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Prezados amigos e amigas,

Tenho a sorte de conhecer muitos de vocês há muitos anos e estou 
começando novas amizades com outros que se juntaram à nossa organi-
zação há pouco tempo. Há pouco mais de um ano, assumi o cargo de Dire-
tora de comunicações para a América Latina, nossa grande e diversificada 
região, e a cada mês que passa encontro um novo desafio que me impulsio-
na a continuar crescendo junto com a nossa incansável comunidade da 
Internet, aprendendo com sua liderança e visão.

Nesta quinta edição de nosso boletim regional, queremos oferecer mais 
informações sobre dois temas que foram o centro da nossa atenção nas 
últimas semanas: a discussão sobre o processo de transição da adminis-
tração das funções da IANA, em nível global e regional, e o trabalho de divul-
gação de diferentes questões relacionadas ao Sistema de Nomes de Domí-
nio (DNS). 

Vamos nos concentrar principalmente nas novidades do nosso evento 
ICANN51, realizado de 12 a 16 de outubro em Los Angeles, e nas edições 
do LAC-i-Roadshow no México, América Central e América do Sul, um proje-
to que faz parte do Plano Estratégico Regional que explicaremos melhor 
mais adiante.

Não deixem de ler os destaques da imprensa e nossas colaborações em 
outros boletins regionais e acompanhem sempre as novidades da América 
Latina e do Caribe. Não se esqueçam de agendar os próximos eventos que 
fecharão um ano sem precedentes em termos de envolvimento e consoli-
dação de nosso trabalho na região.

Boa leitura!
Alex Dans
Diretora de comunicações da ICANN para a América Latina e Caribe. 

*As versões em todos os idiomas (espanhol, francês, inglês e português) 
estão disponíveis aqui: http://goo.gl/J3EKD0 
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Editorial por Alex Dans

O encontro 51 da ICANN em Los Angeles reuniu mais de 2.000 participantes de todo o mundo! Convidamos 
vocês para acessar o site do evento, que contém áudio, transcrições e apresentações
(http://la51.icann.org/en/). Procurem também a hashtag #ICANN51 no Twitter, ela esteve muito ativa durante a 
semana. A seguir, destacamos algumas notícias e atividades desenvolvidas.

Espaço LAC – uma atividade regional dentro dos eventos da ICANN

Uma das atividades propostas no Plano Estratégico da América Latina e Caribe é a organização de um 
espaço para a nossa região dentro dos eventos globais da ICANN.  O sucesso do "espaço LAC", como foi 
chamado, aumenta a cada encontro.  Com a sala cheia, Rodrigo Saucedo, gerente de projetos da América 
Latina e Caribe, fez uma breve introdução das atividades propostas e previstas no Plano Estratégico Regional 
(leia esse plano aqui: http://goo.gl/PkVKJl).  Nessa ocasião, o espaço também contou com a participação de 
vários palestrantes de destaque, que abordaram temas como o comércio eletrônico, tendências entre prove-
dores e serviços de Internet e os novos gTLDs em nossa região. Acessa as apresentações e o áudio da 
sessão neste link: http://goo.gl/jv0kYt

Agradecemos a liderança de Vanda Scartezini, Gabriela Szlak e Celia Lerman por seu trabalho e força de 
vontade, primeiro no desenvolvimento e depois na implementação desta proposta.

Novidades sobre o Plano Estratégico da LAC

Destaques na mídia

Próximos eventos

Cerimônia de assinatura de novos gTLDs latinos

Não podemos deixar de destacar a Cerimônia de assinatura de novos domínios genéricos de primeiro nível 
(gTLDs) , realizada no dia 16 de outubro dentro do encontro ICANN 51. Nessa cerimônia, completamente 
latino-americana, os representantes de .LAT, .rest e .bar se reuniram com Akram Atallah, presidente da 
Divisão Global de Domínios, para comemorar sua recente incorporação à zona raiz da Internet, juntando-se a 
mais de 400 novos gTLDs de todo o mundo. Teremos outros novos gTLDs na América Latina e Caribe, como 
.AVIANCA, .BANAMEX, .BRADESCO, .GLOBO, .RIO, .BOM, .FINAL, entre outros.

Não deixem de ler as notas da imprensa sobre o assunto nos destaques.

Mais informações sobre .LAT >>  http://goo.gl/dNrIVo 
Mais informações sobre .rest e .bar >> http://goo.gl/vbTXkz 
Mais informações sobre o programa de novos gTLDs (materiais em vários idiomas) >> http://goo.gl/2iUgo0 

Almoço caribenho

Vinte e seis participantes caribenhos de vários grupos de interesse se reuniram para almoçar e conversar 
sobre suas experiências na ICANN e como podem ampliar sua participação no Plano Estratégico Regional, 
assim como em outras questões globais da ICANN, como a transição da administração das funções da IANA 
(para saber mais sobre esse processo, acesse: http://goo.gl/1ze4SL).  No total, foram representados onze 
territórios: Belize, Ilhas Caimã, Curaçao, Dominica, República Dominicana, Granada, Haiti, Jamaica, Porto 
Rico, Santa Lúcia e Trinidad e Tobago. Essa sessão foi liderada por nosso colega Albert Daniels, gerente de 
partes interessadas da ICANN no Caribe, e contamos com a presença de representantes do LACNIC e do 
diretório do LACTLD.

Comitê de nomeação 2014 anuncia a seleção do membro da Diretoria da ICANN

Depois do anúncio da renúncia de Olga Madruga Forti como membro da Diretoria da ICANN, o Comitê de 
Nomeação 2014 (NomCom) anunciou a seleção de Wolfgang Kleinwächter como membro da Diretoria da 
ICANN. Conheça Wolfgang Kleinwächter e leia mais sobre esse anúncio aqui: http://goo.gl/0Ht1ET 
Aproveitamos também para agradecer a Olga por suas contribuições para a região da América Latina e 
Caribe, e desejamos muito sucesso em seu novo empreendimento.

Vamos anunciar a convocação de candidatura aos postos de liderança da ICANN através do NomCom.
É muito importante contar com candidatos da nossa região! 

Comunicado do GAC

O GAC lançou seu comunicado habitual durante o evento da ICANN em Los Angeles. Acesse o documento e 
leia mais sobre o GAC aqui: http://goo.gl/IepcRz 

O GAC escolhe novos presidentes e vice-presidentes
 
A região parabeniza especialmente Olga Cavalli, 
representante da Argentina e agora vice-presidente 
do GAC.

Mais informações aqui: http://goo.gl/kNOIv1 

Vamos trabalhar em conjunto com os representantes 
do GAC da nossa região e com a Secretaria do GAC 
para continuar realizando seminários on-line antes 
dos encontros da ICANN.

ICANN e o Fórum de Governança da Internet (IGF)

Além de continuar apoiando a realização anual do Fórum de Governança da Internet globalmente, dentro da 
nona edição realizada em Istambul, Turquia, de 2 a 5 de setembro, a ICANN realizou um encontro público 
muito bem-sucedido  – o Town Hall meeting – que foi palco para observações importantes em relação aos 
processos que estão em andamento.  Em relação ao processo de transição da administração das funções da 
IANA, Larry Strickling, secretário adjunto de comunicação e informação da Agência Nacional de Telecomuni-
cações e Informações (NTIA), dependente do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, afirmou que 
"Essa transição deve ser bem feita, os Estados Unidos se retiraram e existe muita preocupação sobre as 
implicações dessa decisão".

Enquanto avançamos com os processos paralelos de transição da administração das funções da IANA e 
melhoria dos mecanismos de responsabilidade, vivemos um momento essencial para a nossa organização e 
toda a comunidade da Internet, e por isso trabalhamos muito para conseguir um verdadeiro esforço coletivo 
por meio da abordagem com várias partes interessadas.

O que é o IGF? http://goo.gl/cYz6in 
Participe do processo de transição da administração das funções da IANA: http://goo.gl/1ze4SL
Participe do processo de aprimoramento da responsabilidade da ICANN: http://goo.gl/WLy679 

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:
Setembro: A governança da Internet está em suas mãos:  http://goo.gl/2KVauI

Outubro: Contagem regressiva para o ICANN51: celebramos nossa comunidade vibrante e (muito) ocupada: 
http://goo.gl/Mrj1vi 

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:

Setembro: http://goo.gl/HwuPM5 
Outubro:  http://goo.gl/xkNoLs

Uma das atividades importantes dentro do Plano 
Estratégico Regional é a realização de LAC-i-Road-
shows. Essa série de oficinas foi desenvolvida para 
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. Para 
garantir um conjunto bem distribuído de eventos, 
serão organizadas quatro edições do LAC-i-Road-
show por ano: Caribe, México e América Central, 
América do Sul e Região Andina (essa será nossa 
última edição em 2014, em La Paz, Bolívia, no mês 
de dezembro).

Convidamos vocês para ler os destaques da impren-
sa sobre as edições mais recentes, realizadas em 
Guadalajara (México) e São Paulo (Brasil).
As duas edições foram realizadas no mês de 
outubro, a primeira dentro do WCIT América Latina
(http://wcit2014.org/) e a segunda dentro do
Futurecom (http://www.futurecom.com.br/), dois 
eventos importantíssimos relacionados à
Internet e à sociedade da informação, que reuniram 
milhares de pessoas de todo o mundo.

Agenda do LAC-i-Roadshow no México: http://goo.gl/ltKbNp 
Publicação no blog relacionada ao evento “Sempre adiante! Um dia de relacionamento e participação no 
coração do México”: http://goo.gl/iKzgFI
Agenda do LAC-i-Roadshow no Brasil: http://goo.gl/db1A2a 

Outra atividade dentro do Plano estratégico é a realização do Espaço LAC, que mencionamos na sessão 
"novidades da ICANN". Dentro da sessão realizada em Los Angeles, Rodrigo Saucedo apresentou os 
avanços dos diferentes projetos do Plano, assim como o Plano de Implementação Integral em duas fases: a 
primeira delas será concluída em meados de 2015, e a segunda no final de 2016.

O Plano de Implementação do Plano Estratégico do LAC é o documento que agrupa os projetos em categori-
as para facilitar sua execução. Ele também determina que projetos serão executados no período de agosto de 
2014 a agosto de 2015. Além disso, ele estabelece o procedimento para implementar os projetos daqui para 
frente. 
 
Link para o Plano Estratégico (espanhol, português, inglês e francês): http://goo.gl/PkVKJl 
Link para o Plano de Implementação (espanhol e inglês): http://goo.gl/QFU8Wd 

Estamos trabalhando em equipe com a comunidade de ccTLDs liderada por Carolina Aguerre, diretora geral 
do LACTLD, para começar a implementar todos os projetos relacionados ao desenvolvimento de ccTLDs do 

A região não ficou alheia a esse período de impor-
tante atividade para a comunidade da Internet na 
América Latina e no Caribe. Participamos de vários 
encontros, relacionados a seguir, com o objetivo de 
apoiar o trabalho realizado por toda a comunidade, 
divulgar questões em que estamos trabalhando na 
ICANN e fortalecer os vínculos com agentes de 
vários setores.

Queremos destacar especialmente o encontro LACNIC 22 realizado em Santiago, Chile de 27 a 31 de 
outubro, especialmente o painel “introdução à transição da administração das funções da IANA” e a sessão de 
consulta com a comunidade sobre esse processo (acesse o site do evento aqui: http://goo.gl/ce4xZt).
O encontro contou com a participação de Gonzalo Navarro, membro da Diretoria da ICANN, e Rodrigo de la 
Parra, vice-presidente regional. Dentro dessas sessões, a comunidade do LACNIC se destacou com a apre-
sentação de uma proposta interessante sobre a função de supervisão em relação aos números. Leia mais 
sobre a proposta aqui:  http://goo.gl/oXJzAu 

Queremos aproveitar para parabenizar a comunidade do LACNIC por seu envolvimento e pela geração de 
propostas para esse processo.

Neste mapa, é possível visualizar nossa presença em diferentes países da região durante os meses de 
setembro e outubro.

Participamos presencialmente e remotamente nos seguintes eventos: 

SETEMBRO

Reunião da CITEL em Buenos Aires, Argentina: http://goo.gl/e17qvJ 
RIO Info 2014, Rio de Janeiro, Brasil: http://goo.gl/KOdnif 
Evento de criação de capacidades com a Comissão Regulatória Nacional de Telecomunicações em
St. Georges
Fórum de Governança da Internet no Equador, participação remota: http://goo.gl/mcVmkC 
Semana ICT, St.Kitts: http://goo.gl/W96Sxg 
Evento EGI, Caracas, Venezuela: http://goo.gl/iXeB7a 
W3C Web, São Paulo, Brasil: http://goo.gl/fkRRQe 
WCIT América Latina, Guadalajara, México: http://goo.gl/BtAKJj 
LACNIC Caribe/CaribNOG, Curaçao: http://goo.gl/YwfHnI 
Oficina do LACTLD, São Paulo, Brasil: http://goo.gl/YKEHjS 

OUTUBRO

Palestra para oficiais de relações internacionais, Caribe, participação remota.
Domínios da América Latina, Cidade do México, México: http://goo.gl/joxbrz 
Futurecom, São Paulo, Brasil: http://goo.gl/hg69UY 

Sobre o lançamento da iniciativa da NETmundial

NETmundial: nueva iniciativa de gobernanza de Internet (em espanhol) | http://sco.lt/8RN0in
Lanza WEF iniciativa de gobernanza de internet (em espanhol) | http://sco.lt/71bOxV

Sobre os Roadshows (Guadalajara, Cidade do México e São Paulo)

Entrevista de Rodrigo de la Parra na Excélsior TV | [vídeo em espanhol] http://goo.gl/9VZGX6 
ICANN realizará roadshow 2014 en México (em espanhol) | http://sco.lt/8LBKIj 
"Fricciones" limitan economía digital de México (em espanhol) | http://sco.lt/69hTST
Centralización de control de Internet, un riesgo: ICANN (em espanhol) | http://sco.lt/59slmr 
LAC-i Roadshow 2014 en México y Centroamérica (em espanhol) | http://sco.lt/50OjlR
Se pone en marcha el LAC-i Roadshow 2014 en México y Centroamérica (em espanhol) | http://sco.lt/5oBRsf
La comunidad de ICANN pone en marcha el LAC-i-Roadshow 2014 en México y Centroamérica (em espan-
hol) | http://sco.lt/5tu9uD
Internet em discussão: ICANN faz encontro nos EUA; Brasil recebe roadshow | http://sco.lt/4o6TC5 
México e Brasil recebem evento da ICANN em outubro | http://sco.lt/85dpzd 

Sobre as atividades durante o ICANN51

Punto lat, el dominio de Internet más latino (em espanhol) | http://sco.lt/8cmkXx 
República Dominicana fue aceptada en ICANN (em espanhol) | http://sco.lt/6dDV4L 
Llega el dominio más latino (em espanhol) | http://sco.lt/8ja3bV
La comunidad global de Internet centrará su atención en el futuro de la gobernanza de Internet durante la 
reunión de la ICANN en Los Ángeles (em espanhol) | http://sco.lt/6Mqh8r
Lanzan .lat, el dominio que identificará a la región en internet (em espanhol) | http://sco.lt/5DceLR
La ICANN debate el futuro de la gobernanza de Internet (em espanhol) | http://sco.lt/8h2vDd

Colaborações para outros boletins

A comunidade técnica da América Latina e do Caribe participa do segundo Congresso Regional de Telecomu-
nicações | Boletim AHCIET – setembro| http://goo.gl/CjnDrp
Conheça a estrutura de gerenciamento de incidentes de colisão de nomes | Boletim LACTLD - setembro| 
http://goo.gl/3yF9SL
Informe sobre a economia digital: a história por trás de nossas visitas pelo mundo | Boletim AHCIET - outubro 
| http://goo.gl/5X32DQ 

Novembro

Reunião preparatória da V Conferência ministerial eLAC, San José, Costa-Rica, 5.11.2014 – 7.11.2014| 
http://goo.gl/KGWhuX 
Oficina jurídica e assembleia extraordinária do LACTLD, Aruba, 6.11.2014 – 7.11.2014 | http://goo.gl/8vwvmO 
Encontro da InternetSul, 14.11.2014 |  http://goo.gl/pf8xFU 
Plenária da Regulatel, San Juan, Porto Rico, 16.11.2014 – 18.11.2014 | http://goo.gl/I5do4D 
CTO Cybersecurity Program, Barbados, 17.11.2014 – 18.11.2014 
IV Semana da infraestrutura da Internet no Brasil, São Paulo, 24.11.2014 – 28.11.2014 | http://goo.gl/9nTiQO 
5° Seminário sobre Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, 26.11.2014 – 27.11.2014 |
http://goo.gl/M2h3ns 

Dezembro

ITS 2014 RIO, Rio de Janeiro, Brasil, 30.11.2014 – 03.12.2014 | http://goo.gl/0jLqdM 
CTO Commonweatlh Paliamentarians' Workshop, Trinidad e Tobago, 2.12.2014 – 3.12.2014
Diálogos multissetoriais no México – Data a determinar.
LAC-i-Roadshow, Região Andina,  Bolívia, 04.12.2014
Oficina de desenvolvimento de conteúdo local, Granada, 8.12.2014 – 10.12.2014
Fórum de Políticas Públicas, 9.12.2014 – 11.12.2014


