Diálogo aberto e novas oportunidades para a
LACRALO
Um grupo de membros da LACRALO (Latin American and
Caribbean Islands Regional At-Large Organization, Organização
Regional At-Large da América Latina e Caribe) reuniram-se
presencialmente em Los Angeles de 30 de janeiro a 1 de
fevereiro para resolver os desafios enfrentados pela organização
regional. As decisões tomadas nesse encontro foram
significativas e orientarão as prioridades dos membros regionais
da LACRALO ao longo de 2017.
O encontro consistiu em dois dias e meio de sessões
intermediadas por dois consultores independentes do Consensus
Building Institute. A equipe de At-Large e a equipe de
Participação Global de Partes Interessadas da LAC (Latin America and Caribbean, América Latina e
Caribe) da ICANN participaram das discussões. O encontro incluiu uma visita de Göran Marby,
presidente e CEO da ICANN, da sede da ICANN em Los Angeles.
Silvia Vivanco, Gerente de assuntos
regionais de At-Large na ICANN

Após um diálogo dinâmico, sincero e aberto, os participantes da LACRALO se alinharam em três tópicos:
A missão da LACRALO e seus princípios norteadores
Maneiras para participar e contribuir para o desenvolvimento de políticas da ICANN
Meios para fortalecer a governança da LACRALO para garantir a transparência e a previsibilidade,
além de um procedimento para resolver disputas
O trabalho de verdade começa agora. Os participantes do encontro começaram a levar essas ideias para
seus membros regionais. Com o apoio da equipe do At-Large, a LACRALO está começando a tomar as
ações apropriadas para promover a implementação. Durante 2017, você verá grupos de trabalho ad hoc,
teleconferências e outras atividades dedicadas a transformar essas ideias em ação.
Para mais informações sobre a LACRALO e a comunidade At-Large, acesse o site do At-Large.

Não se esqueça: hoje é a sessão aberta de políticas da pré-ICANN58!
Segunda-feira 6 de março de 2017
10:00 h UTC e 19:00 h UTC
Para preparar os membros da comunidade para o próximo fórum da Comunidade em Copenhague, a
equipe de apoio para elaboração de políticas terá uma sessão aberta de políticas pré-ICANN58 em 6 de
marco. Especialistas no assuntos fornecerão brevemente as novidades sobre o trabalho de elaboração de
políticas e de recomendações das Organizações de Apoio e dos Comitês Consultivos. O formato interativo

novo também terá um espaço para perguntas e respostas e oferecerá uma visão geral do que podemos
esperar da ICANN58.
Como costumamos fazer, teremos duas sessões de 60 minutos para maior conveniência dos participantes
de diferentes regiões e fusos horários. Planejamos publicar antecipadamente todos os documentos e
materiais pertinentes para dar aos membros da comunidade tempo suficiente para revisar todos os
materiais antes das sessões abertas.
Leia o comunicado completo e registre-se já!

Leia o relatório de políticas pré-ICANN58 e o resumo de políticas da GNSO
Dois relatórios já estão disponíveis para ajudar você a se preparar para a ICANN58.

Relatório de políticas Pré-ICANN58. As
Organizações de Apoio e Comitês Consultivos
mantêm você atualizado sobre o que esperar para
a ICANN58. O relatório inclui informações como o
que esperar com relação ao trabalho de elaboração
de políticas e conselhos, informações históricas e
resumos de problemas, bem como detalhes
da sessão.

Resumo de políticas da GNSO para o
ICANN58. O relatório descreve os trabalhos de
políticas pertinentes da GNSO (Generic Names
Supporting Organization, Organização de Apoio a
Nomes Genéricos), os tópicos que serão
discutidos, processos de elaboração de políticas,
grupos de trabalho e equipes de revisão de
implementação. Você também encontrará
informações sobre todas as sessões da GNSO.

Contagem regressiva para a ICANN58 - Preparese!
Em apenas cinco dias, o ICANN58 terá início em Copenhague,
na Dinamarca. O encontro será realizado de 11 a 16 de março.
Criamos um conjunto de ferramentas que manterão você
informado antes e durante o encontro.
Participantes remotos e presenciais
App móvel da ICANN58. Gerencie sua experiência no
encontro: acesse o cronograma do encontro, conheça
outras participantes, veja o mapa do local, encontre
informações sobre Copenhague, entre outros detalhes. Faça o download do app móvel da
ICANN58, disponível em lojas de apps.
Cronograma do encontro ICANN58. Saiba tudo sobre as sessões na ICANN58. O cronograma
do encontro lista todas as sessões, com descrições, datas, horários e locais, além de informações
sobre como você pode participar remotamente.
Participantes presenciais
Guia do ICANN58. Use este guia útil e abrangente que contém um mapa de Bella Centre,
informações de saúde e segurança, listas de sessões importantes e de grande interesse,
cronograma de eventos sociais, entre outras.
Horários de transporte. Planeje sua locomoção diária entre seu hotel e o Bella Centre.
Passe de transporte de Copenhague. Aproveite o transporte público de excelente qualidade de
Copenhague. Todos os participantes do ICANN58 podem obter uma tarifa reduzida para o Passe de
Transporte de Copenhague, que abrange todas as formas de transporte público durante a realização
do encontro. O passe é válido para o metrô, ônibus e trem, incluindo a locomoção de ida e volta do

aeroporto.

Participe remotamente do ICANN58
Nem todo podem ir até Copenhague para comparecer na
ICANN58, mas a ICANN se esforça para criar uma experiência
semelhante para todos. Oferecemos a participação remota com
áudio e vídeo com transmissão ao vivo para todas as sessões.
Para algumas sessões maiores, também oferecemos serviços
de interpretação e transcrição. Todas as sessões públicas são
gravadas, transcritas, traduzidas e arquivadas na Agenda da
Reunião no site de Reuniões da ICANN.
A ICANN escolheu o Adobe Connect (AC) como nossa ferramenta para a participação remota. Durante as
sessões, os membros da equipe da ICANN supervisionam os serviços técnicos do AC. As salas de batepapo do AC oferecem um meio para os participantes remotos interajam com outros participantes, façam
perguntas em tempo real e alertem a equipe sobre problemas técnicos.
Como você pode participar? Na Agenda da Reunião ICANN58, na página de todas as sessões, você
encontrará um link para a "sala virtual" do AC - ela tem o mesmo nome que a sala do local. Clique nesse
link para entrar na sala do AC. Se precisar de suporte técnico ou operacional em uma sala do AC, entre
em contato com o participante chamado "RP", visível no pod de Participantes.
Encontramos você on-line no ICANN58!

Novidades no Departamento de Responsabilidade Pública e Desenvolvimento
da ICANN
Recentemente, a organização da ICANN começou a analisar o feedback das partes interessadas sobre
como melhorar os programas e as ferramentas existentes para dar um suporte melhor para o trabalho da
comunidade da ICANN.Um tema recorrente é a necessidade de esclarecer a função e o escopo do DPRD
(Development and Public Responsibility Department, Departamento de Responsabilidade Pública e
Desenvolvimento). Também precisamos definir a etiqueta "desenvolvimento" (development), que
geralmente é confundida com envolvimento em questões políticas, sociais e econômicas. Para tratar
desse feedback e para refletir melhor a natureza do nosso trabalho, a partir de 1 de julho de 2017, o nome
do departamento será alterado para "Public Responsibility Support" ("Apoio à Responsabilidade Pública").
Há uma demanda cada vez maior de todas regiões da ICANN por oportunidades de capacitação.
Estamos nas fases de planejamento de ampliar o ICANN Learn para funcionar como um espaço para a
capacitação e compartilhamento de conhecimentos para os grupos de partes interessadas. Os recursos
de idiomas serão expandidos a fim de incluir idiomas que não fazem parte da lista de idiomas oficiais da
ONU. Estamos gratos à comunidade por esse tipo de feedback e orientação.
Nossos programas para encontros (o Programa Fellowship, o Dia dos Iniciantes e o NextGen@ICANN)
continuam sendo importantes para o fortalecimento da ampla participação, conhecimento e diversidade na
ICANN. Com a aproximação do ICANN58, esperamos continuar trabalhando em parceria com a
comunidade para melhorar a qualidade das ferramentas e do apoio necessário para realizar a missão da
ICANN.

Perdeu a teleconferência trimestral de partes interessadas?
No dia 15 de fevereiro de 2017, a ICANN realizou sua teleconferência trimestral de partes interessadas
para o segundo trimestre do ano fiscal de 2017. Se você não conseguiu participar em tempo real, é
possível acessar a apresentação, transcrições e gravações. Os materiais apresentação e gravação
do Adobe Connect estão publicados em inglês. As transcrições e as gravações de áudio estão disponíveis
em árabe, chinês, inglês, francês, português, russo e espanhol.

CEI LAC: novos cursos e nova brochura!
O CEI LAC* comunicou novos cursos para fevereiro, março e
abril de 2017 sobre comércio eletrônico, marketing digital,
assinaturas eletrônicas, procedimentos eletrônicos, segurança
da Internet, serviços em Nuvem, dados abertos e portais da
web. Saiba mais.
O centro também publicou sua primeira brochura, disponível
em espanhol, português e inglês. Faça o download da
brochura para saber mais sobre o centro e suas atividades.
*O CEI LAC é o Centro de Empreendedorismo e Internet da
América Latina e Caribe, localizado em Assunção, no Paraguai.
Saiba mais sobre o CEI LAC.

Equipe de Segurança, Estabilidade e Resiliência visita
a Colômbia

Carlos Alvarez, gerente sênior,
Participação de Segurança na
ICANN

A equipe de SSR (Security, Stability and Resiliency; Segurança,
Estabilidade e Resiliência) continua muito ativa na região da LAC. Em
fevereiro, Carlos Alvarez visitou Bogotá, na Colômbia. Lá, ele e
Gonzalo Romero, da .CO Internet S.A.S., realizou um treinamento sobre
segurança cibernética. Participaram do treinamento a
Superintendencia de Industria y Comercio (o departamento colombiano
equivalente à Comissão Federal do Comércio nos EUA) e
investigadores da Procuradoria Geral da Colômbia. O treinamento foi
complementado por apresentações da Sociedade da Internet, Microsoft
Digital Crimes Unit e Intel 471.

Alvarez também se reuniu com a representante colombiana do GAC (Governmental Advisory Committee,
Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais), Jaifa Mezher, e a equipe dela nos escritórios do
Ministério de TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) em Bogotá. Ele também fez uma
apresentação para alunos na Universidad de los Andes e participou de reuniões informais com
representantes da comunidade de segurança pública.
A equipe de SSR continuará participando de eventos na região, atuando como facilitadores de operações e
fornecendo oportunidades de capacitação.

"Apaixonando-se pela Internet"
Foi muito apropriado este evento, chamado Enamórate de Internet, em
espanhol, ter sido realizado no dia de São Valentino, em 14 de fevereiro.
A Divisão de Porto Rico da ISOC (Internet Society, Sociedade da Internet)
organizou o evento na Universidade Interamericana de Porto Rico,
Campus Metropolitano, em San Juan. Rodrigo de la Parra, vicepresidente de Participação de Partes Interessadas da ICANN para a
América Latina e Caribe, fez uma apresentação remota, falando sobre o
que a ICANN faz. Nancy Quiros, gerente de desenvolvimento da divisão
da Sociedade da Internet, também fez uma apresentação remota e falou
sobre o Fórum de Governança da Internet e da ISOC. O evento também contou com um painel de
participantes que debateu sobre problemas relacionados a serviços governamentais on-line em Porto Rico.

O LACNIC homenageia as conquistas da vida de líderes regionais da Internet
O LACNIC (LAC Network Information Centre, Centro de

Informações de Redes da América Latina e Caribe) comunicou a
abertura de um período para indicar candidatos para o Prêmio de
Conquistas da Vida de 2017 (Premio Trayectoria). Esse prêmio
reconhece as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento
permanente da Internet e da Sociedade da Informação na região
da LAC.
A convocação de indicações ficará aberta de segunda-feira, 13 de fevereiro, a sexta-feira, 10 de março de
2017. Não serão aceitas inscrições após o prazo.
Os membros da banca de juízes do Prêmio de Conquistas da Vida de 2017 serão: Carolina Aguerre, Ida
Holz, Rafael Ibarra, Jesús Martinez, Ben Petrazzini, Serby Wilson e Rodrigo de la Parra da ICANN.
Saiba mais sobre o prêmio e acesse o formulário de indicação on-line.

Saiba como a ICANN ampliou a participação no
Caribe
em 2016
Leia a nossa postagem recente no blog para ver uma compilação
das atividades da equipe da LAC da ICANN para promover o DNS
(Domain Name System, Sistema de Nomes de Domínio) na região do
Caribe no último ano. Você verá um resumo dos destaques no ano.

Porto Príncipe, Haiti

Equipe regional da LAC da ICANN realiza retiro anual
em Montevidéu
Durante a semana de 13 a 17 de fevereiro, a equipe regional da ICANN
se reuniu em Montevidéu, no Uruguai, para seu retiro anual. Debatemos
sobre como trabalhar com a comunidade da LAC em 2017 para
implementar novos projetos e desenvolver novos produtos e atividades.
Essas iniciativas fazem parte da nossa meta de fortalecimento da
participação da comunidade da LAC nos processos globais e regionais
da ICANN.
Casa de Internet, Montevideo,
Uruguai

Workshop da Revisão At-Large planejado para antes do prazo dos comentários
públicos
Um workshop público sobre a revisão At-Large será realizado na ICANN58 na quarta-feira, 15 de março,
das 15h15 às 16h45, horário local. Ele tratará dos tópicos abordados em um seminário na web realizado
em 27 de fevereiro. O workshop também será uma oportunidade para uma discussão de toda a
comunidade sobre as descobertas e as recomendações propostas, com o objetivo de elaborar
recomendações finais úteis e implementáveis.
A ITEMS International, a examinadora independente, tem feito uma revisão organizacional da comunidade
At-Large. Seu relatório preliminar propõe 16 recomendações que a ITEMS acredita que ajudarão a
melhorar a estrutura e a eficiência da comunidade At-Large, encontros regionais e globais, sistema de
financiamentos e equipe de apoio.

O relatório preliminar está disponível para comentário público por mais três semanas. Envie seu
feedback até 24 de março!

O CCWG-UCTN publica documento provisório para comentário público
O Grupo de Trabalho Entre Comunidades sobre o Uso de Nomes de Territórios e Países como TLDs
(CCWG-UCTN - Cross-Community Working Group on the Use of Country and Territory Names) decidiu
que os códigos com dois caracteres (em ASCII) devem permanecer reservados para ccTLDs (country
code Top-Level Domains, Domínios de Topo com Código de País), o que está de acordo com o padrão ISO
3166 Depois de analisar o feedback da comunidade sobre os códigos com três caracteres, o CCWGUCTN debateu sobre uma proposta durante e após a reunião ICANN55. O CCWG-UCTN também realizou
uma ampla sessão entre comunidades na ICANN56. Desde o ICANN57, o CCWG-UCTN tem elaborado
um relatório provisório para comentário público, incluindo suas opiniões consensuais, problemas
enfrentados e sua convicção de que uma estrutura harmonizada para o uso de nomes de países, territórios
e outros nomes geográficos não é viável. Essa foi a primeira tarefa do CCWG-UCTN, conforme descrito em
sua carta orgânica. O procedimento de comentário público permanecerá aberto até 21 de abril de
2017.

A Diretoria da ICANN aceita o plano de implementação da revisão da
Em 3 de fevereiro, a Diretoria da ICANN aceitou o plano de implementação da revisão da GNSO para
as 34 recomendações do relatório final da revisão da GNSO. Em particular, a Diretoria da ICANN
apoia a abordagem de priorização em três fases disposta no plano de implementação e indicou que
gostaria de ver mais detalhes sobre a implementação para as fases 2 e 3 com relação às recomendações
de alta, média e baixa prioridade. A Diretoria da ICANN orientou a equipe de trabalho da revisão da GNSO
a fornecer atualizações, detalhando o progresso e capacidade de mensuração, para a sua OEC
(Organizational Effectiveness Committee, Comitê de Eficiência Organizacional) a cada seis meses.
Quaisquer implicações orçamentárias relacionadas à implementação das recomendações da revisão da
GNSO farão parte do processo orçamentário anual da Diretoria da ICANN. Leia mais.

Disponível para comentários: relatório preliminar
sobre concorrência, confiança e escolha do
consumidor
A ICANN publicou um relatório preliminar de descobertas e
recomendações iniciais da equipe de revisão sobre
Concorrência, Confiança e Escolha do Consumidor. O relatório
examina até que ponto a introdução de novos gTLDs (generic
Top-Level Domains, Domínios Genéricos de Topo) promoveu a
concorrência, a confiança e a escolha do consumidor no sistema
de nomes de domínio. Ele também avalia a eficiência das
proteções implementadas pela ICANN para mitigar problemas
relacionados à introdução de novos gTLDs. Leia o relatório
preliminar ou envie um comentário. Além disso, você pode participar da sessão interativa com a
Equipe de Revisão de CCT no ICANN58, em que a equipe debaterá sobre suas conclusões.

Aceitação Universal: novos recursos disponíveis
O UASG (Universal Acceptance Steering Group, Grupo de
Gestão da Aceitação Universal) fez um progresso significativo no
ano passado em direção à meta de ajudar os desenvolvedores
de software e os proprietários de sites a compreender como
atualizar seus sistemas para acompanhar a evolução do sistema

de nomes de domínio. O grupo lançou um site dedicado que
inclui uma coleção abrangente de recursos educativos, como
guias rápidos para desenvolvedores (disponíveis em vários
idiomas) sobre a Aceitação Universal, em geral, e a
Internacionalização de Endereços de E-mail, em particular. Os
guias incluem termos chave e etapas recomendadas para se
preparar para a Aceitação Universal. O site também contém
estudos de casos que destacam como as organizações estão
aumentando o conhecimento sobre a Aceitação Universal e
garantindo que seus sistemas possam ser acessados por todos.
Visite www.uasg.tech para saber mais.

Votação aberta: aditamento global ao Contrato
Básico de Registro de Novos gTLDs
Os operadores de registro pertinentes agora poderão votar sobre
o Aditamento Global ao Contrato de Registro de Novos gTLDs
básico. A votação está aberta até 10 de abril de 2017 às
23h59 UTC (Coordinated Universal Time).
O aditamento proposto é o resultado de discussões entre a
ICANN e um grupo de trabalho estabelecido pelo Grupo de
Partes Interessadas de Registros. Se os operadores de registro pertinentes aprovarem o aditamento
proposto, ele será enviado à Diretoria da ICANN para aprovação. Se a Diretoria aprovar o aditamento, ele
entrará em vigor 60 dias após a ICANN notificar os operadores de registro sobre a aprovação da Diretoria.
Se os operadores de registro pertinentes não aprovarem o aditamento proposto, o atual Contrato de Registro
permanecerá em plena força e vigor.
Visite a página da web do Aditamento Global para acessar recursos como um resumo de alterações
propostas, gravações de seminários na web e respostas para perguntas frequentes.

Já disponível: relatório revisado da Revisão
independente do Centro de Informação de Marcas
Uma revisão independente do Centro de Informações de Marcas foi
realizada pelo Analysis Group, uma firma de consultoria terceirizada,
como parte das revisões do Programa de Novos gTLDs. A firma
examinou se os domínios relacionados (mas que não correspondem
exatamente) a marcas devem ser considerados para serem usados
nos períodos Experimental e de Reinvindicações de um ciclo de vida
de novos gTLDs. A revisão também explora se aumentar o número de
dias do serviço de Reclamações seria útil. O relatório revisado deverá
ajudar a informar discussões e o desenvolvimento de políticas no que diz respeito aos Mecanismos de
Proteção de Direitos no Programa de Novos gTLDs.
Leia o relatório.

Requisitos para serviços de diretório de dados
de registro do WHOIS Detalhado (Thick WHOIS)
serão implementados
Em 1 de fevereiro de 2017, a ICANN comunicou que as partes
contratadas de gTLDs deverão atualizar seus serviços de
diretório de dados de registro para estarem em conformidade
com:
Política de Transição de WHOIS Thick para .COM, .NET
e .JOBS
Política de Exibição e Rotulagem Consistentes dos
Serviços do Diretório de Dados de Inscrição de Registros
As políticas exigem que todos os registros de gTLDs sejam "Thick" (detalhados) com uma rotulagem e
exibição uniformes da saída de WHOIS. Saiba mais.

Participe das Revisões da ICANN
As revisões da ICANN são ferramentas importantes que avaliam a integridade da ICANN e suas
Organizações de Apoio e Comitês Consultivos. As revisões indicam a qualidade das suas operações, se
elas são eficazes para cumprir seu propósito e como elas prestam contas para a comunidade de partes
interessadas. Se você tiver interesse, estas são algumas maneiras para saber mais e participar.
Conheça os membros da Equipe de Revisão de Segurança, Estabilidade e Resiliência do DNS
(Domain Name System, Sistema de Nomes de Domínio) (Equipe de Revisão de SSR2).
Compartilhe suas opiniões sobre o escopo desta revisão na sessão aberta no ICANN58.
Inscreva-se para ser considerado para participar da equipe que realizará a Terceira Revisão
de Prestação de Contas e Transparência da ICANN (ATRT3). Prazo: sexta-feira, 21 de abril de
2017 às 23h59 UTC (Hora Universal Coordenada).
Saiba mais sobre o trabalho da Revisão de RDS (Serviços de Diretório de Registro) (antigo
WHOIS). Compartilhe suas opiniões sobre a eficiência dos aprimoramentos recentes no WHOIS na
sessão pública no ICANN58.

Um novo gTLD e um ccTLD foram delegados em fevereiro de 2017
Veja a lista completa aqui.

O Dr. Alejandro Pisanty é professor na Faculdade de Química
da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM). Na
UNAM ele já atuou como secretário do Conselho Consultivo de
Informática, coordenador da Educação a Distância Aberta da
Universidade e diretor geral dos Serviços Acadêmicos de
Informática. Pisanty é o atual presidente da Divisão da
Sociedade da Internet no México.

Alex Pisanty recebe o prêmio de
reconhecimento pela carreira de Oscar
Robles, CEO do LACNIC, durante o

Internacionalmente, Pisanty atuou na Diretoria da ICANN e na
Diretoria da Sociedade da Internet. Ele foi membro do Grupo de
Trabalho sobre Governança da Internet na ONU e do Grupo
Consultivo sobre o Fórum de Governança da Internet da ONU.
Além do seu trabalho acadêmico e internacional, ele tem
trabalhado com consultoria da Internet, educação a distância e
tecnologia da informação. Pisanty é muito comunicativo nas

LACIGF9 em San José, Costa Rica.

redes sociais - ele ajudou a coordenar a campanha de defesa
#InternetNecesario (a Internet é uma necessidade) em 2009.

Com relação ao uso da tecnologia da informação na educação, o Dr. Pisanty participou em tomadas de
decisões, pesquisas, implementações de projetos e gerenciamento institucional durante a maior parte da
sua carreira profissional. Ele publicou muitos artigos em revistas especializadas sobre tópicos
relacionados à tecnologia da informação e educação. Pisanty recebeu um prêmio da OEA (Organização
dos Estados Americanos) por suas realizações. Em julho de 2016, ele recebeu o Premio Trayectoria do
LACNIC (Prêmio de Conquistas Importantes) por sua contribuição para o desenvolvimento da Internet na
região da LAC. Em dezembro de 2016, ele foi reconhecido pela AMIPCI (Associação da Internet do
México).

Espanhol
Superindustria recibe capacitación sobre herramientas para investigar casos de abuso y
actividades delictivas en Internet
Inician capacitaciones gratuitas para emprendimientos digitales

11 a 16 de março

ICANN58

Copenhague, Dinamarca

16 a 17 de março

iBusiness 2017 - Redetelesul

Foz do Iguaçu, Brasil

20 a 24 de março

Simpósio e Semana de TIC da CTU

Antígua e Barbuda

22 de março

LAC-i-Roadshow México/América
Central

Cidade da Guatemala,
Guatemala

24 de março

68º Encontro de TIC do COTED, logo
após o Simpósio e Semana de TIC da
CTU

Antígua e Barbuda

3 a 7 de abril

South School on Internet Governance
2017

Rio de Janeiro, Brasil

