Novidades sobre o projeto de transferência da Chave de
Assinatura de Chaves do DNSSEC

Andrés Pavez, gerente de
chaves criptográficas da ICANN

Este será um grande ano para o DNSSEC (Domain Name Security
Extensions, Extensões de Segurança do Sistema de Nomes de Domínio)
e para as comunidades da Internet. Pela primeira vez desde sua criação
em 2010, a ICANN está planejando transferir a KSK (Key Signing Key,
Chave de Assinatura de Chaves) na zona raiz. Nos últimos anos, um
grupo de especialistas e membros da comunidade revisou uma extensa
pesquisa e planos (disponíveis aqui) para garantir a continuidade das
operações

Uma nova KSK (KSK-2017) foi gerada durante uma cerimônia realizada
em 27 de outubro de 2016 na KMF (Key Management Facility, Instalação de Gerenciamento de Chaves)
da Costa Leste. Ela foi publicada depois de ser importada com êxito nos módulos de segurança de
hardware na KMF da Costa Oeste durante uma cerimônia realizada em 2 de fevereiro de 2017.
A chave estará disponível, mas não ativa, nos servidores raiz do DNS a partir de 11 de julho de 2017. É
recomendado que os operadores de servidores recursivos habilitados com DNSSEC revisem e, se
necessário, atualizem suas configurações para que as operações funcionem corretamente com essa nova
chave na data de ativação, em 11 de outubro de 2017.
Convidamos a comunidade da LAC (Latin American and Caribbean, América Latina e Caribe) a saber
mais sobre esse importante processo e se preparar. Se tiver dúvidas ou perguntas, envie um e-mail para
ksk-rollover@icann.org.
Andrés Pavez

Relatório Anual de 2016 de Conformidade
Contratual já está disponível
A equipe de Conformidade Contratual publicou recentemente
seu relatório anual de 2016 como parte do compromisso da
ICANN com a transparência. O texto apresenta resumos sobre
a conformidade de registradores e registros, o programa de
auditoria, uma visão geral financeira e as medidas de
desempenho e iniciativas do ano em questão.
Leia o Relatório Anual de 2016 de Conformidade Contratual.

Participe da próxima teleconferência trimestral de

partes interessadas em 15 de fevereiro
Na segunda teleconferência do nosso novo formato, você saberá
como a ICANN implementou políticas da comunidade e notícias
recentes sobre a Diretoria da ICANN. O foco regional desta
teleconferência será a África e o Oriente Médio. Todos são bemvindos. Caso ainda não tenha feito isso, inscreva-se aqui.
15 de fevereiro de 2017 às 15h Hora Universal Coordenada
(UTC)
Contamos com intérpretes ao vivo em árabe, chinês, inglês, francês, português, russo e espanhol.A
teleconferência será gravada e publicada em todos os idiomas na página de Relatórios
trimestrais. Leia o comunicado completo.

Contagem regressiva para a ICANN58 em
Copenhague
Faltam menos de quatro semanas para a ICANN58, que será
realizada de 11 a 16 de março de 2017, em Copenhague,
Dinamarca. Venha e converse com seus colegas da
comunidade, participe de discussões presenciais, faça
perguntas e ajude a elaborar e implementar políticas da Internet.
Se você precisa de um visto para entrar na Dinamarca, é
necessário enviar sua solicitação até 10 de fevereiro de 2017.
Mas se você não precisa de um visto, ainda há tempo para se
inscrever na ICANN58. Antes de fazer reservas para sua
viagem, leia os requisitos de visto na página inicial da ICANN58.
Uma versão preliminar do cronograma de blocos da ICANN58 já está disponível. Para ajudar você a
administrar sua experiência no encontro, use o aplicativo on-line do encontro ICANN58 ou faça o
download do aplicativo móvel, disponível nas lojas de aplicativos.

Fevereiro 2017 - Relatório da Equipe Executiva para a Diretoria da ICANN
disponível agora!
Clicar aqui para fazer o download de sua cópia.

Sessão de leitura do ICANN57 em Dominica
Uma sessão de leitura do ICANN57 foi realizada em Roseau, na Dominica, em 19 de janeiro de 2017. A
ICANN organizou o evento em parceria com a NTRC (National Telecommunications Regulatory
Commission, Comissão Regulatória Nacional de Telecomunicações) da Dominica. Os coordenadores
locais foram Craig Nesty, ex-Fellow da ICANN, e Kiyana Edwards, selecionada como Fellow para o
ICANN57, mas que não pôde comparecer porque não recebeu seu visto para a Índia a tempo. O grande
público com cerca de 50 participantes incluiu membros do setor de tecnologia da informação, alunos do
Dominica State College, o gerente do ccTLD (country code Top Level Domain, Domínio de Topo com
Código de País) .dm, membros da Associação de TIC e outras pessoas interessadas na formação de um
grupo da Sociedade da Internet como uma Estrutura At-Large.
Tópicos incluídos:
Visão geral da ICANN para iniciantes
Visão geral do GAC (Governmental Advisory Committee, Comitê Consultivo para Assuntos
Governamentais), seus grupos de trabalho e o Comunicado do GAC do ICANN57
Resumo do que ocorreu no ICANN57 e as próximas etapas para os Comitês Consultivos e as
Organizações de Apoio da ICANN
Sessão chamada "DNSSEC para Todos"
Divulgação e Fóruns de Governança locais, regionais e internacionais
Estudo de Mercado do DNS da LAC, Centro de Empreendedorismo do DNS da LAC e
oportunidades financeiras no setor do DNS
Preparações para o ICANN58 em Copenhague, Dinamarca

Outros eventos de interesse
Rodrigo de la Parra, nosso vice-presidente regional, participou
das seguintes atividades:
Reunião do Comitê Consultivo no NIC.MX (o registro do
domínio .mx) - Monterrey, México, 11 de janeiro de 2017
Exercício de mediação na LACRALO (LAC Regional AtLarge Organization, Organização Regional At-Large da
América Latina e Caribe) - Los Angeles, Califórnia, 30 de
janeiro a 1 de fevereiro de 2017
Reunião da LACRALO
Apresentação chamada "O modelo multissetorial no
gerenciamento dos identificadores exclusivos da Internet"
na University of Southern California - Los Angeles, Califórnia, 2 de fevereiro de 2017

O projeto LAC-i-Roadshow faz parte da
estratégia da LAC.

Destaques da estratégia da LAC em
2016

ICANN amplia participação no Brasil
em 2016

A estratégia da LAC teve um bom progresso em
2016. Leia nossa postagem de blog para ter
uma ideia geral de alguns projetos importantes
realizados durante o ano.

O Brasil é um país muito grande, onde uma
participação eficiente significa percorrer longas
distâncias. Em 2016, cruzamos o país de norte a
sul para conversar com um grupo impressionante
de partes interessadas participantes e em
potencial. Leia mais.

Conselho de Endereços da ASO elege novo presidente
Filiz Yilmaz, representante da comunidade do RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination
Centre, Centro de Coordenação de Redes IP Europeias), foi eleita pelos membros do ASO AC (Address
Supporting Organization Address Council, Conselho de Endereços da Organização de Apoio a Endereços)
como a nova presidente para 2017. A indicação dela foi confirmada durante a teleconferência do ASO AC
em 11 de janeiro de 2017. As eleições para presidente do ASO AC são realizadas anualmente em janeiro,
e o mandato é de um ano. ASO AC também aceitou a indicação de Louie Lee, da região do ARIN
(American Registry for Internet Numbers, Registro Americano para Números na Internet), e Ricardo
Patara, da região do LACNIC (Latin American and Caribbean Network Information Centre, Centro de
Informações de Redes da América Latina e Caribe), como vice-presidentes do ASO AC. O ASO AC
também reconheceu Louie Lee pelos seus nove anos de serviço e liderança como presidente do ASO AC.

Relatório Inicial sobre o acesso de OIGs e OINGs aos mecanismos de proteção
de direitos corretivos é disponibilizado para comentários públicos
No espaço de nomes de domínio, as OIGs (Organizações Internacionais Governamentais) e a OINGs
(Organizações Internacionais Não Governamentais) podem encontrar certas dificuldades para proteger
seus nomes e acrônimos contra abusos. Embora a UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution
Policy, Política de Resolução Uniforme de Disputas) e o procedimento da URS (Uniform Rapid
Suspension, Suspensão Rápida Uniforme) sejam mecanismos para proteger as marcas de titulares de
direitos, nem todas as OIGs e OINGs podem usá-los devido à ausência de marcas comerciais ou
problemas de imunidade jurisdicional. Desde junho de 2014, um grupo de trabalho do processo de
desenvolvimento de políticas na GNSO (Generic Names Supporting Organization, Organização de Apoio
a Nomes Genéricos) foi encarregado de elaborar recomendações de políticas que permitissem às OGIs e
às ONGIs acessar os mecanismos de proteção de direitos corretivos. O grupo de trabalho publicou um
relatório inicial com um conjunto de recomendações e conclusões preliminares. Leia mais e participe do
procedimento de comentários públicos até 1 de março de 2017.

GAC se prepara para o ICANN58
A liderança do GAC (Governmental Advisory Committee, Comitê Consultivo Governamental) tem
trabalhado para criar uma programação alinhada com os tópicos levantados pelos membros do GAC e
com as solicitações de reuniões da comunidade da ICANN. Em Copenhague, o GAC planeja se reunir

com a GNSO (Generic Names Supporting Organization, Organização de Apoio a Nomes Genéricos), o
ALAC (At-Large Advisory Council, Comitê Consultivo At-Large) e a Diretoria da ICANN. Além disso, o GAC
também dedicará algum tempo para debater sobre a sua implementação do novo Estatuto da ICANN e
para as discussões em andamento sobre proteções de organizações intergovernamentais e gTLDs
(generic Top Level Domains, Domínios Genéricos de Topo).
Os assuntos internos do GAC também serão tratados durante a semana.Todos os grupos de trabalho do
GAC se reunirão em sessões de plenárias e informarão o GAC sobre as últimas novidades sobre o
trabalho deles. Por fim, o GAC comandará duas discussões entre comunidades: uma sessão sobre a
mitigação de abuso no DNS (Domain Name System, Sistema de Nomes de Domínio), proposta pelo
Grupo de Trabalho sobre Segurança Pública do GAC, e uma sessão sobre como participar melhor da
ICANN, proposta pelo Grupo de Trabalho sobre Regiões Menos Favorecidas do GAC.
No próximo mês, você encontrará o cronograma final do GAC no site do ICANN58.

GNSO nomeia candidatos para a segurança Equipe de Revisão de Segurança,
Estabilidade e Resiliência
Em 19 de janeiro de 2017, o Conselho da GNSO aprovou unanimemente uma moção para nomear James
Gannon, Denise Michel e Emily Taylor como seus principais três candidatos para a segunda SSR2-RT
(Security, Stability and Resiliency Review Team, Equipe de Revisão de Segurança, Estabilidade e
Resiliência). Além disso, a GNSO nomeou Howard Eland, Scott McCormick, Rao Naveed bin Rais e Norm
Ritchie como substitutos. Como parte dos processos de seleção para a SSR2-RT, esses sete candidatos
solicitaram o endossamento da GNSO para a participação deles na equipe de revisão. O Conselho da
GNSO formou uma pequena equipe para revisar as candidaturas. Observando a ausência de diversidade
geográfica e de gênero dos candidatos, o Conselho da GNSO incentivou a equipe da ICANN a explorar
novas maneiras de promover a diversidade nas candidaturas de futuras equipes de revisão.

Equipe redatora da ccNSO inicia suas atividades
O Conselho da ccNSO (country code Names Supporting Organization, Organização de Apoio a Nomes de
Domínio com Código de País) indicou voluntários para redigir os regulamentos para dois grupos de trabalho
do PDP (Policy Development Process, Processo de Desenvolvimento de Políticas) da ccNSO sobre a
elaboração de um mecanismo de revisão para as decisões referentes a delegação, a revogação e a
retirada de ccTLDs (country code Top Level Domains, Domínio de Topo com Código de País). O foco será
a delineação e o escopo dos problemas que precisam ser solucionados por meio dos PDPs e os métodos
de trabalho. Os resultados da equipe redatora serão incluídos em um relatório de assuntos. O relatório será
apresentado para a comunidade em geral no ICANN58 e, em seguida, encaminhado ao Conselho da
ccNSO para tomadas de decisões. A primeira reunião da equipe redatora foi realizada em 11 de janeiro de
2017.

Lista de e-mails do Conselho da GNSO é migrada para o Mailman
Em janeiro de 2017, a lista pública de e-mails do Conselho da GNSO foi migrada para o Mailman. Essa
transição permitirá que qualquer pessoa interessada nas atividades do Conselho da GNSO se inscreva na
lista de e-mails como observador para receber e-mails, acessar os arquivos e acompanhar as
discussões do Conselho da GNSO em tempo real. Para participar da lista de e-mails como observador,
sem direito de publicação, envie sua solicitação diretamente ou encaminhe um e-mail para gnsosec@icann.org. Enquanto isso, é possível acessar o arquivo da lista de e-mails, que contém todos os
e-mails trocados antes da migração.

Resultados da Pesquisa do Consumidor sobre

as Funções da IANA já estão disponíveis
Em janeiro de 2017, a ICANN publicou os resultados de uma
pesquisa anual que mede a percepção de satisfação entre os
consumidores das funções da IANA no que diz respeito aos
serviços prestados a eles. Na pesquisa, que abrange as
transações concluídas entre setembro de 2015 e agosto de
2016, 94% dos participantes afirmaram estar "satisfeitos" ou
"muito satisfeitos", sendo que 99% dos participantes afirmaram
estar satisfeitos com a precisão das suas transcrições. Os
consumidores também identificaram a precisão como a medida
de desempenho mais importante pelo quarto ano consecutivo.
Veja os resultados da pesquisa.

Convocação de voluntários da ATRT3 é anunciada
Inscreva-se para ser considerado/a para fazer parte da terceira Equipe de Revisão de Prestação de
Contas e Transparência da ICANN (ATRT3). Essa equipe de revisão analisará e fará recomendações
para ajudar a garantir que a ICANN seja uma organização transparente e responsável. Para saber mais
sobre a Revisão da ATRT3 e como se inscrever, clique aqui.

Solicitação de Proposta (RFP): Revisão do NomCom
A ICANN está buscando um fornecedor para realizar uma avaliação independente do seu NomCom
(Nominating Committee, Comitê de Nomeação). O NomCom é um comitê independente encarregado da
seleção de membros da Diretoria e outras posições importantes na estrutura da ICANN.
Essa revisão terá como foco a finalidade do NomCom, bem como suas operações, estruturas e prestação
de contas. Clique aqui para saber mais. O prazo para a inscrição é 17 de fevereiro de 2017.

A comunidade At-Large precisa da sua contribuição
A ITEMS, examinadora independente, publicou o relatório inicial da Revisão do At-Large e busca ampla
contribuição da comunidade sobre suas descobertas e recomendações. O relatório aborda muitas áreas,
inclusive o mandato e a finalidade da comunidade At-Large, bem como sua estratégia e eficiência,
reuniões regionais e globais, problemas de financiamento e equipe de suporte. Ele propõe diversas
recomendações baseadas em dados quantitativos e qualitativos coletados por meio de uma pesquisa online global, entrevistas com membros da comunidade e uma pesquisa secundária. A Equipe de
Trabalho da Revisão do At-Large teve um papel fundamental no processo fornecendo opiniões,
verificando a precisão dos dados e ajudando a ITEMS a elaborar recomendações objetivas, concretas e
implementáveis.
A ITEMS apresentará seus achados e recomendações durante um seminário na web no início de fevereiro
e em uma sessão aberta do ICANN58 - mais detalhes serão repassados em breve. Leia as descobertas
e recomendações do relatório e deixe seu feedback.

Não foram delegados novos gTLDs em janeiro
Veja a lista completa aqui.

Osvaldo Novoa tem mais de 30 anos de experiência no setor de
telecomunicações, grande parte deles na ANTEL, a empresa
estatal de telecomunicações do Uruguai. Novoa é encarregado
das subsidiárias da ANTEL na Argentina, Brasil e nos EUA.

Osvaldo Novoa (Uruguai)

Novoa trabalhou em várias empresas privadas como consultor
de telecomunicações e por muitos anos foi professor universitário
no Uruguai na área de tecnologias da comunicação. Novoa
formou-se engenheiro de telecomunicações pela Universidade da
República e tem pós-graduação em engenharia de
comunicações de rádio, planejamento de telecomunicações e
administração de telecomunicações. Ele participou na introdução
do primeiro serviço público de acesso à Internet e em projetos
importantes de desenvolvimento de telecomunicações no

Uruguai.
Novoa participa da ICANN desde 2012 do ISPCP (Internet Service Providers and Connectivity Providers
Constituency, Grupo Constituinte de Provedores de Serviços de Internet e de Conectividade). Ele também
faz parte atualmente do NomCom (Nominating Committee, Comitê de Nomeação). Anteriormente, Novoa
ocupou uma posição no Conselho da GNSO (Generic Names Supporting Organization, Organização de
Apoio a Nomes Genéricos).
Por vários anos, Novoa foi vice-presidente da ASIET (Asociación Interamericana de Empresas de
Telecomunicaciones, Associação Interamericana de Empresas de Telecomunicações). Atualmente, ele é o
coordenador da OITA (Organización Internacional de Telecomunicaciones de las Américas, Organização
Internacional de Telecomunicações das Américas) e secretário da eCOM-LAC (Latin American and
Caribbean Federation for Internet and Electronic Commerce, Federação da América Latina e Caribe para a
Internet e o Comércio Eletrônico).
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