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Queridos amigos,
Bem-vindos à primeira edição do nosso Boletim Informativo da LAC. Este
boletim tem como objetivo manter a comunidade regional informada
sobre as atividades da ICANN, bem como sobre as principais iniciativas,
eventos e atividades relacionadas aos recursos de Internet essenciais
em nossa região.
Pretendemos fornecer as informações nos diferentes idiomas da nossa
região, além de criar e exibir conteúdo de maneira que seja relevante
para as comunidades de interesse na América Latina e no Caribe.
Além desse Boletim bimestral, como parte do nosso Plano de Comunicações Regional, trabalharemos em outras iniciativas e projetos para
melhorar a relação com todas as partes interessadas da nossa região.
Sabemos que para muitos de vocês talvez este seja o primeiro contato
com a ICANN, então, recomendamos os seguintes links para começar:
Qual é a função da ICANN? (Vídeo)
Sistema de Nomes de Domínio
Endereços IP
Sua contribuição será muito bem-vinda e nos ajudará a melhorar. Entrem
em contato com nossa Gerente de Comunicações
(alexandra.dans@icann.org) para enviar comentários ou sugestões.
Rodrigo de la Parra

Vice-presidente, Participação de Partes Interessadas – América Latina e Caribe

O que há de novo na ICANN?

O que está acontecendo em nossa região?

Uma das conquistas mais relevantes da ICANN nos
primeiros meses do ano foi o comunicado de que os
novos Domínios Genéricos de Primeiro Nível
(gTLDs) delegados no zona raiz da Internet ultrapassaram o marco de cem. “Temos agora quase
cinco vezes mais Domínios Genéricos de Primeiro
Nível do que há apenas alguns meses e isso significa mais opções para os consumidores”, afirmou
Akram Atallah, presidente da Divisão de Domínios
Globais. Para ler o comunicado completo, clique
aqui. A lista de novas extensões está disponível
aqui.

Em 2013, o trabalho em nossa região foi concluído
com a assinatura de um contrato importante no
Caribe. No contexto da Semana Caribenha de ICT,
realizada na Jamaica, Fadi Chehadé, presidente e
CEO da ICANN, e a Sra. Bernadette Lewis,
secretária-geral da União de Telecomunicações do
Caribe, assinaram um Memorando de Entendimento
para aumentar a cooperação e a coordenação entre
as duas organizações. Para ler mais sobre esse
marco importante, clique aqui.

Em 2013, a ICANN lançou seus Painéis de Estratégia para contribuir com informações para a Nova
Visão Abrangente e o Plano Estratégico de Cinco
Anos da ICANN. O resultado do trabalho desses
painéis será publicado e estará disponível para
Comentário Público até 30 de abril de 2014, e será
discutido pela comunidade durante o 49º encontro
da ICANN que será realizado em Cingapura, em
março. Acesse o site da ICANN e fique atento a
comunicados de publicações de relatórios.
É importante destacar a publicação de um novo
relatório do Boston Consulting Group: Greasing the
Wheels of the Internet Economy (“Lubrificando as
Engrenagens da Economia da Internet”), que analisa o acesso e o uso da Internet no mundo todo e a
importância econômica de uma Internet única e
aberta. Para obter mais informações sobre isso e
outros diversos tópicos, recomendamos a leitura do
blog Update on ICANN's Strategic Initiatives (“Atualização sobre as Iniciativas Estratégicas da ICANN”),
de Theresa Swinehart, disponível aqui.
Fique ligado, pois este ano faremos apresentações
em vários países da região para explicar as descobertas do relatório, que representam grandes oportunidades para o desenvolvimento e o crescimento
econômico.
Por fim, gostaríamos de convidar você a se inscrever nas Atualizações de Políticas aqui e ficar conectado às últimas novidades dos tópicos em discussão.
Os tópicos atualmente abertos para Comentário
Público estão listados aqui.

Atualização do Plano Estratégico da LAC
Continuamos promovendo a implementação do
nosso Plano Estratégico Regional. Nesta ocasião,
queremos nos concentrar em várias atividades em
andamento na estrutura do Projeto 2 – Plano de
Comunicações.
- Fátima Cambronero e Natalia Enciso estão
nos ajudando com um inventário de materiais da
ICANN sobre diversos tópicos dedicados a diferentes partes interessadas. A ideia é identificar os
materiais que precisam ser traduzidos nos idiomas
da nossa região, bem como determinar quais deles
precisam ser desenvolvidos desde a estaca zero.
Sua ajuda com essa iniciativa será muito bem-vinda.
Clique aqui.
- Dev Anand Teelucksingh e Miguel Ignacio
Estrada estão ajudando a desenvolver um site para
a nossa região. Enquanto Dev se concentra em
preencher as diferentes seções do site com conteúdo, Miguel e sua equipe da NIC.ar trabalham no
design e no desenvolvimento do site. Mais informações sobre o site serão fornecidas na próxima
edição do Boletim Informativo da LAC!
Além disso, continuamos trabalhando para aumentar os comunicados, as publicações em blogs e o
conteúdo desenvolvido pela ICANN nos idiomas da
nossa região. Também nos empenhamos para obter
uma cobertura relevante nas nossas mídias regionais (consulte Destaques da cobertura de mídias
regionais, abaixo) e continuamos nos dedicando às
mídias sociais (nossas contas do Twitter em espanhol e português agora têm 1655 e 67 seguidores,
respectivamente).
Por fim, este Boletim Informativo bimestral é outra
iniciativa para ampliar a divulgação para partes
interessadas na nossa região e manter a comunidade regional da Internet atualizada sobre nossas
atividades. Não perca as novidades! Inscreva-se
agora!
Continuamos dando andamento nos projetos pendentes do nosso Plano e manteremos todos a par
do progresso na próxima edição do Boletim Informativo.

Os primeiros dois meses de 2014 foram muito
movimentados em termos de atividades na nossa
região.
Também com relação ao Caribe, ficamos felizes em
saber que Santa Lúcia planeja ser o próximo país
caribenho a inaugurar um Ponto de Troca de
Tráfego (PTT). Na ICANN, iniciamos o processo
para implementar uma cópia de servidor raiz “L”
nesse novo PTT.
Outro destaque no Caribe é a nossa participação na
6º Reunião Geral da Assembleia da Comissão
Interamericana de Telecomunicações (CITEL),
realizada em Santo Domingo, República Dominicana, de 10 a 13 de fevereiro de 2014. Rodrigo de la
Parra, nosso vice-presidente regional, participou de
um painel sobre Como Melhorar a Participação em
Modelos de Múltiplas Partes Interessadas, junto
com os governos do Brasil, México e Estados
Unidos, além do Google e da ISOC (Sociedade da
Internet), abordando a inovação dos modelos de
múltiplas partes interessadas, com um foco especial
no Painel de Estratégia sobre a Inovação de Múltiplas Partes Interessadas da ICANN. O Relatório do
Painel está disponível aqui.
Nos dias 18 e 19 de fevereiro, o LACTLD organizou
um Workshop de Marketing em La Antigua, Guatemala, onde Rodrigo de la Parra falou sobre a
Estratégia de Participação e Comunicação da
ICANN na nossa região. O workshop apresentou os
interesses da comunidade de ccTLD com relação a
tópicos de marketing e contou com uma boa participação de Registros da Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Panamá e Peru. A agenda incluiu apresentações de Registros internacionais e a experiência de um ccTLD como um solicitante de novo
gTLD.
Por fim, outra novidade importante na nossa região
é a organização de uma Conferência Multissetorial
Global Sobre o Futuro da Governança da Internet
(NETmundial). No início deste ano, os organizadores do evento lançaram o site do encontro nos
seis idiomas oficiais da ONU e em português, o
formulário de manifestação de interesse para participar do encontro e a seção de contribuição de
conteúdo para contribuir com conteúdo sobre os
dois tópicos do encontro (o Conjunto de Princípios
da Governança da Internet e o Roteiro para Impulsionar a Evolução do Ecossistema de Governança
da Internet). Acompanhe as atualizações do encontro no Twitter (@netmundial2014; #netmundial2014)
e no Facebook.

Futuros eventos na região da LAC
Clique nos links para obter mais informações sobre
nossos futuros eventos.
ICT Week
Belize: 24.03.2014 – 28.03-2014
Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina
Panamá: 01.04.2014 – 03.03.2014
NETmundial
Brasil: 23.04.2014 – 24.04.2014
CaribNOG
Dominica: 28.04.2014 – 02.05.2014
South School on Internet Governance (SSIG 2014)
Trinidad y Tobago: 28.04.2014 – 02.05.2014
LACNIC 21
México: 04.05.2014 – 09-05-2014
O próximo Encontro da ICANN será realizado em
Cingapura, de 23 a 27 de março, mas o evento terá
um Espaço para a América Latina e o Caribe. Para
obter mais informações, acesse:
http://singapore49.icann.org/en/

Destaques da cobertura de mídias regionais
“2014 será crucial para a governança da Internet” entrevista com Rodrigo de la Parra na Agence
France Presse (em espanhol): http://www.cromo.com.uy/2014/02/el-2014-sera-crucial-para-el-tema-del-gobierno-de-internet/
“CNN: um novo modelo de governança da Internet” entrevista com Rodrigo de la Parra na CNN (em
espanhol): https://www.youtube.com/watch?v=dcvmyrE3MPQ
“Nomes de domínio: o novo negócio on-line” entrevista com Rodrigo de la Parra na CNN (em
espanhol): http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2014/02/12/mexico-controlara-el-menu-en-internet
“Novos domínios chegam na Internet” - entrevista
com Rodrigo de la Parra na Agencia Reforma (em
espanhol): http://www.am.com.mx/sanmiguel/tecnologia/llegan-nuevos-dominios-de-internet-83558.html

Centro de relacionamento para a América Latina e o Caribe
Casa de Internet - Montevideo, Uruguay
Twitter: @ICANN @ICANN_es @ICANN_pt
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