04 2015
Prezados amigos,
É um prazer escrever meu primeiro editorial para o boletim da América Latina e
do Caribe como membro da equipe da ICANN e de nossa comunidade regional.
Este boletim antecede nosso encontro público número 53, que será realizado
em nossa região, na grande cidade de Buenos Aires (Argentina). O momento
será crucial para as discussões sobre o processo de transição da administração
das funções da IANA, especialmente para o desenvolvimento da proposta final,
que será apresentada ao governo dos Estados Unidos. Convidamos vocês
para ler mais sobre esse tema tão importante na primeira notícia do boletim, e
também para participar do período de comentários públicos anunciado na
mesma seção.

Editorial por Francisco Arias*

Antes de incentivar vocês a continuar lendo todas as novidades dos últimos dois meses, quero compartilhar
uma meta importante que atingimos no âmbito da migração do protocolo de WHOIS.
Depois de vários anos de trabalho da comunidade técnica, chegamos a um consenso sobre o novo protocolo
que substituirá o WHOIS. O novo protocolo para o acesso a todos os dados de registro (RDAP) foi projetado
com as características de um protocolo moderno. O RDAP permite o uso de caracteres de todos os sistemas
de escrita. É possível usar o "ñ" ou outras vogais com acento, por exemplo. O RDAP também inclui formatos
padrão para a transmissão de dados em formato legível por computadores, mensagens padrão, erros padrão,
suporte opcional para resultados diferenciados com base em quem pede as informações, etc.
Agora é a vez da comunidade da ICANN definir o os detalhes de implementação do protocolo para permitir sua
utilização pelos gTLDs em um futuro próximo. A discussão começará no próximo encontro da ICANN em
Buenos Aires.
Obrigado pelo interesse de vocês. Conversaremos mais por e-mail!
Francisco Arias
Diretor de serviços técnicos da ICANN.
English version will be available soon here| A versão em português estará disponível em breve aqui |Version
française bientôt disponible ici: http://goo.gl/T9dE2

Novidades da ICANN

Quem administrará a Internet e
como? Dê a sua opinião!
Várias propostas que tentam responder a essa pergunta avançaram muito.
Como todos sabem, estão sendo desenvolvidas propostas em resposta ao desejo manifestado pelo governo
dos Estados Unidos de transferir a administração de algumas das funções técnicas essenciais da Internet (as
funções da IANA) à comunidade global da Internet. Basicamente, a Administração Nacional de Telecomunicações e Informações dos Estados Unidos (NTIA) solicitou que a ICANN facilitasse o trabalho da comunidade
da Internet global para desenvolver uma proposta que ajudasse a concretizar essa transição.
Quarta-feira, dia 22 de abril, a última versão preliminar da proposta da comunidade de nomes de domínio foi
publicada para comentários públicos. Caso seja aprovada pela comunidade, será a última das três propostas
(as comunidades de recursos numéricos e parâmetros de protocolo já apresentaram as suas) a ser integrada à
proposta final de transição que será apresentada ao governo dos Estados Unidos.
Sua participação é extremamente importante. Convidamos vocês a participar do período de comentários públicos. Para isso, basta seguir este link: http://goo.gl/4yQqi3
Acesse também a atualização mais recente sobre as discussões da comunidade em relação à transição
(http://goo.gl/ML7GJP) e também o blog que oferece uma recapitulação da participação da comunidade no
último ano (http://goo.gl/0ghA8Z)

ICANN demonstra altos padrões de
desempenho nas funções da IANA
A ICANN concluiu com sucesso duas auditorias independentes de Controle de Serviço da Organização (SOC)
dos sistemas e processos, aplicada ao desempenho das funções da IANA no ano de 2014. As auditorias SOC
aplicam uma metodologia desenvolvida em conjunto pelo Instituto Americano de Contadores Públicos e pelo
Instituto Canadense de Contadores Públicos, e permitem garantir que a ICANN implemente os controles internos apropriados para atingir os níveis de serviço adequados em relação a disponibilidade, integridade de
processos e segurança para as funções da IANA. O ano de 2014 e foi o quinto consecutivo em que a ICANN
obteve a certificação de nível 3 em Controle de Serviço da Organização para seus sistemas de assinatura de
chave da zona raiz e para as Extensões de Segurança do Sistema de Nomes de Domínio. Além disso, a organização concluiu sua segunda auditoria SOC 2, que avalia os sistemas que dão suporte às funções de processamento de transações da IANA. Ambas as auditorias foram realizadas pela empresa internacional PricewaterhouseCoopers (PwC).
A ICANN dedica-se a melhorar sua excelência operacional, e as auditorias são uma maneira de demonstrar seu
compromisso com os altos padrões. Convidamos vocês para ler mais informações sobre o desempenho dessas
funções pela ICANN: http://goo.gl/JEftIK

ICANN realiza sua terceira teleconferência aberta trimestral
A teleconferência realizada no dia 23 de abril abordou o progresso da ICANN em relação a seus planos
estratégicos e operacionais, correspondente ao trimestre finalizado no dia 31 de março de 2015.
Para quem não conseguiu participar, no link a seguir temos as transcrições, apresentações e gravações desta
e das teleconferências anteriores em inglês, francês, árabe, russo, espanhol, português e chinês:
http://goo.gl/d1eTuw
Outras novidades:
• ICANN é indicada para o prêmio WSIS 2015: http://goo.gl/mXGxbJ
• Abertura do período de bolsas para nosso evento ICANN 54, que será realizado em Dublin:
http://goo.gl/x4lhGc
• Lançamento de vídeo sobre o plano estratégico da ICANN com legendas nos idiomas da região:
http://goo.gl/Wt1QJe
• Já está disponível a atualização do relatório “Greasing the wheels of Internet economy” encomendado pela
ICANN ao Boston Consultancy Group (BCG). Este relatório revela as causas das fricções que devem ser abordadas pelos países para aproveitar os benefícios econômicos e sociais da economia digital. Baixe o documento
completo aqui: http://goo.gl/Bt6mNT
• A ICANN solicita manifestações de interesse de possíveis anfitriões para seus encontros de 2017 e 2018:
http://goo.gl/XapzAU
• Publicação da atualização mais recente sobre o desenvolvimento de políticas da ICANN (fevereiro - março):
http://goo.gl/RF1Qx0

Novidades da região
Fórum LAC DNS 2015 lança site
A segunda edição do fórum do LAC DNS, que reúne os principais representantes do setor, das políticas da
Internet e dos agentes técnicos, será realizada no dia 19 de junho em Buenos Aires para continuar com a
proposta apresentada em 2013, promovendo um espaço de alcance regional para o debate sobre temas relacionados ao DNS.
O fórum está aberto para qualquer pessoa interessada tanto em questões relacionadas ao setor de nomes de
domínio e nas oportunidades de negócios que ela pode proporcionar quanto em estabelecer contatos com os
principais agentes e especialistas no assunto. O público-alvo são registros e registradores de ccTLDs e gTLDs,
revendedores, registrantes, especialistas em DNS, solicitantes de novos TLDs, organizações regionais de
TLDs, empresas de TI e Internet, escritórios de advocacia e propriedade intelectual, entre outros.
Acesse http://lac-dns.org/index.php para obter mais informações.
Organização: ICANN, LACNIC, LACTLD, ISOC, NIC Argentina, Registro de Interesse Público.

Nosso caminho
O mapa a seguir mostra os países que visitamos nos últimos dois meses e a quantidade de eventos de que
participamos em cada um deles. Para oferecer mais informações, também listamos os eventos cronologicamente e compartilhamos links, fotos e tweets.

11 de março, apresentação sobre a ICANN a estudantes e pesquisadores da UNICAMP - Universidade
Estadual de Campinas, São Paulo (Brasil).
24 de março, 2º Café Tecnológico – INATEL, Brasil:
http://goo.gl/r2dfZh

9 a 11 de março: ecomLAC "IV Annual Latin
American Telecommunications, Technology,
and Internet Public Policy Forum”
31 de março, Congresso Nacional de Segurança
Cibernética– FIESP, Brasil http://goo.gl/gfdu4p

12-15 de abril, ARIN 35, San Francisco (Estados
Unidos): http://goo.gl/J16Yje

27 a 29 de abril, Internet Recorre (IR) – NIC Argentina, Paraná (Argentina): http://goo.gl/N2lzIj

27 a 28 de abril, LAC-i-Roadshow – edição Caribe,
Castries (Santa Lucia): http://goo.gl/LNxRhj

19 a 23 de abril, Escuela del Sur de Gobernanza de
Internet, San José (Costa Rica):
http://goo.gl/V5ZXLM
21 de abril, Foro Gobernanza de Internet del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, San José
(Costa Rica): http://goo.gl/rNH1D5

Novidades sobre o Plano Estratégico da LAC
Segunda edição caribenha do LAC-i-Roadshow
realizada em Santa Lucia
Nos dias 27 e 28 de abril, foi realizada a segunda edição caribenha do
LAC-i-Roadshow, um projeto que faz parte do Plano Estratégico da América
Latina e do Caribe e busca conscientizar sobre questões importantes relacionadas à infraestrutura crítica do DNS (Sistema de Nomes de Domínio).
Dentro da 9a reunião do CaribNoG realizada em Santa Lucia, o roadshow da
comunidade da ICANN abordou as últimas novidades ad organização, ofereceu uma breve introdução ao IPv6, apresentou temas relacionados à segurança informática e finalizou com uma apresentação e um painel de
discussão sobre o programa de novos domínios genéricos de primeiro nível
(gTLDs). Para obter mais informações, acesse o site da reunião:
http://goo.gl/LNxRhj

icannlac.org continua oferece cada vez mais conteúdo relevante para nossa
comunidade regional
Como parte do Plano Estratégico do LAC, foi criado um observatório da participação regional nos eventos da
ICANN. As informações relacionadas aos três últimos encontros da ICANN foram publicadas no site regional,
no link a seguir: http://goo.gl/h7BgUO
Além dos dados que já estão disponíveis, serão incluídos outros índices relevantes sobre a participação da
comunidade latino-americana e caribenha em cada encontro.

Possibilidade de participar de
seminários na Web sobre diferentes
temas de interesse
Em colaboração com a equipe da ICANN e com membros da comunidade da América Latina e do Caribe, foram
lançados diferentes seminários na Web com tradução simultânea nos idiomas da região. Foram abordados
temas variados, como o avanço do Plano Estratégico regional, uma introdução ao DNS (Sistema de Nomes de
Domínio), e como ser registrador credenciado pela ICANN.
Esses seminários na Web continuarão sendo realizados regularmente, por isso convidamos a todos a participar
e divulgá-los, para que possamos atingir um número cada vez maior de possíveis interessados.

“A palavra é sua”

Carolina Aguerre
(Diretora, LACTLD)

O encontro ICANN 53 em Buenos Aires representa um marco fundamental na agenda anual de atividades do
LACTLD. Para nossa organização, a agenda proposta pela comunidade da ICANN tem um valor fundamental
para as atividades dos registros, e como será realizada na região, a presença de ccTLDs da América Latina e
do Caribe será muito maior que a habitual.
Aproveitando a organização do ICANN 53, o LACTLD realizará, no dia 19 de junho, a segunda edição do Fórum
LAC DNS, junto com a ICANN, o LACNIC, o Registro de Interesse Público, o NIC.AR e a Sociedade da Internet.
O objetivo fundamental dessa iniciativa é reunir agentes comerciais e técnicos interessados em desenvolver
empreendimentos e conhecer novas oportunidades associadas ao DNS, tecnologia em expansão que é essencial para a Internet atual. Para obter mais informações sobre o evento, sua programação e como participar,
acessem: http://lac-dns.org/ / http://lac-dns.net.ar/
Além disso, no dia 20 de junho, o LACTLD realizará um workshop comercial para seus membros e convidados
especiais. Alguns dos temas em destaque nesse workshop são: uma proposta sobre o desenvolvimento comercial dos ccTLDs da região (que também faz parte do projeto da estratégia regional da ICANN na LAC), diálogos
com registradores convidados para falar sobre as características e necessidades que os ccTLDs devem considerar em seu trabalho com os registradores, o uso estratégico das informações pelos ccTLDs para conseguir
melhor posicionamento e para desenvolver um portfólio de serviços mais adaptado às necessidades de seus
usuários.
Mais informações sobre o evento estão disponíveis em: http://www.lactld.org/agenda/

Destaques na mídia
Mídia impressa:
El futuro de Internet está en el teléfono móvil, entrevista de La Nación (Costa Rica) a Fadi Chehadé:
http://sco.lt/4sX2K9
El duelo 2.0: las batallas que se esconden tras los sitios web, entrevista a Rodrigo de la Parra para El País (Uruguai): http://sco.lt/6XgWLh
Temas y tendencias en la agenda de Internet para el 2015, entrevista a Rodrigo de la Parra para Tech Target
(Argentina): http://sco.lt/6RqlVp
ICANN 52- A Caribbean Perspective, artigo de Shiva Bissessar (ICANN Fellow), Technology news (Trinidad e
Tobago): http://technewstt.com/icann52-caribbean-view/
ICANN abre nova consulta sobre transição de funções IANA, Telessíntese (Brasil): http://sco.lt/8H9j5F
Expertos advierten sobre el peligro de poner cerrojos al uso de Internet, La Nación (Costa Rica):
http://sco.lt/6HuG3t
ICANN lança última consulta pública para definir seu futuro na Internet, Abranet (Brasil): http://t.co/1lY6L9mxAC
ICANN launches generic Top Level Domain program in the Caribbean, Breaking News (Trinidad e Tobago)
http://goo.gl/ibfXhu
Rádio:
ICANN, CaribNoG discuss internet matters, Radio Saint Lucia (Santa Lucia): http://goo.gl/SSzzwa
Televisão:
Santa Lucia: Entrevistas com Albert Daniels na HTS News, DBS Television Channel 35 e Think Caribbean Television.
Costa Rica: Entrevistas com Daniel Fink e Rodrigo de la Parra na Teletica Canal 7.

Próximos eventos
6 a 8 de maio: Fórum Econômico Mundial – América Latina, Cancun (México):
http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-latin-america-2015
11 de maio: 15º Aniversário da ECTEL (Regulador regional- Caribe), Santa Lucia.
18 a 22 de maio: LACNIC 23, Lima (Peru): http://www.lacnic.net/web/eventos/lacnic23
26 a 29 de maio: XXVI reunião da PCC.I (CITEL), Cuzco (Peru):
https://www.citel.oas.org/en/pages/next-meetings.aspx
27 de maio: Fórum caribenho de peering e conexão à Internet [Caribbean Peering and Internet Connection
Forum], Barbados.
28 de maio: Workshop exclusivo: Desenvolvendo os benefícios da economia digital, Miami (Estados Unidos):
http://www.iicom.org/telecommunications-media-forum/tmf-miami-2015/exclusive-workshop-developing-the-benefits-of-the-digital-economy
2 a 5 de junho: Atividade com a imprensa em Buenos Aires (Argentina)
3 de junho: Semana da engenharia, evento anual organizado pela Faculdade Regional de Tucumã, parte da
Universidade Tecnológica Nacional (Argentina)
15 a 17 de junho: World Summit Youth Award (WSYA), São Paulo (Brasil):
http://www.youthaward.org/content/about-wysa

21 a 25 de junho:
ICANN 53, Buenos Aires
(Argentina) http://buenosaires53.icann.org/en/
Não deixem de ouvir os podcasts que compartilhamos semanalmente como contagem regressiva para
o ICANN 53! Sigam @ICANN_es para ficar por
dentro de tudo.

Centro de relacionamiento para América Latina y el Caribe
Casa de Internet - Montevideo, Uruguay
Twitter: @ICANN @ICANN_es @ICANN_pt
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