
Feliz ano novo!
Estamos ansiosos para começar um novo ano juntos. 2018 promete ser um ano especial com o 5º
aniversário da estratégia regional e com a volta dos encontros da ICANN na região com o ICANN62 no
Panamá.
 
Um bom jeito de começar um ano novo é analisando o que fizemos juntos no ano anterior. Com isso,
podemos pensar sobre novas atividades que podem ser feitas e o que pode ser melhorado. Fiquem
atentos ao nosso Relatório de Revisão do ano de 2017 da LAC, que será lançado em breve.  Esse relatório
mostrará nossas atividades na América Latina e Caribe realizadas durante o ano. Enquanto isso, neste
boletim informativo você encontrará dois infográficos com informações gerais sobre as nossas atividades
regionais em 2017 - em especial, o trabalho de comunicação e os LAC-i-Roadshows, que fazem parte da
nossa Estratégia da LAC.
 
2018 será uma nova oportunidade para você participar ou aumentar seu envolvimento na comunidade,
além de manter-se informado sobre nossas atividades coletivas. Se você não sabe como fazer isso, entre
em contato com um membro da nossa equipe regional.  Estamos aqui para ajudar!
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A comunidade da Internet se reúne no IGF 2017 em Genebra
Mais de 2.000 participantes de 142 países estiveram no IGF (Internet Governance Forum, Fórum de
Governança da Internet), que foi realizado em Genebra, Suíça, de 18 a 21 de dezembro. Os membros da
comunidade global da Internet se reuniram para falar sobre alguns dos problemas mais urgentes que
afetam a Internet, como segurança cibernética, proteção dos dados, privacidade, vigilância e criptografia. A
ICANN realizou três workshops e participou do Fórum Aberto, que ofereceu uma oportunidade para
falarmos sobre assuntos importantes, inclusive o GDPR (General Data Protection Regulation, Regulamento
de Proteção de Dados Gerais) e o impacto dele na comunidade da ICANN. O IGF ainda é um dos eventos
mais importantes para o debate sobre assuntos críticos relacionados à Internet.

Atualização sobre o Projeto de implementação
da KSK de raiz
Matt Larson, vice-presidente de pesquisa, Departamento
do Diretor de Tecnologia
 
A Organização ICANN não fará a implementação da KSK (Key
Signing Key, Chave de Assinatura de Chave) de zona raiz no
primeiro trimestre de 2018.
 
Decidimos que ainda não temos informações suficientes para
definir uma data específica para a implementação. No entanto,
gostaríamos de esclarecer que a Organização ICANN está
comprometida com a implementação da KSK de zona raiz e continuará debatendo sobre este tópico
importante com a comunidade e coletando feedbacks. A ICANN enviará a todas as partes interessadas um
aviso com pelo menos um trimestre de antecedência quando definirmos uma data para a
implementação. Leia mais...

Prepare-se para a ICANN61
Inscreva-se para a ICANN61! O Fórum da Comunidade será
realizado de 10 a 15 de março de 2018 em San Juan, Porto.
Venha e converse com seus colegas, participe de discussões
frente a frente, faça perguntas e ajude a elaborar e a implementar
as políticas da Internet.
 
Antes de fazer sua reserva, verifique os requisitos para a
emissão de visto e viagem a Porto Rico. Pessoas de outras
nacionalidades geralmente precisam de um visto para entrar nos
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Estados Unidos. Os cidadãos estadunidenses não precisam de
um passaporte para entrar em Porto Rico. No entanto, a partir de
janeiro de 2018, eles deverão apresentar uma carteira de
motorista em conformidade com a REAL ID Act. Saiba mais.

Abertura do período de indicações para o Prêmio Ethos de Múltiplas Partes
Interessadas da ICANN
Entrega prevista do prêmio no ICANN62 | Encerramento das indicações em 19 de março de
2018
 
A ICANN abriu o período de indicações para o Prêmio Ethos de Múltiplas Partes Interessadas da ICANN,
que será entregue no ICANN62. O prêmio homenageia os participantes da ICANN que se empenharam
para encontrar soluções baseadas em consenso, reconheceram a importância do modelo de múltiplas
partes interessadas da ICANN para a governança da Internet e contribuíram de maneira significativa para
a Organização ICANN e a comunidade.
 
Leia o comunicado completo.

Kim Davies é indicada como vice-presidente,
Funções da IANA, e presidente, PTI
Nessa função, Davies garantirá que as funções da IANA
(Internet Assigned Numbers Authority, Autoridade para
Atribuição de Números na Internet) sejam realizadas de maneira
segura, estável e eficiente, mantendo o compromisso com a
excelência operacional. Como vice-presidente dos Serviços de
IANA, ela será diretamente subordinada a Akram Atallah,
presidente da GDD (Global Domains Division, Divisão Global
de Domínios) da ICANN,. Como presidente da PTI, Davies
também atuará como um dos cinco membros da Diretoria da PTI
(Public Technical Identifiers, Identificadores Técnicos Públicos).
 
Leia o comunicado completo.

Os números da ICANN60 já estão disponíveis
A ICANN publicou o relatório com os números do ICANN60, que
inclui estatísticas técnicas, demográficas e de participação da
recente Assembleia Anual em Abu Dhabi. Esse relatório faz
parte do compromisso da ICANN com a transparência e tem
como objetivo melhorar sua experiência nos encontros.
 
Download do relatório Números da ICANN60.  

A ICANN publica índice atualizado do mercado de
gTLDs
Produzido duas vezes ao ano desde julho de 2016, o Índice de
Saúde do Mercado de gTLDs (Beta) apresenta estatísticas
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relacionadas a gTLDs (generic Top-Level Domains, Domínios
Genéricos de Topo). Essas estatísticas acompanham o
progresso com relação ao objetivo de apoiar a evolução do
mercado de nomes de domínio, para que ele seja robusto,
estável e confiável. Consulte o Índice de Saúde para saber mais
e ver os dados de distribuição regional no mundo todo e
representações gráficas de cada categoria.

Atividades de proteção dos dados/privacidade
Em dezembro publicamos detalhes sobre como enviar uma
proposta de modelo para fornecer serviços de diretório de registro
e atender a outros requisitos da retenção de dados mantendo a
conformidade com o GDPR (General Data Protection Regulation,
Regulamento de Proteção de Dados Gerais) da União Europeia. 
A análise legal mais recente do escritório de advocacia Hamilton
também está disponível - acesse a página de proteção dos
dados/privacidade da ICANN regularmente para manter-se
atualizado.

Acompanhe os últimos acontecimentos da Revisão do NomCom (Comitê de
Nomeação)
O relatório de avaliação da Revisão do NomCom foi publicado em 8 de janeiro de 2018.  Consulte "Key
News and Updates" ("Principais notícias e atualizações") na página da wiki do NomCom. O Analysis
Group, que está encarregado da revisão, fará um seminário na web em meados de janeiro. Descubra
como você pode participar ou acessar a gravação.
 
Para ver o status atual e os links para mais informações sobre todas as revisões específicas e
organizacionais, veja: https://icann.org/resources/reviews.

Abertas... Convocação de propostas de local para o LACIGF 11
O Grupo de Organizadores da Reunião Preparatória da América Latina e Caribe para o LACGIF (Internet
Governance Forum) anunciou a convocação de propostas para definir o local em que será realizado o
LACIGF 11, em julho de 2018. Saiba mais aqui.

Recapitulação dos nossos LAC-i-Roadshows de
2017
O LAC-i-Roadshow, um projeto da Estratégia da LAC, viaja
pela região para fazer atividades de divulgação sobre os
principais tópicos relacionados à infraestrutura essencial do
DNS (Domain Name System, Sistema de Nomes de Domínio). A
comunidade regional da ICANN realiza quatro roadshows ao ano
em cada uma das seguintes sub-regiões: Caribe, região andina,
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América do Sul e México/América Central.

Faça o download dos infográficos para ter uma visão geral
dos nossos LAC-i-Roadshows de 2017.

Nossas comunicações na região da LAC em 2017
Nesta terceira edição consecutiva, com a chegada do fim de
mais um ano, a equipe da LAC tem a satisfação de compartilhar
tudo que realizamos na nossa comunidade regional da Internet. 
Leia nosso blog  com todos os detalhes sobre o andamento das
atividades e acontecimentos importantes, ou faça o download de
uma visão geral das atividades no infográfico de
Comunicações da LAC em 2017.

Está com problemas para transferir seu nome de
domínio?
Leia a Parte III (em inglês) da nossa série informativa para
registrantes de nomes de domínio, "Você tem um nome de
domínio?  Confira o que você precisa saber".  Este blog oferece
informações detalhadas sobre as causas de problemas na
transferência de nomes de domínio e o que você pode fazer para
solucioná-los.
 
Leia mais...

Não foram delegados novos gTLDs em dezembro de 2017

Veja a lista completa aqui.

Eleições para membros do Conselho da ccNSO
Na sua reunião de 7 de dezembro, a ccNSO (Country Code
Name Supporting Organisation, Organização de Apoio a Nomes
de Domínio com Código de País) adotou o Relatório sobre as

Eleições para o Conselho do AF 2018. A decisão do Conselho entrou em vigor sete dias depois. Os
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membros do Conselho da ccNSO começarão seu mandato de três anos após o ICANN61:

Abdalla Omari (África)
Young-Eum Lee (Ásia-Pacífico)
Katrina Sataki (Europa)
Margarita Valdes (América Latina/Caribe)
Byron Holland (América do Norte)

Notícias do Conselho da GNSO

O Conselho da GNSO (Generic Names Supporting
Organisation, Organização de Apoio a Nomes Genéricos)
enviou sua revisão do Comunicado do ICANN60 do GAC (Governmental Advisory Committee,
Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais) para a Diretoria da ICANN. A revisão aborda
tópicos como as proteções para as organizações intergovernamentais, medidas para melhorar a
participação na ICANN, GDPR (General Data Protection Regulation, Regulamento de Proteção de
Dados Gerais) e solicitações do .amazon e cadeias de caracteres relacionadas.
O Conselho orientou a PPSAI IRT (Privacy and Proxy Services Accreditation Issues
Implementation Review Team, Equipe de Revisão de Implementação de Assuntos Referentes ao
Credenciamento de Serviços de Proxy e Privacidade) a considerar a questão do registro de
privacidade/proxy e a implementação da Parte C da IRTP (Inter-Registrar Transfer Policy, Política
de Transferência entre Registradores). O Conselho está preocupado com o fato de que a adição ou a
remoção de um serviço de privacidade/proxy possa acionar o período de 60 dias do bloqueio de
transferência entre registradores. As recomendações da IRTP não abordaram essa questão, e a
Organização ICANN não foi alertada sobre os possíveis danos relacionados.  É recomendado que os
registradores e outras partes afetadas trabalhem com a PPSAI IRT para elaborar algumas
recomendações.
Heather Forrest, presidente da GNSO, foi confirmada como representante da GNSO na
Administração da Comunidade Empoderada até o final do ICANN63. Ela tem realizado essa função
em caráter temporário desde o final do ICANN60.

ccNSO dá prosseguimento aos preparativos
para a ICANN61
As sessões da ccNSO serão limitadas a cinco dias no ICANN61
e terão início em 11 de março. A programação completa do
ICANN61 será publicada em 19 de fevereiro. Enquanto isso,
você pode consultar a agenda preliminar da Reunião do
Membros da ccNSO.

Atividades do At-Large no Fórum de Governança da Internet (IGF) de 2017
O IGF 2017, em Genebra, na Suíça, marcou a primeira vez que a comunidade At-Large adotou uma
abordagem para toda a comunidade em workshops e atividades de divulgação.  Há muitos anos, a
comunidade de usuários finais é representada no IGF por meio do At-Large. A novidade deste ano foram as
mesas-redondas, as "conversas rápidas" e os organizados pela comunidade e específicos do At-
Large/ICANN voltados para assuntos relacionados aos usuários finais.  No evento também foi lançada uma
Cabine do At-Large, onde voluntários da comunidade responderam perguntas e recrutaram novos
participantes. Saiba mais. 

Novas atividades de grupos de trabalho do At-Large
O ALAC (At-Large Advisory Committee, Comitê Consultivo At-Large) renovou o foco nos seus quase vinte
grupos de trabalho com o objetivo de simplificar as atividades de políticas, processos e divulgação da
comunidade At-Large. Um exemplo disso é verificar se o espaço de trabalho da wiki e o site do ALAC
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Carlos Martinez (Uruguai)

estejam completos e atualizados. Além disso, para garantir uma abordagem mais abrangente à elaboração
de políticas do At-Large, vários grupos de trabalho de políticas existentes foram combinados em um só
grupo. O objetivo da fusão desses grupos de trabalho é melhorar a eficiência das novas atividades da At-
Large, bem como das que já estão em andamento, inclusive a Implementação da Revisão do At-Large, as
Expectativas e Critérios das Estruturas At-Large e assuntos relacionados às políticas da ICANN.   

Carlos Martinez é o diretor do departamento de tecnologia do
LACNIC (Registro Regional da Internet para a América Latina e
Caribe). O LACNIC está localizado em Montevidéu, no Uruguai,
na Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe, que também
abriga o escritório regional da ICANN e muitas outras
organizações da Internet na região.
 
Martinez é membro do SSAC (Security and Stability Advisory
Committee, Comitê Consultivo de Segurança e Estabilidade)
(SSAC) da ICANN. Ele participa de trabalhos relacionados aos
aspectos técnicos da Internet desde 1997 e é especializado em
segurança, IPv6 (Internet Protocol version 6, Protocolo de
Internet versão 6), e DNSSEC (DNS Security Extensions,
Extensões de Segurança do DNS).

 
Martinez já participou de cinco Encontros da ICANN. O primeiro foi em 1999, em Santiago, no Chile, onde
foi anunciada a criação do LACNIC.

4 a 6 de fevereiro de
2018

34ª CANTO (Assembleia Geral Anual da
Associação Caribenha dos Operadores
Nacionais de Telecomunicações)

Trinidad e Tobago
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