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A ICANN encaminha relatório de planejamento da implementação à NTIA
Na sexta-feira 12 de agosto de 2016, a ICANN encaminhou o relatório do estado da implementação à
Administração Nacional das Telecomunicações e a Informação (NTIA) em resposta à solicitação da NTIA,
em 9 de junho de 2016.
 
A ICANN e vários grupos de partes interessadas têm trabalhado incansavelmente para garantir que todas
as tarefas de implementação necessárias sejam concluídas levando em conta o vencimento do contrato
para as funções da Autoridade para Atribuição de Números da Internet (IANA), em 30 de setembro de
2016.   
 
A ICANN e a comunidade multissetorial finalizaram os passos específicos enunciados pela NTIA na sua
carta. Além disso, todas as outras tarefas voltadas a apoiar a Transição das funções de Supervisão da
IANA se encontram na etapa de revisão final ou esperando a aprovação, etapa que finalizará no dia 30 de
setembro de 2016.
 
Para mais informações, veja o Relatório de Planejamento da Implantação.

Há algumas semanas, no ICANN56 em Helsinki, eu disse que
me vejo como um facilitador em uma organização de apoio. O
que eu facilito? A possibilidade de que a comunidade realize seu
trabalho através do modelo de múltiplas partes interessadas. Na
minha opinião, há três grupos que funcionam como um: a
comunidade, a organização e a Diretoria da ICANN. Mas é a
comunidade, com seu trabalho de desenvolvimento de políticas,
que assume a liderança.
 
No início deste ano, esses três grupos trabalharam juntos quando
precisamos mudar o local dos encontros que seriam realizados
no Panamá e em Porto Rico. Entendemos que essa decisão foi
difícil para as partes interessadas da América Latina e do
Caribe. Para demonstrar nosso compromisso com a nossa
região, a equipe de participação global de partes interessadas

da ICANN criou um plano de mitigação. Convido vocês a ler mais sobre isso nesta publicação no blog .
 
Um aspecto importante do plano de mitigação é a participação da liderança da organização da ICANN em
eventos regionais. Em junho, tive a oportunidade de interagir com alguns de vocês durante o encontro
ministerial da Comissão Econômica da América Latina e Caribe (OECD) em Cancun, no México. 
 
Também vou participar de mais dois eventos nessa região durante este ano:

Em agosto, estarei na República Dominicana para o terceiro Fórum da América Latina e do Caribe
sobre o DNS ou Sistema de Nomes de Domínio (Fórum LAC DNS). Lá, vamos participar de dois
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eventos importantes: a assinatura do Memorando de entendimento com a Associação para
Domínios de Primeiro Nível com Código de País da América Latina e Caribe (LACTLD) e a
assinatura da Estrutura de responsabilidade com o nic.do, o registro de domínios de primeiro nível
com código de país da República Dominicana.

Em dezembro, estarei em Guadalajara, no México, para o Fórum de governança da Internet. 

Aguardo essas oportunidades para conhecer vocês melhor.
 
Göran Marby

Marque na agenda! Teleconferência trimestral com partes interessadas da ICANN
A ICANN vai realizar sua próxima teleconferência trimestral com partes interessadas no dia 18 de agosto,
às 15h UTC.  Saiba mais sobre as atividades, o andamento e o orçamento da ICANN no trimestre que
termina em 30 de junho de 2016.  A teleconferência está disponível em árabe, chinês, inglês, francês,
português, russo e espanhol. Inscreva-se agora mesmo!

Leia os relatórios pós-ICANN56
O primeiro fórum de políticas foi realizado em Helsinki,
Finlândia, em 30 de junho de 2016. Mantendo o compromisso
da ICANN com a transparência, publicamos três relatórios que
examinam o fórum de políticas sob ângulos diferentes.

Relatório do fórum de políticas pós-ICANN56 - Inclui
atualizações das organizações de apoio e dos comitês
consultivos, além de destaques das sessões entre
comunidades. Esse relatório responde à pergunta: "O que
aconteceu no ICANN56?"
Resultados da pesquisa - ICANN56 - Apresenta os resultados de duas pesquisas que pediam
para os participantes classificarem diversos aspectos do fórum de políticas. 
Relatório técnico do ICANN56 - Contém perfis dos participantes, estatísticas das sessões e
outras informações técnicas. Muitos desses dados foram coletados por meio do processo de
inscrição ou do software de gerenciamento de encontros.

A ICANN coleta métricas e examina dados e resultados de pesquisas para continuar melhorando a
experiência em nossos encontros. 

A ICANN se aproxima dos novatos
A ICANN está sempre procurando gente nova para representar a
diversidade de sua comunidade, pessoas que querem se
expressar e estão dispostas a fazer a diferença. O programa
para iniciantes ajuda as pessoas novas na ICANN a saber mais
sobre o que fazemos e como participar da nossa comunidade.
 
Recentemente, publicamos um vídeo para essas pessoas,
disponível em inglês, árabe, chinês, francês, russo e espanhol.

Assista e envie o vídeo a todos os interessados em participar da ICANN!

Chegou a hora de se inscrever no ICANN57
Hyderabad!
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Alex Pissanty recebe o prêmio de
reconhecimento pela carreira de Oscar
Robles, CEO do LACNIC, durante o
LACIGF9 em San José, Costa Rica.

O ICANN57 Hyderabad será o primeiro encontro público da
ICANN realizado da Índia desde 2008, quando Nova Déli sediou
o ICANN31. O encontro de sete dias será realizado de 3 a 9 de
novembro. Inscreva-se agora mesmo!
 
Todos os estrangeiros que entrarem na Índia deverão ter um
visto. A ICANN está trabalhando com o governo da Índia no
processo de inscrição para o visto. Para informações atualizadas
sobre como obter um visto, confira a página inicial do
ICANN57.
 
O ICANN57 é classificado como Encontro C na estratégia para futuras reuniões desenvolvida pelo Grupo
de Trabalho Entre Comunidades para a estratégia de reuniões. Os Encontros C mostram a ICANN a um
público global mais amplo e incluem o encontro geral anual da ICANN.
 
Saiba mais sobre a história de Hyderabad  e como o ICANN57 se encaixa na nova estratégia para
reuniões.

Diretoria da ICANN aprova documentos do plano operacional e orçamento para o
ano fiscal 2017
A Diretoria da ICANN adotou dois documentos de planejamento e orçamento para o ano fiscal 2017 (AF17).
A aprovação do plano operacional de cinco anos (atualizado) e do plano operacional e orçamento
para o AF17 aconteceu em junho de 2016 durante o ICANN56 em Helsinki, na Finlândia.
 
Os documentos foram o resultado de vários meses de colaboração dos membros da comunidade, da
equipe e do comitê de finanças da Diretoria.
 
Para saber mais sobre o conteúdo desses documentos, leia o comunicado completo.

Aproximadamente 300 participantes conversam
sobre a governança da Internet no YOUTH
LACIGF e no LACIGF9
A nona edição do Fórum de governança da Internet da LAC
(LACIGIF9) e a primeira edição do YOUTH LACIGF foram
realizadas em San José, Costa Rica, de 26 a 29 de julho.
 
O YOUTH LACIGF é uma iniciativa que surgiu com o aumento
da comunidade de jovens da América Latina e do Caribe
interessados em questões relacionadas à Internet. No evento, os
participantes discutiram novas ideias e perspectivas, e foram
incentivados a continuar essas discussões em outros fóruns. A
Sociedade da Internet e a ICANN apoiaram a primeira edição do
YOUTH LACIGF, que foi um sucesso.
 
No dia 28 de julho, a ICANN também participou do LACIGF,

tanto no comitê do programa quando em um painel.  Rodrigo Saucedo, gerente sênior de iniciativas
estratégicas para a região LAC na ICANN, falou sobre o Centro de Informações de Marcas na sessão "O
equilíbrio entre propriedade intelectual e o acesso ao conhecimento: escopo e impacto dos acordos de
comércio inter-regionais no ecossistema normativo".
 
Leia mais sobre o YOUTH LACIGF e o LACIGF9.

Inscrições para o Prêmio para Cidades Digitais Latino-americanas abertas até 20
de agosto
A Associação Latino-americana de Empresas de Telecomunicação (ASIET) abriu as inscrições para o 12°
Prêmio para Cidades Digitais Latino-americanas. O prêmio reconhece práticas recomendadas de
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Vanda Scartezini com participantes do
pré-IGF em Porto Alegre, Brasil.

governança local que melhoram a qualidade de vida da comunidade por meio do uso de tecnologias de
informação e comunicação.
 
Faça o download de informações e da ficha de inscrição para cada categoria:

Alfabetização digital
Desenvolvimento da economia digital
Gerenciamento ambiental
Governo aberto e participação dos cidadãos
Segurança e tecnologias de informação e comunicação

Sessão de leitura do ICANN56 no Caribe
por Albert Daniels, gerente sênior de participação de partes interessadas do Caribe

Dentro da estratégia de mitigação da ICANN, que responde à mudança de local do ICANN56 e do
ICANN57, realizamos uma sessão de leitura do ICANN56 para o Caribe em Barbados, no dia 19 de julho.
Os parceiros locais foram o escritório remoto da ICANN em Barbados (coordenado por Jason Hynds, fellow
da ICANN) e o Departamento de processamento de dados de Barbados (coordenado por Rodney Taylor,
ex-representante da União de telecomunicação do Caribe no Comitê Consultivo para Assuntos
Governamentais da ICANN).
 
O evento contou com a participação de partes interessadas de vários setores, como empresas, usuários
finais, governo, universidades e a comunidade técnica. Os participantes foram muito ativos, tanto nas
sessões formais quanto nas de integração. Alguns já tinham participado de eventos locais e regionais.
Esperamos que seu envolvimento com a ICANN continue aumentando.

Sessão de leitura do ICANN56 na sessão pré-IGF
no Brasil
O pré-IGF do Brasil foi realizado de 11 a 13 de julho em Porto
Alegre, Brasil. Durante o evento, Daniel Fink, gerente sênior de
participação de partes interessadas para a ICANN no Brasil, e
Vanda Scartezini conduziram uma sessão de leitura sobre o
ICANN56. Alguns temas discutidos durante esse IGF nacional
foram: 

A segunda rodada dos novos domínios genéricos de
primeiro nível
A criação de um novo comitê permanente do cliente
A segunda fase da transição da administração da IANA
(Autoridade para Atribuição de Números na Internet)
O novo formato dos encontros da ICANN

Os participantes foram incentivados e participar de seminários na Web organizados pela ICANN e pela
comunidade A participação de 51 jovens, que receberam o fellowship do CGI.br, trouxe uma dinâmica
nova e empolgante ao encontro. Saiba mais.

Vamos falar de oportunidades
No dia 15 de julho, a ICANN e o Youth Observatory realizaram um seminário na Web para divulgação,
chamado "Vamos falar de oportunidades". O evento também contou com participantes dos programas
NextGen e Fellowship.
 
Alguns destaques:

Carlos Guerrero, membro do Youth Observatory, explicou os objetivos da iniciativa e como
participar. Ele também falou sobre o YOUTH LACIGF realizado na Costa Rica (confira os detalhes
em um artigo anterior).
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JCEdfCkRZayYuhr_HSrRGoc9V8HIQx3BvajrrFKP1hQJHWajGgKZuYc9PiUOg_nMZfHXsu28FNEE8cU3pSSHCTcvFB_si63E36Qc4QbkjhYxZXq5SowM1xlaSFwLwdXYbuPPtujceC7v96FN2WmR0CUiGGSv-AH2nGvgj30f4BJw_APxeAM6e9twDSR2IVgb&c=&ch=


Rodrigo Saucedo, da ICANN, explicou o que é a ICANN e o que ela faz, e também apresentou os
programas de Fellowship e NextGen como ótimas oportunidades para participar da ICANN.
Mark Datsygels, membro da comunidade, explicou como se envolveu na ICANN através dos
programas NextGen e Fellowship, e como essas experiências mudaram a vida dele.

O seminário na Web contou com 36 participantes da América Latina e do Caribe, a maioria novatos na
ICANN.
 
Vídeo/áudio do Adobe Connect (Espanhol) | Áudio (Inglês) | Áudio (Português) | Áudio
(Espanhol)

Terceiro seminário na Web para o desenvolvimento de capacidades ICANN -
LACRALO
O terceiro seminário na Web para o desenvolvimento de capacidades, um dos projetos do plano
estratégico 2016 para a região LAC e a Organização Regional At-Large da América Latina e Caribe
(LACRALO), foi realizado em 28 de julho. O título desse seminário foi "Serviço de diretório de registro de
última geração para substituir o WHOIS (WHOIS PDP)".
 
Faça o download da agenda.
 
Vídeo/áudio (Espanhol) | Áudio (Inglês) | Áudio (Português) | Áudio (Espanhol) 

O grupo de trabalho do EPSRP da ccNSO busca contribuição
O grupo de trabalho do painel de revisão ampliado de semelhanças de processo (EPSRP) da organização
de apoio a nomes de domínio com códigos de países (ccNSO) está buscando comentários públicos sobre
sua proposta de orientações e refinamento da metodologia sobre o processo de revisão de segunda
semelhança de cadeia de caracteres, inclusive a interpretação de suas recomendações divididas.
Após o final do período de comentários públicos, o grupo de trabalho do EPSRP analisará os comentários
públicos recebidos e revisará sua proposta de orientações, se considerar apropriado. O grupo de trabalho
então enviará a proposta de orientações ao conselho da ccNSO para aprovação e envio à diretoria da
ICANN. A data de encerramento dos comentários públicos é 31 de agosto de 2016 às 23h59, Tempo
Universal Coordenado (UTC). Saiba mais sobre o grupo de trabalho do EPSRP e forneça seus
comentários!

Equipe de redação para elaborar recomendações à GNSO pós-transição
O conselho da organização de apoio a nomes genéricos (GNSO) criou uma equipe de redação para
trabalhar com a equipe da ICANN a fim de identificar todos os direitos e responsabilidades novas ou
adicionais para a GNSO após a transição da administração da autoridade para atribuição de números na
Internet (IANA). Depois que a diretoria da ICANN adotou um novo estatuto em 26 de maio de 2016, o
conselho da GNSO tomou conhecimento de que talvez fossem necessárias alterações em seus
procedimentos operacionais para efetivar novas funções e obrigações. Essas alterações abrangeram
mecanismos relacionados na página 5 do documento da GNSO e cláusulas de participação na
comunidade autônoma.

Convocação de voluntários para o grupo de trabalho de revisão da GNSO
O conselho da GNSO adotou recentemente o regulamento do grupo de trabalho de revisão da GNSO. O
grupo de trabalho supervisionará a implementação - inclusive um plano com um cronograma
fundamentado - das recomendações aceitas pela diretoria da ICANN e definirá os resultados desejados.
Em nome do conselho da GNSO, a ICANN emitiu uma convocação de voluntários para fazerem parte
do grupo de trabalho. O conselho da GNSO está arregimentando membros indicados pelos grupos de
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partes interessadas e grupos constituintes, bem como participantes da comunidade da GNSO e da
comunidade mais ampla.

Trabalho do GAC continua após a 56ª reunião da ICANN
Apesar de um cronograma apertado para redigir a versão preliminar do comunicado, o comitê consultivo
para assuntos governamentais (GAC) concluiu a 56ª reunião da ICANN com acordo sobre o texto, que
abrangeu o parecer para a diretoria da ICANN. O GAC e a diretoria da ICANN discutiram esse parecer em
uma teleconferência realizada na quarta-feira, 20 de julho de 2016. Ouça a gravação dessa
teleconferência.
 
O GAC participou de sessões entre comunidades na 56ª reunião da ICANN. O presidente do GAC,
Thomas Schneider, coordenou a sessão "Programação e gerenciamento da carga de trabalho". Em geral,
os representantes do GAC gostaram do formato do fórum de políticas, especialmente das sessões entre
comunidades, que promoveram o entendimento mútuo e o conhecimento de tópicos específicos.
 
As reuniões do grupo de trabalho do GAC ocorreram durante as manhãs, seguidas de sessões plenárias e
reuniões bilaterais com outros grupos. O GAC também deu as boas-vindas a 6 novos membros,
totalizando a afiliação pra 168 membros e 35 observadores.

DNSSEC: revisão da chave de assinatura de
chaves (KSK) da zona raiz
No dia 22 de julho, a ICANN publicou planos de atualizar ou
"revisar" a chave de assinatura de chaves (KSK) da zona raiz, o
que marca mais uma etapa significativa em nosso trabalho
contínuo para melhorar a segurança do sistema de nomes de
domínio. A KSK é um par público-privado de chaves criptográficas.
A parte pública serve como o ponto de partida de confiança para a
validação das Extensões de Segurança do Sistema de Nomes de
Domínio (DNSSEC). Para saber mais sobre os planos e processos
operacionais envolvidos na revisão da KSK, leia a publicação no
blog .

Confira o novo site do Grupo de Gestão da
Aceitação Universal!
Veja apresentações, vídeos e documentos técnicos (como o
"Guia rápido" disponível em nove idiomas) no novo site do
Grupo de Gestão da Aceitação Universal (UASG)! Aceitação
universal é o conceito de que todos os nomes de domínio devem
ser tratados da mesma forma. As solicitações e os sistemas da
Internet devem aceitar, validar, armazenar, processar e exibir
todos os domínios, inclusive novos domínios genéricos de
primeiro nível (gTLDs) e TLDs internacionalizados. O UASG é
uma equipe com membros da comunidade que trabalha para
compartilhar essa visão para a Internet do futuro. Acesse o novo
site: UASG.tech.

Índice de integridade do mercado de gTLDs:
queremos seu feedback!
O Índice de integridade do mercado de gTLDs (Beta) foi
publicado em busca de comentários da comunidade. Ele analisa
a integridade e a diversidade geral do mercado global de gTLDs
com base em três conceitos: concorrência robusta, estabilidade
e confiança do mercado. A ICANN pretende publicar essas
estatísticas duas vezes por ano, a fim de acompanhar o
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progresso em relação ao objetivo de apoiar a evolução do
mercado de nomes de domínio. Esperamos trabalhar com a
comunidade para desenvolver ainda mais essa versão Beta,
incluindo um conjunto mais abrangente de métricas. Para saber
mais sobre a verificação de integridade do mercado de gTLDs e
como participar, consulte o Índice de integridade ou leia o
blog .

Novos relatórios disponíveis: Análise de abuso
do DNS e Análise independente do Centro de
Informações de Marcas
Como definimos o abuso no DNS (Domain Name System,
Sistema de Nomes de Domínio)? Os proprietários de direitos
estão usando o Centro de Informações de Marcas? Estamos
realizando análises do Programa de Novos gTLDs,
desenvolvidas para ajudar a responder perguntas importantes
como essas.
 
Em julho, a ICANN publicou dois relatórios novos como resultado
dessas análises:

O "Novo relatório sobre as proteções do Programa de Novos gTLDs para reduzir o abuso do DNS"
contém uma análise profunda de possíveis proteções contra atividades como crimes cibernéticos e
invasões de hackers. Ele também apresenta métodos para medir a eficácia dessas proteções. Leia
o relatório.
O "Relatório preliminar da análise independente do Centro de Informações de Marcas" está
disponível para comentários públicos. Ele analisa a eficácia de serviços importantes do Centro de
Informações de Marcas, verificando se eles cumprem o objetivo de apoiar a proteção de direitos no
Programa de Novos gTLDs. Leia o relatório preliminar ou envie um comentário.

Setenta e oito novos gTLDs delegados em julho 2016

Veja a lista completa aqui: https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

BANAMEX VISA CITI
DOCTOR JEEP LANCOME

COMCAST GODADDY NIKE
PANASONIC

Alejandro Acosta
Há aproximadamente dois anos, entrei na Comissão do
RSSAC, incentivado por Carlos Martinez do Centro de Informação
de Redes da América Latina e Caribe (LACNIC). Basicamente,

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JCEdfCkRZayYuhr_HSrRGoc9V8HIQx3BvajrrFKP1hQJHWajGgKZuYYQhCs-psAbNVNxNrzfLg2oaNfHRjYVXPpxR1t6dKXQ9q0l9hl8C5YQzp_VlQMtHXVKwJO0zOB8iufIT-h5xQutnl-BUSo2X-HNYxf7L7KVjEp7e-aQ9KCBtWIWexSsq5ERM2ubh23Gqs3FYnj5oGlxqgdKWW338SVYhE9V5sE8EYQu4ryd6y1PmMxEOPl-PwA89qeQ2QUkXyxG6xW4b8ybnHdPoBbpVw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JCEdfCkRZayYuhr_HSrRGoc9V8HIQx3BvajrrFKP1hQJHWajGgKZuRo8Puhdg0e2Pxwpm7lCP3k4aAcrJGawWCZVDcV4WkcEahWqT7-E9iA9QWG2OjSoPPj-ESP9G57MkdFKPDDePIUHBHgxn2DMKjcZMqXIt0y2ItckNig2lAwclUFzZBNb_ySuqdHZ5FbBiX0b928f3llJVSA-hVDaebg7EQRYBaCiEj4WMGFNFHits5xP8BRhOnxunUI8A1kS&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JCEdfCkRZayYuhr_HSrRGoc9V8HIQx3BvajrrFKP1hQJHWajGgKZuYYQhCs-psAb5csOdLWVg29pvKkbzaVfzyM4pD7ajT1QImTpZw6i8hxLspzCKWLGP9gRoLdUjLhd4zS3zjxezZnXdfNFHI1FNfVEwTdokX24RiD8Y-DO8a66JHSzkDQuJRmgsvGLA0W8wLMj3kfwYDxUTSp7Ox_NsO9XVgnEVIop3zYwZ_fz61x0Rpp35A2jKBlU5h8soYuJYbD9vWo6OGQ=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JCEdfCkRZayYuhr_HSrRGoc9V8HIQx3BvajrrFKP1hQJHWajGgKZuYYQhCs-psAbEMyKRtuUHl1d3PJ4lrkZPWHBJ7sDLL_3aoBRMLUNRJIGktff1Km3hYajttN07l48d7gZnFwhh8FwdRdn7Vn2_wnLk5ubGgFgDUQRw8ylOQ7UDzyM1jSIjJOdZCjpwcDyBjpdfXilLRJGEynmsCsT-qH9a5Tpmoxp9EvndIbVx6m-5DQagSxZ4RnrpCt2sJxb&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JCEdfCkRZayYuhr_HSrRGoc9V8HIQx3BvajrrFKP1hQJHWajGgKZuYYQhCs-psAbxrJluSDxdWanrNHDzoynGBiGKztgd_Ax2RUlQ77wiEgEd2OXPtj3UcULNd5cl1P12ll6sVRUHDvlza--lzIxTZnDPE_LaBKMEpotd8YaY5bBBflYG4POHEEDPd-R8T_tDSVfSXkbsiipCxjAtjwzUB4e6PhESAVX&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JCEdfCkRZayYuhr_HSrRGoc9V8HIQx3BvajrrFKP1hQJHWajGgKZuQQcnAOuh89VdQb9bUkNgRugaYXqGPra72It5DJvZIiJvWWMikpyOOpoUbo-Opmx2Ldz6ZT5RwDElCWNrVXLZf-RtogbaqI4GaWw7r15GgfB5482Zu9B6TKVMwC1RzGLwvq-Z3a41DI_04SwjyahUFVNScvc0s6Yxs6vylHdjiaCglGnjWmMYwE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JCEdfCkRZayYuhr_HSrRGoc9V8HIQx3BvajrrFKP1hQJHWajGgKZuRo8Puhdg0e2Rds8WEkVdgT4lUQPC9CruwnCv1tOBmWJYrL3rcoXWcSITbRlbfDSQV1N2Wh_Z0aswJy93ATKJ-uZdBqwcQHxAgycDjPSvvylSoe3bCZpFuHgyGettYf4hicrNWWT0qYLHYBtJd4g61Imj6MPC7NTELn8Nn0KGri0-D928c2P75w=&c=&ch=


Alejandro Acosta, RSSAC e NomCom

somos uma organização de apoio para o Comitê Consultivo do
Sistema de Servidores Raiz (RSSAC), contribuindo com ideias,
recomendações e relatórios.
 
Alguns meses depois da minha entrada na Comissão do
RSSAC, houve uma convocação de voluntários do grupo para o
desenvolvimento de documentos. Eu me ofereci e terminei sendo
um dos líderes da primeira versão do segundo documento
(chamado RSSAC 002). Foi uma experiência gratificante, pois
trabalhei com alguns dos melhores profissionais de DNS
(Sistema de Nomes de Domínio) do mundo. Às vezes era uma
loucura, havia muita pressão por causa dos prazos e por
escrever para pessoas que sabiam muito mais do que eu.
 

Quando a Comissão do RSSAC procurou uma pessoa para representar o grupo no Comitê de Nomeação
(NomCom), eu me candidatei. Agora trabalho no NomCom, que seleciona pessoas para funções de
liderança na ICANN.  É um trabalho muito interessante e estou aprendendo muito.

"6 PERGUNTAS EM 140 CARACTERES: Conheça Göran Marby, CEO da ICANN" | Boletim
informativo do LACNIC, disponível em inglês, espanhol e português.

"Plan de Mitigación para América Latina y el Caribe" | Boletim informativo da ASIET, disponível em
espanhol.

10 a 12 de agosto de
2016

12o Fórum Caribenho de Governança
da Internet (CIGF)

Cidade de Belize, Belize

11 a 12 de agosto de
2016

IV Fórum regional sobre
interconectividade e redução de
preços de serviços de
telecomunicações e acesso à Internet

Tegucigalpa, Honduras

16 a 19 de agosto de
2016

29 encontro do CCP.I, (Comitê Consultivo
Permanente da Comissão Interamericana de
Telecomunicação I)

Lima, Peru

22 a 25 de agosto de
2016

Semana da Internet da República
Dominicana

Santo Domingo, República
Dominicana

24 a 25 de agosto de
2016

III FÓRUM LAC DNS Santo Domingo, República
Dominicana

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JCEdfCkRZayYuhr_HSrRGoc9V8HIQx3BvajrrFKP1hQJHWajGgKZuRo8Puhdg0e2f2ZEAlSC-btA8abSvSjAhWCGB6flmAoU-1K_o2MA1Zq1syzJ7NqTAZ6TCrqccGH_lPqh1jTDWRLI5qdR4f0StpuXasOzTSA77YS86yhUCzvxTb3ZzJFpb9O2EVLv-7a4XQi8CXZ3FtYv1nmGgxAWWA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JCEdfCkRZayYuhr_HSrRGoc9V8HIQx3BvajrrFKP1hQJHWajGgKZuRo8Puhdg0e2bDoGzQOfUNu4zxiooJmU5voC4yOK2d0kZ08fIhKOOl_Ik_30g-jpOEp2lMakmB-kCMNbfTYeAvGdofa34WzA-__1BBz2oZcaV3P4GHQhhTfqY4BZetGidS7H8PCI9KWPkX4mwbX-7c5CG5KVybZyajhdLTb8Kfs3&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JCEdfCkRZayYuhr_HSrRGoc9V8HIQx3BvajrrFKP1hQJHWajGgKZuRo8Puhdg0e2hMxcMvTitDemg9-HQuBI-CBOYa9wgEdCDqi3pEm_K2pKHxfo7f46N2vswjvacqR7pVvcnvJtx2ZdhzWLTi8uP_Lbq1E9OILbzIlJd8lzYBPl3XKYGUB0vM-H9v27G16r5rWrawz9KajCWtmMTVV7IHPpeSyLxrsY8hKteQp97KHJ3FSCIhNQOi8u-pJZsTPuKgqTo8KfYZ-JPeTQxmb632loppjgUsFHls2-d0_bn0YLFySicRiNTnkElgtzCAtYWVs4SGiGtLFCGfvJqvxiFtk-3ld7N7T6TjBZwdU6XhUa2Uh9eARZVTZucXB8OHrewcLeGl12U5NeHMd7w_BMwbtUzHEHC4nLgFeg9pfAWqSZK3KnS4moijlztO-bf0ZMUa0dBd5_opALT6jsS6_QFleKZGo-tj5xPQOYARieRDYAvmc3mPUh7sWStuGKwK-LOrdeaDOJfdo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JCEdfCkRZayYuhr_HSrRGoc9V8HIQx3BvajrrFKP1hQJHWajGgKZuRo8Puhdg0e2JOgwWUqn-5aWcnTnwD6_GMhflrmdVa6mo_KaliHEqm3DXKI1yVsUOy36qn-xxachzg9WbhUBuDAfZeX9M9AlY--1E1KZwUorCEpxHjUMURydSPPGi8hRZnWLq1HAv2gO&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JCEdfCkRZayYuhr_HSrRGoc9V8HIQx3BvajrrFKP1hQJHWajGgKZuRo8Puhdg0e2v82FIhWpVAOeIW-z2SbZzu4wpbnwEVnatzL8-6zZmDDPjlb7YYzHcFvlHSSy9GwJNBLGNGuCiPUZmErl7lxOynpS52t0V2_NIr_9PZrqmnxMpWp1IoS4Jg2aaAJCVXa-fJQfcvkceBNZHDSx8zEfwrxulr89UdVODSNgkxznTCkoQz7TndrDsgnPVYZ26LOmOZZ5gZ9VyseGdjbvl38dvqy9ucfCTazH&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JCEdfCkRZayYuhr_HSrRGoc9V8HIQx3BvajrrFKP1hQJHWajGgKZuRo8Puhdg0e2_l62tRoJl54FGaEtrHaYSMd8jS2KR8vvchXVlB19oQE9fKpYq-9PaqDYtCQt4kJRgbjuQCHdMxJOdQRzImdkY6ledOb2rdE1WORd8K4tMjIgl1fxV4U93ndvQbTao8hwSu5ON0d5yVqy4LOh6dTacxnIdaOuMFUZpkNBIynZ5HEJcWXzDXaEFGhwhveEojTOtkaZJ5Xk9q0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JCEdfCkRZayYuhr_HSrRGoc9V8HIQx3BvajrrFKP1hQJHWajGgKZuRo8Puhdg0e2pBiu8WRSqozsgnGa5-AspQZ2uY90bAQZeb1vxZjwfGFOp6JquLfoN-rJ7202NOk9583Sj1CXOUnb-1xVZgk0KH8fVR78dB4ge3oo7FlFHV0Oms9uHQbu9NTelzboErsmHDqU3eFEmWjlvyez-hNYoZxqlxoOlJ25&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JCEdfCkRZayYuhr_HSrRGoc9V8HIQx3BvajrrFKP1hQJHWajGgKZuRo8Puhdg0e2bgQplDbv5WM2DTrN2_ognGpNbAyO-T_t8DMm7Y3CGEltPqAB0ANIdjaQbzX4IZngzzMSZtGYnbYrVpAyeqKDi5JSAqXO3PtNfCbs6T1IWYIsKBuBZbIlVQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JCEdfCkRZayYuhr_HSrRGoc9V8HIQx3BvajrrFKP1hQJHWajGgKZuRo8Puhdg0e2Bdn4VMf_yS4lVReDQYf_BM_9Y0taHO5gyTFvL0go5qbmICn2NTdCSYDvqWn7dP0vYsl02TtECTAEH-ehcFJmDqgwk8Pnyu3J2yGToNe6PjGg5oz_fekP0Irv1JXPa--pKZvB4BU1BlNoqIFJYEufcQ==&c=&ch=



