
UM FÓRUM DE GOVERNANÇA DA INTERNET DA AMÉRICA LATINA E CARIBE
(LACIGF 13) DIFERENTE
Por César Díaz, diretor de Relações Estratégicas e Telecomunicações, Registro de
Endereços de Internet da América Latina e Caribe (LACNIC)

O distanciamento social e o confinamento em casa foram
algumas das medidas que os governos tomaram para conter o
avanço da pandemia da COVID-19. Essas medidas aumentaram
o uso da Internet em algumas das nossas atividades diárias.
Então, o que é necessário para que a Internet continue
oferecendo os benefícios de desenvolvimento que oferece hoje?

No LACIGF 13, o Comitê do Programa estruturou uma agenda de
discussões sobre temas como direitos humanos, políticas de
gênero e tecnologia, desafios de infraestrutura e
regulamentação, como criar uma Internet mais inclusiva usando

as novas tecnologias, e muito mais.

Para mais informações sobre esta edição online realizada de 8 a 10 de setembro de 2020,
acesse este link:: https://lacigf.org/lacigf-13/

Prepare-se para a ICANN69!

Faça sua inscrição para a Assembleia Geral
Anual Virtual ICANN69. Os Dias da
comunidade serão realizados de 13 a 15 de
outubro de 2020, e a Semana de Plenárias
será de 19 a 22 de outubro de 2020. A
programação da ICANN69 será publicada
em 28 de setembro de 2020. As sessões
serão realizadas on-line entre as 8h30 e as
18h (CET). O link do Zoom das sessões
públicas será publicado no calendário do evento.
 
A ICANN 69 deveria ser realizada em Hamburgo, na Alemanha, mas passou a ser on-line
por causa da pandemia da COVID-19. A ICANN agradece ao comitê anfitrião de
Hamburgo e aos nossos parceiros regionais na Europa pela colaboração durante o
processo de planejamento.
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Para facilitar a participação durante a reunião ICANN69 virtual dos membros da
comunidade que tiverem capacidade limitada de Internet, a ICANN vai oferecer
assistência financeira para aumentar a largura de banda da Internet para a Reunião Geral
Anual Virtual.

Saiba mais sobre o Piloto do Programa de Acesso à Internet durante a Pandemia aqui.

Reforço da organização da ICANN e aumento da colaboração

Göran Marby, presidente e CEO da ICANN, apresentou as
próximas etapas da evolução da organização para
aumentar o rendimento, reforçar a colaboração e
maximizar os recursos. A organização da ICANN integrou
a Divisão Global de Domínios (GDD) e as Iniciativas
Estratégicas e Estratégias Multissetoriais (MSSI) em uma
nova função, chamada Estratégia Global de Domínios
(GDS). Essa função é comandada pela vice-presidente
sênior Theresa Swinehart.

Xavier Calvez comanda as operações de planejamento e
implementação, além de ocupar os cargos de vice-presidente sênior e diretor financeiro.

Leia o post recente de Göran Marby no blog  sobre essas mudanças e também um post
anterior para saber mais sobre o histórico.

Novas orientações sobre o coronavírus
A organização da ICANN estendeu a suspensão das reuniões presenciais, das viagens de
negócios e da volta ao escritório até 31 de dezembro de 2020. A organização da ICANN tem
uma equipe dedicada ao monitoramento do avanço da COVID-19 e manterá a comunidade
atualizada em relação a qualquer mudança nessas orientações.

A ICANN anuncia a localização da ICANN75

A ICANN selecionou Kuala Lumpur, na
Malásia, para a realização do ICANN75. A
Assembleia Geral Anual será realizada de 17 a
22 de setembro de 2022, no Centro de
Convenções de Kuala Lumpur. Leia mais
sobre esse comunicado aqui.

Confira mais informações sobre os próximos
encontros públicos da ICANN no site de
encontros públicos da ICANN.

Notícia sobre o Comitê de Nomeação (NomCom)
Leia o comunicado de Jay Sudowski, presidente do NomCom 2020 sobre o progresso do
NomCom na seleção de candidatos qualificados para os cargos abertos na liderança da ICANN.
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CTO da ICANN em destaque nas Conversas
da LAC na ICANN
A quinta edição das Conversas da LAC na ICANN
conta com a participação de David Conrad, diretor de
tecnologia da ICANN, que fala com partes interessadas
da LAC sobre o sistema de identificadores únicos da
Internet. Durante a sessão, gravada em 26 de agosto,
Conrad aborda os desafios e as oportunidades que
surgiram com a pandemia da COVID-19, além de
interagir com os participantes em uma conversa mais
profunda sobre a situação atual da Internet. Perdeu a
sessão? Assista à gravação aqui.

Aguarde as próximas edições das Conversas da LAC na ICANN! Para acompanhar essa e
outras discussões, siga o nosso perfil no Twitter (@ICANN o @ICANN_pt).

Especialistas da comunidade da LAC
conversam sobre a crise da COVID-19 na região
Junto com outras organizações e instituições da América
Latina e Caribe, a ICANN conversou sobre as
consequências da crise da COVID-19 nas áreas jurídica e
técnica da região. O Seminário na Web foi realizado no
dia 26 de agosto e apresentado pelo Centro de Estudos
de Governança da Internet da Universidade de San Martín
de Porres, no Peru, com palestrantes do México, Brasil,
Peru, Chile, Uruguai e Argentina.

Confira alguns destaques aqui.

Sessão prática on-line sobre DNSSEC e Hiperlocal
No dia 26 de agosto, a ICANN participou da Semana da capacitação promovida pelo NIC.br
para apresentar um tutorial sobre como configurar as Extensões de Segurança do Sistema de
Nomes de Domínio (DNSSEC) e o hiperlocal nos servidores recursivos. Os alunos prepararam
seus computadores com antecedência e seguiram o tutorial ao vivo para configurar uma
máquina virtual com servidores recursivos Berkeley Internet Name Domain (BIND) e Unbound. A
sessão está disponível em https://youtu.be/N9tayhWRS0I

Parabenizamos a equipe do CEPTRO.br pela atividade e agradecemos pela oportunidade de
contribuir para esse trabalho.

Plano estratégico da LAC para o AF 21-25 a caminho
Para garantir que o trabalho de divulgação regional da ICANN na América Latina e Caribe esteja
alinhado ao plano estratégico da ICANN para 2021 - 2025, o Conselho Estratégico da LAC
elaborou o plano estratégico da LAC para os anos fiscais 2021 - 2025. O plano regional passou
por um período de comentários públicos, que terminou em 28 de julho de 2020. Em seguida, o
plano de ação da estratégia foi apresentado para o Conselho Estratégico da LAC, que fez
comentários para a organização da ICANN. Aguarde mais novidades sobre a implementação do
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plano. 

Notícia sobre a iniciativa de capacitação entre a LACRALO e a organização da
ICANN
A iniciativa de capacitação entre a Organização Regional At-Large da América Latina e Caribe
(LACRALO) e a organização da ICANN realizou seu quarto Seminário na Web no dia 17 de
agosto. Miguel Ignacio Estrada, CEO da Associação de Domínios de Topo com Código de País
da América Latina e Caribe (LACTLD), falou sobre as ameaças e oportunidades para os
ccTLDs durante a crise da COVID-19. A sessão contou com 33 participantes.

Carlos Sanabria
Estado Plurinacional da Bolívia

Sou engenheiro eletrônico com treinamento
e experiência em telecomunicação e
regulamentação. Trabalho no setor de
tecnologias da informação e comunicações
(ICT) desde 1991, da instalação de serviços
telefônicos e redes até a criação de
políticas para o desenvolvimento do setor
na Bolívia. No campo de regulamentação,
cuidei da aprovação dos limites de preços

de serviços regulamentados, da preparação do padrão de assinatura digital e da
instalação da infraestrutura nacional para certificação digital do Estado da Bolívia. Esse
processo exigiu a implementação, o design e a instalação do ponto de troca de tráfego da
Bolívia. Também fui o primeiro administrador da Entidade Nacional de Certificação da
Raiz, além de coordenar a equipe de consultoria técnica sobre portabilidade de números.
Atualmente, sou gerente geral do Ponto de Troca de Tráfego da Bolívia.

Recentemente, colaboramos com a ICANN e com os administradores de redes dos
principais provedores de serviços de acesso da Bolívia em uma série de atividades de
capacitação relacionadas ao Sistema de Nomes de Domínio. Nesses workshops,
entendemos a operação do sistema de nomes de domínio, dos endereços IP e servidores
raiz e da segurança, além de conhecer a função fundamental da ICANN na operação da
rede das redes. O programa foi realizado de 23 de junho a 15 de setembro de 2020.

A GNSO realiza Seminário na Web sobre o PDP 3.0 para conversar sobre a
implementação

No dia 15 de setembro de 2020, a Organização
de Apoio para Nomes Genéricos (GNSO)
realizará um Seminário na Web com a
comunidade para conversar sobre o status da
implementação do Processo de Elaboração de Políticas (PDP) 3.0, iniciativa do Conselho da
GNSO criada para aumentar a eficiência e a eficácia do Processo de Elaboração de Políticas da
GNSO. O Conselho da GNSO adotou o Relatório Final do PDP 3.0 em fevereiro de 2020.
Muitos produtos do trabalho relacionado às melhorias do PDP 3.0 já foram implementados.
 

http://go.icann.org/pdp3dot0


Esse Seminário na Web tem três objetivos:
Analisar os propósitos e exemplos práticos dos produtos do trabalho do PDP 3.0 que
foram aplicados em Grupos de Trabalho atuais da GNSO.
Dar início à avaliação preliminar do impacto do PDP 3.0.
ajudar outras Organizações de Apoio e Comitês Consultivos a avaliar a viabilidade das
melhorias do PDP 3.0 em seus processos internos.

 
Recomendamos que os participantes participem das discussões. Saiba mais.

Nova série de Seminários na Web para membros da ccNSO

A Organização de Apoio para Nomes de
Domínio com Código de País (ccNSO)
começou a conduzir Seminários na Web para
informar e preparar os membros para o envio

de comentários públicos e também para os Grupo de Trabalho e as eleições. A meta dos
Seminários na Web é informar a comunidade da ccNSO e reduzir as barreiras de participação
entre os membros. Alguns Seminários na Web recentes da ccNSO foram:

Um Seminário na Web sobre a (des)marcação de cadeias de caracteres de domínios de
topo com código de país (ccTLD) de nomes de domínio internacionalizados (IDN),
realizado em julho de 2020 antes da convocação de voluntários para participar do grupo.
Um Seminário na Web sobre o processo de indicação para participar do Conselho da
ccNSO. As próximas eleições para o Conselho da ccNSO serão realizadas no início de
setembro. O objetivo do Seminário na Web era incentivar a participação de novas
pessoas para que os conselheiros possam ser substituídos em intervalos regulares.
Mais adiante, neste mês, um Seminário na Web da comunidade de ccTLDs dará as boas-
vindas aos novatos na ccNSO, com uma visão geral da ccNSO e os detalhes planejados
para a ICANN69.

 
As gravações dos Seminários na Web da ccNSO podem ser encontradas aqui. Veja
informações sobre o processo de indicação para o Conselho da ccNSO aqui.

A LACRALO adota novas regras de procedimento

Recentemente, a Organização Regional At-Large da América
Latina e Caribe (LACRALO) aprovou novas regras de
procedimento (ROP). Essas regras definem procedimentos para
implementar a estrutura de governança prevista nos Princípios
Operacionais da LACRALO de 2018, como o requisito de
recomendar uma Estrutura At-Large (ALS) para credenciamento.
Os líderes e membros da LACRALO esperam que as novas regras
de procedimento aprovadas e os Princípios Operacionais de 2018
ofereçam uma base sólida para que a LACRALO possa trabalhar
com certeza, transparência e justiça.

Conheça os embaixadores da Aceitação Universal (UA)!

O Grupo de Gestão de Aceitação Universal
(UASG) começou uma campanha de
apresentação dos embaixadores da UA nas
redes sociais. A cada semana, é publicado o
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perfil pessoal de um dos embaixadores da
UA, que conta por que decidiu participar do
projeto, o que espera conseguir e por que a
UA é importante. Para ver a série, siga
@UASGTech no Twitter, Facebook, e
LinkedIn.
 
Saiba mais sobre os embaixadores da UA,
que representam nove países diferentes,
aqui.

Como usar o RDAP

O Protocolo de Acesso a Dados de
Registro (RDAP), criado pela comunidade
técnica da Força-tarefa de Engenharia da
Internet (IETF) para substituir o protocolo
de WHOIS, permite que os usuários
acessem dados de registro de nomes de
domínio e identificadores de Internet.

Acesse a ferramenta de pesquisa de
dados de registro da ICANN aqui e
marque a página como favorita.

https://twitter.com/UASGTech
https://twitter.com/UASGTech
https://www.facebook.com/uasgtech/
https://www.facebook.com/uasgtech/
https://www.linkedin.com/company/uasgtech/
https://uasg.tech/about/people/
https://lookup.icann.org/



