Prezados amigos,
Iniciamos um ano cheio de desafios, que exige, cada vez mais,
o nosso compromisso e participação. Temos a sorte de sermos
uma região ativa, com muitas oportunidades para participar. A
LACTLD tem a satisfação de fazer parte do conselho do Plano
Estratégico da ICANN para a América Latina e o Caribe.

Miguel Ignacio Estrada, gerente geral
da Associação de Domínios de Topo
da América Latina e Caribe (LACTLD)

Na comunidade de domínios de topo com código de país
(ccTLD) temos uma agenda muito ativa. Teremos duas reuniões
da ICANN na nossa região, ambas as duas em países com
membros da nossa organização. Aproveitamos essa situação e
decidimos acompanhá-los com dois dos nossos três workshops.
Um dos nossos objetivos é fortalecer e facilitar a participação
dos nossos ccTLDs, particularmente nos processos da
Organização de Apoio para Nomes com Códigos de País

(ccNSO).
Vamos ter o nosso Workshop Comercial paralelamente à reunião da ICANN de Porto Rico. Também
teremos nosso Workshop sobre Políticas e Assuntos Jurídicos durante a reunião em Panamá. E, além
disso, teremos nosso Workshop Técnico em setembro, juntamente com a reunião do Centro de Informação
sobre Redes para a América Latina e o Caribe (LACNIC).
Para apoiar essas iniciativas, a ICANN ofereceu à nossa organização três bolsas para a reunião em
Panamá. Essas bolsas vão permitir que três dos nossos membros participem como Fellows, fato pelo qual
estamos muito gratos.
Temos vários projetos em andamento ainda este ano, juntamente com a ICANN. O Programa de Bolsistas
(Internship Program) facilita o treinamento para os ccTLDs da nossa região com menos recursos e isso é
graças à ajuda de outros ccTLDs que estão passando por etapas mais avançadas. Outro projeto
importante que vamos continuar apoiando é o Observatório do Sistema de Nomes de Domínio (DNS),
projeto iniciado pela ICANN e o NIC do Chile.
Desde LACTLD lhes desejamos um ano excelente e esperamos encontrá-los participando ativamente das
atividades que nos convocam.
Miguel Ignacio Estrada
Gerente geral de LACTLD

Prepare-se para a ICANN61!
San Juan, Porto Rico, de 10 a 15 de março de 2018
Faltam só cinco dias para a ICANN61. O site do encontro já está disponível em inglês e espanhol, e traz a
programação final, o aplicativo para dispositivos móveis e relatórios pré-ICANN61.
Esperamos você em San Juan!

Site da ICANN61 Inglês | Espanhol

Aplicativo móvel da ICANN (disponível on-line
ou nas app stores)

Relatórios de políticas pré-ICANN61

Relatório da GNSO pré-ICANN61

Saiba sobre Open Data na ICANN
Quarta-feira, 14 de março, de 10h30 a 12h
Participe da sessão entre comunidades na ICANN61: Dados abertos na ICANN: caminhos rumo à
transparência. Os membros da equipe da Iniciativa de Dados Abertos (ODI) e da Iniciativa de
Transparência das Informações (ITI) vão conversar sobre os objetivos desses projetos, tirar dúvidas e pedir
comentários da comunidade. Confira a programação para ver informações atualizadas sobre as salas de
reunião.

A ICANN será uma das anfitriãs do IETF 101 em
Londres
Junto com a Google, a ICANN será anfitriã do encontro deste ano
da Força Tarefa de Engenharia de Internet (IETF), que será
realizado em Londres de 18 a 23 de março. Leia no nosso blog a
nova publicação de Adiel Akplogan, vice-presidente de
participação técnica, que explica a importante função da ICANN
na promoção dos padrões que garantem que a Internet continue
aberta e interoperável.

Escritório regional de Montevidéu realiza primeiro
encontro geral em Santa Lúcia

Equipe da ICANN para América Latina e
Caribe se reúne em Santa Lúcia para o
encontro regional geral

Você sabia que o escritório de Montevidéu é um dos escritórios
regionais da ICANN ? Dez membros da organização da ICANN
fazem parte da equipe desse escritório, trabalhando
presencialmente no Uruguai ou remotamente na Argentina,
Bolívia, Brasil, Costa Rica, México, Nicarágua, Peru e Santa
Lúcia. Eles têm funções variadas - Participação Global de Partes
Interessadas, Suporte à Elaboração de Políticas, Serviços de
Comunicação e Idiomas.
Esse encontro geral foi o primeiro com a participação dessas dez
pessoas (pessoalmente e remotamente). O encontro foi realizado
em Santa Lúcia em 15 e 16 de fevereiro de 2018.

Lançamento do Centro de empreendedorismo
virtual do DNS (Sistema de Nomes de Domínio)
do Caribe (VDECC)
O novo Centro de empreendedorismo virtual do DNS do Caribe
foi lançado em 19 de fevereiro de 2018 em Trinidad e Tobago. O
VDECC é um centro de capacitação para empreendedores
caribenhos no espaço digital. O objetivo do VDECC é servir
como âmbito de conhecimento e troca de informações sobre
oportunidades de negócios digitais no Caribe.
A ICANN é um dos parceiros que possibilitou o VDDEC. Para
saber mais, acesse o site do VDECC.
Albert Daniels, gerente sênior de
participação de partes interessadas para
o Caribe, e Daniel Fink, gerente de
participação de partes interessadas para
o Brasil.

Prêmio de Conquistas da Vida - 2018: Período de indicações aberto até 12 de
março

O Centro de Informação de Redes da América Latina e Caribe (LACNIC) abriu o período de indicação de
candidatos para o Prêmio de Conquistas da Vida de 2018. Esse prêmio reconhece os líderes regionais que
contribuíram de forma contínua para o crescimento de uma Internet aberta, estável e segura para o
desenvolvimento da América Latina e do Caribe.
Abertura de indicações | Termos e condições para as indicações

CEABAD lança novos cursos para 2018
O CEABAD, Centro Regional de Banda Larga, oferece treinamentos para funcionários do governo dos
países da América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá),
República Dominicana e México sobre problemas normativos e de concorrência no setor de banda larga.
Os cursos abordam questões específicas que incentivam o investimento e promovem um nível
sustentável de concorrência. O CEABAD funciona como uma central para o diálogo regional sobre temas
relacionados à Internet de banda larga. As apresentações e discussões incluem experiências mundiais
específicas e lições aprendidas.
Confira os cursos do CEABAD para 2018 (apenas em espanhol).

A primeira teleconferência com os membros do novo Comitê de implementação da estratégia da
LAC 2018 -2020 foi realizada em 2 de fevereiro de 2018. O grupo conversou sobre o plano de
implementação e as próximas etapas para começar a formar os grupos de trabalho. Para saber mais,
clique nos links abaixo.
Adobe Connect (espanhol) | Áudio (inglês) | Áudio (português)

Convocação de especialistas - Estudo sobre a
aplicação das regras de geração de rótulos para a
zona raiz
A ICANN está formando um grupo técnico para estudar como
aplicar as regras de geração de rótulos para a zona raiz (RZLGR) para os domínios de topo com código de país (ccTLDs) e
domínios genéricos de topo (gTLDs) com nomes de domínio
internacionalizados (IDN). O grupo de estudo estará composto
por especialistas de assuntos técnicos de vários grupos,
organizações e comitês. Consulte o comunicado para saber
mais.

Grupo Diretor de Aceitação Universal (UASG Universal Acceptance Steering Group) - A
Microsoft anuncia mais apoio
A Aceitação Universal (UA - Universal Acceptance) é um
requisito básico para a existência de uma Internet genuinamente
multilíngue. A Internacionalização de Endereços de e-mail (EAI Email Address Internationalization), que permite que nos
endereços de e-mail sejam usadas escritas locais, é uma parte
importante deste processo e um componente essencial do

trabalho do UASG. O UASG criou recursos, incluindo o Guia
Rápido para o EAI, para ajudar as companhias a gerir as
iniciativas da EAI. Recentemente, a Microsoft, companhia
membro do UASG, avançou mais um pouco com a EAI quando
anunciou que apoiava a inclusão de endereços de e-mail em 15
idiomas da Índia em todos seus aplicativos e serviços de e-mail,
incluindo o Office 365, o Outlook 2016, Outlook.com, o Exchange
Online e a Exchange Online Protection (EOP).

Decisão do Conselho da GNSO destaca o
compromisso com a comunidade empoderada
Recentemente, o Conselho da GNSO (Organização de Apoio
para Nomes Genéricos) adotou modificações aos Procedimentos
Operacionais da GNSO que adicionam limites mínimos de votos para certas decisões relacionadas à
comunidade empoderada. As mudanças entram em vigor imediatamente, com o objetivo de garantir que a
GNSO possa cumprir suas funções e responsabilidades como participante decisório na comunidade
empoderada. Em uma ação relacionada, o Conselho da GNSO propôs mudanças ao Estatuto da ICANN,
que atualmente estão sendo analisadas pela Diretoria da ICANN. Leia mais...

Destaques do GAC na ICANN61
O GAC (Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais)
começará a ICANN61 com um workshop de capacitação sobre a
resiliência e a recuperação do DNS (Sistema de Nomes de
Domínio) em caso de desastres naturais.
Durante o encontro, o GAC analisará temas como:
Códigos de países/territórios de dois caracteres no segundo nível
Proteções para organizações governamentais internacionais
Painel do Processo de Revisão Independente
Processo de Elaboração de Políticas e Grupos de Trabalho intercomunitários
Regulamento geral de proteção de dados (GDPR)
Procedimentos subseqüentes para novos domínios genéricos de topo
O GAC se reunirá com a Organização de Apoio para Nomes Genéricos, o Comitê Consultivo At-Large, a
Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de País e a Diretoria da ICANN.

Notícias do At-Large
Alterações recomendadas às reuniões da ICANN
O Comitê Consultivo At-Large (ALAC) ratificou uma declaração de recomendação de política para as
Alterações incrementais propostas para a estratégia de reuniões da ICANN, que recomenda:
Fórum da Comunidade: sem alterações
Fórum de Políticas: pelo menos cinco dias de divulgação
Encontro geral anual: seis dias mais um dia adicional para a conclusão das atividades
Revisão At-Large
Os líderes do Grupo de Trabalho de Revisão do At-Large continuam preparando a resposta ao
mapeamento da Revisão At-Large feito pelo Comitê de Eficiência Organizacional da Diretoria da ICANN. As
próximas etapas serão definidas na ICANN61.

A NARALO na ICANN61
A Organização Regional At-Large da América do Norte (NARALO) vai comemorar seu décimo aniversário
na ICANN61 em San Juan, Porto Rico. Logo antes do encontro, a NARALO realizará a primeira North
American School of Internet Governance (NASIG). Saiba mais sobre a NASIG.

Análises: como participar
Saiba sobre as recomendações preliminares da análise
do NomCom na ICANN61.
Una-se ao examinador independente na sessão da CANN61
que abordará as recomendações preliminares da análise do
Comitê de Nomeação (NomCom). Nessa sessão, você terá a oportunidade de conversar diretamente com o
examinador independente.
Faça comentários sobre o relatório de avaliação da análise do RSSAC.
A examinadora independente publicou seu relatório de avaliação do Comitê Consultivo do Sistema de
Servidores Raiz (RSSAC) e convoca vocês a fazer comentários até 23 de março. Conheça os resultados
da examinadora, faça perguntas e dê a sua opinião na sessão da ICANN61.
Veja o status de todas as análises específicas e organizacionais ativas.
Acesse a nossa página de atualização de status de análises.

Mark William Datysgeld é um pesquisador e consultor brasileiro
mestre em relações internacionais com foco em governança da
Internet e os impactos da tecnologia sobre a elaboração de
políticas pública e privada. Na ICANN, ele está afiliado ao grupo
constituinte de negócios, apoiando a participação dos
empreendedores da América Latina.
Ele participou da ICANN53 como membro do programa
NextGen@ICANN, da ICANN55 como Fellow, da ICANN56 como
embaixador do NextGen, da ICANN58 como Fellow pela
segunda vez, da ICANN59 como consultor privado e do
ICANN60 como orientador do programa de Fellowship.
Mark William Datysgeld (Brasil)

Desde que participou do primeiro encontro, Datysgeld apoia o
programa NextGen e contribui para sua missão, criando soluções para aumentar a participação dos
jovens na instituição. Ele também está interessado na função da ICANN como plataforma de educação
global para a governança da Internet.

13 a 15 de março

30 de abril a 4 de maio
30 de abril a 2 de maio

VII Encontro Regular da Assembleia da Buenos Aires, Argentina
CITEL
LACNIC 29
Cyber South School on Internet
Governance (SSIG) 2018

Cidade do Panamá, Panamá
Washington DC, EUA

Español
ICANN61 Puerto Rico | Entrevista televisiva a Rodrigo de la Parra (ICANN) y Pablo Rodriguez
(.PR) - Wapa TV
ICANN anuncia fecha para cambio de clave criptográfica que ayuda a proteger el Sistema de
Nombres de Dominio - Mundo en Línea
ICANN anuncia fecha para cambio de clave criptográfica que ayuda a proteger el DNS - Revista
Gerencia

Inglês
ICANN Spearheading Launch of Virtual DNS Entrepreneurship Center of the Caribbean - Circle
ID
ICANN Spearheads Initiative to Build Internet Economy in the Caribbean - Caribbean 360
New Scheme to Teach Caribbean Business People How to Maximize Web Presence - The Kitts
Nevis Observer

