02 2015
Prezados amigos,
É um prazer começar o segundo ano de nosso boletim regional como um
dos funcionários da ICANN provenientes da região da América Latina e
Caribe. Este será um ano crucial para todos, organização e comunidade.
Como destacou Rodrigo de la Parra, vice-presidente regional para a América Latina e Caribe, em seu texto "Agenda de Internet para el 2015" (leia em
destaques na mídia), em 2015 nossa região estará em foco.
Começamos o ano com tudo: nossa região marcou presença em Cingapura
e, além disso, lançamos um site da comunidade da ICANN para a América
Latina e Caribe, com notícias importantes da região. Convidamos vocês
para ler o resumo desses dois primeiros meses de 2015 e nos acompanhar
no trabalho que realizaremos nos próximos dez. Quero destacar também a
edição caribenha do LAC-i-Roadshow, que será realizada no fim de abril em
Santa Lúcia, dentro do Plano Estratégico Regional. Esta segunda edição
caribenha da série de workshops de conscientização sobre os recursos
críticos da Internet e o Sistema de Nomes de Domínio terá um enfoque
especial sobre os temas relacionados à segurança, estabilidade e resiliência, e minha equipe estará presente. Esperamos vocês lá!

Editorial por Carlos Álvarez*

Boa leitura!
*Carlos Álvarez é gerente sênior de relacionamento técnico da equipe de
segurança, estabilidade e resiliência da ICANN. Carlos é colombiano.

Novidades da ICANN

ICANN 52 termina com 300
sessões organizadas e mais de
1600 participantes
Sem dúvida, esse é o fato mais relevante desde nosso último boletim regional. A seguir, temos uma lista de
diferentes recursos de interesse para quem não teve oportunidade de participar ou quer reviver diferentes
momentos do encontro. Queremos destacar quer as principais discussões desse encontro foram a respeito da
administração das funções da IANA. Vocês podem saber mais sobre o que aconteceu em Cingapura em
relação a esse importante processo lendo a declaração dos presidentes do Grupo de Trabalho Entre Comunidades (CCWG) sobre a transição (https://www.icann.org/news/announcement-4-2015-02-12-en) e a declaração
da Diretoria da ICANN (https://www.icann.org/news/announcement-3-2015-02-12-en). Nossa região teve uma
participação muito ativa tanto no local quanto remotamente, mas falaremos mais sobre essas atividades na
seção sobre o Plano Estratégico Regional.

Outros recursos de interesse sobre o ICANN 52
Fotos: https://www.flickr.com/photos/icann/with/16481945816/
Vídeo da cerimônia de abertura: http://t.co/qq2q8FlnaJ
Atualização da Divisão Global de Domínios (GDD) http://singapore52.icann.org/en/schedule/mon-gdd
Agenda completa com transcrições e gravações: http://singapore52.icann.org/en/schedule-full
Comunicado do Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais (GAC)
https://www.icann.org/news/announcement-2015-02-12-en
Publicação no blog: “Próxima parada Buenos Aires, Argentina” por Rodrigo de la Parra:
https://www.icann.org/news/blog/proxima-parada-buenos-aires-argentina

Adiel Akplogan será o novo vice-presidente de participação
técnica da ICANN
Adiel Akplogan, um especialista em tecnologias da Internet muito experiente, entra
na ICANN para ocupar o cargo recém-criado de vice-presidente de participação
técnica.Esse cargo foi pensado para fortalecer os vínculos com a comunidade técnica.
Veja o anúncio completo aqui:
https://www.icann.org/news/announcement-2015-02-07-es

ICANN realiza sua segunda teleconferência aberta trimestral
A teleconferência foi realizada no dia 29 de janeiro e, assim como a anterior, estava aberta a todos os interessados. Além disso, contou com tradução simultânea em diferentes idiomas. O objetivo dessas teleconferências é
apresentar os avanços nos planos estratégicos e operacionais da organização. Para quem não conseguiu
participar, no link a seguir temos as transcrições, apresentações e gravações das duas teleconferências em
inglês, francês, árabe, russo, espanhol, português e chinês:
https://www.icann.org/resources/pages/quarterly-reports-2014-11-13-en

A comunidade da ICANN vai
liderar a iniciativa de aceitação
universal
Alguns aplicativos e serviços que utilizamos todos os dias podem não entender completamente os nomes de
domínio que não usam ASCII, por exemplo nomes com certos caracteres de alfabeto latino como "é" ou "ñ", ou
novos domínios de primeiro nível, como .futbol, .casa ou .rio. Isso gera problemas porque a Internet é um recurso global, além de ser um meio cultural e econômico.
A aceitação universal é a visão de como deveria funcionar a Internet do futuro. Isso significa que os domínios
de primeiro nível, os nomes de domínio internacionalizados e o e-mail internacionalizado devem funcionar sem
problemas em todos os aplicativos e serviços.
Durante o ICANN 52 em Cingapura, membros da comunidade representantes de vários grupos se uniram em
torno da iniciativa de aceitação universal e formaram um Grupo Executivo, cujo objetivo é orientar a identificação dos principais problemas e o desenvolvimento de estratégias de divulgação, além de propor soluções
para melhorar a situação. Leia mais e participe: https://www.icann.org/universalacceptance.

Novidades sobre o desenvolvimento de políticas
Acessem a atualização mais recente sobre o desenvolvimento de políticas da ICANN (janeiro):
https://www.icann.org/resources/newsletter/policy-update-2015-01-27-en

Novidades sobre o Plano Estratégico da LAC

Espaço LAC em Cingapura
A sessão "Espaço LAC", realizada no ICANN 52 em Cingapura, contou com 35 participantes no local e 31
participantes remotos. Nessa sessão, foram debatidos os avanços do Plano Estratégico Regional. Entre outros
assuntos, lançamos o site regional, um trabalho da comunidade da LAC que contou com forte apoio do NIC
Argentina (ver quadro a seguir), e também apresentamos os projetos de desenvolvimento com todos os ccTLDs
e o Grupo de Trabalho do Caribe. As apresentações e o áudio das sessões em espanhol, inglês e português
estão disponíveis no link a seguir: http://singapore52.icann.org/en/schedule/mon-lac-space

Comunidade lança seu site regional
No dia 9 de fevereiro, lançamos o site da comunidade da América Latina e Caribe na ICANN, que contou com
a liderança de Dev Anand Teelucksingh e Fatima Cambronero e o trabalho de desenvolvimento e design do NIC
Argentina. O site está disponível em espanhol e inglês, mas estamos trabalhando para oferecer também
versões em português e francês. Acessem o site e contem como podemos melhorá-lo!
Formulário de contato: http://www.icannlac.org/contacto.php
Nota de boas-vindas de Dev e Fátima: http://www.icannlac.org/bienvenidos.php

Grande participação caribenha
Ainda dentro do ICANN 52 em Cingapura, foi realizado o clássico almoço de trabalho caribenho, que contou
com a participação de membros da comunidade da região e de representantes de organizações regionais como
LACNIC, ARIN e LACTLD. Nosso colega Albert Daniels também participou remotamente desse encontro.
Cabe destacar que Santa Lúcia contou com um centro de participação remota, que permitiu que membros da
comunidade caribenha acompanhassem a Cerimônia de Abertura, apesar da grande diferença de fuso horário.

Mapa interativo dos ccTLDs da região
Graças ao trabalho colaborativo com o LACTLD, lançamos um mapa interativo com dados relevantes e atuais
sobre os ccTLDs da região.
Acessem aqui: http://www.icannlac.org/Map-ICANN_LACTLD_ccTLDs/StatPlanet.html

O Plano Estratégico do LAC continua avançando: resumo por Rodrigo Saucedo
Estamos trabalhando em um programa de desenvolvimento de capacidade junto com um Grupo de Trabalho da
comunidade da LACRALO. No mês de março, teremos o primeiro seminário na Web do programa.
Também estamos desenvolvendo um banco de dados de partes interessadas da região LAC que participam de
atividades acadêmicas e iniciativas de desenvolvimento de capacidades com foco na ICANN e na governança
da Internet.
Em breve, começaremos a trabalhar na criação de um banco de dados de IXPs, ISPs e empresas de telecomunicações da região. Essas informações serão representadas em mapas interativos, que poderão ser acessados
através do site da região.
Já foi escolhido o consultor encarregado de realizar a pesquisa para desenvolver uma visão de negócio do
registro conforme as necessidades de cada ccTLD.
O programa que financiará bolsas para que os funcionários de ccTLDs menores se capacitem em ccTLDs de
maior porte já está em fase de definição.
Por último, estamos elaborando um programa de seminários na Web para informar a comunidade sobre as
diferentes ferramentas disponíveis para participar remotamente dos encontros da ICANN e outros encontros
regionais e internacionais.
A partir do mês de março, contaremos com um seminário mensal voltado para toda a comunidade da LAC, que
informará o andamento detalhado de todos os projetos implementados no primeiro período.

Novidades da região

Oscar Robles nomeado novo diretor executivo do
LACNIC
É com grande prazer que recebemos um membro de destaque da comunidade de nossa região para chefiar essa importante organização. Conheçam
Oscar Robles e leiam o anúncio publicado pelo LACNIC: http://goo.gl/ygWpgi

Resumo anual do eInstituto
Foi publicado o resumo do Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico (eInstituto) para 2014, que menciona várias vezes a ICANN e o trabalho de sua incansável comunidade regional. Parabéns por esse reconhecimento tão importante! Leiam o relatório aqui: http://goo.gl/55ZDSR

NIC Argentina implementa o
IPv6
No mês de fevereiro, o NIC Argentina implementou o IPv6 em seu sistema. Essa é a versão 6 do Protocolo de
Internet, desenvolvida para substituir a versão anterior (IPv4). Parabéns aos nossos colegas da Argentina por
entrar na nova geração da Internet!
Leia a notícia completa: http://goo.gl/0FbsVE

25º aniversário da União de
Telecomunicação do Caribe
(CTU)
Recentemente, a União de Telecomunicação do Caribe (CTU) comemorou seu 25° aniversário em Trinidad e
Tobago, com uma semana de atividades relacionadas às TICs e à governança da Internet. Foi um evento
regional de alto perfil com aproximadamente 200 participantes, entre os quais havia chefes de Estado, ministros
de telecomunicações, altos executivos de empresas de telecomunicações e provedores de acesso, a diretoria
executiva de organizações regionais como a CARICOM e representantes de todos os grupos interessados. A
ICANN, através da liderança de Albert Daniels, gerente de relacionamento para o Caribe, foi uma participante-chave nas atividades da semana, com palestras e participações em mesas redondas sobre o processo
de transição da administração das funções da IANA, a criação de fóruns nacionais de governança da Internet e
a participação da comunidade caribenha nos diferentes projetos do Plano Estratégico da LAC. Leiam também
a opinião de Bernadette Lewis, secretária geral da CTU, membro de destaque da sociedade caribenha, sobre
esse importante evento (seção "a palavra é sua").

A ICANN apoiou os diálogos sobre governança da Internet
A segunda edição deste encontro multissetorial sobre governança da Internet foi realizada entre 17 e 18 de
fevereiro na cidade do México. Com base em um modelo de participação com várias partes interessadas,
especialistas de diversos setores envolvidos abordaram os desafios atuais da Internet através de conferências
e mesas temáticas de discussão.
A conferência "Processo de transição da administração das funções da IANA" foi conduzida pelo nosso
vice-presidente regional Rodrigo de la Parra e por León Felipe Sánchez, membro do Grupo de Trabalho Entre
Comunidades para o aprimoramento dos mecanismos de responsabilidade da ICANN.
Mais informações: http://goo.gl/kXZ9KD

“A palavra é sua”

Bernadette Lewis
(CTU, Trinidad e Tobago)

Bernadette Lewis, secretária geral da CTU, descreveu o 25º Aniversário da organização e a semana TIC (ICT
week) como "o ápice de vários meses de atividades para celebrar as conquistas da organização e o trabalho
realizado na região". Ela também afirmou que "a CTU foi se transformando para responder às necessidades
de seus grupos de interesse e ser relevante em um ambiente dinâmico. Por isso, o tema escolhido para o 25º
Aniversario foi Celebração do passado e comprometimento com o futuro”.
Para obter mais informações sobre esse importante evento, leia a seção de notícias da CTU
(http://www.ctu.int/news) ou acesso as apresentações realizadas
(http://ctu.int/events/details/138-ctus-25th-anniversary).

Destaques na mídia
(Espanhol) Que no usen su dominio para dañar a otros – por Carlos Alvarez, ICANN | http://sco.lt/6THgdV
(Português) Transição da IANA e futuro do IGF estão no centro dos debates em 2015
Entrevista a Daniel Fink, ICANN | ABRANET: http://sco.lt/6ucadl
(Espanhol) Agenda de Internet para el 2015 - por Rodrigo de la Parra, ICANN | AHCIET: http://goo.gl/qO9UHL
(Espanhol) Ningún gobierno vigilará la ICANN – Entrevista a Jean-Jacques Sahel, ICANN | Think Big:
http://goo.gl/GP1Luf

Próximos eventos
31 de março de 2015: Primeira sessão do Conselho de Coordenação da Iniciativa NETmundial, San José,
Costa Rica http://goo.gl/VZjOA2
De 12 a 15 de abril de 2014: ARIN 35, San Francisco, Estados Unidos: http://goo.gl/LWJhYd
De 20 a 24 de abril de 2014: Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, San José, Costa Rica:
http://goo.gl/ORgmlj
De 27 de abril de 2015 a 1° de maio de 2015: Caribnog- LAC-i-Roadshow edição Caribe, Santa-Lucia:
http://goo.gl/z2lVrn

Centro de relacionamiento para América Latina y el Caribe
Casa de Internet - Montevideo, Uruguay
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