
LACNIC: uma história em construção

Em 31 de outubro de 2002, o LACNIC foi oficialmente ratificado
como Registro Regional da Internet pela Diretoria no ICANN14 em
Xangai, pois cumpriu as etapas e condições estabelecidas pela
política global ICP-2.
 
Foi a primeira vez que essa política foi implementada. Os
impulsionadores do processo trabalharam muito para demonstrar
à comunidade da Internet que a região da América Latina e
Caribe (LAC) tinha os recursos técnicos necessários e o apoio de
uma comunidade de operadores que confiavam na nossa

capacidade de desempenhar essa função.
 
Em algumas semanas, vamos comemorar nosso 15° aniversário.  O próximo evento LACNIC 28 em
Montevidéu será uma nova ocasião para comemorar.  Assim como os eventos anteriores, será uma
oportunidade de colocar nossa visão em prática com uma comunidade cada vez mais ampla e
diversificada, com mais de 6 mil entidades, que nos desafia a evoluir em um ritmo rápido.
 
O trabalho de todos contribuiu para a nossa história tão valiosa.  Vamos continuar criando a história de que
a nossa região precisa.
 
Ernesto Majó
Vice-diretor executivo, Registro de Endereços de Internet da América Latina e Caribe ( LACNIC)

Inscreva-se já para a ICANN60
28 de outubro - 3 de novembro de 2017
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

Faltam menos de dois meses para o Encontro Geral Anual da
ICANN - Faça sua inscrição! O cronograma de blocos do
ICANN60 já foi publicado, e a programação completa estará
disponível em 9 de outubro. Antes de organizar sua viagem,
confira os requisitos de visto.
 
Marque como favorita a página da ICANN60 - vamos fazer
atualizações frequentes.

Apresentamos os novos indicadores de
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Os participantes aprendem sobre a revisão
da KSK em um recente seminário na Web

na República Dominicana.

prestação de contas
Você já se perguntou de quantos eventos a ICANN participa por
região e com quantas pessoas nos relacionamos? Ou como
estão as finanças da ICANN?  Quanto gastamos em viagens e
encontros?  Agora você pode buscar todas essas respostas e
muito mais na versão beta da nossa nova página de
indicadores de prestação de contas. Lá, você pode
acompanhar nosso progresso em relação aos planos estratégico
e operacional da ICANN. Leia mais...

O Comitê de nomeação da ICANN 2017 anuncia seleções
Os oito membros da comunidade selecionados assumirão suas funções ao finalizar a Reunião geral anual
da ICANN, entre 23 de outubro e 3 de novembro em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

Leia o comunicado completo.

Novidade no ICANN Learn - Noções básicas sobre a ccNSO
Um novo curso do ICANN Learn apresenta a Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código
de País (ccNSO).  Você vai informar-se sobre como a ccNSO foi criada, a função dela no ecossistema da
ICANN, como é a estrutura da organização e como participar. Inscreva-se agora!

Não perca as novidades da ICANN sobre o quarto trimestre do AF17
Para aumentar a participação da comunidade global da ICANN, vamos mudar o formato das nossas
atualizações trimestrais.  Saiba mais sobre o novo formato aqui.
 
Clique aqui para conhecer os acontecimentos mais importantes do quarto trimestre do AF17.

Seminários na Web sobre a revisão da KSK da
zona raiz na América Latina e no Caribe

No dia 9 de agosto, o LACNIC e o Grupo de Operadores de
Rede da LAC (LACNOG) promoveram um seminário na Web
(em espanhol) para tirar dúvidas sobre a revisão da chave de
assinatura de chaves (KSK) da zona raiz.  Depois, em 14 de
agosto, Matt Larson (vice-presidente de pesquisa na equipe do
diretor de tecnologia, ICANN) fez uma apresentação sobre o
assunto para 21 técnicos de operadoras de telecomunicação e
provedores de serviços de Internet da República Dominicana.
 
Saiba mais sobre a revisão da KSK.  

10° encontro anual da Associação Nacional para
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Estande da ICANN no evento da ANID

Inclusão Digital (ANID)
Daniel Fink, gerente sênior, engajamento de partes
interessadas no Brasil, ICANN

De 9 a 11 de agosto, participei do 10° encontro da Associação
Nacional para Inclusão Digital em João Pessoa, Brasil.  A ANID
ofereceu à ICANN um estande incrível, onde conversamos com
membros da comunidade do nordeste do Brasil:  provedores de
serviços de Internet, acadêmicos, estudantes e outras pessoas
muito simpáticas do estado da Paraíba.  Conversamos sobre
questões importantes, como a revisão da KSK da zona raiz, e
preparamos a comunidade para os encontros da ICANN que
serão realizados na região LAC em 2018.

Fortalecimento da governança internacional da Internet
Rodrigo de la Parra, vice-presidente da ICANN para a América Latina e o Caribe, e Daniel Fink, gerente
sênior de participação de partes interessadas do Brasil, participaram do Workshop da União Internacional
de Telecomunicações (ITU) sobre governança da Internet em Brasília, Brasil, em 14 de agosto. 
 
O workshop reuniu líderes de tecnologia da informação e telecomunicação (ICT) de todos os setores da
região LAC para conversar sobre assuntos relevantes, como prioridades de políticas digitais, princípios de
governança da Internet e infraestrutura de telecomunicação. A ICANN contribuiu para as discussões sobre
o ecossistema de governança da Internet, padrões de nomes e números, e segurança cibernética.

ICANN realiza um seminário na Web para os Fellows da LAC no ICANN60
Em 17 de agosto, a equipe de participação global de partes interessadas (GSE) da LAC organizou um
seminário na Web para os 13 Fellows que vão participar do encontro público ICANN60 em Abu Dhabi,
nos Emirados Árabes Unidos.  Foi o primeiro seminário na Web organizado para Fellows da LAC antes de
um encontro da ICANN. A ideia era apresentar a equipe de GSE da LAC na ICANN, explicar as atividades
e os projetos regionais, compartilhar as experiências pessoais de ex-participantes do programa de
Fellowship e dar informações sobre o próximo encontro e as sessões da LAC.  Leia sobre os Fellows do
ICANN60 e ouça a gravação da sessão (em espanhol).

A comunidade At-Large responde às recomendações da revisão
Em 22 de agosto de 2017, o ALAC analisou e ratificou a avaliação de viabilidade e o plano de
implementação em resposta às recomendações da revisão propostas pela ITEMS International O
documento foi elaborado com contribuições da comunidade At-Large.  A próxima etapa é enviar o
documento ao Comitê de Eficiência Organizacional da Diretoria da ICANN.

Anunciadas as posições de liderança de At-Large
O ALAC (Comitê Consultivo At-Large) publicou os resultados das recentes eleições, seleções e
indicações. Leia mais aqui.

Atividades recentes do GAC

Os membros do GAC (Comitê Consultivo para Assuntos
Governamentais) se reuniram com a Diretoria da ICANN
para analisar o Comunicado do GAC sobre a ICANN59 Johanesburgo.
A prévia do novo site do GAC foi lançada em gac.icann.org . O novo site oferece maior facilidade
de uso e busca de conteúdo aprimorada. Convidamos os membros da comunidade a explorar o
novo site e enviar comentários.
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A ccNSO participará da linha de trabalho 5 do
Grupo de Trabalho do PDP de procedimentos
subsequentes de novos gTLDs

A ccNSO (Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de País) participará da nova linha
de trabalho 5 do Grupo de Trabalho do processo de desenvolvimento de políticas de
procedimentos subsequentes de novos gTLDs da GNSO. Annebeth Lange (.no) será uma das
líderes indicada pela ccNSO para esse trabalho. 

Notícias sobre o conselho da GNSO

O Conselho da GNSO (Organização de Apoio para
Nomes Genéricos) indicou Norm Ritchie para substituir
Emily Taylor como candidata para a equipe da segunda revisão de segurança, estabilidade e
resiliência do DNS (Sistema de Nomes de Domínio) (SSR2-RT).  
O Conselho da GNSO enviou a Análise da GNSO do Comunicado do GAC sobre o ICANN59
em Johanesburgo à Diretoria da ICANN.  
O Conselho da GNSO instruiu o Grupo de Trabalho Entre Comunidades sobre Governança da
Internet a explorar um novo modelo para o trabalho colaborativo na comunidade.

Revisão do regulamento do Comitê Permanente de Clientes (CSC)
A partir de outubro de 2017, a ccNSO e o Grupo de Partes Interessadas de Registros farão uma revisão
do regulamento do Comitê Permanente de Clientes (CSC). A equipe de revisão adotará uma
abordagem leve e consultará todo o CSC em relação a possíveis áreas de melhoria. O objetivo é enviar
um relatório final aos conselhos da ccNSO e da GNSO em abril de 2018.

Seis escritas integradas à segunda versão das
regras de geração de rótulos da zona raiz
A segunda versão das regras de geração de rótulos da zona raiz
(RZ-LGR-2) já está disponível. Ela integra seis escritas - árabe,
etíope, georgia, khmer, lao e thai. Desenvolvida pela
comunidade, a RZ-LGR-2 oferece um método conservador e
seguro para determinar rótulos de nomes de domínio de topo
internacionalizados (IDN) válidos e suas variantes, se houver.
 De acordo com a convocação de painéis de geração, cinco
escritas adicionais - hebraico, mianmar, sinhala, tibetano e
thaana - estão sendo ativamente solicitadas.

Relatório de"análise estatística de abusos do
DNS em gTLDs" disponível para comentários
públicos até 19 de setembro de 2017
A Equipe de Revisão de Concorrência, Confiança e
Escolha do Consumidor (CCTRT) solicitou o estudo para
avaliar a frequência de formas comuns de atividades abusivas
no DNS (Sistema de Nomes de Domínio), como a distribuição de

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00182ABLHBTuXWQqPtjw1zvYycrOSi89QBQO6V3FJLC6c9O2sY9sKA581XBEi_n9AIZB0CVPSDtGcwygJifRCfmMuK1QaoPcY3hn-hgrDbCho-W7URXi__u-TiNRfAkiMSIpmWEETZ1jTbjk50U0jqOiw8ibt5ErbU104BTDpKgffe-eyOmJVQ_MlSZZb7-uhBpEltfk41hfTE=&c=&ch=
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spam, phishing e malware. O estudo compara os índices
dessas atividades entre domínios genéricos de topo (gTLDs)
novos e antigos,  além de usar análises estatísticas inferenciais
para medir os efeitos das Extensões de Segurança do Sistema
de Nomes de Domínio (DNSSEC), do estacionamento de
domínios e das restrições de registro sobre a frequência dos
abusos. A análise usa dados históricos dos primeiros três anos
completos do Programa de novos gTLDs (2014-2016).  Saiba
mais e envie seus comentários aqui.

A questão da Aceitação Universal: relate problemas
O grupo de gestão de aceitação universal (UASG) é uma iniciativa
da comunidade formada com apoio da organização da ICANN para
divulgar essa novidade e garantir que todos os sistemas sejam
compatíveis com ela. A preparação para a aceitação universal (UA -
Universal Acceptance) significa que os aplicativos, dispositivos e
sistemas que acessam a Internet possam reconhecer todos os
nomes de domínio, inclusive IDNs e novos gTLDs.  Se você
encontrar um site ou aplicativo não preparado para a aceitação
universal, relate esse problema aqui. O UASG vai buscar
opções de resolução, e essa informação ajudará o grupo a globalizar
a aceitação universal.

Marque na agenda! Observe a primeira reunião presencial da equipe de revisão do Serviço de
Diretório de Registros (RDS-WHOIS2) em Bruxelas, Bélgica, de 2 a 3 de outubro de 2017. Confira
mais informações na página "Oportunidades de participar", na wiki da RDS-WHOIS2.

A equipe de revisão de Concorrência, confiança e escolha do Consumidor (CCT) está ajustando
suas recomendações preliminares e planeja apresentar duas novas seções para comentários
públicos em setembro.  Marque a wiki da CCT como favorita e não perca essa importante
oportunidade de participar. 

A equipe da segunda análise de segurança, estabilidade e resiliência do DNS (SSR2) vai realizar
sessões abertas na ICANN60 para informar a comunidade sobre seu trabalho. Confira mais
informações na página "Oportunidades de participar", na wiki da SSR2.

A examinadora independente Analysis Group está buscando comentários da comunidade para
avaliar a percepção sobre o NomCom (Comitê de Nomeação). Responda à pesquisa online para
ajudar a embasar a revisão do NomCom.
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Bartlett Morgan, Barbados

Não foram delegados novos gTLDs em agosto de 2017

Veja a lista completa aqui.

Barlett Morgan é o novo representante do Comitê Consultivo At-
Large (ALAC) da Organização Regional At-Large da América
Latina e Caribe (LACRALO).  Durante o mandato de 2017 a
2019, ele também será membro da Equipe de Liderança At-
Large (ALT). 
 
Barlett mora em Barbados. Ele é advogado, e seu trabalho se
concentra em resolução de disputas comerciais e, cada vez
mais, em leis cibernéticas e de telecomunicações.
 
Barlett é um dos membros fundadores da divisão da Sociedade
da Internet em Barbados e é membro da Associação de
Profissionais de ICT de Barbados, organização que ele
representa na LACRALO.  Ele também faz parte da Associação Internacional de Profissionais de
Privacidade.
 
Além disso, Barlett é copresidente do Grupo de Trabalho do Caribe (com supervisão da Estratégia da
Equipe de Participação Global de Partes Interessadas para a LAC) e é membro do subgrupo de jurisdição
da linha de trabalho 2 do Grupo de Trabalho Entre Comunidades para Aprimorar a Prestação de Contas da
ICANN.

18-19 de septiembre VI Seminario de Privacidad de CGI.br
(Comité Gestor de Internet de Brasil)

São Paulo, Brasil

18-22 de septiembre LACNIC 28-LACNOG 2017 Montevideo, Uruguay

18-22 de septiembre Semana de las TIC Bahamas

25-27 de septiembre RIO Info 2017 Río de Janeiro, Brasil

9-10 de octubre Presentación LAC-i Roadshow del
Caribe

Guyana

9-20 de octubre Conferencia Mundial de Desarrollo de
las Telecomunicaciones 2017

Buenos Aires, Argentina
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