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2017: Novos acordos, energia renovada,
desafios emocionantes
Encerramos 2016 com a conclusão da transição da supervisão
da IANA e com o primeiro Fórum de Governança da Internet
desde a renovação do compromisso com a Organização das
Nações Unidas, entre outros eventos importantes.
 
Nossa região aumentou os níveis de participação em várias
organizações e eventos no ambiente da Internet, propondo e
discutindo questões relevantes para nossa população.  É com
esperança que observamos o aumento da participação dos
jovens em eventos regionais.  Esses jovens estão trabalhando
para melhorar o entendimento dos principais tópicos
relacionados à Internet e estão promovendo o diálogo entre eles.
 
A cooperação entre organizações e indivíduos, demonstrada recentemente pela assinatura da nuvem
Anycast (veja o artigo a seguir) deve crescer em quantidade e variedade. Nossa comunidade pode
aproveitar os idiomas, as culturas e o histórico comum.

Sabemos que ainda há muito a fazer na América Latina e no Caribe (LAC).  A contribuição de cada
indivíduo em nível local, nacional, regional e global é essencial.  Precisamos que nossa presença seja
robusta e relevante, para que possamos ouvir as opiniões das pessoas que não podem estar sempre
presentes, mas que precisam que a região se desenvolva e aproveite as vantagens da conexão.
 
Em 2017, nossa região deve renovar seus compromissos, reconhecer os desafios que tem pela frente e
trabalhar em colaboração para conseguir os melhores resultados dos cidadãos.
 
Rafael "Lito" Ibarra

Inscreva-se já para a próxima teleconferência trimestral de partes interessadas.
Na segunda teleconferência em nosso novo formato, continuaremos nos concentrando em como a ICANN
implementou a política da comunidade, com uma atualização da Diretoria e notícias de uma região
específica. A teleconferência deste trimestre tratará sobre a África e o Oriente Médio. O escritório da
ICANN em Istambul realizará a teleconferência no fim do primeiro dia do Fórum DNS na Turquia.
 
Todos são bem-vindos. Faça sua inscrição 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 dos relatórios trimestrais.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNhVjFf9H2tMg3_OR5BvbNBtMOPWXwWjnp4Ow0BRAad6o96wpsy-Gl6o_SP4nrEZ1UZaeczb51AgERhDWiiZ34pEQr91So1kZk58oV0fs-1u3Kfz40lOSQEo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNmtWmmNMvNZHCEYjhn9cGXkt6jLLMGACv3pGnKxIrwpwyP2sJ8LoBksdxSsiXztjcrim49rNaBjmMWMf187aQjE6iDATtbzxL9nQPGn2LHL6z9BzQW-BhOI=&c=&ch=
mailto:alexandra.dans@icann.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNvipqhIM-q14NwSS4V2xn6Nb7mBnuxPGB8yfEsTubCioHOfIY2JedTIb7UTyllJ8c9Z5WE8AsfUSw1-2lrv9DhAOK1M0hTpBQdOVzLzXaJfirTgIeLD5vo13XsyEJO6lhTLcpGHC_Hl6&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNouhCoylblP1j96dz60UO3kRaekYUzF5RzM__ebIBLpWZs-qnFa8kotXmNsr3-W131WRYB6_FK2vlTY6lp_bazUBOJrejphaFaNWN8-bw74f7_neNPMPrg2VAk0IotEdxB2jfJW6vUc3&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNgwXlBXUQKphbLs0luHig1Z_dt2gBdfQvu2figvEYrRUweE_9W2muX0eVhzBeI_TWsTW0RqC6XPCOfg66yKlF7ArXt-WMwj4w64Es4l4Vi9GhvwbwZJNE-DdjldFznumZQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNgwXlBXUQKphbLs0luHig1Z_dt2gBdfQvu2figvEYrRUweE_9W2muX0eVhzBeI_TWsTW0RqC6XPCOfg66yKlF7ArXt-WMwj4w64Es4l4Vi9GhvwbwZJNE-DdjldFznumZQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNi3rL8lz_zt9bC0QuFoIf1PKPsNG1rU_c20S-5X-uMr5A1BLD9rGwtaEH6z_6AWEaH-edlLwhxyd-P7GA_1xWtSbCMVZ137i3_dYCfzT2_6-P6JdNmMqkoo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNig7LEAX39PNAXmdlpXhgpDqXUbAWhvYN02TxQ4rCELNf_3piTShlgXQW0f1g0JXtiuWrXYQg3SlXq7gA7gNfa01YDJYtiw0JDO82esQ4L_YNC8kYo25KdmPsXL1tS4z5Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNig7LEAX39PNC8IpomY2CfEEA5VFhaiEgsi0NVrXyL6O78UygHdrwHpV1ne2vEVVx6nu6aZJoX2069GKf8I-MpREDXa8EBbpRgBMFUsHIueRqEgup6xJK0tMNm2I2obfDA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNkvo70wjWxNzC-OZ7rW5Zx7TC3KsQT0SFKaJ7AtyBhFoUULwTeqFTC_QdW7qYpc7RzVfCYYTYESDsxccYvYg3fQyYi4MpeG8QEhe5z4Cobmu0jelDcGNw1KMHxhan0DGHQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNsHNR4fGwDWIahx1zvIR-tXBuxH6NcoGcHbsmym1pQXax5z9jdJVfvwXU1en0pA2o_I63fnZCtRKXvgAy30iOqAD5aCvNe-UTcpAOZ38R_69wBaIgdM3GfmjRlEE6hgASVD3HU9UJTtJ-kkYhsb9TAE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNsHNR4fGwDWImYwUPE8IQMs-sVZ8fvSkIGjK3c5oYoRWkqcmnLfY9izmL8rZVhoUx0MHBH-6hD_tsuag_tgI3cHNxRvvIY16JsxAnTyp-V__WYR8MnH0_-iAi8gQ9E3_SOl_AhEnYuq8vySSYKzG8AZYU423TIVw4g==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNhVjFf9H2tMg5p3Hto_N1TI3lbBxiKSIZ0-VRh9ru9s8ERCoAkVSKSl4sfQ8cL3sw5rQZWLiTD4M3Pfc_0gqNQNeCdAH8jAH2Kd3jBQTSzU2PfRkD-pQoQCKYps0FNP4zg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNiMs8mGfdvVLHO66T4b31Vw0rAmuJcT9UTtD7fnt4o7lhi-l-dYvKr49Ve-MoOG6LG2BZ7W5Mw8RObcoendbNP7aBFsJJfvpUbvysIYQH3cCMaEoDmNcniYy0p11K4pciFubtWMEsb40&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNhVjFf9H2tMgVHxUQWjQM8E7sXz5vd8C1Ei1rTn8ClXy_hFsRXPO1f6JjMh1mga6Ov01gy7bItV3rS9NNddNf4UqXwPvB-uah8RkW5q43wgjEFCkHEf8h5tRFnljza_-zB9HV3URtHFy&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNhVjFf9H2tMgGjWM2aFfr7lwms0xTs3tNpcBbavErx_hol4aEnCPO9wAU_EUyzGhVrI19i1zMOzOqTsgDzlZ0x0C8v1YM13BCQacPaWFANhVRFaLfRTIoDtZ8HdqUExsLn9G7Eqsn2Y1g2Y4e5ys03E=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNkgBBGGHv1bhjX2IrWUm58Wcg1pzwkH-jSw8PQ3NEYOjGLaRAY1Wx4TOv9nmXA2NpVQYvi3cvgwUi-07BlDKiLYEvvUvTmGFu45UrjndlcnLVbSrVtv4Vl1hlSDnwtMlpA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNhVjFf9H2tMgpiinUxcqKV-9qHiIArj9xua3rv7FgB43XPErPH0gdvJ8nYdjmChxBeB6wyrbZpXmNRIIfWhMe-vjd4SMMpMwDwXd7TGO4RSzm2cRRbB2IPNMAe1V7f0x7cMw-sh4CQ6K&c=&ch=


Miguel Ignacio Estrada, criador do
primeiro espaço LAC IGF, e Rodrigo de

la Parra, VP da ICANN para América
Latina e Caribe

Leia o comunicado completo.

Inscreva-se já para o ICANN58 em Copenhague
As inscrições para o ICANN58 estão abertas. A primeira reunião
pública da ICANN em 2017 será realizada de 11 a 16 de março
de 2017 em Copenhague, Dinamarca Aproveite 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 para o
ICANN58.

 
Antes de programar sua viagem, confira a página do ICANN58 para saber se você precisa de visto para
a Dinamarca. Nossa página tem links para páginas dentro do site oficial da Dinamarca que oferecem
informações detalhadas sobre os requisitos para obter o visto, o processo de solicitação e os prazos. Se
precisar de visto, você pode solicitar a carta de anfitriã da Dinamarca pela página do ICANN58. Confira
essas informações o mais rápido possível para não perder os prazos.

Jamie Hedlund torna-se responsável sênior pelas
áreas de cumprimento de contratos e
salvaguardas dos consumidores na ICANN
Em 4 de janeiro de 2017, a ICANN anunciou que Jamie
Hedlund, vice-presidente de Programas Estratégicos para a
Divisão de Domínios Global da ICANN, vai ocupar a função de
vice-presidente sênior (SVP - Senior Vice President) das áreas
de cumprimento de contratos e salvaguardas dos consumidores,
logo depois da partida de Grogan, anunciada previamente.
 
"O cumprimento de contratos, as salvaguardas dos
consumidores e a responsabilidade pública são áreas de
importância essencial para a ICANN", disse o CEO, Göran Marby. "Jamie tem anos de experiência na
ICANN e no campo jurídico, experiência que ele aproveitará para continuar o trabalho feito por Allen e o
resto da equipe de Cumprimento de Contratos mundial". Leia mais ...

Espaço da LAC no Fórum de Governança da
Internet
por Miguel Ignacio Estrada

O espaço LAC foi realizado pela primeira vez em 5 de dezembro
no Fórum de Governança da Internet (IGF) 2016 em
Guadalajara, México.  O encontro foi um espaço aberto de e
para a comunidade da LAC.  Os criadores desse espaço
querem que esse projeto seja replicado todos os anos. 
 
Os principais objetivos do espaço LAC IGF eram destacar o
trabalho das organizações regionais, criar e estabelecer vínculos
entre os participantes. As organizações regionais que
apresentaram seu trabalho na região LAC foram: Asociación

Latinoamericana de Internet (ALAI), Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones
(ASIET), ICANN, Sociedade da Internet (ISOC), Registro de Endereços de Internet da América Latina e
Caribe (LACNIC) e Associação de Domínios de Topo para a América Latina e Caribe (LACTLD).

Durante essa sessão, a publicação "Políticas de banda larga para a América Latina e o Caribe:
ferramentas para a economia digital" também foi apresentado.
 
Essa iniciativa positiva permitiu que os novos participantes aprendessem mais sobre o trabalho das
organizações regionais e que entrassem em suas listas de e-mails.  Além disso, as organizações

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNhbbfS3GdfPoQOW_1pXuBZN4ip3f4yXpUw9nOgtBrI2jJYw2CXeMn6oaByQ9rQq3myQZ5japBQNv9EDKJ7ITRlH5ZKxWBiG6x_Gsyh1p3pZC_ZIbyVvFANuk_4HghV0nQl8fupOmQ7ILFNG-T9EF7X4WcUdNWoE3ag==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNoWgCE2AjZEsCQdbb7xIUZ3OBK2fw9kJBcEFnL1PG3irNf6Pl-mBTqinm30a0i3P9nnQGN9A2U4g9S9bcejO1qFNikzsuO5CGDYjW6isoySPFztuh49ZYnPQfef4ahtWJV7BtpafnJ0cXxYC5d0XI7HgqAfq7puQEPyI1iSof7Vq&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNoWgCE2AjZEsMABUyNd2uJ8hNqbXOvRjbfHm9YTqvdZbvoHIiwsK22a7ChXeP0ARXlW4s8eDqTxuC4PSSzToQM47ERpLe7-ncjr0JdufUw9CnhS5jPm6kG3r1hc_l8TLoLvwJ2Pq9xtBX949G7a6IN4=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNhbbfS3GdfPolf26qBgzFvo_orCAGlIhcKv_sFXR50tvMg_QxscCfPpljjBghgrmk52H9_C9fzn03xW6QVWfOQBwozdhM1EEAETSna1dypP80MVjHWIJ-htCFBArcZqOgklGkOpeMlUzGOBzrX-H_EDvMoe69PLZ_Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNhbbfS3GdfPo5tyBVh4uvnAvWf3zmSN652cLbdPDgotwJUHg32z8iOHRfZqg6UsL3EnTrYAHsHLUCdFmpZ10zsoD8_qE3jryKdz1Lrnii1VlKQTkSXe3B8S9HSWipC46sKXRMKX48-HMretYHOqnSshC4wUP6Sjw9Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNhbbfS3GdfPo2IkOHmEkxXUWahAHMOV4EIgQwPgm5BW6_HqWguCzbyNTdTcs2fKU-QthbmhOMlrwFmMJNo1IO1Txq-9Q_AzAIenaS6Op1uhhc0M6FiLmiDy5JFwW1lPPnV328h54MoQ53MK2DQyJebskKXNTbleowGWNLzhGBKMN&c=&ch=


Cerimônia de assinatura com Demi
Getschko do NIC.br, Luis Arancibia do
NIC.cl, Andrés Piazza do LACTLD e

Oscar Robles do LACNIC

Painelistas do LAC-i-Roadshow 2016 na
edição da região andina em Quito, no

Equador

regionais tiveram a chance de apresentar seus projetos em andamento.  O mais importante é que o
espaço da LAC nos ajudou a nos conhecer enquanto região, a conhecer pessoalmente as pessoas com
quem conversamos por e-mail, a criar uma rede de contatos e a compartilhar experiências de nossos
países. Resumindo, foi uma oportunidade de continuar construindo a comunidade da Internet da LAC.

Assinatura da nuvem Anycast
pelo LACTLD

A cerimônia de assinatura da nuvem Anycast foi realizada em 7
de dezembro, durante o Fórum de Governança da Internet 2016
em Guadalajara, México.
 
A nuvem Anycast LACTLD é uma iniciativa conjunta de TLDs
com código de país (ccTLDs) na América Latina e no Caribe
que tem o objetivo de promover a robustez e a resiliência da
Internet na região, através de um mecanismo que permite a
reutilização do mesmo nome de um espaço de nomes (NS) em
várias regiões geográficas.
 
Leia mais aqui.

Último LAC-i-Roadshow de 2016 passa pela
região andina
Em 15 de dezembro, a ICANN e o NIC.EC realizaram a edição
andina do LAC-i-Roadshow*, com o apoio do departamento
equatoriano da Sociedade da Internet. O evento atraiu mais de 40
participantes.  Os tópicos de discussão estavam relacionados à
infraestrutura crítica do sistema de nomes de domínio (DNS), e
incluíam a implementação do Protocolo de Internet versão 6
(IPv6), questões relacionadas à segurança, estabilidade e
resiliência (SSR), e o impacto do Programa de novos gTLDs
(domínios genéricos de topo).  O grupo também falou sobre
tópicos de interesse específicos para o público equatoriano. Veja
a agenda (em espanhol).
 
Este é o terceiro roadshow na Região Andina organizado desde

que o projeto foi lançado em 2014, e o primeiro no Ecuador.
 
*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.

Vídeos: Participação da América Latina e Caribe na ICANN57
Nosso plano de mitigação regional surgiu depois da mudança de local do ICANN56 da Cidade do
Panamá, no Panamá, para Helsinque, na Finlândia, e do ICANN57 de San Juan, em Porto Rico, para
Hyderabad, na Índia.  Como parte desse plano, produzimos um vídeo destacando a participação da
comunidade da LAC no ICANN57 (assim como fizemos no ICANN56).   

Os vídeos estão disponíveis em inglês, espanhol e português na nossa playlist da LAC no YouTube.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNhbbfS3GdfPomvBV52XKJsHDS-_MlxujlNKAoLN12PwCSil_OqVrDFV_V-TNRK3HF2UGHVhhCFNMzB0fQy8sGkmZKZfl8wKcsGV-bFPmKYtFr3c9iY7vhImxgMGSv3SXQSkpWoqAGHgLLoU17A9IaQ0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNhbbfS3GdfPoRoa2XbhwnSx6eLA4x5t-Xf-mcfGHpcP7GYFTXxEiRTuO-4yb1eTd5dyrE19NqjH15YVRayHhEtUizAtTM7vGjmum5CA-xCwz53M9kK2PLlRTDeTDbjIVpSoLJxaty-A7VLh6HmF7BhVO5gzi0G7iVt_vFcQZq_-k&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNvoOwNE95JW8yn1nlLTr4uT3eHYqcInIS-WfwUCP6m32fbOg2vlrP_QEC3SsBlM0nlTu6NTcOHBz8OeQoeqVPkG0NGULFaGM4ev8FDQjbQpeFSX8HNxix2UJZmVUBn_uNFKo-ZVm0SNuA3HAnKJVmYo923cM1TU8P4zlQh1SkQ2ZsDzOfdavcBICzpavPOBhBNwfAsRa063hL8Xz5D4tQa24H0HCn--gyA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNmtWmmNMvNZHy1Rucyh6pYMGHgMtEkNQ9SF0nu6TIbTTolWO2AdjI9DFiB3rhAusbC1Ykm1PFlaylcG-nCdfi0L95RWAvpWVi_nM3foPFJpOgMx9SlWduLavin-R8fnUyrOztqmE4296pAzuW2H0-_BGOW5tbEkKAwVZ4Ezw19sJ-xMbBqDc3MKJUC7Rs6pqcQ==&c=&ch=


Destaques das comunicações na região de LAC
em 2016
Leia nossa publicação no blog - disponível em inglês,
espanhol, português e francês - para ter uma visão geral do
nosso trabalho de comunicação regional em 2016.

Novo relatório apresenta a precisão de dados de
WHOIS em gTLDs
Em dezembro de 2016, a ICANN publicou o relatório mais
recente do ARS (Accuracy Reporting System, Sistema de
Relatórios de Precisão) do WHOIS.  Os dados de WHOIS são
informações sobre domínios registrados.  Os dados são
disponibilizados publicamente e incluem nome, endereço, e-
mail e telefone do registrante ou registrador. Como os dados de
WHOIS conectam pessoas ou organizações com nomes de
domínio, os registrantes precisam fornecer informações de
contato precisas e confiáveis. O projeto WHOIS ARS testa a
precisão da sintaxe e da operabilidade dos registros de WHOIS
em domínios genéricos de topo (gTLDs).  Todos os trimestres, são publicados relatórios com os resultados.
Leia os principais resultados ou ouça uma gravação do webinar sobre o relatório mais recente.

Nomes de domínio ASCII de segundo nível com
dois caracteres autorizados para lançamento
Em 13 de dezembro de 2016, a ICANN autorizou a lançamento
de todos os rótulos ASCII de dois caracteres letra/letra no
segundo nível para operadores de registro que implementam
"medidas para evitar confusão entre rótulos ASCII de dois
caracteres letra/letra com os códigos de país correspondentes". 
As medidas, adotadas pela Diretoria da ICANN durante a
ICANN57, oferecem uma estrutura padronizada para ajudar os
usuários da Internet a evitar confusões entre os códigos de
países e os nomes de domínio de dois caracteres letra/letra
correspondentes. Essa mudança é o resultado de mais de dois

anos de trabalho de membros da comunidade da Internet e da ICANN. Leia as medidas.

Ajude a tornar a Aceitação Universal uma
prioridade!
A Aceitação Universal resolve problemas técnicos que
impedem alguns usuários da Internet de concluir transações on-
line.  Os problemas podem surgir quando os aplicativos rejeitam
ou não resolvem todas as partes do nome de domínio
corretamente, o que pode ocorrer se esses nomes de domínio
tiverem mais de três caracteres ou estiverem em idiomas e
escritas diferentes. A adoção mundial da Aceitação Universal
permitirá que a Internet seja realmente multilíngue, o que ajudará
a trazer o próximo bilhão de usuários para a rede.
 
Se você encontrar um sistema ou aplicativo que não esteja preparado para a Aceitação Universal,
denuncie o problema. Nosso Centro Global de Apoio vai rastrear os problemas denunciados e trabalhar
para resolver todos eles.  Quer saber mais sobre a Aceitação Universal? Visite uasg.tech.
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Publicação do índice atualizado do estado de
saúde do mercado de gTLDs
No dia 21 de dezembro, a ICANN publicou uma atualização do
índice do estado de saúde do mercado de gTLDs (Beta), que
apresenta estatísticas e tendências relacionadas aos domínios
genéricos de topo (gTLDs).  O índice foi publicado pela primeira
vez em julho de 2016. A ICANN planeja publicar essas
estatísticas duas vezes por ano, a fim de acompanhar o
progresso em relação ao objetivo de apoiar a evolução do
mercado de nomes de domínio, para que seja robusto, estável e
confiável. Um painel consultivo da comunidade está trabalhando
com a ICANN para ajustar o índice e preparar a publicação da

versão 1.0. Leia o Índice do estado de saúde do mercado de gTLDs (Beta).

Dez novos gTLDs foram delegados em dezembro de 2016

Veja a lista completa aqui.

.catholic .hair .hospital
.phone .data .fun

A GNSO e a ccNSO aprovam marco final para os futuros grupos de trabalho
intercomunitários
Em outubro de 2016, o Conselho da Organização de Apoio para Nomes Genéricos (GNSO) aprovou o
marco final de princípios operacionais para os futuros grupos de trabalho intercomunitários (CCWGs), que
também foi aprovado pelo Conselho da Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de
País (ccNSO) em novembro de 2016. Essa estrutura final foi desenvolvida pelo Grupo de trabalho
intercomunitário para o elaboração de um marco de princípios para futuros CCWGs (CWG de
Princípios), presidido conjuntamente pela GNSO e a ccNSO. A adoção pelos conselhos da GNSO e da
ccNSO marca a conclusão oficial do trabalho do CWG de Princípios. Um CCWG é um mecanismo que
permite que dois ou mais Comitês Consultivos (ACs) e Organizações de Apoio (SOs) trabalhem juntos
para resolver problemas de interesse comum sem cair na área de responsabilidade de apenas um deles.
O objetivo do marco final é oferecer diretrizes gerais para o estabelecimento, as operações e o
encerramento dos CCWGs. Ele vai destacar certos princípios considerados fundamentais para o
funcionamento efetivo de um CCWG. Confira o marco final aqui.

O CCWG sobre as arrecadações de leilões de novos gTLDs convoca voluntários
Até hoje, mais de US$ 230 milhões foram arrecadados por meio dos serviços de leilões autorizados da
ICANN para resolver conflitos sobre cadeias de caracteres dentro do Programa de Novos Domínios
Genéricos de Topo (gTLDs).  Foi formado um Grupo de Trabalho intercomunitário, que estará encarregado
de elaborar uma ou mais propostas para um mecanismo de alocação da arrecadação desses leilões.
Depois que forem elaboradas, as propostas serão analisadas pelas organizações constitutivas do grupo e
pela diretoria da ICANN.  O CCWG está aberto para todos os interessados. Se quiser se candidatar para
esse trabalho, você pode se tornar participante individual ou observador da lista de e-mails. Outra opção é
responder às consultas públicas quando elas forem realizadas. Além disso, cada organização constitutiva
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indicará até cinco membros para manter o respectivo grupo atualizado sobre o progresso e as
deliberações.  O CCWG deve se reunir para sua primeira reunião na semana de 23 de janeiro de 2017.
Clique aqui para ver como participar.

Comitê Permanente de Clientes inicia a geração de relatórios mensais sobre PTI
Byron Holland, presidente do Comitê Permanente de Clientes (CSC), forneceu à comunidade de domínios
de topo com código de país (ccTLDs) os primeiros relatórios mensais (outubro e novembro de 2016) sobre
como a função de Identificadores Técnicos Públicos (PTI) estão desempenhando as funções da IANA
relacionadas a nomes. O CSC concluiu que o desempenho geral da PTI era satisfatório, que a PTIs tinha
cumprido seus contratos de nível de serviço. O CSC sabe que há pequenos problemas, mas não notou
tendências. O CSC está conversando com a PTI sobre como resolver esses problemas.  Não foram
identificados problemas persistentes, então não é necessário tomar outras medidas. É possível encontrar
mais antecedentes do CSC e outras informações úteis, inclusive os relatórios completos da PTI, aqui.

Conselho da GNSO aprova plano de implementação da revisão
Em 15 de dezembro de 2016, o Conselho da GNSO aprovou o plano elaborado pelo Grupo de
Trabalho de Revisão da GNSO para a implementação das 34 recomendações do Relatório Final da
Revisão da GNSO. O plano de implementação sugere uma abordagem de priorização de três fases e
especifica, para cada recomendação, dependências, responsáveis, recursos necessários, orçamento e
etapas de implementação. Agora a Diretoria da ICANN vai considerar a adoção do plano de
implementação proposto. Depois da aprovação pela Diretoria da ICANN, o Grupo de Trabalho de Revisão
da GNSO executará e supervisionará a implementação, fornecerá atualizações regulares ao Conselho da
GNSO e identificará perguntas e dúvidas. Saiba mais sobre o plano de implementação.

Dois candidatos seguem para a próxima fase da seleção do diretor do At-Large
Em 16 de dezembro de 2016, o Comitê de avaliação dos candidatos à Diretoria (BCEC) concluiu sua
avaliação dos seis candidatos que manifestaram interesse pelo cargo de diretor da ICANN, selecionado
pela Comunidade At-Large.  O BCEC indicou Alan Greenberg e Leon Felipe Sanchez Ambia para passar
para a próxima fase, gerenciada pelo Comitê do processo de seleção de membros da Diretoria. O
processo de seleção será concluído na Sexta-feira 21 de abril de 2017, e o candidato selecionado será
apresentado nessa data. Saiba mais sobre o processo.

Academia da ICANN inicia um programa piloto para aumentar as habilidades de
comando
O Grupo de Trabalho da Academia da ICANN iniciou um novo curso neste mês: o Programa de
Habilidades de Comando.  O objetivo desse curso é ajudar os líderes da comunidade da ICANN a ser
mais eficazes ao comandar grupos de trabalho ou da comunidade. O programa tem duas sessões: 
competências para presidir teleconferências, que começou em janeiro de 2017, e competências para
presidir encontros presenciais, que será realizada com o ICANN58. Esse programa será conduzido por um
orientador profissional da Incite Learning e vários orientadores da comunidade da ICANN.  Além de fornecer
uma estrutura geral e diretrizes para desenvolver habilidades de comando, os orientadores observarão os
alunos durante teleconferências e encontros presenciais e farão comentários pertinentes. Saiba mais.

Conselho da GNSO apresenta revisão do Communiqué do GAC sobre a ICANN57
Em 15 de dezembro de 2016, o Conselho da GNSO adotou a revisão da GNSO do Communiqué do
Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais (GAC) da ICANN57. Em seguida, o Conselho da GNSO
enviou a revisão à Diretoria da ICANN. A revisão traz comentários sobre questões relacionadas a gTLDs no
Communiqué do GAC,  como futuros procedimentos e políticas sobre gTLDs, mitigação de abusos de
nomes de domínio, e códigos de países e territórios com duas letras em segundo nível. A revisão
especifica se essas questões estão dentro da missão da GNSO, se estão sujeitas a trabalhos de
elaboração de políticas existentes ou em andamento, e como a GNSO lidará com elas.  A ideia dessa
revisão é promover a coordenação e o compartilhamento de informações entre GAC, GNSO e Diretoria da
ICANN sobre atividades de políticas relacionadas a gTLDs. Leia a análise aqui.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNs8TbAH3Y9PeYJGgHEhINlybDJ2M3twTGjfqdYG_39BUPQDHSK9pBAxMdTvL5MmrX4m1U7zfQ2nuk_Lw4c8yC4-8Jbi2Pa6XaJFh-DnkWldXKgeC-nVeiq4-fIwJi7WAqtTza_byFL57HWwTa6fflIHMK0Z8gTSIiQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNs8TbAH3Y9PeQPFcWfnZH3fICX-D8jLIRzMSfOjp0IDdzGeA502B4u8sS-8dEvXAm_fVCczhCC-0nCBdD6j2V1H6qo5WI4ZXFzFCTxZrmrh5bVin1ysya-k=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNs8TbAH3Y9Pe8SjuvugmGeBQL-znCLuCq7GSDpxMcNMPKFTeHmc50S1oyMfgWfM-kcI-KUtg8lG9xr3zK9rkpH1vSjeTq-lLgkpJz8bFH88xEWL0xx9VLX3AXTNZCslJ4MW5cSPKnGdvdKdRN7rJUaGkMwn7WsH3p7KmtZVxXhPa&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNs8TbAH3Y9PeE34aDPJl9QkgD4n2RSmiVQJ6_hVYO9-sIepR64Ln4LspVlt7kyGUR6uFwq4OFSTxmFW-gRxeoYUD7Y_B1hKRSY_1xFI0hYpbdP6_inDx_RRlDbx1sPTCybkt-zJo0PfM&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNs8TbAH3Y9Pe0JOX6O3fczxvWgV2F0wN_HpDzTJaF3I3dqXLMu_15BzbBkHOSOShg1A8lMEAgPtYnR_P0PHEemKQCw6FJ0jDQUU4RIUOXxzShLaDJ0f7sUFU__z2Tm2bUKGZwgI6EUQSy1cLBKMfJxCNGUMIxd8t83Sf7hLetBnw2ZYcWCHNLOULOgwRozx7DKX_UwX6Ybm3JkOrc-3xvOM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNs8TbAH3Y9PeN9iZWNLHcKPP-qCvdZNPGEiwmllbyJLhldGSADgHdjxb1CqBf5QiQtvK4BwfuyaQlP-jg8p-H1uHjp9bK62AoL8Oe5ZN5nkDrzci9_D0NB9msLRPLTG1sG6N1hY8I8LNKF5MIAlXUdiueaDXTjn-zw9-CUy7lcC7K9-o49SvA6pzzS04XbdM6iGO-s9fR3TIoLJ8INTZW-I=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNs8TbAH3Y9PeHbLkW1taWv4_7ZLUtxrCLq9f-qlvItWvo_4OufkDB0lAVZg7BvkFFPvEU_bOIov7uZeLRgg7qsnSbKNkQzNtpkkC7mwBB-iKTcq0WRAeQU5t-9WST1yxQZEgd5dIeXL-&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNnrq2rDX_mss33UVjUYPD60f64X2kbHpeIrc1X9MsNficQWMz0fHYZfD1T-Ec4i_vQgck48x77JelgJqS8Ox4oxLtiNfGi_91O6ZLl9lS9DzZjrVQOVk_uyl1Yhb2JAk9nw5D_M5jeDTT119WsPOVCHUg1MuAWe8llCY6WTLdGqQtu7aAoZ3Mrs=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b9GTSOnikrmOXRcQ9HF9WS5VXg3NIiv7H39QwW5W377clC6M-BWDNs8TbAH3Y9Pe8SjuvugmGeBQL-znCLuCq7GSDpxMcNMPKFTeHmc50S1oyMfgWfM-kcI-KUtg8lG9xr3zK9rkpH1vSjeTq-lLgkpJz8bFH88xEWL0xx9VLX3AXTNZCslJ4MW5cSPKnGdvdKdRN7rJUaGkMwn7WsH3p7KmtZVxXhPa&c=&ch=
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Manuel Haces Aviña (México)

O GAC espera 2017
Em 15 de dezembro de 2016, o GAC e a Diretoria da ICANN fizeram uma teleconferência relacionada ao
Communiqué do GAC da ICANN57.  A teleconferência foi organizada pelo Grupo de Trabalho de
Implementação GAC - Diretoria da ICANN,  com o objetivo de garantir que a interpretação das
recomendações do GAC no Comunniqué da ICANN57 seja coerente e que ambas as partes tenham o
mesmo entendimento sobre a intenção do GAC e o que podem esperar em termos de resposta da Diretoria
da ICANN.  Além disso, após os comentários iniciais positivos de seus membros no ICANN57, o GAC
está pensando em participar como organização regulamentadora do Grupo de Trabalho Intercomunitário
sobre arrecadações de leilões de novos gTLDs.  Rumo à ICANN58, fizemos uma pesquisa no GAC para
ajudar a priorizar quais questões devem ser abordadas no encontro e que tópicos podem ser resolvidos em
teleconferências entre sessões ou e-mails.

Manuel Haces Aviña é formado em ciências políticas e tem
mestrado em previsão estratégica da Universidade Tecnológico
de Monterrey.  Ele tem experiência em inteligência estratégica,
perspectivas regulatórias, pesquisa e consultoria para várias
organizações nos setores público e privado. Atualmente, ele é
responsável pelas relações públicas e internacionais do NIC
México SC, a entidade responsável por administrar o ccTLD .mx
e os recursos numéricos de Internet no México.  Além disso, ele
é professor de governança da Internetno programa de mestrado
de tecnologia da informação da INFOTEC.

O trabalho no NIC México permitiu que Aviña se envolvesse em
questões de políticas públicas da Internet, especialmente
relacionadas a DNS e endereços IP.  Ele é um grande defensor
do modelo multissetorial, e promoveu a conscientização sobre os valores fundamentais da Internet.  Aviña
é membro do departamento mexicano da Sociedade da Internet. Ele participa do Grupo de Iniciativas para
o Diálogo sobre a Governança da Internet no México como secretário técnico.  No LACTLD, ele é
presidente do grupo de políticas, onde os ccTLDs resolvem desafios comuns. Na ICANN, ele participa da
Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de País (ccNSO).
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