
Apresentamos o Centro de empreendedorismo
para o Caribe
Este mês, temos o prazer de apresentar o Centro de
empreendedorismo virtual do DNS (Sistema de Nomes de
Domínio) do Caribe, ou simplesmente VDECC. O centro é um
espaço dedicado aos profissionais da região do Caribe e
funcionará como recurso para trocar conhecimentos e fazer
contatos para oportunidades de negócios digitais.
 
O VDECC é um trabalho conjunto do Grupo de Operadores de
Rede do Caribe (CaribNOG), da CANTO, da Associação de
Domínios de Topo com Código de País da América Latina e

Caribe (LACTLD) e da ICANN. Em 19 de fevereiro, vamos nos reunir em Trinidad e Tobago para lançar o
centro para a nossa comunidade, além de realizar sessões sobre dois aspectos fundamentais da
presença digital: sites e nomes de domínio. Para participar no local ou remotamente, faça sua inscrição em
www.vdecc.online.
Estamos buscando parcerias e ideias de todos os níveis da comunidade para desenvolver as operações e
os planos do VDECC. Entre em contato conosco e ajude a expandir esse projeto.
 
O VDECC é virtual, por isso usaremos ferramentas on-line para nos comunicar com os líderes do setor
digital e compartilhar as mensagens deles com a comunidade do Caribe. Os assuntos serão organizados
em linhas de trabalho. Dessa forma, será possível organizar práticas recomendadas para os benefícios da
presença e da economia digital. Para começar, vamos explorar dois tópicos: "Quais são as características
de um bom site e de um bom nome de domínio?" e "Como oferecer serviços sustentáveis com ferramentas
da Internet".
 
Participe dessa jornada conosco!
 
Daniel Fink, gerente sênior de participação de partes interessadas para o Brasil, ICANN.
 
Albert Daniels, gerente sênior de participação de partes interessadas para o Caribe, ICANN.
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Inscreva-se agora mesmo! Sessão aberta de políticas pré-ICANN61, 1° de março
Participe com a equipe de apoio para elaboração de políticas da ICANN numa das duas sessões abertas
de políticas prévias à reunião ICANN61:
 

Quinta-feira, 1° de março de 2018
10h e 19h UTC (Coordinated Universal Time)
Inscreva-se neste formulário até 26 de fevereiro!

 
As duas sessões de 60 minutos serão em formato interativo. Você pode enviar suas perguntas com
antecedência pelo formulário de inscrição ou ao e-mail policyinfo@icann.org
 
Para se preparar para este seminário na Web e para a ICANN61, faça o download e revise o "Relatório de
políticas pré-ICANN61" e as "Informações sobre políticas da Organização de Apoio a Nomes Genéricos:
Edição ICANN61",a ser publicada até 22 de fevereiro.

Contagem regressiva para a ICANN61
Venha participar do Fórum da Comunidade deste ano, de 10 a 15 de março em San Juan, Porto Rico.
Venha conhecer outros membros da comunidade, conversar cara a cara sobre várias questões e participar
do processo de elaboração de políticas. O site da ICANN61 traz informações atualizadas sobre a
programação, as viagens e a hospedagem.
 
Antes de programar sua viagem, consulte os requisitos de viagens e vistos no site da ICANN61.
 
Inscreva-se já!

Aberto o período de comentários públicos sobre plano para
reiniciar a substituição da chave de assinatura da chave (KSK
- Key Signing Key) raiz

Clique aqui para ver detalhes de como participar.

Plano operacional e orçamentário para o AF 2019 aberto para comentários
públicos
Com foco no compromisso da ICANN com o modelo multissetorial, a versão preliminar do Plano
Operacional e Orçamentário para o AF 2019 e a atualização associada do Plano Operacional de Cinco
Anos foram apresentadas para comentários públicos. Dê sua opinião e participe das discussões.

Saiba mais sobre esse e todos os processos de comentários públicos abertos.
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Novidades sobre proteção de dados/privacidade
No dia 2 de fevereiro, a organização ICANN fez um seminário na
Web para apresentar as novidades sobre atividades de proteção
de dados e privacidade e para conversar sobre os modelos
provisórios propostos.O feedback do seminário na Web vai ser
incluído em uma avaliação sobre qual e como poderia ser um
modelo provisório viável.
 
Esteja informad@:

Acesse o os materiais da apresentação e a gravação
do seminário na Web.

Leia as novidades publicadas regularmente sobre temas de privacidade e proteção de dados.

Veja as novidades sobre a Iniciativa para a Transparência da
Informação (ITI - Information Transparency Initiative)
Leia nosso blog mais recente sobre a Iniciativa para a Transparência da
Informação da ICANN (ITI), iniciada oficialmente em janeiro. Saiba sobre a
taxonomia, auditoria de conteúdos, próximos passos e sobre como fornecer
feedback.

As funções da IANA em destaque
Veja o que tem acontecido com as funções da Autoridade para
Atribuição de Números da Internet (IANA) pós-transição. Leia
sobre nossa pesquisa, os novos mecanismos de supervisão e as
mudanças recentes na liderança.
 
Kim Davies, vice presidente de Serviços da IANA na ICANN e
presidente da entidade de Identificadores Técnicos Públicos,
manifesta suas opiniões sobre esses tópicos e o foco para 2018.
Leia seu blog recente.

Representantes do LACNIC na ASO e no Comitê de Análise
O Centro de Informação de Redes da América Latina e do Caribe (LACNIC) anunciou que Jorge Villa
renovou o mandato como representante da região LAC no Conselho de Números da NRO (NRO NC/ASO).
O novo mandato terminará em 31 de janeiro de 2020.
 
Enquanto isso, Esteban Lescano começou o mandato como representante da comunidade do LACNIC na
ASO (Organização de Apoio a Endereços) no dia 1° de janeiro de 2018. Leia o comunicado do
LACNIC.

Quer receber uma reunião do LACNIC no seu país?
O LACNIC está em busca de propostas para a realização das próximas reuniões: LACNIC31 (maio de
2019), LACNIC32 (setembro de 2019), LACNIC33 (maio de 2020). Leia os termos e condições.

Agenda de oficinas do LACTLD em 2018
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O LACTLD compartilhou a agenda aprovada para as oficinas dos grupos de trabalho durante 2018.
Veja a lista.

Este ano, vamos começar com um Plano Estratégico renovado para a LAC, como foi discutido e
aprovado pelo conselho recém-criado. O conselho é um grupo regional multissetorial bem equilibrado,
com participação de pessoas da região que trabalham em comitês consultivos e organizações de apoio da
ICANN.
 
Lançamos uma convocação de voluntários para participar do Comitê de implementação do plano
estratégico da LAC (também recém-criado). Esse comitê será responsável pela execução dos projetos do
plano. Esperamos que muitos participantes de diferentes países, organizações e grupos de partes
interessadas entrem nesse comitê.

Pesquisa de satisfação da IANA apresenta resultados
positivos
Recentemente, a ICANN publicou os resultados de uma
pesquisa anual conduzida pela Ebiquity, consultoria
independente de marketing e mídia que avalia a percepção de
satisfação entre os clientes das funções da Autoridade para
Atribuição de Números na Internet (IANA) em relação aos
serviços que recebem. No quinto ano de realização, essa é a
primeira pesquisa concluída desde que a entidade PTI (
Identificadores Técnicos Públicos) começou a desempenhar as funções da IANA em nome da ICANN. Leia
o comunicado e consulte o relatório completo.

Nova política consensual protege identificadores de OIGs e
OINGs específicas
A ICANN anunciou que todas as partes contratadas para domínios
genéricos de topo (gTLDs) devem implementar uma
nova política consensual em relação à proteção de nomes de
identificadores de certas organizações intergovernamentais (OIGs) e
organizações internacionais não governamentais (OINGs) em todos os
gTLDs. Leia o comunicado completo.

Precisamos de embaixadores para promover a
aceitação universal
O Grupo de Gestão da Aceitação Universal (UASG) está
procurando líderes do setor para ajudar a divulgar a Aceitação
Universal (UA) e a Internacionalização de Endereços de E-mail
(EAI) entre os desenvolvedores de software, arquitetos de
sistemas e executivos sênior de TI. Esses embaixadores da AU,
que serão selecionados pelo Grupo de Coordenação da AU,
ocuparão essa função durante um ano.

O UASG também está procurando um desenvolvedor de software e um especialista em marketing
técnico. Saiba mais sobre as vagas abertas.
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Planos do Conselho da GNSO para 2018
O Conselho da GNSO (Organização de Apoio a Nomes Genéricos) se reuniu em Los Angeles de 29 a 31
de janeiro para planejar o ano. Uma das prioridades do ano é entender melhor a função da GNSO de
acordo com o novo estatuto, além de elaborar planos para desempenhar essa função de forma mais
eficiente, eficaz e colaborativa. Outros objetivos são documentar expectativas, criar novas estratégias e
atualizar os procedimentos operacionais.
 
Leia mais na publicação recente de Heather Forrest, presidente da GNSO, no blog.

GNSO busca provedores para pesquisas
No mês passado, a ICANN apresentou uma solicitação de propostas (RFP) em busca de provedores
qualificados para elaborar e conduzir pesquisas de avaliação dos serviços de pré-registro e de
reivindicações de marcas registradas para titulares de marcas registradas. O prazo para o envio das
propostas é 9 de março de 2017. Saiba mais.

Comitê Consultivo At-Large (ALAC) aprova cinco declarações do ALAC
Em janeiro de 2018, o ALAC aprovou declarações do ALAC sobre estes temas:

Equipe de Revisão de Concorrência, Confiança e Escolha do Consumidor (Competition, Consumer
Trust, and Consumer Choice Review Team)
Função do Ombudsman da ICANN
Jurisdição da ICANN.
Prestação de contas da Equipe da ICANN
Melhoria na prestação de contas - Recomendações sobre Diversidade

At-Large realiza primeiro seminário educativo na Web de 2018
Com base nas sugestões da comunidade At-Large de mais de 45 temas, a At-Large está oferecendo uma
série de seminários na web em 2018. O primeiro deles foi realizado em 24 de janeiro, e o tema foi a
proteção de dados e o regulamento GDPR. Saiba mais sobre os próximos seminários na web .

A ccNSO precisa de voluntários para se preparar para a próxima análise
A Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de País (ccNSO) precisa de voluntários
para formar um Grupo de Trabalho que fará uma autoavaliação da ccNSO. O trabalho faz parte da
preparação para a Análise Organizacional que será retomada em breve.
 
Se quiser participar, escreva a joke.braeken@icann.org .

 Novo! Página de atualizações de status de
análises
Criamos uma página com um resumo de alto nível do status de
todas as análises ativas, bem como links para os principais
recursos de cada análise específica e organizacional. 
Clique aqui para ver a página.
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Alexis Anteliz (Venezuela)

Alexis Anteliz é Fellow do ICANN58 e "hacktivista" autodidata
com conhecimentos de antropologia e direito. Ele é membro da
Sociedade da Internet e, na ICANN, participa de grupos de
trabalho da Organização Regional At-Large da América Latina e
Caribe (LACRALO), promovendo a capacitação na região LAC e
o uso responsável, seguro, aberto e produtivo da Internet. Anteliz
também foi um dos organizadores do primeiro Fórum de
Governança da Internet realizado na Venezuela.

19 de fevereiro Lançamento do VDECC Trinidad e Tobago

13 a 15 de março VII Encontro Regular da Assembleia da
CITEL

Buenos Aires, Argentina

30 de abril a 4 de maio  LACNIC 29 Cidade do Panamá, Panamá

30 de abril a 2 de maio  Cyber South School on Internet
Governance (SSIG) 2018

Washington DC, EUA
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zJYNWYtCMidmWkjdxmBFRY7zQxk1Irv82M6AuAHGZ7Ao9eEtPZF80wLE0EhaujdjN-NVwG6wYa1G3wI1heRAsYqdxh5-4A52eMdxUUMePwLl-UQE37Ry1SlgQ8oikIhi2fZB1EtgRACmGybGoOH2kGQ4wm1qCr5JxgmYim-CadgAGnDq13tWsg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zJYNWYtCMidmWkjdxmBFRY7zQxk1Irv82M6AuAHGZ7Ao9eEtPZF80wLE0Ehaujdj-84HZjDjFMBQHvnkHf7oZxBe3x26DLu2XlUW6iRCNnpCM907I19qYOhnIdq784kpKuyXNdjK5ovQv0UFWKwASziIHl6YP-_RUbnz-mbd-4fahyTc39OReYm2dEEH0afXo1TdktU4vpM=&c=&ch=



