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O ICANN 53 chegou ao fim há algumas semanas e queríamos
compartilhar com vocês todos os destaques desse encontro realizado em nossa região, mais precisamente na cidade de Buenos
Aires, Argentina. Com milhares de participantes de todas as partes
do mundo, foi emocionante ver nossa comunidade presente em
mais de dez sessões com conteúdo de e para a América Latina e
o Caribe (acesse o Guia do participante - LAC para ver todas as
sessões organizadas).
A seguir, alguns destaques do encontro.

Participantes da América Latina com broches
e adesivos ICANN LAC durante o #ICANN53

Participação da América Latina e Caribe em números
29 países da região estiveram presentes no evento. Com a exceção de Suriname e Guiana Francesa, todos
os países da América Central e do Sul participaram.
Os participantes da América Latina representaram 27,9% do total.
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37 Participantes del Caribe en ICANN53
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Fórum LAC - DNS
A segunda edição do fórum sobre o DNS na região da
América Latina e do Caribe (Fórum LAC DNS) reuniu
aproximadamente 80 agentes do setor, do âmbito das
políticas da Internet e da comunidade técnica. O evento
foi realizado no dia 19 de junho na cidade de Buenos
Aires, dando continuidade à iniciativa originada em
2013 para promover um espaço regional para o debate
de questões relacionadas ao DNS.
O fórum estava aberto a todos os interessados em questões relacionadas ao setor de nomes de domínio e às
oportunidades oferecidas por esse setor. Além disso, o espaço promoveu a criação de redes de contato com os
principais agentes e especialistas no assunto.
As entidades organizadoras foram: LACTLD, ISOC, LACNIC, NIC Argentina, Your Public Interest Registry,
ICANN, com o apoio da Câmara Argentina de Internet (CABASE).
Não conseguiu participar? A agenda está disponível aqui e todas as apresentações estão disponíveis aqui.

Espaço LAC
O espaço LAC é um dos projetos da Estratégia Regional e tem como objetivo criar um espaço para a comunidade da América Latina e do Caribe nos encontros da
ICANN para debater temas de interesse para a região.
Nesta quinta edição, contamos com a presença de 105
participantes de mais de 15 países. O tema central da
sessão foi "O setor de DNS", com as seguintes
apresentações:
• Conclusões do Fórum DNS LAC. (Carolina Aguerre – Diretora geral, LACTLD)
• Iniciativas de DNS na região do Oriente Médio- (Baher Esmat - Vice-presidente para o Oriente Médio, ICANN)
• Estratégias Comerciais para ccTLDS (Wim Degezelle – Consultor e Analista sobre Política de Internet)
• Projeto da estratégia regional para realizar um Estudo de DNS na região LAC (Daniel Fink - Gerente de relacionamento para o Brasil, ICANN)
• A experiência do .ar (Gabriel Brenta – Diretor geral, NIC .ar)

Sessão de trabalho do Caribe
A sessão de trabalho do Caribe no ICANN53 foi um
sucesso, principalmente graças à contribuição dos participantes caribenhos e dos representantes das organizações que interagem com a ICANN. Contamos com 22
participantes dos seguintes territórios do Caribe:
Barbados, Ilhas Caimã, Cuba, Curaçao, Dominica,
República Dominicana, Haiti, Jamaica, Porto Rico, Santa
Lúcia e Trinidad e Tobago.
A reunião incluiu breves apresentações dos representantes das seguintes organizações, explicando seu
trabalho na região: ISOC, União de Telecomunicação do Caribe (CTU), LACNIC, ARIN, LACTLD, IGF e a Organização dos Estados Americanos (OEA). O vice-presidente de participação empresarial da ICANN, Chris Mondini, também explicou aos participantes seu papel na ampliação da participação no setor de DNS na região.
A agenda da reunião incluiu também uma atualização sobre a participação do Caribe na estratégia regional e
em projetos relacionados. Vários participantes demonstraram interesse em participar dos grupos de trabalho da
estratégia do LAC e se comprometeram em apoiar a difusão das atividades e projetos em seus países. Também
foi distribuído um folheto bilíngue sobre nossas atividades no Caribe. Para baixá-lo, clique aqui.
Um dos aspectos de maior destaque da reunião foi a apresentação dos dois participantes das Ilhas Caimã, que
descreveram várias iniciativas executadas a partir do compromisso com a ICANN: melhorias na gestão do
domínio de primeiro nível com código de país (ccTLD) .KY, eventos de segurança cibernética, promoção da
implementação do IPv6, entre muitas outras.

Atualização e discussão da estratégia regional
O objetivo da sessão foi oferecer à comunidade da
América Latina e do Caribe uma atualização do
progresso dos diferentes projetos da estratégia regional.
Rodrigo Saucedo, Gerente de Projetos da ICANN,
apresentou um resumo geral do progresso da estratégia.
Em seguida, estes membros da comunidade LAC
fizeram uma atualização sobre os projetos de que estão
participando:
Carolina Aguerre – Diretora geral, LACTLD
• Estratégias para ccTLDs em um novo ambiente comercial.
• Programa de estágio para ccTLDs
• Criação de cursos de e-learning para ccTLDs.
Alberto Soto – Presidente, LACRALO
• Criação de um programa de seminários na web para 2015
• Criação de cursos de e-learning para usuários finais.
• Projeto de concurso cultural para aumentar a participação na LACRALO
Hugo Salgado – NIC .cl
• Observatório de DNS para a região da América Latina e do Caribe
Dev Anand - Presidente, Programa CROPP
• Programa de apoio à divulgação
Anthony Harris – Diretor geral, CABACE
• LAC-i-Roadshow, uma série de oficinas desenvolvida para educar e criar consciência na região sobre temas
importantes relacionados à infraestrutura crítica do Sistema de Nomes de Domínio (DNS) como a transição
para o IPv6, a Segurança, Estabilidade e Resiliência (SSR) e o impacto do Programa de novos gTLDs.

Nosso primeiro LAC Lounge – uma experiência bem-sucedida que vai se repetir!
O espaço do LAC Lounge ficou aberto durante toda a
semana para que os participantes do ICANN53
conhecessem e conversassem com membros de outras
organizações da Internet da região.
Contamos com a presença de: LACRALO (estrutura de
alcance para os usuários finais dentro da ICANN),
LACNIC (Registro de Endereços de Internet da América
Latina e Caribe), ISOC LAC (Sede regional da Sociedade
da Internet), a Escuela del Sur de Gobernanza de
Internet e APC (Associação para o progresso da
comunicação).
Também foi promovido o “Viva a Experiência do IPv6”, um espaço em que os participantes podiam escutar uma
música, assistir uma animação ou participar de um jogo sobre esse assunto.
Essa iniciativa foi realmente inovadora, pois foi a primeira vez que houve um espaço com essas características
em um evento da ICANN.

Encontro de representante de .uol com o Diretor da Divisão Global de Domínios
No dia 25 de junho, Renato Targa, gerente de projetos de
.uol, realizou uma reunião com Akram Atallah, diretor da
Divisão Global de Domínios, para conversar sobre o
lançamento do novo domínio genérico de primeiro nível
pelo UOL, um provedor de serviços de Internet brasileiro.
Leiam a publicação no blog “Revisiones del programa de
nuevos gTLDs: recopilación y análisis de datos” (em
espanhol) para saber mais sobre o programa.

Assinatura de Memorando de Entendimento com a SENATICS
A ICANN e a Secretaria Nacional de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Paraguai (SENATICS)
aumentarão sua colaboração e cooperação no espaço
de nomes de domínio do Paraguai e dentro da região.
Leia o comunicado de imprensa aqui.

Sessão sobre segurança
Essa sessão realizada no dia 24 de junho propôs uma
análise regional dos temas de segurança, estabilidade e
resiliência, trabalhados por LACTLD, LACNIC, Sociedade da Internet, .Co e ICANN.
Os áudios da sessão em espanhol, inglês e português
estão disponíveis aqui.

Debates do LAC: Infraestrutura, acesso, interconexão e Provedores de Serviços de Internet
A finalidade dessa sessão foi conscientizar a comunidade da América Latina sobre temas relevantes relacionados à infraestrutura da Internet, acesso à Internet e
pontos de intercâmbio de tráfego (IXPs). Ela contou com
a participação de representantes de IXPs da Argentina,
da Costa Rica e do Uruguai, que compartilharam
experiências e lições aprendidas em seus países, com o
objetivo de promover e difundir essas práticas recomendadas nos países que ainda não contam com IXPs.

Processo de busca de um novo CEO pela ICANN
Para participar da busca do próximo CEO da ICANN, enviem suas opiniões sobre as qualificações e características desejadas ao Comitê da Diretoria encarregado do processo: ceo-search-cmte-only@icann.org

Rendimento no Twitter
No período de 6 de junho a 5 de julho de 2015, a conta @ICANN_es foi marcada como favorita 198 vezes (um
aumento de 28,57% em relação ao período anterior) e teve 393 retweets (um aumento de 26,77% em relação
ao período anterior). Além disso, o número de seguidores aumentou de 70 para 2770. Muito obrigado!
Tweet mais clicado:

Mais recursos
PUBLICAÇÕES NO BLOG
Mensagem de Fadi Chehadé em Buenos Aires
Bem-vindos ao ICANN53, por Rodrigo de la Parra
Veio para a Argentina para o ICANN 53? Recomendamos dez atrações imperdíveis de Buenos Aires! Por Alex
Dans e Julio Polito (comunicações, ICANN).
VÍDEOS
Vídeo de boas-vindas pela comunidade da Internet da Argentina.
Vídeo da Casa de Internet apresentado na Cerimônia de Abertura.
Vídeo de encerramento: Entrevistas com Steve Crocker, Diretor-presidente, e Fadi Chehadé, CEO da ICANN,
por Alex Dans, Diretora de comunicação para a América Latina e o Caribe.
ÁUDIO
Acesse novamente as onze mensagens da contagem regressiva para o ICANN53 em nossa conta do
SoundCloud!
MATÉRIAS NA IMPRENSA
Buenos Aires será el centro del debate mundial sobre el futuro de Internet | http://sco.lt/66NZ9V
ICANN impulsa la gobernanza multipartita de Internet | http://sco.lt/7yRcCv
ICANN53: El apoyo de la India consolidó al enfoque de múltiples interesados en la discusión sobre gobernanza
| http://sco.lt/8LduS1
Reunión de ICANN en Buenos Aires: tiempos de transición | http://sco.lt/7H7CyH
ICANN and Senatics to Increase Coordination and Collaboration on the Domain Name Space in Paraguay and
Regionally | http://goo.gl/yuUIeQ
Entrevista com Akram Atallah (Diretor da Divisão Global de Domínios) no jornal La Nación, da Argentina (em
breve)
Entrevista com Rodrigo de la Parra (Vice-presidente LAC) na rádio El Mundo AM1070, da Argentina (em breve)
FOTOS
Acesse nossa conta do Flickr para ver os álbuns do evento!

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