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Prezados amigos.
O primeiro semestre de 2014 foi um período verdadeiramente importante
na história da governança da Internet. Esta terceira edição do boletim LAC
celebra os bem-sucedidos esforços demonstrados pela comunidade
global de múltiplas partes interessadas durante a NETmundial e o Painel
de Cooperação Global e Mecanismos de Governança da Internet. Esses
dois passos sinérgicos prepararam o caminho com o nível de confiança,
entusiasmo e orientação necessários para os desafios que devem ser
enfrentados nos próximos meses.
Com base nesse mesmo espírito, os convidamos a informar-se e a participar conosco dos debates em andamento sobre a transição do papel de
custódia das funções da IANA exercido pela NTIA e, mais concretamente,
a pensar como podemos garantir que a ICANN continue prestando contas
numa modalidade de gestão globalizada. A reflexão, consulta, participação e diálogo são chave para nossas relações. Além disso, os bons
exemplos vindos da nossa região são ativos muito importantes nessa
construção.
E, falando em relações, estamos felizes de anunciar novos reforços para
a equipe da ICANN na região, com a minha inclusão, no Brasil, e a da
Rodrigo Saucedo, na Bolívia. Desejamos verdadeiramente poder interagir
com vocês no futuro próximo.
Desfrutem da leitura!
Daniel Fink
Gerente de Relações para o Brasil, ICANN.

Novidades desde a região
NETmundial: o futuro da governança da Internet foi
debatido em São Paulo, Brasil

Novidades desde a ICANN
Prestação de contas da ICANN depois da transição da
custódia das funções da IANA
A ICANN lançou este diálogo paralelo com o intuito de
melhorar a maneira de prestar contas da organização,
atividade fundamental para o sucesso do processo de
transição da custódia das funções da IANA. A ICANN
deve prestar contas perante a comunidade global independentemente de sua função de administradora das
funções da IANA.

A NETmundial foi um evento multissetorial único, onde
foram debatidos, tanto em forma presencial quanto
remota, os princípios e o roteiro para a evolução da
governança da Internet. A ICANN apoiou o desenvolvimento deste diálogo crucial para a comunidade da
Internet global. Não é por acaso que ele se iniciou na
nossa região, onde testemunhamos como se geram com
sucesso diferentes modelos de governança multissetorial
(casos do Brasil como o CGI.br, mas também do México,
da Colômbia e da Argentina).
Veja os seguintes links sobre a NETmundial:
Fotos: http://goo.gl/kcjJRT
Videos: http://goo.gl/0PrjJL
Declaração final: http://goo.gl/s3Ss43
Notícias desde Cancun, México:
LACNIC 21 e a Assembleia Geral da LACTLD

LACNIC 21 foi um encontro muito importante, essencialmente por dois motivos. O primeiro tem a ver com a saída
de Raúl de Echeberría da organização, deixando a
função que ele ocupou desde a fundação da LACNIC
como Diretor Executivo. Sabemos agora que Raúl vai
ocupar uma função relevante no âmbito dos planos
globais de envolvimento da Internet Society.
O segundo motivo se refere ao fato de que, pela primeira
vez, tanto a LACNIC quanto a LACTLD levaram a
questão da transição da custódia das funções da IANA a
suas comunidades. É importante destacar que este
evento também aconteceu logo depois da NETmundial.
Por último, gostaríamos de destacar a relevante participação de Theresa Swinehart (Conselheira Sênior do
Presidente sobre Estratégia Global, ICANN) e de Elise
Gerich (Vice presidente da IANA) no âmbito das
atividades da LACTLD; de Rick Lamb (Gerente
DNSSEC) e de Gonzalo Romero (.CO) para os tutoriais
de treinamento no SSR, atividade incluída no Plano
Estratégico da região; e, finalmente, a participação da
nossa equipe regional representada por Rodrigo de la
Parra (Vice presidente para América Latina e o Caribe),
Albert Daniels (Gerente de Relações para o Caribe) e
Alexandra Dans (Gerente de Comunicações para a
América Latina e o Caribe).

Saiba mais aqui e Participe! http://goo.gl/N0Di9c
Relatório final do Painel sobre Cooperação Global e
Mecanismos de Governança da Internet
O dia 20 de maio, o Painel sobre Cooperação Global e
Mecanismos de Governança da Internet — Painel global
integrado por atores proeminentes de diferentes organizações e governos — divulgou recomendações essenciais sobre como fazer o ecossistema de governança da
Internet evoluir para atender as necessidades globais de
colaboração, interconectividade e crescimento na Rede.
No relatório, que constrói suas recomendações com base
nos esforços da NETmundial, também são apresentados
um curso a seguir e um cronograma para a futura gestão
da Internet.
Leia mais aqui: http://internetgovernancepanel.org/es
Novidades da Divisão Global de Domínios
(GDD, pelo seu acrônimo em inglês)

A GDD lançou um site de estatísticas do programa de
novos gTLDS (Extensões Genéricas de Domínios de
Primeiro Nível) atualizado semanalmente:
http://newgtlds.icann.org/en/program-status/statistics
Também fez um novo vídeo, disponível em espanhol e
denominado "O ponto tem novos amigos". O vídeo
animado explica como a Internet está se expandindo
rapidamente graças aos mais de 1.300 novos gTLDs. O
vídeo pode ser acessado através do link seguinte:
https://www.icann.org/news/multimedia/40
Elaboração de políticas
Vejam as últimas atividades de elaboração de políticas da
ICANN em "ICANN Policy Update". Desde nosso último
boletim, foram publicadas duas atualizações sobre a
elaboração de políticas da ICANN. Siga os links
seguintes para ver o conteúdo de cada uma delas e ter
acesso ele:
Maio: https://www.icann.org/resources/newsletter/policy-update-2014-05-21-en
Junho: https://www.icann.org/resources/newsletter/policy-update-2014-06-18-en
ICANN 50

Dia da Internet na região

O dia teve diferentes atividades em vários países da
nossa região. Nosso vice presidente regional participou
do Congresso Internacional de Internet, em El Salvador,
onde foi celebrado o dia com palestrantes de conferências nacionais e internacionais. Veja algumas matérias da
imprensa sobre esse encontro nos destaques embaixo.

A reunião ICANN 50, celebrada em Londres a semana
passada, contou com um espaço concebido especialmente para nossa região que incluiu a participação de
vários fellows da América Latina e o Caribe; organizou
um bem-sucedido almoço de participantes do Caribe;
reuniu novamente os membros de LACRALO para sua
assembleia e recebeu a Venezuela como novo membro
do GAC, entre outros acontecimentos relevantes para
nossa região. Veja as atividades seguindo o tag oficial do
encontro (#ICANN50), nossas contas de Twitter regionais
(ICANN_es & ICANN_pt) ou clicando na sessão de seu
interesse no calendário seguinte para fazer o download
das apresentações da reunião:
http://london50.icann.org/en/schedule-full

LACRALO na Bolívia, Haiti e República Dominicana

Devemos destacar que a Casa da Internet da América
Latina e o Caribe, onde se encontra nosso centro de
relações regional, tornou-se um hub de participação
remota, desde Montevidéu, Uruguai, com a participação
de destacadas autoridades nacionais e membros da
comunidade da Internet regional. Na nossa região
também tivemos o hub de participação remota em
Trinidad & Tobago, iniciativa que teve o apoio da Autoridade Nacional das Telecomunicações desse país.
LACRALO (grupo de pessoas da região da LAC pertencentes a organizações que trabalham por e para os
usuários finais da Internet) organizou atividades em três
países da região - Bolívia, Haiti e a República Dominicana - no âmbito do programa CROPP. O Programa
CROPP é um Programa Piloto de Difusão e Alcance para
a Comunidade, pensado para fornecer apoio às tarefas
de difusão e incorporação de novos membros, à medida
que procura maneiras de contar com uma base de
membros mais global e com maior diversidade regional.Os apresentadores Alberto Soto e Sylvia Herlein Leite
colocaram o foco no papel dos usuários da Internet
naqueles países. Veja o relatório de atividades para cada
um dos países no link seguinte: http://goo.gl/M2Ai6L

Novidades do Plano Estratégico da LAC

Cibersegurança na América Latina e o Caribe
A OEA, com a colaboração da ICANN, entre outras
organizações globais e regionais, publicou em junho o
relatório “Tendências da segurança cibernética na América Latina e o Caribe”: http://goo.gl/ttp1r0.
O objetivo deste e de outros esforços da Equipe de
Segurança, Estabilidade e Resiliência da ICANN é o
fortalecimento das capacidades necessárias para que o
domínio informático seja mais seguro, estável e produtivo
na nossa região.
No escopo desta temática, a CITEL também organizou
um Webinar no dia 24 de junho sobre “Fundamentos do
Sistema de Nomes de Domínio (DNS)”. O instrutor,
Carlos Álvarez, é gerente sênior de Relações Técnicas
em Segurança, Estabilidade e Resiliência da ICANN.
Para saber mais sobre estes assuntos, recomendamos
ler as seguintes quatro matérias (em espanhol) de nosso
colega Carlos Alvarez:

O Plano Estratégico da América Latina e o Caribe tem
agora o privilégio de contar com um gerente de projetos.
Rodrigo Saucedo, que estará radicado na Bolívia, será
responsável por coordenar a implantação dos diferentes
projetos que compõem nosso ambicioso plano regional.
Rodrigo estará trabalhando em colaboração com diversos
atores da comunidade da Internet da nossa região, em
especial, com aqueles atores que lideram os projetos
dentro do escopo do nosso plano.
Novos materiais da ICANN nas línguas da região

Ataques DDoS amplificados, a maior ameaça contra a
internet: http://goo.gl/CO58u4
Maturidade e confiança na comunidade de cibersegurança na América Latina: http://goo.gl/klzP1Y
NTN24: Análise de um e-mail malicioso:
http://goo.gl/HWe8wQ
A FBI toma controle dos dois piores botnets atuais:
http://goo.gl/4Ewcx2
Outros eventos de que participamos

A ICANN vem desenvolvendo guias de início para participar da ICANN e de suas diferentes estruturas,
disponíveis nas línguas oficiais da Organização das
Nações Unidas. Ao todo, cinco guias foram traduzidos,
disponíveis neste link:https://www.icann.org/resources/pages/beginners-guides-2012-03-06-en
Seminários on-line do GAC
Desejamos destacar a realização de dois bem-sucedidos
seminários on-line que tiveram o objetivo de convidar
membros do GAC da região ao diálogo (Comitê Consultivo Governamental, segundo acrônimo em inglês) com
possíveis novos representantes em diferentes países do
Caribe e da América Latina. A iniciativa do Caribe teve a
participação de vários convidados que ainda não eram
membros do GAC e de duas das mais importantes
organizações governamentais dessa região (CTU - União
das Telecomunicações do Caribe- e CARICOM). Por sua
vez, a iniciativa da América Latina teve a participação de
oito governos da região (Argentina, Brasil, Chile, Costa
Rica, Guatemala, México, Venezuela, Uruguai).

Escola do Sul de Governança da Internet (SSIG), Trinidad
& Tobago: http://goo.gl/C88Y8M
LAC-i-Roadshow da ICANN, Trinidad e Tobago (veja
boletim anterior para mais informação sobre essa iniciativa dentro do escopo do Plano estratégico regional):
http://goo.gl/S2zvwG
Apresentação para estudantes da University of West
Indies no âmbito da IEEE Society, Trinidad & Tobago.
CITEL CCP-I em Lima, Peru: http://goo.gl/jQIwtp

Twitter: Obrigado!
Gostaríamos de agradecer todos aqueles que seguem
nossas contas do Twitter regionais (ICANN en español e
ICANN em português) e, em especial, aqueles mais de
250 novos seguidores que se uniram a nossa comunidade nas últimas semanas e que agora estão a par de
nossas últimas atividades em espanhol e português.

Próximos eventos

Evento do IIC (International Institute of Communications),
Miami, Estados Unidos: http://goo.gl/2Y4MSq
RICT Stakeholders Meeting, Trinidad & Tobago:
http://goo.gl/imDyqC
Cúpula TIC, Paramaribo, Suriname:
http://www.ictsummitparamaribo.com/

Destaques na mídia
DE LA PARRA: “A Internet é a maior invenção colaborativa da humanidade”, Ámbito Financiero:
http://goo.gl/Hee5Sy
“Endereços IP e Governança: os desafios da Internet",
Diario 1: http://goo.gl/J52OoP

Sétima Reunião Regional Preparatória para o Foro de
Governança da Internet (LACIGF)
16 a 18 de julho de 2014, San Salvador, El Salvador
A ICANN, juntamente com LACTLD como parte da
comunidade técnica, faz parte do Comitê do programa
deste importante espaço de encontro regional para o
diálogo político multissetorial sobre as prioridades regionais em questões de governança da Internet.
informação: http://www.lacigf.org/sp/lacigf7/index.html

“O Dia da Internet evoca os desafios da conectividades",
La prensa gráfica: http://goo.gl/t5TYvs
“Entenda tudo sobre os novos domínios personalizados
da internet”, INFO MAGAZINE: http://goo.gl/6NHPwG
“Advogam por diminuir a influência dos EUA na rede no
foro da Netmundial”, NOTIMEX: http://goo.gl/bUUISj
“Os governos passaram de mais Internet a interessar-se
mais pela sua governança", Media Telecom:
http://t.co/V6JhtS2ZlG
"Para onde vai a governança da Internet?", TyN:
http://sco.lt/8Gdp0z
Entrevista a Rodrigo de la Parra na CNN em espanhol:
http://t.co/wiWiOgz4Up
Matéria na edição de maio do boletim de AHCIET:
http://www.ahciet.net/index.php/ahciet-al-dia

Congresso Regional das Telecomunicações (CRT2014),
18 a 21 de agosto de 2014, Panamá.
A ICANN, bem como outras entidades da Casa da
Internet da América Latina e do Caribe, vai apoiar a
realização deste segundo congresso regional organizado
por AHCIET, o Banco de Desenvolvimento da América
Latina, a Autoridade Nacional de Serviços Públicos
(ASEP) e a GSMA Latin America.
informação: http://www.congresotelecomunicaciones.org/
Reunião geral anual N°. 30 da CANTO
10 a 15 de agosto de 2014, Jamaica
informação: http://canto.org/events-conferences/annual-general-meeting-agm/
XXV Reunião do Comitê Consultivo Permanente I (CCP.I):

Telecomunicações/TIC, 5 a 8 de agosto de 2014, Assunção, Paraguai

informação: https://www.citel.oas.org/es/paginas/next-meetings.aspx
Décimo Foro Caribenho de Governança da Internet
6 a 8 de agosto de 2014, Nassau, Bahamas.
informação: http://www.ctu.int/events/details/129-10th-caribbean-internet-governance-forum

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