"À procura do trevo de quatro folhas"
Lito Ibarra, Membro da Diretoria da ICANN
A reunião ICANN54 em Dublin (Irlanda) reuniu mais de 2.300
participantes. Por conta do status dos processos relevantes, a
comunidade chegou em Dublin procurando um trevo da sorte,
procurando esperança, fé, amor e sorte, presentes que, de
acordo à tradição irlandesa, provêm desse amuleto da sorte.
A maior parte da agenda da reunião esteve focada no Processo de Transição da
Supervisão da IANA e, em relação a isso, na formação de Mecanismos de Prestação
de Contas da ICANN, com o intuito de encaminhar uma proposta consolidada de
transição à NTIA, a Administração Nacional das Telecomunicações e da Informação
dos Estados Unidos da América.
Felizmente, a proposta combinada das comunidades de números, parâmetros de
protocolo e nomes está praticamente completa. Estas comunidades, e todos nós,
devemos esperar agora pela Proposta de Prestação de Contas, que requer alguns
ajustes apesar do considerável progresso feito em Dublin.
Acontece que a complexidade decorrente de cortar o vínculo com um fenômeno
global que todos nós acreditamos possuir, um fenômeno do qual todos nós
participamos e pelo qual nos sentimos responsáveis, é um desafio para todos aqueles
que estiverem prestes a escutar, sempre que possível, e a incluir seus pontos de vista,
suas vozes e interesses desde uma ampla variedade de setores.
A título pessoal, no final da reunião ICANN54 em Dublin, assumi minha função como

membro da Diretoria da ICANN, honra que me foi conferida pelo Comitê de
Nomeação da ICANN. Agradeço a todos vocês pelas palavras de apoio. Inicio esta
viagem com esperança, amor e boa sorte!

A Isenção do Seguro para Registradores nivela os times no campo de jogo
Recentemente, o Board da ICANN eliminou uma barreira para o credenciamento de registradores ao
isentá-los da exigência de obter uma apólice de Responsabilidade Geral Comercial. Espera-se que a
medida beneficie registradores de partes da América do Sul e da África, em particular, onde os seguros
de Responsabilidade Geral Comercial são difíceis de encontrar (se houver) e por preços muito elevados.
https://www.icann.org/news/blog/icann-waives-registrar-insurance-requirement-levels-playing-field-forregistrars-globally

A ICANN54 coincide com o segundo aniversário dos Novos gTLDs
Em 23 de outubro de 2013, os primeiros domínios genéricos internacionalizados de nível superior foram
introduzidos na Internet. Esses quatro gTLDs também foram os primeiros a serem delegados na rodada
2012 do Programa de Novos gTLDs. O aniversário dos dois anos deste marco coincidiu com o último dia
da ICANN54, em Dublin, 23 de outubro de 2015. Nessa data, 1.204 contratos de novos gTLDs já tinham
sido assinados e 774 desses gTLDs contratados tinham sido delegados. Além disso, as revisÃµes do
programa instruídas pela Afirmação de Compromissos da ICANN já estão em andamento e as
organizações de apoio e comitês consultivos estão começando a debater a próxima rodada.

Você já está preparado/a para o "Novo" Espaço de Nomes da Internet?
O Grupo Diretor de Aceitação Universal (UASG) está trabalhando para criar uma
Internet onde todos os nomes de domínio serão tratados de forma igualitária,
incluindo novos gTLDs e domínios internacionalizados. Uma das primeiras tarefas do grupo é empoderar
os CIOs para alinhar seus sistemas com o "novo" espaço de nomes da Internet. O UASG planeja
publicar documentos nos próximos meses com uma clara definição da Aceitação Universal, um guia
para CIOs, jogos de testes de escritas, uma escrita simples em múltiplas línguas que pode ser usada
para contatar os webmasters, e mais. Seja um dos primeiros a obter essas informações seguindo o
Grupo Diretor de AceitaÃ§Ã£o Universal no wiki da comunidade ICANN.

A ICANN e a OEA trabalharão juntas para aumentar a segurança cibernética
regional

O esforço conjunto é um aspecto essencial do Memorando de Entendimento assinado recentemente
Leia aqui o anúncio na íntegra: https://www.icann.org/news/announcement-2015-10-30-en

A Universidade Nacional de Asunción e a ICANN trabalham
juntas para melhorar a infraestrutura da Internet na
América Latina
A primeira instância da L-raiz do DNS no Paraguai vai fornecer aos
internautas regionais um maior nível de confiabilidade na Internet.
Leia aqui o anúncio na íntegra: https://www.icann.org/news/announcement2015-09-24-en

Nossas atividades de extensão em setembro e outubro

Verifique no mapa os países que visitamos em setembro e outubro. A seguir, a lista dos eventos aos
quais assistimos.
Oficina do Comitê Diretor de Estratégias da LAC em Montevidéu, Uruguai
Videoconferência sobre Governança da Internet, Anilla Uruguai, setembro, Montevidéu (Uruguai)
O LAC-i-Roadshow da América do Sul, setembro, Asunción (Paraguai)
O LAC-i-Roadshow da Região Andina, setembro, Bogotá (Colômbia)
A semana de CTU ICT, setembro, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
5° Cloud Forum do Brasil, setembro, São Paulo, Brasil
Conferência Regional do Sul ABRANET, setembro, Curitiba, Brasil
A ICANN e o Futuro da Governança da Internet, setembro, Rio de Janeiro, Brasil
Cerimônia da assinatura do .RIO, setembro, Rio de Janeiro, Brasil
RioInfo 2015, setembro, Rio de Janeiro, Brasil
Novos Domínios Globais na Internet, setembro, Rio de Janeiro, Brasil
Reunião sobre SSR na FIESP, setembro, São Paulo, Brasil
LACNIC 24-LACNOG, setembro-outubro, Bogotá, Colômbia
13° Conferência da Organization of Caribbean Utility Regulators (OOCUR), outubro, Ilhas Turks e
Caicos
ORBICOM-UNESCO, outubro, Cidade do México, México

Evento Regional - Webinar Youth@IGF, outubro, Brasil
Hub Remoto da ICANN54 no Brasil, outubro, Porto Alegre, Brasil

Oficina do Comitê Diretor de Estratégias da LAC
Montevidéu, Uruguai | 15-16 de setembro de 2015
Essa foi uma oficina de dois dias organizada pelo Comitê Diretor de Estratégias da LAC para apresentar
os resultados dos projetos das estratégias em andamento. O Comitê Diretor também debateu e propôs
novas metas para a estratégia regional 2016-2020 e alinhou essas metas com o Plano Estratégico da
ICANN para o mesmo período. Além disso, o Comitê Diretor debateu e propôs projetos para cada meta
na nova Estratégia da LAC.

LAC-i-Roadshow da América do Sul

Asunción, Paraguai| 22-23 de setembro de 2015
Esta segunda edicão do LAC-i-Roadshow da América do Sul teve três painéis no primeiro dia e uma
mesa-redonda no segundo. Esta edição do LAC-i-Roadshow decorre da recente assinatura de um
Memorando de Entendimento entre a ICANN e a SENATICS durante a reunião ICANN53, em Buenos
Aires (Argentina) e da recente assinatura de um acordo para implementar uma nova instÃ¢ncia de RaizL no Centro Nacional de Computação do Paraguai (CNC).

LAC-i Roadshow da Região Andina
Bogotá, Colombia | 28 September 2015

Esta segunda edição do LAC-i-Roadshow da Região Andina
teve lugar no contexto da LACNIC 24 juntamente ao Segundo
FÃ³rum de GovernanÃ§a da Internet na ColÃ´mbia (conteÃºdo
em espanhol).
A VP da IANA, Elise Gerich, fez uma apresentação
sobre o Programa de Novos gTLDs.
A Avianca compartilhou sua experiência e seus planos
sobre seu novo gTLD: .avianca.
O governo da Colômbia apresentou os avanços e atividades para o lançamento do IPv6.
Cesar Díaz (LACNIC) apresentou um apanhado do lançamento do IPv6 na região.
Carlos Martínez (LACNIC) falou sobre as melhorias em termos de Segurança, Estabilidade e
Resiliência (SSR) na região.
Carlos Álvarez (ICANN) falou sobre Segurança, Estabilidade e Resiliência (SSR) no Sistema de
Nomes de Domínio (DNS).

Descarregue a agenda (em espanhol) aqui.

5° Webinar GAC-LAC de preparação para a ICANN54
Treinamento - Governos| 9 de outubro de 2015
O webinar esteve dirigido a governos e ao setor intergovernamental para debater assuntos relevantes
antes da reunião ICANN54 em Dublin. Olga Cavalli (vice-presidente do GAC, Argentina), Pedro Ivo
Ferraz da Silva (secretário de Assuntos Exteriores, representante do GAC - Brasil) e Rodrigo de la Parra
(ICANN - vice-presidente de Engajamento de Partes Interessadas para a América Latina e o Caribe)
falaram sobre os assuntos seguintes: Atividades do Comitê Consultivo Governamental (GAC), como e
onde participar, os grupos de trabalho, os procedimento de eleição dos vice-presidentes do GAC, a
Transição da Supervisão da IANA desde uma perspectiva governamental (cronograma e passos a
seguir), futuras rodadas de gTLDs, desafios regionais e como os países em desenvolvimento podem
hospedar servidores raiz em seus países.
Arquivo de áudio em espanhol: https://icann.adobeconnect.com/p3da8w1h40y/
Arquivo de áudio em inglês:
http://ftp.adigo.com/clients/icann/20151009_GAC_LAC_Webinar_EN.zip

Observatório do Sistema de Nomes de Domínio (DNS)
Os primeiros testes foram feitos com base no Top 1 Milhão de Domínios do Ranking Alexa - filtrando
apenas os domínios da nossa região. Logo compartilharemos um relatório sobre essa análise de dados.

Espaço LAC em Dublin
Segunda-feira 19 de outubro de 2015
O Espaço LAC é um dos nossos projetos estratégicos regionais
e visa criar um espaço na região da América Latina e o Caribe
dentro das reuniões da ICANN para as partes interessadas
falarem sobre questões relevantes em escala regional.
Esta edição do Espaço LAC teve as seguintes apresentações:

Promoção da Produção de Conteúdos Audiovisuais
(Ricardo Castanheira - Gerente da Motion Pictures
Association para a América Latina)
Indústria Europeia do DNS (Dennis Jennings, ex-membro
da Diretoria da ICANN - Andrea Beccalli, ICANN)
.rio Strategy (Marcelo Queiroz - Secretário de
Administração da Prefeitura do Rio de Janeiro)
Os arquivos de áudio em inglês, espanhol e português estão
disponíveis
aqui: https://meetings.icann.org/en/dublin54/schedule/mon-lacspace

Vanda Scartezini (Brasil), um dos
líderes do projeto LAC SPACE.

Assuntos abertos atualmente para Comentário Público
Estão abertos atualmente vários processos de comentário público sobre questões de interesse para a
comunidade da ICANN.

Avaliaçao Fase 1 dos efeitos competitivos associados ao programa de Novos
gTLDs
A Avaliação Fase 1 é publicada para ajudar a estabelecer uma linha de base de forças competitivas no
mercado de nomes de domínio, tanto antes quanto durante os meses iniciais do Programa de Novos
gTLDs, começando pelo primeiro novo gTLD a ser delegado como parte do Programa de Novos gTLDs
em outubro de 2013. Este relatório considera os dados sobre preços e volume de registros a partir de
uma amostra de gTLDs tradicionais (denominados legacy, que são os existentes antes da expansão), de
novos gTLDs e ccTLDs. Os comentários públicos recebidos sobre este relatório serão resumidos e
analisados e serão usados como base do projeto para a Avaliação Fase 2.
O período de Comentário Público finaliza em: 7 de novembro de 2015 - 23:59 UTC

Documento para tratar a questao das arrecadaçoes dos leiloes de Novos gTLD
Este é um documento para debater sobre as arrecadações derivadas dos leilões conduzidos pela ICANN
de cadeias de novos Domínios genéricos de Nível Superior (gTLDs). Este documento convoca a fazer
comentários públicos amplos, abertos e inclusivos e estimula a participação de todos os setores, regiões
e níveis (ou nenhum nível) de engajamento com a comunidade da ICANN.
O período de Comentário Público finaliza em: 8 de novembro de 2015 - 23:59 UTC

Relatorio inicial do IAG e revisoes propostas para o procedimento da ICANN
para Conflitos do Whois com as Leis de Privacidade
O Grupo Consultivo de Implementação convoca a fazer comentários públicos sobre suas revisões
propostas do Procedimento para tratar Conflitos relativos ao Whois. O Grupo Consultivo de
Implementação vai incorporar comentários públicos no seu relatório preliminar e remeter um relatório final

ao Conselho da GNSO para sua consideração.
O período de Comentário Público finaliza em: 17 de novembro de 2015 - 23:59 UTC

Relatorio Preliminar de Assuntos sobre um Processo de Elaboraçao de Politicas
da GNSO para revisar todos os Mecanismos de Proteçao de Direitos em todos
os gTLDs
O Relatório Preliminar de Assuntos é publicado para comentário público para obter as opiniões da
comunidade sobre a questão do lançamento de um Processo de Elaboração de Políticas da GNSO para
revisar todos os Mecanismos de Proteção de Direitos em todos os gTLDs.
O período de Comentário Público finaliza em: 30 de novembro de 2015 - 23:59 UTC

Retirada de serviço com busca do Whois do Acordo de Registro de .MEET
Este período de comentário público visa coletar as opiniões da comunidade sobre a emenda proposta
para o Acordo de Registro de .MEET para retirar o serviço com busca do Whois do Anexo A (Serviços
Aprovados) do Acordo de Registro de .MEET. Esta emenda visa implementar a solicitação do operador
de registro de retirar este serviço de seu acordo de registro, solicitação que é encaminhada através do
processo de Política de Avaliação de Serviços de Registro (RSEP). Além disso, este período de
comentário público visa coletar opiniões da comunidade sobre este tipo de solicitações encaminhadas
para "gTLDs abertos" em geral, de maneira que os comentários públicos possam ser usados para
submeter à consideração futuras solicitações similares.
O período de Comentário Público finaliza em: 4 de dezembro de 2015 - 23:59 UTC
Relatorio preliminar de revisao da implementaçao do Programa de Novos gTLDs
Este período de comentário público é aberto para coletar as opiniões da comunidade sobre o relatório
preliminar de Revisão da Implementação do Programa.
O período de Comentário Público finaliza em: 7 de dezembro de 2015 - 23:59 UTC
A lista na íntegra de questões abertas para comentário público, além dos processos de comentário
público encerrados e arquivados recentemente, podem ser consultados em todo momento no Site de
Comentarios Publicos.
A equipe de ICANN também publica informações em um site para ajudar a ver antecipadamente os
"próximos" processos de comentário público. O site de Proximos Comentarios Publicos fornece
informações sobre possíveis oportunidades de comentários públicos no futuro. O site é atualizado depois
de cada reunião pública da ICANN para ajudar as pessoas e a comunidade a fixar prioridades e a
planejar o futuro trabalho a ser realizado.

O curso "Introdução à GNSO" é lançado no ICANN Learn
A GNSO é uma estrutura complexa composta por uma série de partes constitutivas e de grupos de
partes interessadas. Entender o que a GNSO faz nem sempre é fácil, especialmente para os recémchegados. Seguindo as sugestões da comunidade de que deveria ser disponibilizado mais material para
os recém-chegados, a equipe de suporte elaborou a "Introdução à GNSO". Este curso online explica o
que é a GNSO, quem representam seus membros, seus grupos constitutivos e como é conduzido o
Processo de Elaboração de Políticas da GNSO. O curso é gratuito e está disponível para todos.

O Conselho da GNSO adota recomendações do GT sobre dados e métricas para
a elaboração de políticas
O Conselho da GNSO aprovou unanimemente recomendações baseadas no consenso do GT sobre
dados e métricas para a elaboração de políticas. O GT elaborou recomendações finais e as encaminhou
ao Conselho da GNSO para sua consideração, e se encontram documentadas em seu Relatorio Final
depois de uma revisão de comentarios publicos. A equipe de Apoio tem começado a implementação
das recomendações adotadas. O estado da implementação pode ser consultado na Lista de Projetos.

O SSAC publica Assessoria sobre Proteção de Registrantes
O SSAC publicou recentemente o SAC074, "Assessoria do SSAC sobre ProteÃ§Ã£o de Registrantes:
Melhores Praticas para Preservar a Segurança e a Estabilidade no Ciclo de Vida da Gestao de
Credenciamentos". A assessoria fornece diretrizes específicas sobre melhores práticas que ajudarão os
registradores e os registros a aumentar a segurança dos nomes de domínio e dos sistemas que os
suportam.

Agustina Callegari - Argentina
Embaixadora do NextGen@ICANN ICANN54
O NextGen@ICANN é um programa orientado ao
futuro; ele está focado nas próximas gerações de
líderes da comunidade da Internet. Essas
próximas gerações estão formadas por jovens de
entre 18 e 30 anos de todo o mundo e o NextGen
visa reuni-los em escala regional para que
possam envolver-se no ecossistema da Internet. Para tanto, o programa oferece aos participantes uma
oportunidade para informar-se sobre a ICANN, sobre como participar dos assuntos da ICANN e,
principalmente, como participar da comunidade da ICANN.
O programa propriamente dito também é "jovem" visto que a ICANN54 foi apenas sua quinta edição.
Pessoalmente, minha primeira reunião ICANN foi a ICANN53, da qual participei como parte da NextGen
da América Latina. A partir dessa experiência, foi posta em movimento a iniciativa
NextGen@Ambassador com o intuito de manter e fortalecer a relação entre os membros do programa e a
ICANN. Assim, minha função como Embaixadora do NextGen em Dublin foi dupla: trabalhar com a
equipe da ICANN para criar um Programa de Treinamento para membros do NextGen e coordenar do
novo grupo para orientá-lo e fortalecer o trabalho em equipe.
A ICANN54 nos deixou muitos aprendizados em termos de grupos de trabalho e elaboração de políticas.
Mas também recebeu muito de todos nós que, como membros do NextGen, contribuímos com muitas
ideias para a comunidade da ICANN e, em especial, com elevado entusiasmo para continuar engajados
com a comunidade. A ICANN54 me deixou muito motivada. Motivada por ver o trabalho interno para
implementar este programa, bem como por ver um novo grupo de jovens, eu incluída, mergulhando no
desafio da governança da Internet.
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ICANN educa para transición a IPV6 | @scoopit http://sco.lt/5RDV3J
Bogotá ICANN Forum Underscores Internet Developments, Reveals Fundamental Changes
Coming. Avianca First To Adopt gTLD - Finance Colombia | @scoopit http://sco.lt/6Lj8Vd
Nuevos dominios en Internet se toman a Colombia | @scoopit http://sco.lt/5FuytV
Nuevos dominios en Internet se toman a Colombia | @scoopit http://sco.lt/7nTGUb
Sepa cómo innovar con los nuevos dominios de internet - El Tiempo | @scoopit
http://sco.lt/9B7RwX
Gestión Solidaria » Nuevos dominios en Internet se toman a Colombia | @scoopit
http://sco.lt/5qiu7V
Nuevos dominios en Internet se toman a Colombia - Comunicados .co | @scoopit
http://sco.lt/4vwr3Z
Nuevos dominios en Internet se toman a Colombia - www.noticiassuper.com | @scoopit
http://sco.lt/8iJWcL
Nuevos dominios de Internet en Colombia - Negocio Inteligente | @scoopit http://sco.lt/6YZRsf
ICANN: nuevos dominios en Internet en Colombia - Computerworld Colombia | @scoopit
http://sco.lt/9EBH17
Comunidad ICANN lanza la edición del LAC-i en Paraguay » Ñanduti | @scoopit
http://sco.lt/7xmCcz
Colombia recibe la reunión de Internet más importante | @scoopit http://sco.lt/99ZuRl
V Cumbre de Analistas de Seguridad de Kasperky Lab | Reportaje a Carlos Alvarez de ICANN |

@scoopit http://sco.lt/4wrObZ
Organismos de Gobernanza de Internet se reúnen en Paraguay | La Nación | @scoopit
http://sco.lt/788eSf
Río de Janeiro inaugura extensión de dominio '.rio' | @scoopit http://sco.lt/5ZPiQj
ICANN isenta registradores de cobertura de seguro e facilita acreditação para nomes de domínio Abranet | @scoopit http://sco.lt/8tvX7J
ICANN elimina exigência de apólice de US$ 500 mil para empresas de domínio | @scoopit
http://sco.lt/7ejZHF
Vivo é primeira operadora a ter domínio próprio na Internet - IDG Now! | @scoopit
http://sco.lt/9F40kT
Rio é a primeira cidade da América Latina a ter extensão de domínio na internet | @scoopit
http://sco.lt/6z7CSX
Voxnews | Grupo Globo formaliza assinatura do contrato do domínio .globo | @scoopit
http://sco.lt/832rfF
Rio Info 2015: empresas brasileiras customizam seus domínios na Internet - B!T magazine |
@scoopit http://sco.lt/5mxGsL
Domínio .rio começa a ser vendido nesta quinta-feira, anuncia prefeitura do Rio | @scoopit
http://sco.lt/4ymOaP
Rio é 1ª cidade da América Latina com domínio na internet | EXAME.com | @scoopit
http://sco.lt/4jSsi1
Prefeitura lança domínio .rio para reforçar a marca da cidade | @scoopit http://sco.lt/86IPRp
Marcas nacionais lançam domínios próprios durante o Rio Info | @scoopit http://sco.lt/78XsdF

9 a 13 de novembro, Fórum de
Governança da Internet (IGF 2015),
João Pessoa, Brasil
A ICANN fiz parte desta décima edição do Fórum
de Governança da Internet, participando de
sessões e oficinas, bem como com um estande
que apresenta recursos em inglês e português.
Leia o blog publicado por Baher Esmat, vice-presidente da ICANN - Engajamento de Partes Interessadas
do Oriente Médio, para ver a lista completa de sessões e oficinas: https://www.icann.org/news/blog/aicann-no-forum-de-governanca-da-internet-igf-de-2015
E o blog de Daniel Fink, Gerente de Engajamento de Partes Interessadas no Brasil, em que dirige aos
participantes umas calorosas palavras de boas-vindas a essa edição do IGF em nome do país:
https://www.icann.org/news/blog/a-porta-do-sol-esta-aberta-para-o-igf-2015

19 de novembro, LAC-i-Roadshow da América Central, San Salvador, El
Salvador (conteúdo em espanhol): https://goo.gl/YShDjR

7-8 de dezembro, COM CITEL (OEA), Santo Domingo, República Dominicana:
https://www.citel.oas.org/en/pages/calendar-agenda.aspx

