
Bem-vindo à edição de fevereiro de 2016 do nosso boletim informativo.
Nesta edição, vamos falar sobre o 32º Encontro Geral Anual da
Associação Caribenha dos Operadores Nacionais de
Telecomunicações. O encontro da CANTO foi realizado em Porto
Príncipe, no Haiti, de 31 de janeiro a 4 de fevereiro de 2016.

O Caribe tem uma população composta por mais de 42 milhões de
pessoas distribuídas em aproximadamente 27 territórios. Os encontros
regulares da CANTO promovem a participação entre ministros de
governos regionais, operadores de telecomunicações, prestadores de
serviços e tecnologia, órgãos reguladores, além de agências regionais e
internacionais. Os encontros são voltados para tópicos atuais
relacionados à tecnologia de informação e comunicação. A ICANN
continua enviando à CANTO atualizações sobre os acontecimentos
mais recentes relacionados a assuntos como a transição da

administração da IANA e o aprimoramento de responsabilidade da ICANN. Geralmente, os encontros
oferecem apresentações em plenária, mas também contam com outras oportunidades de participação,
como discussões em mesa-redonda, reuniões bilaterais, eventos sociais e debates improvisados.

Convido a todos para ler mais sobre a CANTO em "Destaques e atividades na região da América Latina
e Caribe" neste boletim informativo ou em http://www.canto.org/.

Obrigado pelo seu interesse contínuo!

Albert Daniels, gerente sênior, departamento da ICANN para a participação de partes interessadas no
Caribe

Göran Marby é nomeado presidente e CEO da ICANN
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A ICANN nomeou Göran Marby como seu próximo presidente e CEO. Marby é diretor geral da Autoridade
de Correios e Telecomunicações da Suécia (PTS) e vai assumir sua nova função na ICANN em maio
2016. Marby é cidadão sueco e mora em Estocolmo. Ele e sua família vão se mudar a Los
Angeles.Marby sucederá ao atual presidente e CEO, Fadi Chehadé, cujo mandato finaliza em 15 de
março de 2016. Akram Atallah, presidente da Divisão de Domínios Globais, vai ocupar a função de CEO
desde 15 de março até a chegada de Marby. Marby terá a oportunidade de reunir-se com os participantes
da ICANN55 em Marrakech.
 
Leia a biografia completa do Sr.Marby e descarregue fotos aqui.

Transição da Supervisão da IANA e Melhoria da Prestação de Contas da ICANN
- Novidades

Em janeiro, o Grupo de Trabalho Intercomunitário sobre Melhoria da Prestação de Contas da ICANN
(CCWG-Prestação de Contas) finalizou três de suas doze recomendações.O grupo está completando
atualmente um relatório complementar com recomendações revisadas para os mecanismos de prestação
de contas que devem estar implementados, ou comprometidos, antes da transição da supervisão da
IANA.
 
O objetivo do CCWG-Prestação de Contas é alcançar consenso e distribuir seu relatório complementar
entre suas Organizações Constitutivas no final deste mês.Estas Organizações Constitutivas vão
submeter as recomendações à consideração e, se tudo correr bem, vão aprová-las antes da reunião
ICANN55,  ou durante ela.
 
Uma vez aprovadas, o CCWG-Prestação de Contas vai encaminhar a proposta ao Board da ICANN para
ela ser transmitida à NTIA, juntamente à Proposta Final do ICG.
 
Leia a atualização na íntegra aqui. 
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Colaboração constante da ICANN com a CANTO e a região caribenha

As discussões nos encontros da CANTO geralmente influenciam as políticas regionais. A ICANN
participa nesses encontros para fornecer informações confiáveis sobre os acontecimentos na
comunidade da ICANN, com um destaque especial aos impactos na região caribenha. Essa colaboração
está alinhada ao objetivo da CANTO de tornar-se a principal autoridade na formação da tecnologia de
informação e comunicação na região.

Saiba mais sobre a missão da CANTO: http://canto.org/about-us/canto-mission-and-vision/

A ICANN participou no 32º Encontro Geral Anual da CANTO. Albert Daniels, gerente sênior do
departamento da ICANN para a participação de partes interessadas no Caribe, participou na sessão "The
Paradigm Shift-Positioning the Caribbean Telecom Landscape" ("A Mudança de Paradigma -
Posicionando o Cenário de Telecomunicações do Caribe").

Saiba mais sobre o 32º Encontro Geral Anual da CANTO, "Inspiring ICT Innovations" ("Inspirando
Inovações em TIC"): http://www.canto.org/events-conferences/annual-general-meeting-agm/

Veja o comunicado final: http://canto.org/2016/02/03/canto-focuses-on-positioning-the-caribbean-telecom-
landscape-at-32nd-agm/

Alterações na diretoria do LACNIC 

A diretoria do LACNIC escolheu Wardner Maia, do Brasil, como seu novo
presidente. Ele assumiu o cargo em 1 de janeiro de 2016. Anteriormente,
Maia atuava como vice-presidente da organização. Oscar Messano, da
Argentina, que presidia a diretoria do LACNIC desde sua criação, em
2002, atuará agora como vice-presidente.

Outros membros da diretoria são: Hartmut Glaser (Brasil), tesoureiro; Alejandro Guzmán (Colômbia),
assistente de tesouraria; Javier Salazar (México), secretário; Gabriel Adonaylo (argentina), secretário
adjunto; e Rafael Ibarra (El Salvador), membro votante.
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Mais informações: http://www.lacnic.net/en/web/lacnic/directorio

O que já foi feito e o que está por vir: atualização da
estratégia da LAC

Durante este seminário na web de 60 minutos realizado em 28 de janeiro,
Rodrigo Saucedo, gerente de projeto da ICANN para a América Latina e
Caribe, apresentou um resumo dos projetos de 2015 e a estratégia
atualizada para 2016 a 2020. Saucedo apresentou em espanhol com
interpretação em inglês e português.

Se você não conseguiu participar, é possível acessar as gravações aqui:

Espanhol: https://icann.adobeconnect.com/p45n5vmmda5/

Inglês: http://ftp.adigo.com/clients/icann/20160128_LAC_Strategy_Update_EN.zip

Português: http://ftp.adigo.com/clients/icann/20160128_LAC_Strategy_Update_PT.zip

Novo infográfico: o crescimento da economia digital
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Confira o nosso novo infográfico que exibe os benefícios econômicos de participar na ICANN! Ele está
disponível em inglês, francês, espanhol e português.

Acesse todas as versões aqui.

Destaques das comunicações da LAC de 2015

Uma nova postagem de blog ficou entre as cinco melhores dos trabalhos
de comunicações da região da América Latina e Caribe (LAC) de 2015.

A postagem de blog está disponível em inglês, francês, espanhol e
português.

Fique ligado! O relatório de revisão de 2015 da LAC será lançado em breve.
Ele abordará o nosso trabalho na América Latina e Caribe.

Faltam só 21 dias para o ICANN55 em Marrakesh

Se você planeja ir ao ICANN55, inscreva-se e verifique o visto o
mais rápido possível. É importante saber se você precisa de
visto e pedi-lo para conseguir entrar no país. Acesse o site do
Ministério de Relações Exteriores de Marrocos para ver a lista
completa de países isentos de visto. Se precisar de visto,
clique aqui para solicitar cartas convite formais para o encontro.
Você também precisará entrar em contato com o consulado
marroquino mais próximo para solicitar o visto. Se Marrocos não
tiver representação diplomática em seu país, envie sua

solicitação diretamente ao Ministério de Relações Exteriores de Marrocos e aos Serviços Consulares,
Sociais e de Cooperação por e-mail: m.barrada@maec.gov.ma ou zaidi@maec.gov.ma com os
seguintes documentos anexos:

Cópia do passaporte válido (com pelo menos seis meses de validade).
Cópia da carta convite.
Informações do voo (se disponíveis).

Para saber mais sobre segurança, leia a publicação de Nick Tomasso, vice-presidente de encontros da
ICANN no blog.
 
Não se esqueça de fazer sua inscrição para o ICANN55 aqui. Espero você em Marrakesh!

Quer saber sobre o progresso da ICANN durante
o 2° trimestre do AF16?
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Não conseguiu participar da teleconferência com partes
interessadas da ICANN sobre o 2° trimestre do AF16 em 28 de
janeiro? Não se preocupe! Você pode ver a apresentação de
slides e ouvir a teleconferência de partes interessadas em
chinês, inglês, francês, russo ou espanhol. Encontre todo esse
material e muito mais na página das teleconferências
trimestrais da ICANN. 

Dados rápidos sobre novos gTLDs: disponíveis para baixar e compartilhar

O que é o programa de novos gTLDs? Se você já ficou curioso
sobre os novos gTLDs ou tentou explicar o que eles são e não
conseguiu, confira o documento de dados rápidos sobre novos

gTLDs.
 
Ele foi atualizado e agora traz uma visão geral do Programa de Novos gTLDs, além de explicar os
benefícios dos novos gTLDs em relação a concorrência, inovação, escolha e segurança. Ele também
contém informações sobre como algumas entidades, como governos e marcas, usam seus gTLDs.
 
Os dados rápidos sobre novos gTLDs estão disponíveis em sete idiomas diferentes. O documento foi
criado para ser usado como recurso informativo, então você pode compartilhar, imprimir ou distribuir se
quiser.

Baixe os dados rápidos sobre novos gTLDs agora mesmo.

A simulação da transição de operador de registro em caso de emergência foi um
sucesso

Em 29 de janeiro de 2016, a ICANN concluiu o teste de um programa de emergência para operadores de
registro de back-end (EBERO). O resultado do teste foi a transição bem-sucedida das operações de um
registro existente para a Nominet, um provedor de serviços de EBERO no Reino Unido.
 
Os procedimentos foram implementados dentro do Programa de EBERO para a proteção contra
possíveis interrupções de serviço de um registro e funcionaram como esperado. Esse teste faz parte do
trabalho da ICANN ara garantir a segurança, a estabilidade e a resiliência da Internet e do DNS (Sistema
de Nomes de Domínio).
 
Saiba mais sobre o Programa de EBERO.

Revisão das proteções do Programa de Novos gTLDs contra o abuso do DNS
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No dia 28 de janeiro de 2016, a ICANN realizou discussões abertas sobre as proteções contra abuso
implementadas dentro do Programa de Novos gTLDs. Os objetivos eram ajudar a formular uma definição
de abuso do DNS (Sistema de Nomes de Domínio), pensar em métodos para medir esse abuso e coletar
dados qualitativos e práticos sobre a eficácia das proteções para diminuir o abuso do DNS nos novos
gTLDs.
 
Aproximadamente 70 pessoas participaram das discussões. Suas opiniões foram registradas e serão
refletidas em um relatório sobre o assunto que a ICANN planeja publicar para comentários públicos em
meados de fevereiro. Uma versão revisada do relatório, refletindo os comentários públicos, será entregue
à equipe de voluntários formada em dezembro de 2015 para analisar o Programa de Novos gTLDs em
relação à concorrência, confiança e escolha do consumidor.
 
Veja as gravações da discussão.

Vinte e oito novos gTLDs delegados em janeiro de 2016!

Veja a lista completa aqui: http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
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Conheça Wardner Maia, o novo presidente do LACNIC.

Wardner Maia é um engenheiro eletricista com especializações
em eletrônica e engenharia elétrica. Ele é formado pela
Fundação Educacional de Barretos, realizou seus estudos de
pós-graduação na Universidade Federal de Santa Catarina e
concluiu um mestrado pela Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo. Maia é especializado na área de
telecomunicações e desde 1995 trabalha em aplicações de
telecomunicações com foco na tecnologia da informação.

Atualmente, Maia é engenheiro supervisor na MD Brasil TI &
Telecom, uma empresa envolvida principalmente em projetos de
consultoria e treinamento no Brasil. Além de trabalhar no Brasil,
ele colaborou em estudos com parceiros no Uruguai e na
Argentina.

O envolvimento de Maia com a comunidade da Internet nasceu
da sua colaboração com empresas e pessoas no setor. Em 2008, junto com outras empresas, ele
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fundou a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (ABRINT). A ABRINT
agora é composta por mais de 600 empresas.

Nos últimos anos, Maia participou em diversos fóruns na região da LAC, inclusive a reunião preparatória
da LAC para o Fórum de Governança da Internet (LACIGF), encontros do LACNIC, o Fórum de
Governança da Internet no Brasil e o NetMundial.

Ele defende uma separação clara entre a Internet e as telecomunicações. No entanto, de acordo com
sua experiência com operadores de última milha, ele entende que a rede física é importante apenas
porque serve de apoio para os serviços e aplicações da Internet. Para Maia, o crescimento da Internet
só terá sucesso por meio de princípios como neutralidade de rede, a preservação de liberdade e direitos
humanos e uma governança participativa no modelo de múltiplas partes interessadas.

As teleconferências do At-Large passarão a usar serviços de legendagem 

A Comunidade At-Large começará a usar tecnologia de tradução computadorizada em tempo real para
melhorar o acesso dos membros com deficiências ou Internet com pouca largura de banda. Nove
teleconferências oferecerão esse serviço como projeto piloto. Judith Hellerstein, da secretaria da
Organização Regional At-Large da América do Norte, vai liderar a implementação desse projeto. 

GAC se prepara para o encontro governamental de alto nível

O GAC, a ICANN e Marrocos estão trabalhando juntos na preparação do encontro governamental de alto
nível dentro do ICANN55. O objetivo desse encontro é aumentar a conscientização sobre a ICANN e o
GAC entre as autoridades governamentais do mundo todo. O encontro aberto contará com serviço de
interpretação. Consulte a programação para saber mais. 

Participe do Grupo de Trabalho da GNSO para as próximas rodadas de novos
gTLDs!

Depois da primeira rodada do Programa de Novos gTLDs, o Conselho da GNSO está buscando
voluntários para o Processo de Desenvolvimento de Políticas lançado recentemente com o objetivo de
desenvolver recomendações para as próximas rodadas de novos gTLDs. As pessoas interessadas
devem acessar o espaço de trabalho ou enviar um e-mail para gnso-secs@icann.org para saber mais.

Conselho da GNSO discute o lançamento de um novo Grupo de Trabalho

Depois da publicação do Relatório de Assunto, o Conselho da GNSO discutirá se deve lançar um
Processo de Desenvolvimento de Políticas para analisar todos os mecanismos de proteção de direitos
em todos os domínios genéricos de primeiro nível. Se o Conselho da GNSO aprovar esse PDP, abrirá
uma convocação de voluntários. Para saber mais, confira o espaço de trabalho ou envie um e-mail para
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gnso-secs@icann.org. 

Conselho da GNSO envia declaração sobre a terceira proposta preliminar do
CCWG - Responsabilidade 

Por enquanto, o Conselho da ccNSO apoia o rumo da terceira proposta preliminar. No entanto, o
Conselho da ccNSO recomenda que o CCWG-Responsabilidade implemente as mudanças solicitadas
pelo CWG-Administração. O Conselho da ccNSO também observa que, com base nos comentários dos
ccTLDs e das organizações regionais, a terceira proposta preliminar precisa de mais ajustes para
aumentar a probabilidade de adoção da proposta final. Leia a declaração completa aqui. 

SSAC comenta sobre a proposta do índice de integridade do mercado de
gTLDs 

Em seus comentários, o SSAC incentiva a ICANN a dar um passo atrás em relação aos dados
existentes disponíveis e considerar como melhor informar a comunidade mais ampla, especialmente os
consumidores, com relação à segurança e a estabilidade do mercado de DNS. A declaração completa,
SAC077, tem mais pontos de consideração. 
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Grandes nomes da TI mundial estarão no WCIT Brasil 2016
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Göran Marby é o homem escolhido para liderar o ICANN
SAPO Tek | @scoopit http://sco.lt/78pEZt
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