
Albert Daniels, gerente sênior do
departamento de Participação de Partes

Interessadas para o Caribe, ICANN.

Um blog sobre amizade 
Convidamos você a ler o blog de nosso presidente e diretor executivo, Göran Marby, sobre seu amigo
Tarek Kamel e compartilhar suas memórias de Tarek na seção de comentários. Em seguida,
compartilhamos um fragmento do blog: "Na língua sueca, temos uma expressão para quando um ente
querido morre: 'sinto sua ausência em mim'. Como você sabe, nosso querido amigo Tarek faleceu e sinto
sua ausência em mim.

Mapeamento da participação da ICANN para a
América Latina e Caribe 
Por Albert Daniels, gerente sênior do departamento de
Participação de Partes Interessadas para o Caribe, ICANN.

A Estratégia da ICANN para a América Latina e Caribe foi
elaborada por partes interessadas regionais com o objetivo de
priorizar áreas e trabalhos em que a equipe pode apoiar o
desenvolvimento da comunidade multissetorial. Talvez um dos
projetos mais importantes dessa estratégia seja o mapeamento
sistemático das lacunas de participação na região da América
Latina e Caribe.
 
O objetivo geral desse projeto é oferecer uma referência empírica
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e objetiva para ajudar a orientar decisões sobre onde enfocar trabalhos de participação e que áreas
geográficas e temas devem ser priorizados em termos de alocação financeira e de força de trabalho.
 
Esse projeto dinâmico de mapeamento sistemático começou com a documentação dos índices atuais de
participação das partes interessadas da LAC em Organizações de Apoio (SOs), Comitês Consultivos
(ACs), Diretoria da ICANN e Comitê de Nomeação (NomCom). Atualmente, o projeto também está
acompanhando a participação das partes interessadas regionais em posições de liderança em conselhos
e grupos de trabalho.
 
Também foram definidos níveis ideais de participação e envolvimento para cada uma dessas áreas, a fim
de gerar pontos de referência que permitam que o trabalho da ICANN feche as lacunas de participação.
Os resultados desse estudo servirão como base para decidir onde a participação deve ser reforçada, por
exemplo, locais para divulgação e eventos, além de países em que é necessário aumentar as inscrições
para o programa de Fellowship da ICANN e para o Programa Piloto de Divulgação Regional da
Comunidade (CROPP).
 
Os membros do Grupo de Trabalho da Estratégia da LAC e do Conselho da Estratégia da LAC
conversaram com a equipe da organização ICANN para definir em conjunto os parâmetros para o
sucesso. Esperamos que a atualização constante desse mapa ajude a aumentar a relevância e o
direcionamento do nosso trabalho de participação, além de permitir o uso mais eficaz dos recursos da
ICANN.

Adiel Akplogan, da ICANN, entra no Hall da Fama
da Internet.
Adiel Akplogan foi reconhecido por sua contribuição excepcional
para o crescimento, o alcance e a segurança da Internet na
África com a introdução no Hall da Fama da Internet.
Akplogan é vice-presidente de participação técnica e trabalha no
departamento do diretor de tecnologia da ICANN desde 2015,
onde desenvolve e coordena a participação técnica da
organização da ICANN. Göran Marby, presidente e CEO da ICANN, comentou: "Adiel incorpora a missão
da ICANN de trabalhar pelo interesse público. Sei que todos os membros da ICANN estão felizes pela
conquista dele".
 
Reconhecido como pioneiro da Internet na África, Akplogan contribuiu para a capacitação técnica e a
implementação de alguns dos primeiros provedores de serviços de Internet privados do continente. Ele
ajudou a fundar o Centro de Informação de Redes da África (AFRINIC) e foi o primeiro CEO da
organização. Akplogan comentou: "Tínhamos um sonho e trabalhamos incansavelmente para construir
um registro regional que catalisasse o ecossistema de Internet da África, enfrentando um desafio de cada
vez com diligência, disciplina e coragem, sempre em busca do consenso".
 
Leia mais sobre Adiel e o Hall da Fama da Internet aqui.

Acompanhe a evolução da estratégia da
LAC
Na quinta-feira, 26 de setembro, a equipe da ICANN para
a LAC realizou um seminário na Web informando a
comunidade da LAC sobre o progresso da evolução da
estratégia da LAC. Nessa oportunidade, Rodrigo
Saucedo, gerente sênior da ICANN para iniciativas
estratégicas na América Latina e Caribe, contou notícias
sobre alguns dos projetos da Estratégia da LAC. 28
membros da comunidade participaram do seminário na

Web. Se você perdeu o seminário na Web, acesse as gravações aqui.
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Rodrigo de la Parra, vice-presidente
regional da ICANN para a participação

de partes interessadas na América
Latina e Caribe (LAC), no IGF em El

Salvador

CARIBNOG18: Criando resiliência na Internet
Albert Daniels, gerente sênior de participação de partes
interessadas para o Caribe na ICANN, acompanhou a
comunidade do Grupo de Operadores de Rede no Caribe para o
CARIBNOG18. O fórum foi realizado em Antígua e Barbuda de
25 a 27 de setembro de 2019. Durante o evento, as partes
interessadas do Caribe conversaram sobre como aumentar a
participação regional em grupos e eventos que contribuem para
a resiliência da Internet. Daniels compartilhou sua perspectiva
sobre tendências relacionadas ao DNS (Sistema de Nomes de
Domínio) e aos novos domínios de topo genéricos. Junto com
parceiros, a ICANN também aconselhou os jovens sobre como
divulgar suas opiniões no ecossistema da Internet, reforçando a
importância das contribuições deles para a resiliência da Internet.
Confira a agenda para ler mais sobre o evento.

ICANN no Fórum de Governança da Internet em
El Salvador
Rodrigo de la Parra, vice-presidente regional da ICANN para a
participação de partes interessadas na América Latina e Caribe
(LAC), participou do Fórum de Governança da Internet (IGF) com
outros membros da comunidade da Internet em El Salvador.
Durante o Fórum de um dia, realizado em 11 de setembro, de la
Parra falou sobre a importância da comunidade técnica e do
modelo multissetorial para garantir a resiliência, a segurança e a
estabilidade da Internet. Perdeu o evento? Confira mais
informações sobre as apresentações e a programação aqui.

ICANN participa do LACNIC/LACNOG 2019 na
Cidade do Panamá com a comunidade da LAC
A equipe da ICANN para América Latina e Caribe participou do
encontro LACNIC32-LACNOG2019 com a comunidade regional
da Internet, realizado na Cidade do Panamá de 7 a 11 de
outubro. Todos os anos, o Registro de Endereços de Internet da
América Latina e Caribe (LACNIC) e o Fórum de Operadores de
Rede da América Latina e Caribe (LACNOG) fazem uma parceria
para realizar esse encontro conjunto para conversar sobre
questões importantes e buscar soluções para desafios comuns
relacionados à infraestrutura crítica da Internet. A equipe regional
da ICANN falou sobre privacidade do DNS e trabalhos colaborativos com órgãos de aplicação da lei, além
de interagir de forma mais significativa com alguns dos participantes na nova iniciativa do estande da
ICANN. Confira mais informações aqui.

ICANN comemora o 50o aniversário do
nascimento da Internet
Há cinquenta anos, uma mensagem foi enviada de um
laboratório de computadores na Universidade da Califórnia -
Los Angeles (UCLA) para outra máquina no Instituto de
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Pesquisas de Stanford. A mensagem de 29 de outubro de 1969
consistia nas letras "LO." A ideia era escrever a palavra "LOGIN",
mas o sistema travou depois que as duas primeiras letras foram
transmitidas. Essa primeira mensagem é considerada o marco
do nascimento da Internet.
 
A equipe da UCLA era liderada pelo Professor Leonard Kleinrock.
A mensagem foi transmitida pela ARPANET (em português Rede
da Agência para Projetos de Pesquisa Avançada), a precursora
da Internet. Acesse esta página para ver um registro da

mensagem enviada.
 
Quer celebrar esse evento tão importante para a história da Internet? Siga a #ICANN no Facebook,
Twitter e Instagram porque estamos fazendo uma retrospectiva do crescimento da Internet nos últimos
50 anos. Veja também o que alguns dos pioneiros que criaram a Internet que usamos hoje têm a dizer.

Veja a elaboração de recomendações
multissetorial da ICANN
Um novo vídeo animado mostra a elaboração de recomendações
multissetoriais da ICANN. O vídeo identifica as principais etapas
dentro dos quatro Comitês Consultivos e oferece uma explicação
geral do que acontece em cada uma, da identificação da
questão até a finalização das recomendações. Saiba mais e
assista ao vídeo aqui.

A semana de preparação para a ICANN66 começa hoje!
Marque na agenda! A semana de preparação para a ICANN66 terá sete seminários na Web, de 14 a 17
de outubro, para ajudar a comunidade da ICANN a se preparar para a Assembleia Geral Anual. Acesse a
página da semana de preparação para a ICANN66 para ver a lista completa de seminários na Web,
os temas e materiais das apresentações e os detalhes das teleconferências.

Workshop do RSSAC enfoca as métricas do
sistema de servidores raiz
Recentemente, o Comitê Consultivo do Sistema de Servidores
Raiz (RSSAC) realizou um workshop em Reston, Virgínia,
Estados Unidos. A principal finalidade do workshop de três dias
foi o avanço do trabalho do Grupo de Trabalho de Métricas do
Sistema de Servidores Raiz (RSS), encarregado de definir
métricas e medidas para o sistema para garantir que o RSS se
mantenha on-line e cumpra um nível mínimo de desempenho. Os
membros do RSSAC e da Comissão do RSSAC participaram
pessoalmente e remotamente, discutindo os limites de
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disponibilidade, latência, exatidão e rigidez para o RSS. Em
breve, o Grupo de Trabalho apresentará um relatório ao RSSAC. Saiba mais sobre os Grupos de Trabalho
da Comissão do RSSAC aqui.

ASO AC abre teleconferências mensais para
observadores
Agora, todas as teleconferências do Conselho de endereços da
Organização de Apoio de Endereços (ASO AC) serão abertas
para observadores, seguindo a Recomendação 15 da revisão
organizacional da ASO de 2017. As teleconferências do ASO
AC são realizadas às 12h UTC na primeira quarta-feira de cada
mês. Para ver mais informações, inclusive a programação da
teleconferência, os privilégios dos observadores e detalhes sobre
a participação remota, acesse esta página.

Novo workshop sobre continuidade dos
negócios para pequenos operadores de ccTLDs
Na ICANN66, o Comitê Permanente de Operações de
Domínios de Topo (TLD-OPS) da Organização de Apoio para
Nomes de Domínio com Código de País (ccNSO) realizará um
workshop para testar a versão preliminar do guia estratégico de
recuperação de desastres e continuidade dos negócios. O
documento serve como guia básico de implementação de
continuidade dos negócios para pequenos operadores de
domínios de topo com código de país (ccTLDs). O workshop
será realizado no domingo, 3 de novembro de 2019, e todos os
membros da comunidade de TLD-OPS podem participar.
Esperamos que os participantes contribuam ativamente. É necessário fazer a inscrição antes do evento e
podem participar no máximo três pessoas por ccTLD. Entre em contato com a Secretaria da ccNSO
para saber mais.

Notícia sobre o Conselho da GNSO 

O Conselho da Organização de Apoio para Nomes Genéricos
(GNSO) respondeu ao processo de comentários públicos sobre
as próximas etapas para melhorar a eficácia do modelo
multissetorial da ICANN.
O Conselho da GNSO apresentou uma visão geral sobre o status
da implementação de um trabalho para melhorar a eficiência e a
eficácia dos Processos de Elaboração de Políticas (PDPs),
projeto conhecido como "PDP 3.0". O Conselho da GNSO definiu
as melhorias relacionadas às questões identificadas no relatório
publicado para comentários públicos. Atualmente, o Conselho da
GNSO está analisando os documentos finais para a

implementação de 8 das 14 melhorias sugeridas no PDP 3.0.
Além de gerenciar os PDPs da GNSO, o Conselho da GNSO está trabalhando em projetos como:

 Análise do trabalho de políticas relacionado ao gerenciamento de TLDs com variantes de
nomes de domínio internacionalizados.
Análise das recomendações da Equipe de Revisão de Confiança e Escolha do Consumidor
e da política de transferência.
Elaboração de comentários sobre a implementação do novo processo de revisão
independente dos mecanismos de prestação de Contas da ICANN.
Leia mais sobre os pontos de ação do Conselho da GNSO aqui.

Atualização do EPDP 
Em meados de setembro de 2019, a equipe do Processo
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Expedito de Elaboração de Políticas (EPDP) da especificação
temporária de dados de registro de gTLDs se reuniu durante três
dias na sede da ICANN em Los Angeles. A equipe do EPDP
avançou em relação à estrutura geral de um sistema para o
acesso padronizado/divulgação (SSAD - System for
Standardized Access/Disclosure) a dados de registro de gTLDs
não públicos, a base do trabalho da Fase 2. A equipe do EPDP
também se reuniu com Göran Marby, presidente e CEO da
ICANN, e com os membros da equipe da organização da ICANN
que estão consultando o Comitê Europeu de Proteção de
Dados. Saiba mais.

Cooperação do ALAC com o GAC
Antes da ICANN66, o Comitê Consultivo At-Large (ALAC) e o Comitê Consultivo para Assuntos
Governamentais (GAC) conversaram sobre a cooperação em questões de políticas como parte do
objetivo mais amplo de fortalecer a relação entre os dois. Durante a ICANN66, os dois comitês
conversarão sobre a produção de um kit de recursos conjunto com o objetivo de ampliar os
conhecimentos dos novatos sobre a ICANN e como os usuários finais são afetados pelas políticas da
corporação. Além disso, o Grupo de Trabalho Consolidado do At-Large para Políticas continuará uma
discussão mais concreta com o GAC em relação a questões relacionadas à Fase 2 do Processo de
Elaboração de Políticas Acelerado (EPDP) da Especificação Temporária para os dados de registro de
gTLDs, procedimentos subsequentes de novos gTLDs e o modelo multissetorial de governança da
ICANN.

Começa o processo de eleição no At-Large para o assento 15 da Diretoria da
ICANN
Começou o processo de eleição do ALAC para o assento 15 da Diretoria da ICANN. O Comitê de
Avaliação de Candidatos à Diretoria (BCEC) e o Comitê do Processo de Seleção de Membros da
Diretoria (BMSPC) se reuniram para conversar sobre procedimentos e cronogramas. Os resultados da
eleição serão anunciados no início de abril de 2020.

A ferramenta de busca atualizada já está disponível
Recentemente, a ICANN lançou uma versão atualizada da
ferramenta de busca que usa o Protocolo de Acesso a Dados de
Registro, conhecido como RDAP, para consultar, analisar e exibir
dados sobre o registro de nomes de domínio em um formato fácil de
entender. A capacidade de buscar dados de contato e outras
informações públicas relacionadas a um nome de domínio é um
serviço público e gratuito oferecido pela ICANN desde 2013.

O RDAP foi desenvolvido pela comunidade técnica da força-tarefa de
engenharia da Internet (IETF) como um eventual substituto do

protocolo de WHOIS. Agora, além dos serviços de WHOIS, os registradores e operadores de registro
credenciados pela ICANN precisam fornecer serviços de diretório de dados de registro por meio do
RDAP. 

Confira mais informações sobre a nova ferramenta aqui.

Confira os novos recursos do UASG
Recentemente, o Grupo de Gestão de Aceitação Universal (UASG)
publicou dois novos relatórios relacionados à aceitação global de e-mails
e à internacionalização de endereços de e-mail (EAI):
 
Avaliação global de sites para a aceitação de endereços de e-
mail em 2019 (UASG025)
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Jose Alberto Barrueto (Cuba)

Esse relatório avalia a conformidade dos maiores 1.000 sites do mundo
(de acordo com o Alexa) com a aceitação universal (UA), através de
amostras e testes das práticas e abordagens de desenvolvimento
usadas no campo de e-mail nos formulários da web.
 
EAI: avaliação dos principais softwares e serviços de e-mail
(UASG021B)
Esse relatório detalha a segunda fase do projeto do UASG para avaliar e
medir os recursos de Internacionalização de endereços de e-mail (EAI)
dentro do ecossistema de softwares de e-mail.
 
Não sabe o que significa UA e EAI? O UASG trabalhou com a TechTarget para incluir essas e outras
definições no O que é glossário. Clique aqui para ver: Aceitação Universal; Internacionalização de
endereços de e-mail.

José Alberto Barrueto tem oito anos de experiência no setor de
tecnologia da informação e comunicação (ICT) em Cuba, onde
trabalha como consultor jurídico do Ministério do Comércio
(MINCOM) e da Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.
(ETECSA). Membro da Carolina Foundation, ele se formou na
Universidade de León e tem mestrado em Segurança Cibernética
e Leis Digitais no Instituto Nacional de Segurança Cibernética da
Espanha (INCIBE). Barrueto participou da ICANN63 em
Barcelona, Espanha, como Fellow da ICANN, e foi o primeiro
cubano a participar do programa. Também participou
remotamente da ICANN61, ICANN62, ICANN64 e ICANN65.
Atualmente, ele contribui para o Grupo de Trabalho de
procedimentos subsequentes de novos gTLDs e para o Grupo de

Partes Interessadas Não Comerciais (NCSG), além de participar da Organização Regional At-Large da
América Latina e Caribe (LACRALO) e da Organização Regional At-Large da Europa (EURALO). Ele
acredita que é essencial que os países caribenhos participem das atividades da ICANN para poder
contribuir para a manutenção e a revitalização do modelo multissetorial.

Oportunidades de participar:
Revisões da ICANN e a evolução do modelo
multissetorial
As revisões específicas são conduzidas por equipes de
voluntários da comunidade para avaliar o desempenho da
organização ICANN e fazer recomendações de melhorias. Todas as reuniões plenárias das equipes de
revisões específicas são abertas para a participação de observadores. É possível fazer comentários e
sugestões a qualquer momento nas listas de e-mails públicas das equipes. Os detalhes sobre a
programação de reuniões e as listas de e-mails estão disponíveis nas páginas wiki das equipes. As
próximas reuniões das equipes de revisões específicas são:

Equipe da terceira revisão de prestação de Contas e Transparência (ATRT3)
20 - 22 de outubro (reunião presencial em Cingapura)
1o de novembro (reunião presencial na ICANN66 em Montreal)
3 de novembro (sessão de participação da comunidade na ICANN66 em Montreal)
 
Equipe da segunda revisão de segurança, estabilidade e resiliência (SSR2)
1 - 2 de novembro (ICANN66 em Montreal)
4 de novembro (sessão de participação da comunidade na ICANN66 em Montreal)

As revisões organizacionais são conduzidas por examinadores independentes que avaliam em que
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medida as Organizações de Apoio (SOs), os Comitês Consultivos (ACs) e o Comitê de Nomeação
(NomCom) cumprem sua finalidade, além de examinar se é necessário fazer mudanças na estrutura ou
nas operações.

Participe da sessão de divulgação do Grupo de Trabalho de Implementação da Revisão do
NomCom (NomComRIWG) na ICANN66. Clique aqui para saber mais.

O Relatório Final da Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de País (ccNSO)
já está disponível. Clique aqui para ler. Na sequência, a ccNSO redigirá uma Avaliação de
Viabilidade para responder às recomendações do Relatório Final.

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

 
Contribua para a evolução do modelo multissetorial da ICANN.
Participe de um dos seminários na Web da semana de preparação sobre a Evolução do modelo
multissetorial da ICANN no dia 16 de outubro, às 16h UTC. Na ICANN66, uma sessão plenária na
quinta-feira, 7 de novembro incluirá uma discussão sobre os comentários recebidos em um recente
procedimento de comentários públicos. Os líderes da sessão também apresentarão detalhes sobre
as próximas etapas do elaboração de um plano de trabalho para resolver os problemas que a
comunidade considera que estão atrapalhando o funcionamento efetivo e eficiente do modelo de
governança multissetorial da ICANN.
 
A Equipe de Revisão de Função de Nomes da IANA já foi formada
Uma equipe global com 13 membros de comitês consultivos, grupos de partes interessadas e
organizações de apoio foi formado para conduzir a primeira revisão da função de nomes da IANA. A
equipe de revisão da função de nomes da IANA (IFRT) conduzirá a revisão de acordo com os temas
identificados no Estatuto da ICANN. Leia o comunicado para saber mais sobre a função da IFRT,
detalhes sobre a revisão e a lista de membros aqui.

2 a 7 de novembro de
2019

 ICANN66 Montreal, Canadá.
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