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Há pouco mais de um ano, a comunidade regional representada na ICANN, 
os governos, a comunidade técnica, o setor privado e os usuários, decidiram 
criar um Plano Estratégico para a América Latina e o Caribe. Esse Plano 
Estratégico, que representa o trabalho conjunto de vários agentes da região, 
faz parte dessa nova temporada da ICANN. Agora, nós nos relacionamos 
com a comunidade com mais proximidade, pensando, acima de tudo, em 
atender às necessidades da região. Esse trabalho foi realmente ascendente 
e com a participação de várias partes interessadas. Ele foi apresentado pelo 
Grupo de Trabalho da Comunidade em Pequim, durante o ICANN 46.

Na primeira etapa, decidiu-se começar pela implementação de alguns proje-
tos piloto, que já trouxeram resultados concretos muito positivos para a 
região. Por exemplo, hoje em dia já contamos com o LAC-i-Roadshow, que 
foi criado para gerar consciência em toda a região sobre temas importantes 
relacionados à infraestrutura crítica do Sistema de Nomes de Domínio, ou 
DNS. Ele foi realizado pela primeira vez no Caribe, e nos próximos meses 
será realizado em Guadalajara e São Paulo, dentro de eventos importantes 
como a WITSA e a Futurecom.
  
Outro projeto muito significativo é o plano de comunicação regional, que 
está permitindo a nossa aproximação de um número cada vez maior de 
agentes e grupos de interesse, pois agora temos informações significativas 
da ICANN nos idiomas da região, inclusive este boletim bimestral, nossa 
relação com a mídia, a atividade nas redes sociais e outras atividades 
desenvolvidas em conjunto com a comunidade regional (desenvolvimento e 
distribuição de diferentes conteúdos, planejamento de um site regional, 
etc.). 

O espaço da LAC nos encontros da ICANN, que existe desde o ICANN 48 em Buenos Aires, está se consolidan-
do como uma oportunidade para os agentes da comunidade regional trocarem experiências e fazer com que a 
pauta dos encontros da ICANN seja mais significativa para os temas prioritários da região.

Estamos avançando com firmeza na implementação do Plano Estratégico, mas precisamos intensificar o 
trabalho, pois agora temos o desafio de executar mais de 35 projetos. 

Minha entrada recente na ICANN e na equipe regional como gerente de projetos responde justamente à neces-
sidade de desenvolver, implementar e acompanhar o Plano Estratégico, apoiando o trabalho da Comunidade 
para concretizar com sucesso os diferentes projetos desse plano.

Estou à disposição de vocês e os convido para ler e assinar nosso boletim regional para ficar sabendo das novi-
dades mais recentes sobre o Plano Estratégico regional e receber outras notícias importantes para a comuni-
dade latino-americana e caribenha.

Boa leitura!

Rodrigo Saucedo
Gerente de projetos, ICANN.
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Transição da administração das funções da IANA.

Tema prioritário e oportunidade histórica de participar desta transição da adminis-
tração das funções da IANA que atualmente é feita pelo Departamento de Comércio 
dos Estados Unidos. O trabalho do Grupo de Coordenação da transição (ICG) conti-
nua avançando. Os membros do grupo (http://goo.gl/16xkn3) já fizeram sua primeira 
reunião presencial e realizaram teleconferências abertas para a comunidade. Elas 
foram gravadas e estão disponíveis nos seis idiomas oficiais da ONU
(http://goo.gl/RABM73).

O grupo também abriu um período de Comentário Público sobre seu regulamento 
preliminar, finalizado no dia 15 de agosto (http://goo.gl/zSyqq5) .

Para saber mais sobre a IANA, consultem este infográfico: http://goo.gl/itMIhb. Em 
breve, disponibilizaremos um vídeo explicativo nos idiomas da região para facilitar a 
compreensão e promover a maior participação.

Precisamos que os interesses da nossa região sejam representados nesse processo. Temos pessoas impor-
tantes da LAC no ICG, mas é importante que TODOS participemos do processo. A Comunidade Global da Inter-
net somos todos nós.
 
Processo de responsabilidade e governança da ICANN.

Paralelamente ao processo de transição mencionado, a Comunidade está realizando um processo para analis-
ar os mecanismos atuais de responsabilidade da ICANN, a fim de garantir que existam instâncias sólidas de 
revisão. Como este tema pode ser complexo para muitas pessoas, elaboramos uma imagem que explica visual-
mente esse processo (http://goo.gl/AWfGlu). Além disso, no dia 14 de agosto, foram anunciados os quatro 
membros que formarão o Grupo de Especialistas em Responsabilidade e Governança (http://goo.gl/FQ4oaT). 
Finalmente, Theresa Swinehart, assessora sênior de estratégia global do Presidente, elaborou um texto com 
uma atualização sobre esse processo:  http://goo.gl/hmti3Q.

Novos membros na liderança da Comunidade.

O Comitê de Nomeação (para saber mais sobre o NomCom – em inglês- http://icannwi-
ki.com/index.php/NomCom) indicou seis pessoas que iniciarão seu mandato no próximo 
evento da ICANN em Los Angeles (outubro de 2014). Destacamos a seleção de nosso atual 
Presidente da Diretoria, o Dr. Steve Crocker, um dos pioneiros da Internet, além da 
indicação de Carlos Raúl Gutierrez da Costa Rica para o Conselho da gNSO (para saber 
mais sobre a gNSO: http://gnso.icann.org/en/). Leiam mais aqui: http://goo.gl/I8SZt5.
 
O NomCom também faz convites para a participação dos cargos de liderança da ICANN. 
Precisamos de mais caribenhos e latino-americanos.

Novidades sobre o desenvolvimento de políticas.

Desde o nosso último boletim, foram publicadas duas atualizações sobre o desenvolvimento de políticas na ICANN. É 
possível ler sobre as atividades mais recentes de desenvolvimento de políticas da ICANN na “Atualização de Políticas da 
ICANN” nos links a seguir:

 Julho: http://goo.gl/ruOHcZ  
 Agosto: http://goo.gl/dkOUd7  

O ICANN 51 está chegando!

Nesta edição do programa de fellowship, onze pessoas de nossa região receberam apoio financeira para participar do 
ICANN 51, que será realizado em Los Angeles em outubro. Os países representados são Brasil, Argentina, Colômbia, Gua-
temala, Paraguai, Trinidad e Tobago, Haiti, República Dominicana e Aruba.  Apresentem suas solicitações para o ICANN 
52, que será realizado em Marrakesh: http://goo.gl/zmdtT7

Contribuições mais recentes de Fadi Chehadé no blog da ICANN.

O CEO e Presidente de nossa organização costuma compartilhar pelo menos uma nota por 
mês com a comunidade, seja sobre temas internos da organização ou sobre notícias 
importantes para o ecossistema da Internet como um todo. Portanto, compartilhamos aqui 
os links das duas publicações mais recentes:

 Cinco informações importantes sobre o orçamento da ICANN para 2015:
 http://goo.gl/uuW7aF 

 Uma iniciativa que deve ser colocada em prática: http://goo.gl/sX5T5B 

Novidades da Divisão Global de Domínios (GDD).
 
Neste campo, queremos destacar dois anúncios importantes que foram feitos pela equipe da GDD:

ICANN informa a um tribunal norte-americano que os ccTLD não são “propriedades” | Apresenta uma ação revogatória 
no processo judicial iniciado nos Estados Unidos para embargar Domínios de Primeiro Nível: http://goo.gl/vlDDMa.
 
A ICANN aprova a estrutura do Gerenciamento de Incidentes de Colisões de Nomes | Endereço IP específico 
(127.0.53.53) alerta os administradores do sistema sobre um possível problema: http://goo.gl/vlDDMa.
 
A Divisão Global de Domínios lança uma feira de workshops interativos com três dias de duração. Será possível partici-
par remotamente, embora a participação presencial seja recomendada. A próxima feira será realizada em Los Angeles de 
9 a 11 de setembro. Mais informações sobre esses workshops aqui: http://goo.gl/OHHNCE.
 
Por último, convidamos vocês para ver os vídeos do ICANN 51 em Londres. Eles mostram o programa de novos gTLDs 
sob o ponto de vista de um solicitante (em inglês): http://goo.gl/nTZIoj.
 
Querem saber mais sobre o GDD? Acessem este link: http://goo.gl/4A7wDQ

Novidades sobre o Plano Estratégico da LAC

Destaques na mídia

Próximos eventos

Dizem que uma imagem vale mais que mil palavras.  No nosso caso, uma imagem vale por 10 países em dois meses. 
Participamos de tantos eventos e visitamos tantos países em julho e agosto, que decidimos que seria uma boa ideia convi-
dar vocês para visualizar nossas atividades em um mapa.

Precisamos destacar nossa participação na reunião preparatória regional para o Fórum de Governança da Internet (leia a 
publicação no blog aqui: http://goo.gl/dhFQTP), em processos nacionais de diálogos multissetoriais realizados na Venezu-
ela (consultem as matérias na seção Destaques na mídia) e Paraguai, na Escola de Governança do Brasil, Regulatel (com 
a participação de Fadi Chehadé por vídeo: http://goo.gl/CpZfx1), no CITEL, no IGF do Caribe e no CANTO nas Bahamas, 
na comemoração dos 25 anos de .pr em San Juan e, por último, no 2o Congresso Regional de Telecomunicação realizado 
no Panamá (as matérias divulgadas na imprensa podem ser consultadas na seção Destaques na mídia).

Destacamos também que o LACNIC (Registro de Endereços de Internet para a América Latina e Caribe) abriu o processo 
de consulta à comunidade sobre a transição da administração das funções da IANA. Leiam mais sobre esse processo tão 
importante neste link: http://goo.gl/btXCPL. 

O mês de julho trouxe a esperada consolidação da equipe regional da ICANN.  Todos os membros da equipe se reuniram 
no Centro de Participação de nossa organização, que se encontra na Casa de Internet da América Latina e Caribe.  Agora, 
a ICANN conta com cinco pessoas a serviço da região. São elas: Rodrigo de la Parra (Vice-presidente regional, México), 
Albert Daniels (Gerente de relacionamento para o Caribe, Santa Lúcia), Alex Dans (Gerente de comunicação para LAC, 
Uruguai), Daniel Fink (Gerente de relacionamento para o Brasil, Brasil), Rodrigo Saucedo (Gerente de projetos – Plano 
Estratégico LAC, Bolívia).

Também queremos destacar que o documento final do Plano Estratégico regional já está disponível em espanhol, inglês, 
francês e português na Wiki da comunidade. Recomendamos a sua leitura no link a seguir: http://goo.gl/MtK8vT.
 
Outros documentos de interesse sobre a implementação do Plano Estratégico regional também foram incluídos na Wiki da 
comunidade e podem ser acessados aqui: http://goo.gl/SZq1z8.

Em breve, apresentaremos à comunidade um Plano de Implementação do Plano Estratégico. Esse documento agrupará 
os projetos em categorias .

Sobre o LACIGF [em espanhol]:

En San Salvador se discute la ruta de la Gobernanza de Internet | http://sco.lt/5rmDIH
Lacigf: discuten el camino a seguir de la gobernanza de Internet | http://sco.lt/66R1vt
El Salvador, anfitrión del debate regional sobre gobernanza de Internet | http://sco.lt/92edA9

Sobre o anúncio da ICANN sobre a propriedade de ccTLDs [em espanhol]:

Nombres de dominios de países no pueden ser bloqueados, dice Icann | http://sco.lt/7yKs2z
Icann: dominios web referidos a un país no son una propiedad y no pueden ser embargados | http://sco.lt/5DEsLZ 
Los ccTLD no son una propiedad - Sociedad | http://sco.lt/4wM19l

Sobre o evento de Governança da Internet na Venezuela [em espanhol]:

Debaten sobre el internet como herramienta para el desarrollo | http://sco.lt/8rUgqn
Rodrigo de la Parra: Internet es el invento colaborativo más grande de la humanidad - La Red | http://sco.lt/7pdCZF
Vice-presidente da ICANN: “El Internet no es de nadie, es de todos” | http://sco.lt/837fDF
Las telecomunicaciones son alta prioridad en Venezuela | http://sco.lt/8h3vov
Entrevista de Rodrigo de la Parra/ TELESUR | http://sco.lt/5aguq9 

Sobre o Congresso Regional de Telecomunicações no Panamá [em espanhol]:

CRT14 comenzó el Congreso Regional de Telecomunicaciones  - Tecnología | http://sco.lt/9CRsXp
Panamá, punto de encuentro del Congreso Regional de Telecomunicaciones | http://sco.lt/6sbvQf
Panamá – Comenzó el #CRT14 | http://sco.lt/9N2GHp
Desafíos en el desarrollo de las telecomunicaciones | http://sco.lt/6ecuDx
CRT14: redoblar esfuerzos para reducir la brecha digital en 2020 | http://sco.lt/7nbwn3 

Outras matérias:

[em espanhol] Documento audiovisual: Jorge Fernando Negrete P. dialoga con Rodrigo de la Parra de ICANN - YouTube | 
http://sco.lt/8LZ7th
[em espanhol] Un paseo por la Casa de Internet, el epicentro de la Red latinoamericana | http://sco.lt/9IxPof
[em português] Alô acadêmicos e empresários brasileiros, a ICANN quer ouvir vocês | IDG Now! http://sco.lt/9079Sz

SETEMBRO:

11-12: XXX Encontro do Grupo de Trabalho de Preparação de Conferências para abordar os preparativos regionais para 
conferências e encontros mundiais (GTPC) do COM/CITEL (Buenos Aires, Argentina) http://goo.gl/tqgQXc 
15-16: Rio Info 2014 (Rio, Brasil) http://goo.gl/sqFMTj 
22-26: Semana do ICT e Seminário Ministerial (São Cristovão e Nevis) 
22-26: CTO Cybersecurity (Barbados)
25-26: Web.br 2014 (São Paulo, Brasil) http://conferenciaweb.w3c.br/ 
29-3/OUT: LACNIC no Caribe 6/ Caribnog (Curaçao) http://goo.gl/tdPTW9 
30-2/OUT: Workshop técnico do LACTLD (São Paulo, Brasil) http://www.lactld.org/
   
OUTUBRO:

  
  
1° de outubro: LAC-i-Roadshow (Guadalajara, México) dentro da WITSA http://goo.gl/W1bOjw 
7-8: Dominios Latinoamérica (México D.F, México) http://goo.gl/885H00 
12-16: ICANN 51 (Los Angeles, Estados Unidos) http://la51.icann.org/en/ 
13-16: Futurecom + LAC-i-Roadshow Brasil (São Paulo, Brasil) http://goo.gl/tUF2kh 
27-31: LACNIC 22 (Santiago, Chile) http://goo.gl/lK5KaP 


