
Sally Costerton, consultora sênior do
presidente e vice-presidente sênior,

departamento de Participação Global de
Partes Interessadas, na reunião geral do

escritório de Montevidéu.

Alinhando nossas prioridades na LAC!
De Sally Costerton, consultora sênior do presidente e vice-
presidente sênior, departamento de Participação Global
de Partes Interessadas.

Com o começo de um novo ano, tenho passado algum tempo na
região da LAC (América Latina e Caribe) trabalhando para saber
como nós, enquanto comunidade, faremos a implementação do
plano estratégico de cinco anos. Um elemento importante é
alinhar as nossas prioridades regionais existentes com o novo
plano. Estamos resolvendo isso com uma série de reuniões e
sessões de trabalho na região, sendo que uma delas foi em uma
reunião geral recente com a equipe da LAC da Organização
ICANN realizada no nosso escritório regional em Montevidéu.
Göran Marby, presidente e CEO da ICANN, se reuniu com os
membros da equipe regional da organização para conversar
sobre como priorizar atividades e recursos a fim de garantir que
tenhamos os resultados esperados do plano estratégico que mais afetam as partes interessadas na
região da LAC. Esperamos continuar trabalhando juntos para implementar nosso planejamento e nos
reunirmos novamente na região em Cancún, em março de 2020.

A ICANN lança Comentário Público sobre
Emenda 3 Proposta para o Acordo de
Registro do domínio .COM
A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN) e a VeriSign, Inc. (Verisign), operadora de
registros de domínio de topo .COM (TLD) anunciaram que
alcançaram um acordo proposto para emendar o Acordo
de Registro (RA, Registry Agreement). do domínio .COM.
Além disso, a ICANN e a Verisign anunciaram um novo
marco proposto para trabalharem juntas em iniciativas
relacionadas à segurança, estabilidade e resiliência do

Sistema de Nomes de Domínio (DNS) sob a forma de uma Carta de Intenção (LOI, Letter of Intent)
vinculante entre ambas as duas organizações. Leia o comunicado completo.
 
A organização ICANN está solicitando comentários públicos sobre a Emenda Proposta N. 3 para o
Acordo de Registro do domínio .COM entre a ICANN e a Verisign. Leia os detalhes e publique aqui seu
comentário público no dia 14 de fevereiro de 2020 ou antes dessa data.
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http://www.icannlac.org
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Rodrigo de la Parra, vice-presidente da
ICANN para a América Latina e Caribe,
com Jorge Adrián Azzario Hernández,
diretor geral do NIC México, durante a

Sessão de Informes da ICANN66.

Equipe da Organização ICANN em
Montevidéu, Uruguai, durante a reunião

funcional.

A ICANN realiza Sessão de Informes da ICANN66
no México
Em 11 de dezembro de 2019, a ICANN e o NIC México
organizaram a Sessão de Informes da LAC da ICANN66,
convidando os membros da comunidade da LAC com posições
de liderança que participaram da ICANN66 a informar as partes
interessadas regionais que não puderam comparecer sobre os
tópicos mais importantes discutidos no encontro de novembro
em Montreal, no Canadá. A sessão de 90 minutos contou com a
presença de 30 participantes da região da LAC.
 
Perdeu a sessão de informes? Acesse a gravação da sessão
 aqui.

A Equipe regional da LAC e líderes da ICANN se
reúnem em Montevidéu
Durante a primeira semana de dezembro, os líderes da
Organização ICANN e a equipe regional da LAC se reuniram no
escritório regional da LAC da ICANN em Montevidéu, Uruguai,
para a reunião geral anual da região da LAC. Por três dias, a
equipe regional e a liderança da ICANN participaram de
conversas sobre o alinhamento da estratégia regional e o plano
estratégico da ICANN para o AF2021-2025. O presidente e CEO
da ICANN, Göran Marby, apresentou as áreas de foco da
organização, bem como iniciativas e oportunidades na região
relacionadas à participação técnica. A equipe também se
concentrou nas tendências e desafios regionais, além de

examinar possíveis formas de colaboração dentro da organização e com parceiros regionais.

Identificação de tendências para a nova estratégia da LAC
Os membros do Conselho Estratégico da LAC se reuniram durante a ICANN66 para iniciar a revisão e o
processo de renovação a fim de alinhar a Estratégia da LAC com o novo plano estratégico da ICANN para
os anos fiscais de 2021 a 2025. O Conselho participou em um exercício de identificação de tendências,
ajudando a equipe regional da LAC a identificar os problemas, riscos e oportunidades mais importantes
para a estratégia. Com esses exercícios de identificação, a ICANN consegue determinar as principais
áreas de interesse da comunidade para desenvolver a nova Estratégia da LAC.

Reunião com líderes do mercado de DNS da LAC
Em São Paulo, Brasil, foi realizado o Fórum de Inovação e Tecnologia AbraHosting de 2019 e a Mesa
Redonda de Parceiros da América Latina da Verisign nos dias 3 e 4 de dezembro. Andee Hill, diretora do
departamento de Contas de gTLDs da ICANN, fez uma apresentação sobre possibilidades e
oportunidades com o credenciamento de registradores para um grupo seleto de distribuidores de nomes
de domínio no Brasil. Executivos da Verisign delinearam tendências do mercado e práticas de
informações de marketing. Nossos agradecimentos à AbraHosting e à Verisign por tornar esses eventos
possíveis.

Semana de Infraestrutura do NIC.br
Um presente de fim de ano para a comunidade técnica do
Brasil, a Semana de Infraestrutura do NIC.br dedicou dois dias
para ministrar tutoriais avançados e eventos voltados para a
infraestrutura da Internet, como o IX Fórum 13, o GTER 48 e o
GTS 34. Foi uma ótima oportunidade para rever amigos com os

https://icann.zoom.us/recording/share/pGdxdwIUW9S14wzdWzihk65tMiUTYi8UBKUX_ETxNdywIumekTziMw %5bicann.zoom.us%5d


quais interagimos ao longo do ano, fazer planos para 2020 e
aproveitar a presença de palestrantes internacionais. Parabéns
ao NIC.br por mais um evento de sucesso.

Expresse a sua opinião sobre o futuro da ICANN!
A Organização ICANN está solicitando contribuições e feedback
da comunidade sobre a versão preliminar do Plano Operacional e
Financeiro do AF21-AF25 e do Plano Operacional e
Orçamentário do AF21.
 
O Plano Operacional do AF21-25 e o Plano Operacional do AF21
da Organização ICANN incluem descrições dos principais
trabalhos que a Organização ICANN executará para concluir
s e u Plano Estratégico , administrar a organização e
implementar sua missão. O Plano Operacional do AF21-25
projeta esse trabalho em um período de cinco anos, enquanto o
Plano Operacional do AF21 se concentra apenas no ano fiscal

de 2021.
O período para Comentários Públicos já está aberto e foi prorrogado de 7 para 58 dias (exceto feriados)
para dar à comunidade mais tempo para revisar os documentos. Você pode encontrar todos os
documentos e registrar seu feedback na nossa  página de Comentários Públicos.

Inscreva-se agora para a ICANN67
Inscreva-se agora para o Fórum da Comunidade ICANN67 em
Cancún, México, que ocorrerá de 7 a 12 de março de 2020. A
pré-inscrição é recomendada para todos os participantes. A
validação de e-mail é obrigatória para concluir o processo de
inscrição.Você pode encontrar mais detalhes sobre viagens e
eventos no site dedicado da ICANN67.

Evolução do modelo multissetorial da ICANN: Plano de trabalho e futuros
passos
De Brian Cute
Ao longo do tempo, o modelo multissetorial da ICANN (MSM, Multistakeholder Model) tem evoluído, tem
resolvido importantes problemas e elaborado políticas para os recursos de nomes e números dos
domínios da Internet. Durante a elaboração do Plano Estratégico da ICANN para os Anos Fiscais 2021-
2025, a comunidade ICANN destacou uma série de desafios sobre sua efetividade, eficiência e o
funcionamento geral. O feedback da comunidade foi a base para criar o objetivo estratégico sobre
governança, que levou ao processo de Evolução do MSM da ICANN.
Leia o blog completo sobre o plano de trabalho e os próximos passos aqui.

https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments
https://events.icann.org/icann67-cancun/reg
https://meetings.icann.org/en/cancun67
https://www.icann.org/news/blog/evolving-icann-s-multistakeholder-model-the-work-plan-and-way-forward


Faça sua inscrição para os webinars da semana de
preparação para a ICANN67
Marque na agenda! Antes da ICANN67, na semana de 18 a 24 de
fevereiro de 2020, será realizada uma série de webinars para ajudar a
comunidade da ICANN a se preparar para o Fórum da Comunidade
em Cancún, México. Inscreva-se aqui até 14 de fevereiro para
receber seu convite na agenda.

Recomendações para políticas sobre a retirada
de ccTLDs
A ccNSO (Country Code Name Supporting Organization,
Organização de Apoio a Nomes de Domínio com Código de
País) continua trabalhando no PDP (Policy Development Process, Processo de Elaboração de Políticas)
relacionado à retirada de ccTLDs (country code Top-Level Domains, Domínios de Topo com Código de
País). Esse terceiro PDP da ccNSO tem como objetivo elaborar recomendações de políticas para a
Diretoria da ICANN, que incluirão um mecanismo de revisão referente à decisão sobre a delegação,
transferência, revogação e retirada de ccTLDs. São necessários voluntários para o lançamento da Fase 2
do PDP, que terá como objetivo elaborar o mecanismo de revisão. Uma convocação de voluntários está
agendada para o final deste mês. O trabalho da Fase 2 começará depois que o Conselho da ccNSO
aprovar a lista de voluntários. Durante sua reunião de dezembro, o Conselho da ccNSO revisou o
cronograma, inclusive os marcos mais importantes.

Novas recomendações do Grupo de Trabalho de
PDP sobre Procedimentos Subsequentes de
gTLDs 
O Grupo de Trabalho de Processos de Elaboração de Políticas

sobre Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs concluiu sua revisão detalhada dos comentários
públicos enviados sobre o Relatório Inicial. O grupo se concentrou em ajustar as recomendações finais e
outros conteúdos de suporte que deverão ser incluídos na versão preliminar do Relatório Final. O
Relatório Final também deverá incluir as decisões finais relacionadas à Via de Trabalho 5 sobre nomes
geográficos. Um procedimento de Comentários Públicos para a versão preliminar do Relatório Final
deverá ser iniciado no início de 2020. Saiba mais aqui.

Grupo de Trabalho do PDP sobre Mecanismos de Proteção de Direitos publicará
Relatório Inicial da Fase 1 
O Grupo de Trabalho de Processos de Elaboração de Políticas para a Revisão de todos os RPMs (Rights
Protection Mechanisms, Mecanismos de Proteção de Direitos) em todos os gTLDs concluiu a revisão
das recomendações preliminares dos RPMs aplicáveis aos gTLDs lançados de acordo com o Programa
de Novos gTLDs de 2012. Esses RPMs incluem: o TM-PDDRP (Trademark Post-Delegation Dispute
Resolution Procedure, Procedimento de Resolução de Disputas Pós-delegação de Marcas); o TMCH
(Trademark Clearinghouse, Centro de Informações de Marcas); os serviços de Reivindicações de Marca e
Período Experimental oferecidos pelo TMCH e o procedimento de resolução de disputas URS (Uniform
Rapid Suspension, Suspensão Rápida Uniforme). O grupo de trabalho começou a revisão da versão
preliminar do Relatório Inicial, que deverá ser publicado para Comentários Públicos em janeiro de 2020.
Saiba mais aqui.

Versão final do Relatório Inicial da Equipe de
EPDP
A equipe de EPDP (Expedited Policy Development Process,
Processo Expedito de Elaboração de Políticas) sobre a
Especificação Temporária para os dados de registro de gTLDs
está trabalhando na versão final do Relatório Inicial da Fase 2.
O relatório incluirá um texto sobre a elaboração de um sistema
padronizado para o acesso e a divulgação de dados de registro
de gTLDs não públicos (SSAD). O Relatório Inicial incluirá
recomendações sobre vários tópicos relacionados ao SSAD,

https://go.icann.org/prepweeksignup
https://community.icann.org/display/ccNSOCWS/19+December+2019
https://community.icann.org/display/NGSPP/New+gTLD+Subsequent+Procedures+PDP+Home
https://community.icann.org/display/RARPMRIAGPWG/Review+of+all+Rights+Protection+Mechanisms+in+all+gTLDs+PDP+Home


inclusive credenciamento, retenção de dados, considerações
financeiras e auditoria. A Equipe de EPDP deverá publicar seu
Relatório Inicial até 7 de fevereiro de 2020.

Elaboração de políticas para IDNs
A ccNSO (Country Code Name Supporting Organization,
Organização de Apoio a Nomes de Domínio com Código de
País) recentemente iniciou um PDP (Policy Development
Process, Processo de Elaboração de Políticas) sobre cadeias
de caracteres de ccTLDs (country code Top-Level Domains,
Domínios de Topo com Código de País) de IDNs
(Internationalized Domain Names, Nomes de Domínio
Internacionalizados). Esse PDP abordará um conjunto limitado
de problemas relacionados à seleção de cadeias de caracteres
de ccTLDs de IDNs e revisará a proposta de alterar o Artigo 10

do Estatuto da ICANN, que permitiria os ccTLDs de IDNs se tornarem membros da ccNSO. O relatório
de problemas e o cronograma proposto deverão ser entregues até o final de fevereiro de 2020. Uma
convocação de voluntários será iniciada em breve. Leia mais sobre a Equipe de Revisão Preliminar de
IDNs da ccNSO  aqui.

Atividades pós-ATLAS III
Em dezembro, o comitê de organização da Terceira Cúpula do At-Large (ATLAS III) se reuniu para
debater as próximas etapas para as atividades pós-ATLAS III. Um webinar pós-ATLAS III para os
participantes foi realizado para definir as prioridades dos Embaixadores do At-Large, incluindo uma visão
geral das principais atividades, como envolvimento em políticas, capacitação, divulgação, participação e
comunicação.
Este mês, os Embaixadores do At-Large iniciaram as atividades em suas respectivas regiões. Essas
atividades são baseadas nas recomendações obtidas pela pesquisa do ATLAS III e as entrevistas de
capacitação do ATLAS III. Nos próximos meses, os Embaixadores divulgarão os conhecimentos em
suas respectivas ALSs (At-Large Structures, Estruturas At-Large) e, depois, aproveitarão esses
conhecimentos para participar de atividades locais e regionais.
Como parte das atividades pós-ATLAS III e da Implementação da Revisão do At-Large, uma nova Equipe
de Trabalho de Mobilização de Estruturas At-Large continua revisando os critérios para as ALS, com o
objetivo de aumentar a eficiência dos membros.

A Aceitação Universal aproveita sua impulsão na
ICANN66
Se você não participou das discussões sobre UA (Universal
Acceptance, Aceitação Universal) na ICANN66 em Montreal, não
deixe de ver o blog mais recente do presidente do UASG (Universal
Acceptance Steering Group, Grupo de Gestão da Aceitação
Universal), Ajay Data. O blog mostra os destaques e as principais
conclusões da ICANN66, que incluem a formação de um grupo de
trabalho do GAC (Governmental Advisory Committee, Comitê
Consultivo para Assuntos Governamentais) voltado para a Aceitação
Universal.

 
Leia o blog aqui.

https://ccnso.icann.org/de/node/20351
https://community.icann.org/x/GpUzBw
https://uasg.tech/2019/12/universal-acceptance-continues-momentum-during-icann66/


Convocação para a EAI e vice-presidentes do Grupo de Trabalho sobre Medidas
Você gosta de promover a Aceitação Universal? A equipe de EAI (Email Address Internationalization,
Internacionalização de Endereços de e-mail) do UASG e o Grupo de Trabalho sobre Medidas estão
precisando de membros da comunidade da Internet com experiência para atuarem como vice-
presidentes. Tem interesse? Saiba mais aqui.

Chegaram os resultados da pesquisa de
participação da IANA
No mês passado, a IANA (Internet Assigned Numbers
Authority, Autoridade para Atribuição de Números na Internet)
publicou sua pesquisa anual de participação do consumidor que
mede a satisfação do consumidor com as funções da IANA. A
confiança na capacidade da equipe da IANA de alcançar seus
objetivos e a satisfação com a transparência da cerimônia de
Chave de Assinatura de Chave lideraram a pesquisa com uma
pontuação de 4.3 (em uma escala de 5 pontos).
 
No seu sexto ano, a pesquisa anual permite à equipe da IANA
avaliar como conseguiu administrar sua relação com os diferentes grupos de usuários e, mais
recentemente, como identificar melhorias, além do feedback operacional regular recebido com a pesquisa
pós-interação.
 
Leia o comunicado aqui e veja a Pesquisa de Participação do Consumidor da IANA  aqui.

Divulgação de indicadores atualizados sobre o mercado de nomes de domínio
A ICANN divulgou as métricas do setor atualizadas como parte da sua iniciativa de Indicadores do
Mercado de Nomes de Domínio. Essa iniciativa apresenta estatísticas relacionadas a gTLDs (generic
Top-Level Domains, Domínios Genéricos de Topo) e ccTLDs (country code Top-Level Domains, Domínios
de Topo com Código de País) que abrangem as categorias abaixo:
 

Concorrência robusta: escolha do registrante, adoção de domínio do registrante, entrada de
provedor de serviços no mercado e concorrência de provedores de serviços.
Estabilidade do mercado: conformidade contratual de provedores de serviços.
Confiança: proteções do setor.

 
Essas métricas são publicadas duas vezes ao ano para acompanhar o progresso em relação ao objetivo
estratégico da ICANN de apoiar a evolução do mercado de nomes de domínio, para que seja robusto,
estável e confiável.
 
Veja as métricas atualizadas  aqui.

Melhorias operacionais no PICDRP
Após recentes discussões com o Grupo de Partes Interessadas
de Registros de gTLDs, a Organização ICANN concordou em
fazer melhorias operacionais no PICDRP (Public Interest
Commitment Dispute Resolution Procedure, Procedimento de
Resolução de Disputas de Compromissos de Interesse Público),
que aumenta a transparência sem mudar o procedimento
drasticamente. O PICDRP aborda denúncias de que um
operador de registro possa não estar em conformidade com os
Compromissos de Interesse Público na Especificação 11 do
Contrato de Registro.
 
Essa Versão revisada do PICDRP reflete as mudanças

acordadas e entrará em vigor a partir de 1 de fevereiro de 2020. Você pode saber mais sobre as
melhorias aqui.

https://uasg.tech/information/members/working-groups/
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Sylvia Herlein Leite (Brasil)

Sylvia Herlein Leite
Sylvia Herlein Leite reuniu-se com o ALAC (At-Large Advisory
Committee, Comitê Consultivo At-Large) representando a
LACRALO (Latin American and Caribbean Islands Regional At-
Large Organization, Organização Regional At-Large da América
Latina e Caribe) para o período de 2019 a 2021.
 
Durante sua jornada na ICANN, ela atuou em diversas posições
no ecossistema da ICANN. Ela foi secretária da LACRALO,
delegada do NomCom (Nominating Committee, Comitê de
Nomeação) e participou em vários grupos de trabalho, como o
MSWG (Meetings Strategy Working Group, Grupo de Trabalho
de Estratégia para Encontros) da ICANN.
 
Sylvia traz a experiência e o conhecimento dos países de língua hispana e português da região já que ela
tem cidadania brasileira e argentina. Sylvia também é tradutora e intérprete de espanhol e português, o
que dá a ela a capacidade de facilitar a formação de consenso com a comunidade de Internet na América
Latina.
 
Ela é membro fundador e diretora financeira e de relações internacionais da Internauta Brasil desde
2005 e secretaria executiva da Nexti, organização de executivos de tecnologia da informação no Brasil,
desde 2009. Sylvia também é secretária da FLUI, a Federação dos Usuários da Internet da América
Latina desde 2007. Ela trabalha como consultora linguística e comercial para sua própria empresa:
Pronto Consultoria Linguí stica, orientando empresas do MERCOSUL sobre franquias e questões
culturais na região.

Oportunidades de participação: Revisões da
ICANN
As revisões especí ficas são conduzidas por equipes de
voluntários da comunidade para avaliar o desempenho da
organização ICANN e fazer recomendações de melhorias. Todas

as reuniões plenárias da equipe de Revisões Específicas são abertas para a participação de
observadores. Você pode compartilhar seu feedback e opiniões a qualquer momento na lista de e-mails
pública da equipe. Os detalhes do cronograma das reuniões e listas de e-mail estão disponíveis nas
páginas wiki da equipe. As próximas revisões específicas incluem:
Comentário sobre o Relatório Preliminar da terceira Equipe de Revisão de Prestação de Contas
e Transparência (ATRT3)
 
A ATRT3 está solicitando contribuições sobre seu Relatório Preliminar que contém conclusões,
sugestões e recomendações sobre a transparência e a prestação de contas da ICANN em áreas
importantes:
 

Diretoria
Comitê consultivo para assuntos governamentais (GAC)
Opinião pública
Processo de Elaboração de Políticas (Policy Development Process)
Revisões específicas e organizacionais
Indicadores de prestação de contas
Priorização de atividades, políticas e recomendações

 
O relatório está disponível para comentários públicos até 31 de janeiro de 2020. Acesse a página dos
Comentários Públicos para ler o relatório e registrar seus comentários.
 

http://www.internautabrasil.org/
http://executivasdeti.blogspot.com/
http://www.fuilac.org/
http://www.prontocl.com.br/
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews
https://community.icann.org/x/QK7DAw
https://www.icann.org/public-comments/atrt3-draft-report-2019-12-16-en


Acessea tabela de atualização de status das revisões para conferir o andamento das revisões
específicas e organizacionais, além de links para outros recursos importantes relacionados.

31 de janeiro de 2020 IGF em Trinidad e Tobago San Fernando, Trinidad e
Tobago

https://www.icann.org/resources/reviews
https://igf.tt/

