
Obrigado pelo seu compromisso
durante 2020!
Rodrigo de la Parra, vice-presidente de Participação de
Partes Interessadas e diretor executivo para América
Latina e Caribe, ICANN

Queridos amigos,
 
É um grande prazer escrever este editorial de encerramento
de um ano tão difícil para todos nós. Assim como o resto do
mundo, a comunidade da América Latina e Caribe (LAC)
está enfrentando a pandemia, tentando superar o impacto sociocultural e a recessão econômica
que ela provoca.
 
Devido às restrições de viagens impostas pela pandemia da COVID-19, nossa equipe regional
retomou a série Conversas da LAC na ICANN. Queremos que essa iniciativa ajude a
comunidade a continuar participando, aprendendo e se relacionando durante a crise sanitária.
Com cerca de 400 participantes, as Conversas da LAC na ICANN foram realizadas de março a
novembro de 2020, abordando temas como segurança e ameaças ao DNS durante a crise
sanitária da COVID-19, tecnologia 5G, aceitação universal, novos gTLDs na LAC, o impacto da
COVID-19 nas organizações da LAC, e o futuro do sistema de identificadores da Internet.
 
Em março de 2020, Nicolas Antoniello entrou no gabinete do diretor de tecnologia (OCTO) da
ICANN como gerente de participação técnica, trabalhando em colaboração com a nossa equipe
regional para aprimorar o trabalho de compartilhamento de conhecimentos técnicos da ICANN
na região. Essa contratação ajudou a nossa região a manter o número de workshops técnicos
em 2020 no mesmo nível do AF19, mesmo com as atuais restrições de viagens. Leia mais sobre
o nosso trabalho de capacitação de 1o de julho de 2019 até 30 de junho de 2020 no nosso
relatório regional anual, disponível aqui.
 
Por último, outra conquista regional importante de 2020 foi a revisão do plano estratégico da
LAC. Para alinhar o plano estratégico da ICANN para o AF 21-25 às necessidades e demandas
regionais, o Conselho Estratégico da LAC, com apoio da equipe de participação global de partes
interessadas, desenvolveu um novo plano estratégico regional para participação. Os membros
do Conselho Estratégico da LAC identificaram tendências, riscos e ações sugeridas para cada
área de foco do novo plano estratégico da ICANN para o AF 21-25. Esse processo ajudou a
garantir que as principais áreas de interesse do plano estratégico regional estivessem alinhadas
ao novo plano estratégico da ICANN. Leia aqui a versão final, que foi publicada para
comentários públicos em 1o de junho de 2020.
 
Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer à nossa maravilhosa comunidade regional
pelo compromisso com a participação contínua nos processos e eventos regionais da ICANN,
até mesmo nesses momentos tão difíceis. Esperamos um ano novo repleto de novas
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oportunidades e talvez até uma reunião presencial em algum lugar do mundo.
 
Se cuidem! Boas festas, amigos.

Aprimoramento de nossos encontros públicos
Göran Marby, presidente e CEO da ICANN,
recentemente informou como a diretoria e a
organização da ICANN está trabalhando com a
comunidade para avaliar a eficácia dos
encontros públicos e definir como a
organização pode melhorar o apoio ao trabalho
da comunidade hoje e no futuro, quando
retomarmos as reuniões presenciais.

Leia este blog de David Olive, vice-presidente
sênior de apoio à elaboração de políticas, e Sally Costerton, vice-presidente sênior de
participação global de partes interessadas, para saber mais sobre cronogramas e marcos
importantes.

Nova publicação: Saiba como limitar o risco de
fraudes on-line
Conheça as etapas que você pode seguir para
proteger seu nome de domínio contra golpes
comuns nesta nova publicação, que busca
ajudar a informar os registrantes de nomes de
domínio. Clique aqui para ver o infográfico.   

Novos recursos disponíveis para titulares de
nomes de domínio (registrantes)

Leia a publicação mais recente da equipe do
Programa de Registrantes no blog, que destaca
a quarta edição da série “Questões e desafios
que impactam os registrantes de nomes de
domínio”, webinar realizado na ICANN69 para
informar a comunidade sobre seu trabalho mais
recente, e um lembrete para todos fazerem o
curso para registrantes no ICANN Learn sobre
como utilizar práticas recomendadas em seus
nomes de domínio.

https://www.icann.org/news/blog/making-icann-public-meetings-work-for-you
https://www.icann.org/news/blog/improving-our-public-meetings-timelines-and-milestones
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Clique aqui para ler a publicação completa.

SOs e ACs devem indicar mentores para o
Programa Fellowship e membros para o
Comitê de Seleção
SOs e ACs devem indicar mentores para o Programa Fellowship e membros para o
Comitê de Seleção.

A organização da ICANN convida as Organizações de Apoio e os Comitês Consultivos
(SOs e ACs) para indicar voluntários para trabalhar como mentores no Programa
Fellowship e para participar do Comitê de Seleção do Programa Fellowship.

Leia este comunicado para saber mais sobre as funções e como se candidatar.

Lito Ibarra, membro da diretoria da ICANN,
recebe o Prêmio Trajetória 2020 do LACNIC
A diretoria e a organização da ICANN
parabenizaram Lito Ibarra, membro da diretoria
da ICANN, pela conquista do Prêmio Trajetória
2020 do LACNIC.

Assista ao vídeo que o LACNIC preparou para
Lito aqui.

Grande participação nas conversas da LAC na
ICANN

O impacto da COVID-19 sobre as
organizações de Internet da LAC
O foco da edição de 24 de setembro das
Conversas da LAC na ICANN foi o impacto da
pandemia de COVID-19 sobre as organizações de
Internet da LAC. Durante a conversa e a sessão
interativa, o LACNIC CEO Oscar Robles,
LACTLD o gerente geral Ignacio Estrada,
CaribNOG o diretor do programa Stephen Lee e

o especialista no setor de ICT, ECLAC Alejandro Patiño, conversaram sobre o impacto da
pandemia sobre suas respectivas organizações. Assista às gravações aqui.
 
Novos Domínios Genéricos de Topo na LAC
O objetivo desta edição das Conversas da LAC na ICANN, realizadas em 20 de novembro de
2020, foi oferecer um espaço para que alguns novos gTLDs regionais (.bar, .rest, .LAT,
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.bradesco) compartilhassem com os membros da comunidade da LAC sua experiência e suas
conquistas no ano passado. Assista às gravações aqui.

Cerca de 100 pessoas participaram das sessões.

20o reunião do grupo de operadores de rede do
Caribe
O Grupo de Operadores de Rede da Internet do Caribe (CaribNOG) realizou virtualmente
sua 20o reunião no dia 11 de novembro de 2020, em colaboração com a ICANN, os
Registros Regionais da Internet da América do Norte e América Latina e Caribe (ARIN e
LACNIC), a Sociedade da Internet (ISOC) e a Packet Clearing House (PCH).

O CaribNOG 20 foi realizado logo depois do evento virtual 6o Fórum de Peering e
Interconexão do Caribe (CarPIF), mantendo o foco na construção e no reforço dos pontos
de troca de tráfego da Internet. O CaribNOG é um fórum exclusivo no Caribe, que reúne
engenheiros de rede, especialistas em segurança da computação, especialistas em
telecomunicações, órgãos reguladores e fãs de tecnologia para trocar ideias e
compartilhar experiências.

A apresentação da ICANN no CaribNOG se concentrou em temas de políticas relevantes
abordados na ICANN69 e na necessidade de que a comunidade técnica do Caribe
acompanhe a elaboração de políticas na ICANN.

Semana de nomes de domínio na LAC
O tema da Semana de nomes de domínio na
LAC deste ano é “Entender o ecossistema e
descobrir novas oportunidades”. A semana de
atividades incluiu um dia inteiro dedicado à
comunidade de domínios de topo com código
de país (ccTLDs) da América Latina e Caribe
(LAC), dois dias dedicados a questões
técnicas, empresariais e de políticas, e dois
dias dedicados a interações interativas.
 
O evento deste ano foi organizado em conjunto
pela Organização de ccTLDs da América Latina e Caribe (LACTLD), o Registro de Endereços
de Internet da América Latina e Caribe (LACNIC), a Sociedade da Internet ( ISOC), o Registro de
Interesse Público (PIR) e a ICANN.

Para saber mais, acesse o site do evento:  https://dnsweek.lat/

Tutorial conjunto da ICANN e LACNIC para o
LACNIC34-LACNOG2020

O LACNIC34 e o LACNOG 2020 foram
realizados virtualmente de 2 a 9 de outubro
de 2020. Durante o evento conjunto, Carlos
Martinez, CTO do LACNIC, e Nicolas
Antoniello, da ICANN, apresentaram um
tutorial e uma sessão prática sobre o DNS
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(Sistema de Nomes de Domínio).

Com mais de 180 participantes de toda a
região da LAC, essa apresentação divertida
e instrutiva abordou o funcionamento geral
das Extensões de Segurança do Sistema
de Nomes de Domínio (DNSSEC) e o
conceito de hiperlocal.

Na sequência, cada participante teve a
oportunidade de seguir instruções passo a passo para a instalação e configuração
completa de um servidor recursivo do DNS com validação de DNSSEC e implementação
hiperlocal.

Participação da ICANN na South School on
Internet Governance (SSIG) 2020
A organização da ICANN ofereceu uma série
de apresentações durante a South School on
Internet Governance (SSIG) 2020, com mais de
500 participantes do mundo todo. A sessão de
6 de outubro começou com uma apresentação
de abertura de Göran Marby, presidente e
CEO da ICANN, seguida por uma
apresentação sobre a ICANN por Rodrigo de la
Parra, vice-presidente da ICANN para a
América Latina e Caribe. O gabinete do diretor
de tecnologia (OCTO) da ICANN realizou duas apresentações técnicas: uma de Nicolas
Antoniello, gerente de participação técnica regional da ICANN para a LAC, sobre o DNS
(Sistema de Nomes de Domínio) , e outra de David Huberman, gerente de participação técnica
da ICANN, sobre a governança do sistema de servidores raiz.

Leitura da ICANN69
A equipe regional de participação de partes
interessadas, junto com a comunidade
regional, organizaram uma sessão de leitura da
ICANN69 para analisar alguns dos temas mais
relevantes debatidos durante a Reunião
Pública. As mudanças do WHOIS com o RGPD
e os procedimentos posteriores de novos
gTLDs foram alguns dos temas abordados na
sessão virtual. Nick Tomasso, vice-presidente
global de operações em reuniões da ICANN,

recapitulou as principais estatísticas da reunião. Confira um infográfico no último boletim
informativo da ICANN69, disponível aqui.

Tivemos a honra de contar com a participação dos três membros da América Latina e Caribe na
diretoria da ICANN: Lito Ibarra, Léon Sanchez e Patricio Poblete. Eles apresentaram uma visão
geral das resoluções da diretoria e suas principais atividades na ICANN60.
 
Assista à sessão aqui: 
 
Zoom: https://bit.ly/3onVjj8

Áudio:

https://t.co/FydS8UCtGW
https://bit.ly/3onVjj8


Áudio em inglês: https://go.icann.org/2IepcTz
Áudio em espanhol: https://go.icann.org/3omSTkM
Áudio em português: https://go.icann.org/2IiaISO

ESPAÇO LAC no ICANN69
A comunidade da LAC criou o Espaço LAC
como parte da sua estratégia regional. Uma
atração permanente nas reuniões da ICANN,
essa sessão oferece à comunidade a
oportunidade de se reunir e conversar sobre
tópicos de interesse para a região da LAC.

Nesta edição do Espaço LAC na ICANN69,
com cerca de 50 participantes, Pablo
Rodriguez, vice-presidente executivo do
NIC.PR, apresentou um estudo de caso das Extensões de Segurança do Sistema de Nomes de
Domínio (DNSSEC), e muitos líderes da comunidade em novos cargos tiveram a chance de
conversar sobre suas expectativas nessas novas funções.

Assista à sessão aqui:

https://icann.zoom.us/rec/share/N-oz4d_hN513dW8ahfK_5QgK9P9A3bDnWbO-
hzT1KstUjiNKKfU4ViB3MYW0HJb0.6bdK7yzOS8S9HDvR
(Código de acesso: xR*8n9sHa$)

GNSO: Revisão de todos os RPMs - Fase 1 -
Relatório final
No dia 24 de novembro, o Grupo de Trabalho
do Processo de Elaboração de Políticas (PDP)
da Análise de Todos os Mecanismos de
Proteção de Direitos (RPMs) em todos os
Domínios Genéricos de Topo (gTLDs) da
Organização de Apoio para Nomes Genéricos
(GNSO) enviou o Relatório Final da Fase 1 ao
Conselho da GNSO. Se for aprovado, o
relatório será encaminhado pelo Conselho da
GNSO à Diretoria da ICANN para consideração
e possíveis medidas de acordo com o Estatuto da ICANN. O principal objetivo deste Relatório
Final é documentar o trabalho do Grupo de Trabalho do PDP em várias áreas, incluindo:

Recomendações de novas políticas ou procedimentos.
Recomendações de manter o status quo.
Recomendações de modificar a prática operacional existente.
Orientação de implementação.
Níveis de consenso associados de todas as recomendações finais.
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O Relatório Final também documenta as deliberações do grupo de trabalho, os comentários
recebidos sobre o relatório final da Fase 1 e sua análise subsequente, e outras informações
pertinentes que ofereçam histórico, contexto e justificativa para as 35 recomendações totais.
 
Saiba mais.

Conselho da GNSO realiza sessão virtual de
planejamento estratégico

Em novembro, o Conselho da GNSO realizou
sua quarta sessão de planejamento estratégico
(SPS) durante um período de quatro semanas.
Nos últimos anos, a sessão anual permitiu que
o Conselho da GNSO integrasse novos
conselheiros e elaborasse um plano de
trabalho estratégico para o próximo ano.

Este ano, a sessão se concentrou em dois
temas: capacitar a GNSO para cumprir seus

compromissos e prioridades, e alinhar o gerenciamento do programa aos recursos. Esses dois
temas foram apresentados em uma sessão plenária inicial e debatidos entre os conselheiros em
sessões em grupos.

Além disso, a SPS também incluiu uma sessão de debate sobre oportunidades e ameaças,
envolvendo grupos de partes interessadas da GNSO, grupos constituintes e ex-conselheiros.
Aguarde o Relatório Final da SPS para conferir os detalhes e o resultado.

ccNSO indica Katrina Sataki para a 12ª vaga da
Diretoria da ICANN
Recentemente, os membros da Organização
de Apoio para Nomes de Domínio com Código
de País (ccNSO) indicaram Katrina Sataki para
a 12a vaga da Diretoria da ICANN. Sataki
começará um mandato de três anos ao término
da ICANN72. Embora o Conselho da ccNSO
seja responsável pela indicação, os membros
da ccNSO indicam candidatos para a Diretoria
da ICANN. Sataki é o atual presidente do
Conselho da ccNSO, além de ser diretora
executiva do NIC.LV, o registro do domínio de topo com código de país da Letônia.
 
Saiba mais sobre o processo de eleição, incluindo a convocação pública de indicações, os
resultados das eleições e informações sobre os candidatos.

O Conselho da ccNSO recebe novos membros
O Conselho da ccNSO está se preparando
para receber os membros selecionados
recentemente. Depois que o Conselho da
ccNSO indicar formalmente Jiankang Yao

(Ásia-Pacífico), Hadji Mmadi Ali (África), Irina Danelia (Europa), Jenifer López (América Latina -
Caribe), e Sean Copeland (América do Norte), os mandatos de três anos começarão ao término
da ICANN70. 

https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/rpm-phase-1-proposed-24nov20-en.pdf
https://ccnso.icann.org/en/about/nominations.htm


 
Saiba mais sobre o processo de eleição do Conselho da ccNSO.

Trabalhando pela #InternetParaTodos
O Grupo Diretor de Aceitação Universal
(UASG), com seus Grupos de Trabalho,
iniciativas locais e embaixadores da UA, está
trabalhando para desenvolver uma Internet
multilíngue e com mais inclusão digital.
Quando garantimos que todos os nomes de
domínio e endereços de e-mail – em qualquer
idioma, escrita ou com qualquer número de
caracteres (por exemplo, .рф,
.PHOTOGRAPHY) – sejam aceitos de forma
igualitária por todos os aplicativos, dispositivos e sistemas conectados à Internet, os usuários
realmente podem viver a #InternetParaTodos.
 
2020 está terminando, e o UASG fez três publicações no blog, destacando as atividades
recentes da AU e seu progresso rumo à #InternetParaTodos:

A ICANN69 destaca as iniciativas de Aceitação Universal e o impulso global
O suporte para endereços de e-mail em idiomas locais aumenta com grandes
empresas de tecnologia
Avançando globalmente rumo à #InternetParaTodos | Iniciativas locais de
Aceitação Universal

 
O UASG espera ampliar seu trabalho e alcance em 2021. Se quiser participar, acesse
https://uasg.tech/. Para saber de tudo sobre a AU, siga o UASG no Twitter, Facebook e
LinkedIn.

Acesso a dados de registro via RDAP
A pesquisa de dados de registro de nomes de
domínio que aproveita o Protocolo de Acesso a
Dados de Registro (RDAP) já é oferecida pela
ICANN desde o ano passado. O RDAP foi
elaborado pela comunidade técnica da força-
tarefa de engenharia da Internet (IETF) como
substituto do protocolo de WHOIS.

Agora, é possível acessar a ferramenta de
pesquisa de dados de registro de nomes de
domínio da ICANN aqui.

Natalie Rose
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(Jamaica)
O primeiro programa Fellowship de Natalie Rose foi na
ICANN48 em Buenos Aires. Foi lá que ela se inspirou a
participar da comunidade At-Large na ICANN. Durante a
ICANN67, seu terceiro Fellowship, ela foi selecionada como
copresidente do Grupo de Trabalho do Caribe. Esse grupo
atende às comunidades da ICANN e debate questões que
serão essenciais para a elaboração de políticas no Caribe.
 
Depois de participar do segundo Fellowship em Londres, no
ICANN50, Natalie se inspirou a ajudar a criar a divisão da
Sociedade da Internet (ISOC) na Jamaica, em 2018. Em
2019, ela foi eleita primeira presidente da divisão da ISOC na
Jamaica e continua trabalhando incansavelmente com a
equipe para incentivar a participação e o desenvolvimento

da comunidade na governança e segurança da Internet.
 
O Fellowship ajudou Natalie a apresentar a ICANN e a governança da Internet em dois cursos
na universidade onde trabalha. Ela espera que seu trabalho contínuo na comunidade da ICANN
tenha um impacto positivo nas comunidades do Caribe.
 
Natalie é desenvolvedora de aplicativos móveis e apaixonada por programação. Ela entrou na
University of the Commonwealth Caribbean (UCC) em 2000 como professora assistente no
departamento de tecnologia da informação. Com mais de dez anos de experiência como
professora, ela foi líder da equipe que venceu a Microsoft Imagine Cup for Jamaica & The
Caribbean em 2014, na categoria desenvolvimento de aplicativos móveis. Desde 2016, Natalie
Rose é chefe do departamento de tecnologia da informação da UCC. No momento, ela está
escrevendo uma tese de doutorado sobre educação nas redes sociais e turismo virtual na
University of Technology.




