, organizado pela Associação de ccTLDs para a
América Latina e o Caribe (LACTLD) e .CO (o administrador do ccTLD da Colômbia), reuniu especialistas
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do setor de nomes de domínio para ajudar a facilitar o trabalho deles em casos de abuso e mau uso da
Internet e do DNS. Outras organizações participantes foram o Registro de Interesse Público (PIR), o
Centro de Informação de Redes do Brasil (NIC.br), o Centro de Informação de Redes (NIC), o Registro de
Endereços de Internet da América Latina e Caribe (LACNIC), Philip Morris International, Mercado Livre e
Twitter.
 
Confira mais informações sobre o workshop na última publicação do LACTLD.

ICANN participa do Fórum de Governança da Internet no Paraguai
A equipe regional da ICANN visitou Assunção, no Paraguai, para o 6o Fórum de Governança da
Internet do Paraguai (IGFPy),realizado na Universidad Americanade 7 a 8 de novembro de 2019.
Este ano, o foco do IGFPy foi o diálogo sobre a formação de um modelo multissetorial nacional para a
governança da Internet. Além disso, o evento foi palco de discussões sobre possíveis leis de proteção de
dados. As sessões de capacitação sobre infraestrutura da Internet e segurança cibernética foram
destaques oferecidos aos participantes.
Organizado pela divisão paraguaia da Sociedade da Internet (ISOC), o Fórum contou com a participação
de representantes de todos os setores da comunidade da Internet no Paraguai. Nossa equipe regional foi
convidada pela comunidade local para participar desse evento desde que ele foi lançado, em 2014.
Agradecemos à comunidade local pelo convite. Foi uma honra participar da 6a edição do IGFPy com
vocês!

IGF 2019 em Berlim: Rumo a uma Internet aberta e inclusiva
Várias partes interessadas da Internet do mundo todo se reuniram para conversar sobre políticas da
Internet no 14o Encontro Anual do Fórum de Governança da Internet (IGF), realizado em Berlim, na
Alemanha, de 25 a 29 de novembro. Realizado pelo governo alemão, o IGF atraiu mais de 3500
participantes este ano, refletindo mais interesse nos desafios e nas oportunidades de uma internet aberta
e inclusiva.
 
Com a temática "Um mundo. Uma rede. Uma visão", os participantes analisaram a governança de dados,
a inclusão digital e como garantir a segurança, a proteção, a estabilidade e a resiliência da Internet
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global. Os membros da comunidade da ICANN, da Diretoria e da organização participaram ativamente do
diálogo. Além disso, no estande da ICANN, os membros tiveram a oportunidade de interagir com os
participantes do fórum e de conscientizar sobre a ICANN e seus grupos constitutivos. Saiba mais sobre a
participação da ICANN aqui.
 
Confira transcrições, vídeos e os documentos de resultados do evento aqui. O observatório Digital
Watch da Geneva Internet Platform também disponibilizouresumos diários e relatórios das sessões do
evento.
 
A Polônia será a sede do próximo encontro anual do IGF em 2020, e a ICANN gostaria muito de
participar.

Expansão do sistema de denúncias de atividades
abusivas em domínios
Agora, os operadores de domínios de topo com código de país
(ccTLDs) poderão participar ativamente do sistema de denúncias
de atividades abusivas em domínios (DAAR, Domain Abuse
Activity Reporting). O sistema DAAR da ICANN é usado para
estudar e denunciar comportamentos que ameacem a segurança
e o registro de nomes de domínio em registros de domínios de

topo (TLDs). Os dados são obtidos a partir de uma lista selecionada de provedores de reputação do DNS
(Sistema de Nomes de Domínio).
 
Agora, os operadores de ccTLDs podem obter os próprios dados agregados do DAAR por meio da
Interface de Programação de Aplicativos do Sistema de Monitoramento (MoSAPI, Monitoring System
Application Programing Interface). Com a interface MoSAPI, os operadores de registro podem recuperar
informações coletadas pelo Sistema de Monitoramento de Contratos de Nível de Serviço (SLAM, Service
Level Agreement Monitoring) da ICANN. Os operadores de ccTLDs não estarão sujeitos aos SLAs
monitorados pelo sistema SLAM, mas o uso da MoSAPI permitirá que a interface seja uniforme para
todos os registros que participam do DAAR. Os dados agregados contam as ameaças à segurança,
divididas por tipo (por exemplo, phishing, comando e controle de botnets, distribuição de malware e
spam) e por TLD. Esses conjuntos de dados serão similares aos dos domínios genéricos de topo
(gTLDs), que atualmente são fornecidos pela MoSAPI. Com acesso a esses dados, os operadores de
ccTLDs poderão monitorar os níveis das ameaças à segurança do DAAR por tipo de ameaça e por mês,
da mesma forma que os operadores de gTLDs.
 
A organização ICANN convida todos os operadores de ccTLDs a participar do projeto DAAR para
promover a maior compreensão das atividades abusivas no DNS global. Para participar, os operadores de
ccTLDs devem enviar uma solicitação para globalsupport@icann.org para começar o processo.

Inscreva-se agora para a ICANN67
Já estão abertas as inscrições para o Fórum da Comunidade
ICANN67, que será realizado em Cancun, México, de 7 a 12 de
março. Clique aqui para fazer a inscrição agora. Confira
informações sobre vistos e viagem no site de reuniões da
ICANN.

Aberta a rodada de inscrições do Programa de
Fellowship para a ICANN68
Já está aberta a rodada de inscrições do Programa de Fellowship
para o fórum de políticas ICANN68, que será realizado de 22 a 25
de junho de 2020 em Kuala Lumpur, na Malásia. Esta rodada
está aberta apenas para quem já participou antes do Programa
de Fellowship da ICANN, pois a ICANN68 é um fórum de
políticas. O prazo para a inscrição é 15 de dezembro de 2019, às
23h59 UTC. Os candidatos aprovados serão anunciados em 24

de fevereiro de 2020 em https://icann.org/.
O Programa de Fellowship busca pessoas interessadas ou já envolvidas nos diferentes aspectos do
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trabalho de elaboração de políticas da ICANN, na operação do DNS (Sistema de Nomes de Domínio) e
na segurança e estabilidade da Internet global. O objetivo do Programa de Fellowship da ICANN é
aumentar a diversidade do modelo multissetorial, promovendo oportunidades para que as pessoas de
comunidades sub-atendidas e sub-representadas se tornem participantes ativas da comunidade da
ICANN.
Para saber mais, acesse esta página.

Relatório de políticas pós-ICANN66
O Relatório de políticas pós-ICANN66 traz atualizações das
mais de 200 sessões na ICANN66 dedicadas à elaboração de
políticas e ao trabalho de consultoria de Organizações de Apoio,
Comitês Consultivos e da Comunidade Empoderada. A ICANN66
contou com três sessões plenárias, além da terceira Cúpula At-
Large. Além disso, 58 líderes da comunidade foram
reconhecidos após a conclusão de seus mandatos.

Assinatura do MoU revisado da ASO
A ICANN, a Organização de Recursos Numéricos (NRO), e os cinco
Registros Regionais da Internet (RIRs) - Centro de Informação de
Redes da África (AFRINIC), Registro Americano para Números na

Internet (ARIN), Centro de Informação de Redes da Ásia-Pacífico (APNIC), Registro de Endereços de
Internet da América Latina e Caribe (LACNIC) e Centro de Coordenação de Redes IP Europeias (RIPE
NCC) - assinaram uma versão revisada do Memorando de Entendimento (MoU) da Organização
de Apoio de Endereços (ASO) na quinta-feira, 7 de novembro de 2019. Mais de 20 membros da
comunidade de números e Chris Disspain, Ron da Silva, Lito Ibarra, Akinori Maemura e Kaveh Ranjbar,
membros da Diretoria da ICANN, participaram da cerimônia de assinatura no Palais des Congrès de
Montreal. O MoU revisado aborda várias recomendações da revisão organizacional mais recente da
ASO. O MoU revisado da ASO confirma e fortalece a relação entre as comunidades de nomes e
números.

Priorização de áreas de melhoria na ccNSO
Na ICANN 66, a Organização de Apoio para Nomes de Domínio
com Código de País (ccNSO) realizou um workshop para
começar a priorizar áreas de melhoria na organização. Essa
iniciativa será liderada pelo Comitê de Triagem da ccNSO, que está elaborando um plano de trabalho
para guiar a priorização nos próximos meses. As recomendações de melhoria incluem temas
relacionados à diversidade, boa fé e mecanismos de responsabilidade. Elas foram definidas a partir do
Relatório Final da Segunda Revisão Organizacional da ccNSO e das recomendações da Via de
Trabalho 2 do Grupo de Trabalho entre comunidades para a melhoria da prestação de contas
da ICANN. Até fevereiro de 2020, o Comitê de Triagem apresentará o plano de implementação
recomendado ao Conselho da ccNSO para definir as próximas etapas.

Seminário na Web sobre o PDP 3.0 reflete sobre o
recente trabalho de implementação
Em 27 de novembro de 2019, a Organização de Apoio para
Nomes Genéricos (GNSO) realizou um Seminário na Web

público para analisar o Processo de Elaboração de Políticas 3.0 (PDP 3.0) e o trabalho de
implementação relacionado. O PDP 3.0 é uma iniciativa do Conselho da GNSO para aumentar a
eficiência e a eficácia do processo de elaboração de políticas da GNSO. Esse Seminário na Web
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forneceu detalhes sobre a proposta de implementação das melhorias do PDP 3.0, incluindo possíveis
mudanças na forma como a comunidade da ICANN participa dos grupos de trabalho da GNSO e
mecanismos para analisar a liderança desses grupos de trabalho. Saiba mais.

A Cúpula ATLAS III foi um sucesso
Durante a ICANN66, a comunidade At-Large realizou a terceira Cúpula At-Large (ATLAS III), reunião de
futuros embaixadores de políticas e divulgação. Os participantes implementarão os resultados da análise
do At-Large, como a participação dos membros do At-Large no processo de recomendações de políticas
do Comitê Consultivo At-Large (ALAC).
 
A Cúpula consistiu em uma série de sessões plenárias e seis grupos específicos, que forneceram
treinamento e prática interativa das principais competências. Um estudo de caso da Fase 1 do Processo
Expedito de Elaboração de Políticas (EPDP) da Especificação Temporária para os dados de registro de
gTLDs foi o foco do treinamento. Os líderes atuais do At-Large atuaram como orientadores e condutores
das sessões específicas. O ATLAS III também incluiu eventos de integração para os participantes
conhecerem os membros do At-Large do mundo todo, além de outros membros da comunidade da
ICANN.
 
No final da Cúpula de quatro dias, os participantes do At-Large conheceram a Jornada do embaixador do
At-Large, percurso para aumentar a participação na comunidade do At-Large a partir de agora. A jornada
traz atividades que vão da comunicação do At-Large à elaboração de recomendações de políticas, com
foco na capacitação e no aumento da participação nas atividades de políticas do At-Large. Depois de
participar com sucesso do ATLAS III, os embaixadores do At-Large vão assumir funções mais
importantes na comunidade, no At-Large e na ICANN.

Sánchez é indicado para um segundo mandato na Diretoria
León Sánchez foi indicado pela comunidade At-Large para o assento nº 15 da Diretoria da ICANN, para
exercer um segundo mandato. Sánchez começará um segundo mandato de três anos como membro da
Diretoria da ICANN no final da ICANN69 (realizado de 17 a 22 de outubro de 2020). Além disso, ele
assumiu o cargo de vice presidente da Diretoria da ICANN no final da Assembleia Geral Anual ICANN66,
realizada em novembro deste ano.
O processo de indicação de membros da Diretoria da ICANN da comunidade At-Large para o ciclo 2019-
2020 começou em setembro de 2019, com a formação de dois comitês (BCEC e BMSPC) encarregados
de administrar o cronograma, recrutar e avaliar os candidatos, além de organizar a eleição final. Alan
Greenberg, presidente do Comitê do Processo de Seleção de Membros da Diretoria (BMSPC, Board
Member Selection Process Committee), e Yrjö Länsipuro, presidente do Comitê de Avaliação de
Candidatos à Diretoria (BCEC, Board Candidate Evaluation Committee) são os líderes desses dois
Grupos de Trabalho.
 
Como foi o único que se apresentou, Sánchez foi avaliado pelo BCEC e identificado como único
candidato na lista do BCEC. De acordo com o Procedimento do Comitê Consultivo At-Large (ALAC),
quando há um só candidato, ele é declarado vencedor por aclamação. O processo de indicação foi
concluído oficialmente em 14 de novembro de 2019. A comunidade empoderada da ICANN nomeou
Sánchez formalmente para o segundo mandato em 26 de novembro de 2019.
Clique aqui para ver informações detalhadas sobre o processo de indicação do At-Large para o assento
nº 15 da Diretoria.
Clique aqui para ver a biografia e a foto de León Sánchez.

Você já experimentou a ferramenta de busca?
No início deste ano, a ICANN lançou uma versão atualizada da
ferramenta de busca que usa o Protocolo de Acesso a Dados de
Registro, conhecido como RDAP (Registration Data Access
Protocol), para consultar, analisar e exibir dados sobre o registro de
nomes de domínio em um formato fácil de entender. Caso não tenha
experimentado ainda, você pode pesquisar informações disponíveis
publicamente relacionadas a um nome de domínio, como, por
exemplo, dados de contato. O RDAP foi desenvolvido pela
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José Clastornik, Diretor executivo,
AGESICGabinete do presidente do

Uruguai

comunidade técnica da força-tarefa de engenharia da Internet (IETF,
Internet Engineering Task Force) como eventual substituto do
protocolo de WHOIS. Confira mais informações sobre a nova
ferramenta aqui.

José Clastornik
José Clastornik foi indicado pelo Presidente da República para
chefiar a Agência de Governo Eletrônico e Sociedade da
Informação e do Conhecimento (Agencia de Gobierno
Electrónico y la Sociedad de la Información y del Conocimiento -
AGESIC) desde que ela foi criada, em 2007. Sob o comando
dele, o Uruguai se tornou líder em governo digital, reconhecido
globalmente como membro do D9.
 
Clastornik é membro do Conselho das Unidades Nacionais
Regulamentadoras de Privacidade, Acesso a Informações
Públicas e Certificação Eletrônica. Internacionalmente, ele
participa de vários grupos de especialistas em governo digital,
como a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE) e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), além de ser membro dos Conselhos da Agenda Digital do MERCOSUL e da
agenda digital regional (eLAC), e da Rede de Autoridades de Governo Digital da América Latina e Caribe
(Red de Autoridades de Gobierno Digital de América Latina y el Caribe - Red Gealc).
 
Clastornik representa o Uruguai no Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais da ICANN (GAC).
 
Em 2018, a revista Apolitical o incluiu em sua lista anual das 20 pessoas mais influentes em governo
digital.
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