LACNIC28: reunião em Montevidéu
A Diretoria da ICANN realizou seu terceiro e último workshop
entre o ICANN59 e o ICANN60 em Montevidéu, Uruguai, de 20 a
23 de setembro, coincidindo com a conferência do LACNIC28
(Centro de Informações de Redes da América Latina e Caribe).
O momento certo e a localização permitiram que ambas as
organizações se juntassem e fortalecessem ainda mais a
excelente parceria profissional, tudo isso com o objetivo de
garantir que a América Latina e o Caribe sejam bem
representados no ecossistema de governança da Internet. As
Diretorias da ICANN e do LACNIC realizaram uma reunião
conjunta em que debateram sobre como as duas organizações
Steve Crocker, presidente da Diretoria da podem continuar trabalhando em prol desse objetivo
ICANN, apresenta palestra na reunião
compartilhado.
LACNIC 28.

Steve Crocker, presidente da Diretoria da ICANN, conseguiu escapar do cronograma apertado do workshop
da Diretoria para fazer duas apresentações. A primeira foi realizada no terceiro dia do LACNIC28 e tratou
da importância do IPv6 (Internet Protocol version 6, Protocolo de Internet versão 6) para promover o
crescimento contínuo da Internet. A segunda foi uma breve visão geral da história da ARPANET (a
precursora da Internet), realizada na Faculdade de Engenharia.
Realizar o workshop da Diretoria em Montevidéu também deu à organização ICANN a oportunidade de
conhecer a cultura e a gastronomia uruguaia na companhia dos seus colegas do LACNIC. Um asado
(churrasco uruguaio) foi realizado na Casa de Internet, onde todos aprendemos a preparar as pamplonas,
um prato local.
A ICANN continuará apoiando intensamente os encontros do LACNIC, e esperamos que você tenha
visitado o nosso estande no LACNIC28. Se não teve a oportunidade, esperamos ver você no LACNIC 29 ou
em qualquer encontro futuro do LACNIC - nós estaremos lá!
Este ano também marcou o 15º aniversário do LACNIC. Leia estapostagem de blog de Göran
Marby, ICANN presidente e CEO da ICANN, e de Steve Crocker, presidente presidente da Diretoria da
ICANN, sobre esse marco importante.
Além disso, leia a nota de agradecimento do LACNIC para a Diretoria da ICANN.

Adiamento da substituição da KSK
Em 27 de setembro, a ICANN anunciou que a passagem
planejada da chave criptográfica que ajudará a proteger o
Sistema de Nomes de Domínio será adiada.

A alteração ou "substituição" da KSK (Key Signing Key, Chave
de Assinatura de Chave) estava originalmente programada para
11 de outubro, mas será adiada porque alguns dados obtidos
recentemente mostram que um número significativo de
resolvedores usados por provedores de serviços de Internet e
operadores de rede ainda não está pronto para a substituição da
chave.
Leia o comunicado completo.

Inscreva-se já! Sessão aberta sobre políticas préICANN60, 19 de outubro
Participe da Equipe de Suporte da Elaboração de Políticas da
ICANN em um de dois seminários na Web de Atualização de
Políticas Pré-ICANN60:
Quinta-feira, 19 de outubro de 2017
10h e 19h UTC (Coordinated Universal Time)
Inscreva-se usando este formulário até 17 de outubro!
O formato de cada sessão de 60 minutos será interativo. Envie suas perguntas com antecedência pelo
formulário de inscrição ou por e-mail para policyinfo@icann.org.
Leia o comunicado completo.

Prepare-se para a ICANN60
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos (EAU),
28 de outubro a 3 de novembro de 2017
Ainda há tempo para se inscrever para a ICANN60. Antes de
reservar suas passagens, leia as informações sobre
viagens e visto do ICANN60. Se você precisar obter um visto,
entre em contato com o Consulado dos EAU mais próximo e veja
se ainda há tempo. E lembre-se, você também pode participar
remotamente.
Confira estas ferramentas úteis para a reunião:
Relatório de Políticas Pré-ICANN60 e Relatório da GNSO Pré-ICANN60
Cronograma do encontro ICANN60
Aplicativo móvel do ICANN60 (na AppStore e Google play)
Guia do ICANN60
Contamos com a sua participação em Abu Dhabi!

Nós ouvimos você: feedback sobre os
indicadores de prestação de contas
Em agosto, lançamos os Indicadores de Prestação de
Contas. Essa é uma nova maneira da ICANN mostrar à
comunidade como os nossos objetivos estratégicos estão
progredindo. Esse site dinâmico e interativo permite a você
investigar diferentes dimensões do que fazemos e de quem
somos. Ele também incentiva os usuários a fornecer feedback
sobre o que estamos medindo e como estamos exibindo isso.
Publicamos recentemente o primeiro relatório sobre o
feedback que recebemos e os aprimoramentos que planejamos
fazer em resposta a esse feedback. Mais da metade desse material de feedback foi enviado pela

Diretoria, então, buscamos mais contribuições da comunidade.
Reserve alguns minutos para ler o relatório e analisar os Indicadores de Prestação de Contas. Envie seus
comentários, sugestões e perguntas pelos links de feedback nas páginas da web ou pelo e-mail
accountability-indicators-feedback@icann.org.

Proteção dos dados e privacidade
O GDPR (General Data Protection Regulation, Regulamento de
Proteção de Dados Gerais) da União Europeia afetará a
organização ICANN em pelo menos duas áreas:
Dados pessoais coletados, exibidos e processados pelos
participantes do ecossistema de nomes de domínio,
incluindo registros e registradores, de acordo com os
contratos da ICANN.
Dados pessoais que a ICANN coleta e processa para
serviços internos ou externos.
Leia mais sobre as atividades da ICANN na página de
assuntos relacionados à privacidade/proteção dos dados.

Criando governança de conteúdo e reconstruindo a infraestrutura dos sites
públicos da ICANN
Provavelmente muitos de vocês que usam o www.icann.org já devem saber que nosso conteúdo pode ser
difícil de ser encontrado. Temos lidado com esse problema há muito tempo, e precisamos achar uma
solução permanente para ele. Em 23 de setembro de 2017, na reunião da Diretoria da ICANN em
Montevidéu, Uruguai, a Disputa aprovou a Iniciativa de Transparência das Informações para resolver esse
e outros problemas relacionados à governança do nosso conteúdo. Um dos principais objetivos dessa
Iniciativa é melhorar a capacidade encontrar conteúdo público da ICANN em todos os seis idiomas da
ONU. Esse objetivo está a serviço da Missão e do Estatuto da ICANN, ajudará você e a comunidade a
realizar seu trabalho e nos ajudará a cumprir nossos compromissos com a prestação de contas e a
transparência. Leia o blog de Duncan Burns e David Conrad da ICANN para saber mais.

A ICANN publica os resultados de uma pesquisa
sobre diversidade de gênero e participação
Em 12 de outubro, a ICANN publicou o relatório detalhado com
dados e a análise do estudo recente pensquisa de
participação e diversidade de gênero. Os resultados
mostram as percepções atuais sobre diversidade de gênero na
comunidade, as barreiras potenciais e percebidas para
participar e o apoio da comunidade a iniciativas para melhorar a
diversidade de gênero.
Leia o comunicado completo.

José Clastornik recebe o Prêmio de
Reconhecimento Profissional de 2017
O LACNIC concedeu ao engenheiro uruguaio José Clastornik o

Prêmio de Reconhecimento Profissional de 2017 (Lifetime
Achievement Award) por sua contribuição ao desenvolvimento
da Internet nos países da América Latina e Caribe. Clastornik é o
diretor da AGESIC, a agência digital do governo uruguaio.
O prêmio, cuja cerimônia de entrega foi realizada no LACNIC 28,
que coincidiu com a conferência dos Operadores de Redes da
América Latina e Caribe (LACNOG 2017), reconhece pessoas
que promoveram grandes avanços na comunidade da Internet.
Leia o comunicado do LACNIC.
José Clastornik (diretor da AGESIC) e
Oscar Robles (CEO do LACNIC).
Créditos: foto
do LACNIC.

Parabéns à Guatemala pelo 25º aniversário do .gt!
Daniel Fink, gerente sênior de Participação global de partes interessadas para o Brasil, ICANN
Visitamos a Guatemala para a comemoração do 25º aniversário do domínio .gt. Hospedado na Universidad
del Valle de Guatemala, o ccTLD (country code Top-Level Domain, Domínio de Topo com Código de País)
foi delegado em 14 de agosto de 1992.
A comemoração foi iniciada com um fórum intitulado "Preparando-se para o futuro: IoT e IPv6", em que
foram discutidas as tendências técnicas com um grupo distinto de palestrantes César Díaz (LACNIC), Luis
Eliécer Cadenas (RedClara) e Marco Antonio To (Ragie). A cerimônia seguinte reconheceu os primeiros
registrantes do .gt e contou com representantes de todos os grupos de partes interessadas que vemos na
ICANN. Talvez a parte mais emocionante dessa noite inesquecível tenha sido o reconhecimento do
engenheiro Luis Furlán, o "Pai da Internet" na Guatemala e administrador do .gt, por seus 25 anos de
serviço. A homenagem foi feita pela vice-reitora María Luisa Durando de Boehmor.
Parabéns a todos os membros da equipe do .gt: vida longa e próspera!

A ICANN comemora 30 anos do NIC do Chile
Steve Crocker, presidente da Diretoria da ICANN , foi o palestrante especial no evento que celebrou o NIC
(Network Information Center, Centro de Informação de Redes) do Chile, realizado em 25 de setembro de
2017 e organizado pela Universidade do Chile. Ele encerrou as atividades do dia com uma apresentação
intitulada "Apoiando a Estabilidade e a Inovação".
Rodrigo de la Parra, vice-presidente da ICANN para a América Latina e Caribe, apresentou o Plano
Estratégico da LAC - seus principais projetos e como participar.

Atualização da estratégia da LAC: seminário na Web sobre o Observatório do
DNS (Sistema de Nomes de Domínio) na LAC
Neste seminário, realizado em 1 de setembro de 2017, tivemos o privilégio de ouvir Hugo Salgado do NIC
do Chile falar para a nossa comunidade da LAC sobre a história, os objetivos e as operações do
Observatório do DNS da LAC.
Áudio e vídeo do Adobe Connect (espanhol) | Áudio (inglês) | Áudio (espanhol) | Áudio
(português)

Seminário na Web de capacitação para a comunidade At-Large da LAC
O seminário, realizado em 18 de setembro de 2017, foi direcionado para a LACRALO (Latin American and

Caribbean Islands Regional At-Large Organization, Organização Regional At-Large da América Latina e
Caribe). O palestrante foi Steve Chan da ICANN, diretor de políticas/suporte da GNSO (Generic Names
Supporting Organization, Organização de Apoio a Nomes Genéricos). Ele falou sobre o grupo de trabalho
do Processo de elaboração de políticas para mecanismos de proteção de direitos de Remediação de
OGIs-ONGIs*.
* Organizações Governamentais Internacionais (OGIs)
* Organizações Não Governamentais Internacionais (ONGIs)
Áudio e vídeo do Adobe Connect (espanhol) | Áudio (inglês) | Áudio (português)

Atividades da comunidade At-Large
Alan Greenberg, presidente do ALAC (At-Large Advisory Committee, Comitê Consultivo At-Large),
apresentou o Plano de Implementação e Avaliação de Viabilidade da Revisão do ALAC para o
OEC (Organizational Effectiveness Committee, Comitê de Eficiência Organizacional) da Diretoria da
ICANN. O OEC se reunirá novamente antes do ICANN60 para debater ainda mais sobre o
documento.
O ALAC nomeouSébastien Bachollet, Cheryl Langdon-Orr e Daniel Nanghaka como seus
principais candidatos para a Equipe da Terceira Revisão de Responsabilidade e Transparência da
ICANN (ATRT3).
O ALAC indicou Christopher Wilkinson como o colíder da Via de Trabalho 5 do Grupo de Trabalho
do PDP (Policy Development Process, Processo de Elaboração de Políticas) de Procedimentos
Subsequentes de Novos gTLDs (Generic Top-Level Domains, Domínios Genéricos de Topo). A Via
de Trabalho 5 tem como objetivo promover a discussão sobre o uso de nomes geográficos como
TLDs
A EURALO (European Regional At-Large Organization, Organização Regional At-Large da Europa)
elegeu Olawale Bakare para sua posição no Secretariado. O mandato dele terá início no final da
ICANN60.

Notícias do Conselho da GNSO
O Conselho da GNSO (Generic Names Supporting
Organization, Organização de Apoio a Nomes Genéricos)
aprovou a solicitação de coleta de dados apresentada pelo Grupo de Trabalho de PDP de
Revisão de todos os RPMs (Rights Protection Mechanisms, Mecanismos de Proteção de Direitos)
em todos os gTLDs. O Grupo de Trabalho de PDP havia criado uma lista de tarefas importantes na
coleta de dados para cumprir seu regulamento.
O Conselho da GNSO apoiou as recomendações finais do CWG-UCTN (Cross-Community
Working Group on the Use of Country and Territory Names as TLDs, Grupo de Trabalho
intercomunitário sobre o uso de nomes de países e territórios como TLDs).
O Conselho da GNSO nomeou Brian Cute, Wolfgang Kleinwächter e Stéphane Van Gelder como
seus principais candidatos para a Equipe da Terceira Revisão de Prestação de contas e
Transparência da ICANN (ATRT3).

Resposta conjunta da questão da ccNSO e do SSAC à Diretoria da ICANN
A Diretoria da ICANN respondeu ao relatório do EPSRP WG (Extended Process Similarity Review Panel
Working Group, Grupo de Trabalho do Painel de Revisão de Similaridades do Processo Ampliado)
comentando que a ccNSO (Country Codes Names Supporting Organization, Organização de Apoio a
Nomes de Domínio com Código de País) e o SSAC (Security and Stability Advisory Committee, Comitê
Consultivo de Segurança e Estabilidade) apresentaram opiniões divergentes sobre alguns assuntos
importantes. Uma equipe de trabalho conjunta da ccNSO e do SSAC redigiram uma resposta, adotada
pela ccNSO e pelo SSAC e enviada para a Diretoria da ICANN.

O GAC finaliza workshop de capacitação
Em 28 de outubro, o GAC (Governmental Advisory Committee,
Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais) realizará um
workshop na ICANN60 para iniciantes e membros do GAC do
Oriente Médio. O workshop fará uma apresentação da ICANN aos participantes, o trabalho dela na região
e sua função no ecossistema global de governança da Internet. A programação pode ser encontrada aqui.

Piloto do RDAP (Registration Data Access
Protocol, Protocolo de Acesso a Dados de
Registro)
A organização ICANN anunciou recentemente um programa piloto
voluntário do RDAP, que teve início em 5 de setembro de 2017 e
será concluído em 31 de julho de 2018. O RDAP, que permite
aos usuários acessar dados atuais de registros, foi criado para
substituir o protocolo de WHOIS. O objetivo do programa piloto é
elaborar um perfil básico (ou perfis) para guiar a implementação,
estabelecer um prazo para a implementação e elaborar um plano
para implantar uma solução baseada no RDAP. Para participar
do programa piloto, preencha o formulário no espaço de
trabalho da wiki da comunidade para o Piloto de RDAP.

Registrantes de nomes de domínio
A organização ICANN publica regularmente informações para
comunicar e promover o envolvimento de registrantes de nomes
de domínio. Os registrantes, uma parte integrante do DNS
(Domain Name System, Sistema de Nomes de Domínio), agora
podem saber mais sobre seus direitos e responsabilidades
nessas páginas da web publicadas recentemente:
5 Coisas que Todos Registrante de Nome de
Domínio Deve Saber Sobre a WDRP (WHOIS Data
Reminder Policy, Política de Lembretes de Dados
do WHOIS)
Você tem um nome de domínio? Informações que
você precisa saber (parte 1)

Não foram delegados novos gTLDs em setembro de 2017
Veja a lista completa aqui.

Sessões de Revisão na ICANN60
Convidamos a todos para participar das Revisões da ICANN na ICANN60. Você poderá participar de
discussões com outras partes interessadas, de maneira presencial ou remota.
Participação da Comunidade:
Sessão Participação da Comunidade com a Equipe de Revisão de CCT (Competition, Consumer
Trust and Consumer Choice; Concorrência, Confiança e Escolha do Consumidor)
Sessão de Participação da Comunidade com a Equipe da SSR2 (Second Security, Stability, and
Resiliency Review; Segunda Revisão de Segurança, Estabilidade e Resiliência) do Sistema de
Nomes de Domínio
Sessão de Participação da Comunidade sobre Padrões Operacionais para Revisões Específicas
Atualizações:
Revisão do NomCom (Nominating Committee, Comitê de Nomeação): Uma atualização do
Examinador Independente
O cronograma do ICANN60 inclui descrições detalhadas das sessões e instruções para participantes
remotos. Contamos com a sua participação em Abu Dhabi!

Salvador Camacho Hernández é o CEO da Kalpa
Protección.Digital, a primeira firma de consultoria no seu país a
lidar com nomes de domínio. Hernández é advogado de
propriedade intelectual, especializado em disputas de nomes de
domínio.

Salvador Camacho Hernández, México

Ele foi apresentado à ICANN em 2016 - como membro do Grupo
de Trabalho do Processo de elaboração de políticas sobre
mecanismos de proteção de direitos em todos os Domínios
Genéricos de Topo. Em 2017, ele foi selecionado como Fellow
para o ICANN58, onde a jornada dele realmente começou. Na
ICANN60, suas metas são tornar-se membro do Grupo
Constituinte de Propriedade Intelectual e desenvolver estratégias
para aumentar o conhecimento sobre o trabalho da ICANN na

região da LAC.
Para ele, a aspecto mais importante do Programa Fellowship é poder contribuir para a evolução de uma
Internet melhor, trabalhando para concretizar o objetivo da ICANN: Um Mundo. Uma Internet.

9-20 de outubro

Conferência Mundial de
Desenvolvimento das
Telecomunicações de 2017

Buenos Aires, Argentina

28 de outubro a 3 de
novembro

ICANN60
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22 de novembro
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Coquimbo, Chile
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SocialMediaDay

Rosario/Jujuy, Argentina

16-17 de novembro

IGF Argentina
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