
Lia Patricia Hernández, cofundadora e
Diretora Executiva da IPANDETEC,
organização de direitos digitais com

sede na Cidade do Panamá

O Panamá está no noticiário não apenas por nossas praias,
pelo Canal do Panamá ou por nossa primeira participação na
Copa do Mundo. No final deste mês, um dos maiores eventos
mundiais de Internet virá ao Panamá. O Fórum de Políticas da
ICANN62 será realizado após dois eventos importantes também
sediados na Cidade do Panamá: a reunião regional preparatória
para o Fórum de Governança da Internet (LACIGF 10) e o
encontro anual do LACNIC 29 (Latin America and Caribbean
Network Information Center, Centro de Informações de Redes
da América Latina e Caribe). Essas atividades posicionam
nosso país como um ponto de encontro fundamental para a
comunidade de múltiplas partes interessadas da Internet.
Antes da ICANN62, nos dias 21 e 22 de junho, teremos uma
reunião com líderes no ecossistema da Internet da América
Central e do Panamá, na edição de 2018 do LAC-i-Roadshow
do México e da América Central, um projeto da Estratégia
para América Latina e Caribe. O LAC-i-Roadshow 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).
 
Em nome da IPANDETEC e do IGF do Panamá, queremos aproveitar essa oportunidade para convidar
cordialmente qualquer pessoa interessada em participar desse evento aberto e gratuito de dois dias.
Acreditamos que essa será uma excelente introdução à ICANN que, por sua vez, contribuirá para uma
participação mais significativa na ICANN62. Inscreva-se aqui.

Convite especial para participar da ICANN62
Rodrigo de la Parra, vice-presidente de participação de partes
interessadas da ICANN para a América Latina e Caribe, convida
você para ir à Cidade do Panamá participar do próximo Fórum de
Políticas ICANN62, que será realizado de 25 a 28 de junho. O
foco da ICANN62 será fortalecer o trabalho de políticas na
ICANN. Rodrigo espera encontrá-los lá!
 
Clique aqui para assistir ao vídeo.
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Prepare-se para a ICANN62
Cidade do Panamá, Panamá, 25 a 28 de junho
de 2018

Recursos para ajudar na preparação para a
ICANN62
Faltam só duas semanas para o ICANN62. É hora
de começar a planejar sua experiência no
encontro. Temos vários recursos para ajudar você
a dar os primeiros passos.
 

Site do ICANN62.
                                            
Programação do ICANN62.                  
Relatório de políticas pré-ICANN62.
                
Documento de informações sobre
políticas da GNSO: Edição ICANN62.

 

Novo aplicativo móvel para encontros da
ICANN
A partir da ICANN62, não é mais necessário baixar
um novo aplicativo móvel para cada encontro.
Agora, oferecemos um só aplicativo móvel
chamado ICANN Meetings (disponível nos app
stores). Faça o download uma vez e depois e só
escolher a cidade do encontro atual e pronto!
 
Esperamos você na Cidade do Panamá!
 

Faça sua inscrição para o Seminário
na Web sobre políticas, que será
realizado no dia 12 de junho
Participe de uma das duas sessões de Seminários
na Web sobre políticas antes da ICANN62,
realizadas pela equipe de suporte à elaboração de
políticas:

Terça-feira, 12 de junho de 2018
10h e 19h UTC (Coordinated Universal Time)

Inscreva-se para o Seminário na Web
da GNSO, no dia 18 de junho
A equipe de suporte ao desenvolvimento da
Organização de Apoio a Nomes Genéricos
(GNSO) vai realizar um seminário na Web sobre
políticas da GNSO antes da ICANN62:
 

Segunda-feira, 18 de junho
21h - 22h30 UTC

Faça sua inscrição aqui.
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Faça sua inscrição aqui até 11 de junho!
 

Você pode enviar suas perguntas com
antecedência pelo formulário de inscrição ou pelo
e-mail policyinfo@icann.org. Para se preparar
para este seminário na Web e para a ICANN62,
baixe e leia o Relatório de Políticas pré-
ICANN62.
 
Para saber mais, consulte a apresentação do
encontro.

O objetivo desse Seminário na Web é preparar os
participantes do ICANN62 para participar de
atividades de elaboração de políticas. Os líderes
dos principais grupos de trabalho de processos de
elaboração de políticas da GNSO apresentarão
visões aprofundadas dos temas, dos assuntos que
estão em discussão e do que esperar para a
ICANN62. Para se preparar para o Seminário na
Web, leia o Documento de informação de
políticas da GNSO: Edição ICANN62.
 
Para saber mais, consulte a apresentação da
reunião.

Notícias e novidades sobre
privacidade/proteção de dados e as normas
gerais de proteção de dados (GDPR)
Em 17 de maio, a Diretoria da ICANN votou de forma unânime
pela adoção da Especificação Temporária para os Dados
de Registro de Domínios Genéricos de Primeiro Nível
(gTLDs). Leia o comunicado da ICANN e a publicação no
blog de Cherine Chalaby, presidente da Diretoria da ICANN, no
blog.
 
Fique em dia com as últimas notícias da organização da ICANN
sobre a proteção e a privacidade dos dados.

ICANN e PTI publicam devoluções de impostos nos Estados Unidos para o
AF17
No dia 15 de maio, a ICANN e a organização de Identificadores Técnicos Públicos (PTI) publicou as
devoluções de impostos nos Estados Unidos (formulário 990) para o ano fiscal terminado em 30 de junho
de 2017. Esta foi a primeira vez que a PTI, criada recentemente, precisou preencher o Formulário 990.
Veja as devoluções de impostos da ICANNe as devoluções de impostos do PTI.

Leia o comunicado.

A Iniciativa de transparência das informações
(ITI): Construindo bases sólidas para melhorar
David Conrad, vice-presidente sênior e CTO da ICANN

A organização da ICANN apresentou melhorias para o recurso
existente para Acrônimos e Termos em https://icann.org.
Essas mudanças fazem parte do compromisso da ITI para que
nossos conteúdos públicos sejam mais fáceis de encontrar.
Algumas dessas melhorias são: 

Pesquisa multilíngue por acrônimo, termo ou caractere Unicode.
Mais de 200 novos acrônimos, definições e termos.

Recurso de compartilhamento por e-mail e redes sociais.
Links para termos relacionados e conteúdos da web relevantes.

Leia a publicação completa.

Os serviços de Adobe Connect da ICANN foram restaurados
Em 1 de junho, começaram a funcionar novamente os serviços colaborativos de Adobe Connect da
ICANN. A decisão foi tomada depois de uma série de pesquisas independentes e conjuntas
da organização da ICANN, a CoSo Cloud LLC (nosso provedor de serviços de Adobe Connect na nuvem )
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Rodrigo de la Parra, vice-
presidente de Participação de
Partes Interessadas da ICANN

para a América Latina e Caribe,
durante uma entrevista na Cidade

do Panamá 

Estande da ICANN no
LACNIC29 

e a Adobe Systems Incorporated para determinar a causa e a posterior resolução do problema de
segurança denunciado.
 
Leia a recente publicação no blog de Ashwin Rangan, vice-presidente sênior de Engenharia e CIO da
ICANN.

ICANN participa da LACNIC 29 e prepara-se para a ICANN62 no Panamá
O LACNIC 29 foi realizado de 30 de abril a 4 de maio na Cidade do
Panamá, no Panamá. O evento foi um sucesso e contou com a
participação de 800 pessoas do mundo todo. A ICANN instalou um
estande onde a equipe regional compartilhou material relevante sobre
nossas atividades globais e regionais. No estande, informamos aos
participantes sobre nosso próximo Fórum de Políticas que será
realizado na Cidade do Panamá, de 25 a 28 de junho, no mesmo
local.

Além disso, Rodrigo de la Parra
concedeu oito entrevistas a agências
de mídia locais (TV, rádio e jornal) para
convidar as pessoas a participarem da
ICANN62.
 
Assista à entrevista para a Eco
TV (somente em espanhol).

Celebrações do Dia da Internet na região
Rodrigo de la Parra, nosso vice-presidente local, falou em duas celebrações pelo Dia da Internet. Ele
visitou El Salvador, convidado por Lito Ibarra, membro da diretoria da ICANN, e o Peru, onde o evento foi
organizado por Maritza Aguero, da LACRALO (Latin American and Caribbean Islands Regional At-Large
Organization, Organização Regional At-Large da América Latina e Caribe). Clique nos links a seguir para
saber mais sobre esses eventos (somente em espanhol).
 
Día de Internet 2018 - El Salvador | Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de
la Información - Perú

Preparação dos Provedores de Serviços de Internet para a Implementação da
KSK
Tivemos a satisfação de fazer parceria com a NIC.br para compartilhar informações sobre a substituição
da KSK (Key Signing Key, Chave de Assinatura de Chave) de zona raiz nas diferentes edições do IX
(PTT) Fórum Regional. O fórum é o principal ponto de encontro para Operadores de Sistemas Autônomos
conectados a vários PTTs (Pontos de Troca de Tráfego) instalados pela NIC.br em todo o Brasil. Durante
o primeiro encontro do ano, realizado em 17 de maio em São Paulo, tivemos excelentes discussões,
testes práticos organizados e fizemos muitos novos amigos. Agradecemos à NIC.br por essa
oportunidade. Confira a agenda dos próximos eventos.
Caso sua organização opere servidores recursivos de DNS ou seu ISP (Internet Service Provider,
Provedor de Serviços da Internet) ofereça DNSSEC (Extensões de Segurança do DNS), assegure-se de
que estejam preparados para a substituição da KSK. Sua equipe regional de participação está aqui para
ajudar! Para mais informações e orientações adicionais, envie um e-mail para daniel.fink@icann.org.

ICANN no 14º Fórum de Governança da Internet do Caribe (CIGF)
O CIGF é um fórum regional de múltiplas partes interessadas iniciado em 2005 pela CTU (Caribbean
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Telecommunications Union, União de Telecomunicações do Caribe) e a CARICOM (Secretaria da
Comunidade do Caribe) na coordenação de uma abordagem regional à governança da Internet. Albert
Daniels, gerente sênior do departamento de Participação Global de Partes Interessadas da ICANN,
participou da 14ª edição, realizada no Suriname, de 21 a 23 de maio. Albert concentrou-se na explicação
do modelo de múltiplas partes interessadas da ICANN para a elaboração de políticas.

Atualização do Conselho da GNSO

O Conselho da GNSO aprovou a indicação de Brian
Beckham como novo copresidente para a revisão de
todos os Mecanismos de Proteção de Direitos em todos os Grupos de Trabalho do processo de
elaboração de políticas de gTLDs
O Conselho da GNSO adotou o regulamento revisado do Comitê Permanente de Seleção da
GNSO, marcando seu estabelecimento permanente na GNSO (Generic Names Supporting
Organisation, Organização de Apoio a Nomes Genéricos). Susan Kawaguchi e Maxim Alzoba
foram confirmados como presidente e vice-presidente, respectivamente.

Atualizações do GAC
A presidência do GAC (Governmental Advisory Committee, Comitê
Consultivo para Assuntos Governamentais) recebeu o país do
Equador como membro do comitê. Agora o GAC compreende 177

países e territórios membros e 36 organizações observadoras.
Recentemente, o GAC realizou reuniões e trocou correspondência com a Diretoria da ICANN sobre
muitos tópicos pertinentes, abrangendo:

Implementação do GDPR (General Data Protection Regulation, Regulamento de Proteção de
Dados Gerais) promulgado pela União Europeia.
Consideração da ICANN do novo Domínio Genérico de Topo .persiangulf.
Esclarecimento de proteções de nomes e acrônimos de organizações intergovernamentais no
segundo nível.

No ICANN62, o GAC

Concluirá o piloto de seu workshop de capacitação de um ano com um workshop de um dia inteiro
no dia 24 de junho, domingo. Para mais informações, entre em contato com gac-
staff@icann.org.
Concentrar tempo de sessão considerável a questões de implementação do GDPR - com reuniões
internas e exploração de questões com a Diretoria da ICANN e o Conselho da GNSO.
Finalizar os preparativos para o Encontro Governamental de Alto Nível, agendado para o dia 22 de
outubro de 2018 durante a ICANN63.

Consulte a agenda do GAC ICANN62.

Grupo Diretor de Aceitação Universal (UASG)
anuncia primeiros embaixadores
Em abril, o UASG (Universal Acceptance Steering Group,
Grupo Diretor de Aceitação Universal) indicou sete líderes do
setor como embaixadores da UA (Universal Acceptance,
Aceitação Universal). Esses embaixadores ajudarão a criar
conscientização sobre a Aceitação Universal e a
Internacionalização de Endereços de E-mail entre os
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desenvolvedores de software, arquitetos de sistema e
executivos sênior de TI. 

Conheça os embaixadores.

Publicada a versão proposta final das
Orientações para Implementação de Nomes de
Domínio Internacionalizados (IDN)
Em 10 de maio, a Organização ICANN publicou a versão
proposta final das Orientações para Implementação de Nomes
de Domínio Internacionalizados Versão 4. O documento fornece
orientações sobre políticas e práticas de registro de IDNs
(Internationalized Domain Names, Nomes de Domínio
Internacionalizados) elaboradas para minimizar o risco de
cybersquatting e confusão do consumidor. No momento, essa
versão está aguardando a ratificação da Diretoria da ICANN.

A ICANN anuncia DENIC eG como novo agente designado da ICANN para apoiar
os Serviços de Custódia de Dados de Registradores
Em 15 de maio, a Organização ICANN fez um acordo com o DENIC eG, o operador sem fins lucrativos
do domínio de topo com código de país .de sediado na Alemanha, como agente designado da ICANN
para apoiar os serviços de RDE (Registrar Data Escrow, Custódia de Dados de Registrador) em seu
nome. O programa RDE tem a intenção de proteger os registrantes em caso de falha do registrador ou
encerramento de um Contrato de Credenciamento de Registradores.
 
Leia o comunicado completo.

Chamadas para participação da comunidade nas
revisões da ICANN

Comentário sobre opções em curto prazo para ajustar o
cronograma para revisões específicas
Esse Processo de Comentários Públicos solicita feedback sobre se o cronograma de duas Revisões
Específicas deve ser ajustado para aliviar dificuldades existentes em recursos de voluntários e da ICANN
e como isso poderia ser realizado. Data de encerramento: 6 de julho de 2018 às 23h59 UTC
 
Comentário sobre opções em longo prazo para ajustar os cronogramas de revisões
O cronograma de Revisões Organizacionais e Específicas mantido pelo Estatuto resultou em várias
revisões ocorrendo ao mesmo tempo. Esse Processo de Comentários Públicos solicita feedback
sobre as opções propostas para fornecer um agendamento mais razoável para as revisões da ICANN.
Data de encerramento: 20 de julho de 2018 às 23h59 UTC.
 
Atualização semianual de implementação da GNSO2 
Acompanhar o andamento da implementação das recomendações da segunda revisão da GNSO2
(Generic Names Supporting Organisation, Organização de Apoio a Nomes Genéricos).  
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Paulo Milliet Roque (Brasil)

Paulo Milliet Roque é vice-presidente da ABES (Associação Brasileira
de Empresas de Software), com sólida experiência em negociação
internacional com empresas de tecnologia. Ele é responsável por
contratos com mais de 10 empresas em diversos países (EUA, Reino
Unido, Irlanda. França, Taipé Chinês, China e outros). Um
empreendedor, ele foi parceiro fundador de diversas empresas,
inclusive da BraSoft e da Brasoftware.
 
Na ICANN, ele está envolvido no grupo constituinte corporativo. Roque
e sua associação ABES são pioneiros nas iniciativas de Aceitação
Universal no Brasil. Leia um artigo que escrevemos sobre esse tópico
com Don Hollander logo após a ICANN61, disponível aqui em

português.

13 a 14 de junho  CarPIF 2018 Cidade de Belize, Belize

22 de Junho LAC-i-Roadshow do México e da
América Central 

Cidade do Panamá, Panamá

21 a 23 de junho   Assembleia Geral e Workshop sobre
políticas do LACTLD

Cidade do Panamá, Panamá

25-28 de junho  ICANN62 Cidade do Panamá, Panamá

29 de junho IX Fórum Regional de Belo Horizonte Belo Horizonte, Brasil

9 a 13 de julho CTU Caribbean ICT Roadshow Georgetown, Guiana

16 a 20 de julho   31º Encontro do PCC.II Cidade do México, México
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