
O LACIGF (Latin American and Caribbean Preparatory Meeting for the
Internet Governance Forum, Encontro Preparatório da América Latina e
Caribe para o Fórum de Governança da Internet) tornou-se um
verdadeiro ponto de encontro regional para o diálogo entre múltiplas
partes interessadas sobre políticas. Partes interessadas, inclusive
governos, o setor privado, a comunidade técnica, a comunidade
acadêmica e organizações da sociedade civil, apresentam e debatem
sobre suas perspectivas sobre a governança regional da Internet.
 
O LACIGF é organizado por um Comitê Gestor, que é um grupo de
coordenação de múltiplas partes interessadas composto por
representantes das diversas organizações de partes interessadas. O
Comitê Gestor é encarregado pelo gerenciamento do processo de
representar a comunidade da Internet da região da LAC (Latin
American and Caribbean, América Latina e o Caribe) no LACIGF. Os
grupos de interesse indicam três membros para o Comitê Gestor.
Esses grupos de interesse são: associações regionais do setor

privado, representantes governamentais da América Latina e Caribe, organizações da sociedade civil e
organizações regionais não governamentais que representam a comunidade técnica da Internet. O LACNIC
atua como a secretaria do Comitê Gestor.
 
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer à nossa comunidade regional que todos estão
convidados para participar nesta 9ª edição do LACIGF, que será realizado em San Jose, na Costa Rica,
de 27 a 29 de julho de 2016.
 
As inscrições já estão abertas! Saiba mais sobre o número limitado de fellowships parciais para os
membros da comunidade da Internet da América Latina e Caribe.

César Díaz, diretor de Relações Estratégicas e Telecomunicações, Registro de Endereços de
Internet da América Latina e Caribe

Outro marco para a transição da supervisão da IANA
 

Há 818 dias, a Administração Nacional das Telecomunicações
e a Informação dos EUA (NTIA) solicitou à ICANN que reunisse
a comunidade da Internet global para elaborar propostas para
fazer a transição da supervisão das funções da IANA para a
comunidade multissetorial. Também solicitou que fossem feitas
melhorias nos mecanismos de prestação de contas da ICANN.
 
Hoje, a NTIA publicou uma avaliação abrangente das
propostas. Estou muito satisfeito com o achado da NTIA de que
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Steve Crocker, Presidente do Conselho
da ICANN.

as propostas elaboradas pela comunidade têm cumprido seus
estritos critérios. 
 
Apreciamos a revisão eficiente e exaustiva das propostas de
transição feita pela NTIA.  Por enquanto, a equipe da ICANN e
os membros da comunidade continuam a planejar e preparar
uma implementação oportuna e bem-sucedida das propostas.
 
Agradecemos todos aqueles envolvidos pelo seu apoio e
intenso trabalho para fazer com que a transição alcançasse
este ponto atual. Ainda há mais trabalho pela frente, mas este
momento deve servir para reconhecer seu tempo e seus
esforços neste processo. Estamos já um passo mais perto da
concretização da transição em que muitos de nós temos
trabalhado durante anos, para garantir a existência de uma

Internet aberta e interoperável para os próximos anos.

Atualização sobre a Transição da Administração da IANA
 
Os membros da comunidade e a equipe da ICANN estão trabalhando em uma série de projetos
relacionados à Transição da Administração da IANA (Internet Assigned Numbers Authority, Autoridade
para Atribuição de Números na Internet), incluindo o planejamento da implementação, bem como
atividades a formação e divulgação de conhecimento para partes interessadas no mundo todo.
 
Planejamento da implementação
 
Os membros da comunidade e a equipe da ICANN estão colaborando para garantir o alinhamento do
planejamento da implementação da transição. Recursos de todos os encontros e convocações são
disponibilizados publicamente. Além disso, a ICANN continuar fornecendo sua série de atualizações
detalhadas sobre o planejamento da implementação. 
 
Resoluções de problemas da Diretoria da ICANN
Em 27 de maio, a Diretoria da ICANN emitiu resoluções em preparação para a implementação da
transição:

Adoção do novo Estatuto da ICANN, que reflete as alterações feitas como resultado das propostas
da Transição da Administração da IANA
Aprovação para assinar o Acordo Suplementar do MoU (Memorandum of Understanding,
Memorando de Entendimento) da IETF (Internet Engineering Task Force, Força-tarefa de Engenharia
da Internet) entre a ICANN e a IETF para o desempenho da função da IANA relacionada aos
parâmetros de protocolo
Aprovação para assinar o SLA (Service Level Agreement, Contrato de Nível de Serviço) de RIRs
(Regional Internet Registry, Registros Regionais da Internet) entre a ICANN e a Organização de
Recursos Numéricos para o desempenho da função da IANA relacionada aos recursos numéricos

Tanto o Contrato Suplementar do MoU da IETF e o SLA de RIRs entrarão em vigor após a conclusão da
transição.
 
Período para comentários públicos abertos

Nova versão preliminar do Estatuto Social da ICANN (27 de maio a 6 de julho de 2016)

Formação e divulgação de conhecimento
 
Continuação de atividades de formação no mundo todo
Para aumentar o conhecimento sobre a transição, a equipe da ICANN, os membros da comunidade e da
Diretoria estão participando de eventos de partes interessadas no mundo todo. Além de divulgar detalhes e
o contexto das propostas da comunidade, eles respondem a perguntas e fornecem atualizações sobre o
status do planejamento da implementação e o processo de revisão do governo dos EUA. Encontre eventos
na sua região.
 
Comitê do Senado dos EUA realiza audiência sobre a transição
Em 24 de maio, o Comitê do Senado dos EUA sobre Comércio, Ciência e Transporte realizou uma
audiência para examinar a transição. Os membros da comunidade responderam a perguntas e falaram
sobre as consequências associadas ao atraso ou à postergação da transição. Durante essa audiência,
cartas de apoio do setor e de grupos da sociedade civil da comunidade foram apresentadas e adicionadas
ao registro do encontro.
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O que você precisa saber sobre o ICANN56 e a nova estratégia para encontros

O ICANN56 em Helsinque será o primeiro fórum público de
políticas que seguirá a nova estratégia para encontros da
ICANN. Designado como um Encontro B, esse evento de quatro
dias será dedicado ao trabalho sobre políticas e divulgação. De
acordo com o novo formato, as Organizações de Apoio e Comitês
Consultivos impulsionam o programa, com foco exclusivamente
em tópicos que contribuem para o desenvolvimento de políticas e
o diálogo entre as comunidades. Como a programação é voltada
para a comunidade e o encontro será de apenas alguns dias, o
ICANN56 não incluirá certos eventos associados aos encontros
mais longos (cerimônia de abertura, fóruns públicos, reunião
pública da diretoria e área de exposição de patrocinadores).
 
O Grupo de Trabalho de Estratégia para Encontros liderado pela comunidade elaborou a nova estratégia
para atender melhor às necessidades dos membros constituintes da ICANN. A Diretoria da ICANN aprovou
a proposta no ICANN53, em Buenos Aires. O ICANN55, em Marrakesh, o primeiro encontro de 2016,
marcou o início da nova estratégia para encontros.

Leia sobre a apresentação de Göran Marby à ICANN

A primeira semana
 
Enquanto assumo minha função com a ICANN, gostaria de dar a
todos uma breve atualização sobre meus primeiros dias. Com
uma agenda lotada, tenho me concentrado em aprender o
máximo possível e em conhecer muitos membros da
comunidade da ICANN.
 
Comecei com meu primeiro workshop da Diretoria, em
Amsterdã. Passei bastante tempo com minha equipe sênior e a
Diretoria e consegui me inteirar sobre alguns dos principais
assuntos sendo tratados pela ICANN. Após o workshop da
Diretoria, compareci no primeiro dia da Cúpula do GDD. Foi

uma excelente oportunidade para conhecer algumas das partes contratadas que fazem parte da
comunidade da ICANN e gostei muito de aprender mais sobre os assuntos que afetam registros e
registradores, bem como das discussões animadas sobre os procedimentos subsequentes dos domínios
genéricos de primeiro nível. Leia mais...

Inscreva-se agora para o ICANN56 em Helsinque!
O ICANN56 começará daqui a 11 dias. Se você não precisa de um visto para entrar na Finlândia,
não é tarde demais para se inscrever. Confira a programação e, se ainda não teve a oportunidade,
inscreva-se para o ICANN56.

Faça o download do aplicativo do ICANN56 para dispositivos
móveis!
 
O aplicativo do ICANN56 para dispositivos móveis ajuda você a se
preparar para o evento, bem como personalizar sua experiência em
Encontros Públicos da ICANN, com seu próprio cronograma, mapas
interativos do local, alertas do encontro e muito mais. Você também
poderá interagir com outros participantes e dar feedback imediato sobre
as sessões em que compareceu.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4Kpoa1ZDNERiaWfiW544OjIPiVMNQM8-GY3pn-stN3KzxzcgipukdBaCHdeRozzUdu7JqHd2gj1qVJx-OAvFXiYuhc_OdglN7tOmaMiWuFP6UZyeZSyh2e8N3T8Rb3CVN1v3JpILw1V0Hs0WMTK2-2FewdEvPE51UMw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KsNK6Y61gJa0D_K7Ys-NeIrj4yGKpL_yhWK50LTbnJaUn8IyqXNcjYn343NT8U6mXj_wchTAbAX1DK85S004sgSJTPaVep2eGKau0RT9hs4o8Bx22QuvGVYM0k1QXu2zoDXpO27IECAd0hCWUWK6QHSHqr6G6CKyjQ6t6padFsjsAUPQNSZv8gz6BdZxzqOKw9O3VlYYSh6xarIz_4cRmNa2FNPmMrEvnw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KqtJa4UCqNir07TKMqm0pzJw778nMplfu7yFKkfIvZMXYsakGkWE6LdHIHp4R59UFWm5FJSnPLjI9MkYtqR7PlQfaPoT6GgyZK2nCF404tmgZ5vpc3D5fGUsW9joKgh_Cw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KsNK6Y61gJa0oBe1xxL-7Y1tZZDQ_oywqzZPpzfMHfiLPJD47XyIbw4YqxJzqn1zlGy-rTC8DFcTOewC61j2qGyKFeEYt0pBMtouQnCThyQ0xs7Di30URTOD80g-GtdR8BuacYvBa3NjRUGrNXgum4WGc5DGS3Oi0Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KsNK6Y61gJa01OlZd-ZliwNSVVa6rGt28BJMAnAck-ThS3IurStbi57vHdxVb9oCRPKgML0P17Sxw0HJNVvk3pVImcabQH2ZDmWTXGeFyfubxJOnNAxXfLQFriEbfdvD-10n1Vcgoo8L8_2tvPFfgankzHe7AixVUYnnRO31QB_OBS3cyDvkkadJOh6238vwVQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KsNK6Y61gJa00U_zOYlZkNzJjFjxEXBYjHzj90xvsUiz9W0jAYlemEdEXm0CAh46pTuisPevZ38vFKzr1jo-lchPM7RvWEslQzzNl6tJIcW3zKUxTiraerZlf8ln_XTTXA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KlSwu8BXOB-jQJmTVIMNLhpQkULfHMUKVc0x7O6H3j4EFmM46dN3YuG0zHDI2cSYfs8rdKheexHIin3QrIENN3_aF2dUN43aL_0YSixiUzLzYscOb5z3h7N0OY7oJafe8A==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KsNK6Y61gJa0qQeBWThEQsIzD4Qnd_AithEkSTP8SamMoO8Y1926ylPVxxPNcIqm4bAQ9smHDYuUvvTklzLQS0hbyeMULdn1hniKYhVolSrYPS9bklkmIrJITB_VMb4Tpg==&c=&ch=


Participantes retirando o material da ICANN no local (Palácio de Convenções de Havana) 

ICANN participa do LACNIC 25 e do workshop sobre políticas do LACTLD
O LACNIC* 25, que incluiu o workshop sobre políticas do LACTLD**, foi realizado entre os dias 2 e 6 de
maio em Havana, Cuba. Mais de 505 participantes de 42 países diferentes compareceram ao evento.
Representantes da equipe da ICANN (Carlos Alvarez, Albert Daniels, Alex Dans, Elise Gerich, Rodrigo de
la Parra), da Diretoria (Lito Ibarra) e da comunidade (Tony Harris) participaram da conferência deste ano.
 
A comunidade e a equipe da ICANN contribuíram para estes tópicos: 

Como participar no Grupo Constituinte de Provedores de Serviços de Internet e de Conectividade na
ICANN
Atualização sobre a IANA (Internet Assigned Numbers Authority, Autoridade para Atribuição de
Números na Internet)
Políticas Contratuais para reduzi o abuso no DNS (Domain Name System, Sistema de Nomes de
Domínio)
Transição da Administração da IANA: uma análise do novo cenário e do possível impacto nas
políticas e nas operações para ccTLDs (Country Code Top-Level Domains, Domínios de Primeiro
Nível com Código de País)

Leia mais sobre o LACNIC 25.
* Centro de Informações de Redes da América Latina e Caribe
** Organização de ccTLDs da América Latina e Caribe

ICANN e NIC México definem acordo para projetos em parceria

por Manuel Haces Aviña (NIC.mx)

Em 13 de maio, Rodrigo de la Parra, vice-presidente da ICANN
para a América Latina e Caribe, visitou os escritórios do NIC
México (Network Information Center, Centro de Informação de
Redes) para fortalecer as relações entre as duas organizações e
promover projetos em parceria. Em um acordo que resultou
desse encontro, o NIC México apoiará as atividades do Centro de
Empreendedorismo do DNS da LAC, liderado pela ICANN.
Durante essa visita, a equipe de gerenciamento do NIC México e
as autoridades do Tecnologico de Monterrey tiveram um

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KrfipOP2mEBhUoY2EiQkglnazpBzJp-pKRAU7KrCyJhF1sEImh2_Nncns8cpkzCmIc8wqRwDVMIUAEWmspS6J1_DLVxHbzn1gV9xSm5HOYqe1YaUW6v-dq_U10QFh2bIricw9S-wYkSmv7sWGGXpHF-u8n4srUwXEQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KvlJg-4UmnxdDigmZvSMXSpcaeMd3gTyC3SOndODFAVfjLYUxQgrAADrXqb57oIKVVQkFigVonMQjQ4TXy6k8SyiF7JOW9_KeKBRUT9iDgiT8igMg9H8UFM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KvlJg-4Umnxdtx1MGo6W_hTQN-yLg2SBzxdG4v2wbIx5kkn3EDzrjtCBs9gGZHDbdxIbUuyQw7BgOKocfIeEjB7XThvzxlkd-VGj0DqiwfwYe9DxExLva2CVDL0g9pHv8xFHefqQfnydwkdw1IpwebUeYmBRRx9-kOaBpsaDJgmTuYU-5Buu_kkQAfx6na-4Vy9q3tReh51P&c=&ch=


=

diálogo detalhado sobre a identificação e a solução para os atuais
desafios no ecossistema da Internet. Essa discussão resultou em
propostas para uma parceria em diversos projetos.

Rodrigo de la Parra com a Equipe de Gerenciamento da NIC.mx
e autoridades do Tecnológico de Monterrey, um instituto de
educação local

Primeiro IGF é realizado no Uruguai
O primeiro Fórum de Governança da Internet no Uruguai (IGF
16) foi realizado em 17 de maio, em Montevidéu. O evento
reuniu mais de 90 pessoas de vários setores. Daniel Fink,
gerente do departamento de Participação Global de Partes
Interessadas da ICANN para o Brasil, participou no painel sobre
governança da Internet, falando sobre a economia digital,
inovação e o modelo de múltiplas partes interessadas.

Daniel Fink, gerente sênior do departamento de Participação de
Partes Interessadas da ICANN para o Brasil, no IGF do Uruguai

ICANN fala sobre a transição da IANA no encontro da CITEL 
Este ano, o encontro da CITEL (Comissão Interamericana de Telecomunicações) foi realizado em San
Salvador, em El Salvador, nos dias 17 a 20 de maio de 2016. A ICANN uniu forças com o LACNIC e
apresentou um documento conjunto sobre a Transição da Administração da IANA.
 
Leia sobre os eventos da CITEL para 2016 no site da comunidade da LAC.

Região da LAC comemora do Dia da Internet
O Dia da Internet foi comemorado em diferentes locais da nossa diversificada região. Rodrigo de la
Parra, vice-presidente para a América Latina e Caribe na ICANN, visitou El Salvador para comemorar o
dia com Lito Ibarra, o membro da Diretoria da ICANN e os membros da comunidade da Internet na América
Central. Essa foi a oitava comemoração do Dia da Internet em El Salvador, um evento organizado pelas
associações Conexión e SVNet.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KvlJg-4UmnxdNttevX2ouf36RbeTgWgzm737Z6y4PHsr9l1E4zIQXDtNeYagtTpDBh-dYbNI9SAJmpIF3OtAi6OeLS08KPcFhO_DZK7VT6zwE6M0Pid76sxlPpFJMaXKgPY35a4NiuGg&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KvlJg-4Umnxd8F4WyAAJsSqD5xyRhl9FtwR_aC2aczomMw-kWkU1Z5oUdz0LVNNTf2iru_F4E_t6jvTJPAvOVwozQ_BmBz7AlrQTmLHflX5079OCt7noMUwOTUgoZ7muEHKy8cNR2bK4HByLRrm2VRHn3v08cf19Dw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KvlJg-4Umnxd8F4WyAAJsSqD5xyRhl9FtwR_aC2aczomMw-kWkU1Z5oUdz0LVNNTf2iru_F4E_t6jvTJPAvOVwozQ_BmBz7AlrQTmLHflX5079OCt7noMUwOTUgoZ7muEHKy8cNR2bK4HByLRrm2VRHn3v08cf19Dw==&c=&ch=


Comemoração do Dia da Internet na Casa de Internet  (Foto por Martín Mañana, LACNIC)

A Casa de Internet da América Latina e Caribe em Montevidéu, no Uruguai, também celebrou o dia
com a participação das nove organizações do centro e outros membros da comunidade da Internet. Para a
ocasião, o LACNIC preparou um vídeo em que os membros da comunidade da Internet falaram sobre como
o trabalho deles contribui para o desenvolvimento da Internet. Assista ao vídeo aqui (em espanhol).
 
Leia mais sobre o Dia da Internet no boletim informativo do LACNIC.
Veja as fotos! 

Seminário na Web: processo de aditamento do Estatuto da ICANN, 9 de maio de
2016
O seminário na web deu aos membros da Organização Regional At-Large da América Latina e do Caribe
uma visão geral de como o Estatuto da ICANN é aditado e como participar nisso. Trinta e quatro pessoas
participaram na sessão.
 
Palestrante: Theresa Swinehart, ICANN, vice-presidente sênior de Estratégia de Múltiplas partes
interessadas e Iniciativas Estratégicas
 
Gravação pelo Adobe Connect | áudio (inglês) | áudio (português)

Seminário na web da REGULATEL: nomes de domínio, 26 de maio de 2016
O seminário na web é o terceiro em uma série de seminários de capacitação. Ele foi projetado para
reguladores de tecnologia de informação e comunicação na região da LAC que são membros da
REGULATEL, o fórum latino-americano dos reguladores de telecomunicações.
 
Palestrantes: Brian Aitchison, Participação no Setor e DNS, ICANN; Andres Piazza, gerente geral,
LACTLD
 
Tópicos incluídos:

Como funciona o DNS?
Registros, registradores, revendedores e registrantes
Domínios genérico de primeiro nível
Domínios de primeiro nível com código de país

Seminário na Web: atualização da estratégia da LAC, 31 de maior de 2016
Na quarta atualização, a equipe de Participação Global de Partes Interessadas da ICANN apresentou uma
visão geral para a comunidade da LAC sobre os projetos de estratégia da LAC.
 
Palestrantes: 
Delma Rodriguez - Anilla Cultural Uruguay
Dev Anand Teelucksingh - membro LACRALO 
Rodrigo Saucedo, ICANN, gerente de projeto para a América Latina e Caribe
 
Gravaçao pelo Adobe Connect | Audio (ingles) | Audio (portugues) | Audio (espanhol)

Apoio para a divulgação na região da LAC
Em um programa piloto para o ano fiscal da 2017, a Estratégia da LAC da ICANN financiará dois eventos
presenciais de divulgação na região da LAC (um na América Latina e um no Caribe) em países sem
Estruturas At-Large. A liderança da Organização Regional At-Large da América Latina e Caribe, em
coordenação com a Participação Global de Partes Interessadas da LAC, usará os dados da pesquisa do

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KsTEKHRpfpem9kiCV56BpofM1vmb_lQi4mlYOKx-Wp7RBtiw1rUWAu1sL2mOCn7BBkz8IQcUvqYuLuDZGDJdH3thc096GaWCu0hwC3Xt17IEmF3wmOA2md-ekWFxtASkcMGAzwMmwwCYpLbgPrkWKTZgbmRJ6t3wsAYfIjAs1SYU&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KvlJg-4Umnxdb316cYN0UWLsCyBCkkl3ambdd9d1VkzrIvHnIpM1lYT0dVkxt13hkiLzRd-AobTcZejyvP6zfJ5dRoBxrSiWb3brW5uzi-gsLDzZDUeF_8DZxS88WqIYRW68fquiOo9WtLhEHG3S3GiuF27a4Ezt0rJN-Gu2yHUiT8nTfB2-1hdhFikH74NSvMhQMvGjQZQNyZpVIKZvx-hICo6GsCfPZA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KvlJg-4UmnxdB0Kut5uD57MmGroL19Q7KZ5FOAG1fUHdCRIr5o9B3qivy5Mmpl1QXls1RFs8UGEazuHcpdOeW6O0GGqnIJEcTFk9Q12D4pkrDrjXUIk7rDb_NvoPEMRomocEKrrhP7L_K_npMp6s6ta8KPiv5X_iLOEnTpD9SQAY2LHMaASMywexNWhnzzWZVIuc4sQlpmn5o8Y8TOEeTgHG0SajdE6jAZh04xr39b0nAVWUb32mM0uxqBBE_UNGqw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KvlJg-4UmnxdKCqLqnwm_9O8dKHDr2JkS5aPrbEXpvpGrZGZLpM8RrOxUV701YGOMRb39l0WUEckYWX3fdFhhtQ7gag0WDhUF6sbJI0Ke4dXCgMyau5EztlKc_P-YaByWR8PujYncVNcpky9f0ejgdm63ScRW9_p0P6WIWDG0s4Sl19lC5P4V4A=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KvlJg-4UmnxdQCMvWTb6KXn1-FTw7dCUWi5wU7xPl4S6zG1VjJaDG5fL55taJ1nJxhmNyj9lkdcX0-9139fVW7LRU2urmb1sHMxjbnaxqZuUzPASbhk64zxnSzk6FxE9Nmd6Bz315BTtRWkZQCaoy9c=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KvlJg-4UmnxdKV06NTO8EDGddTrtgv8SOiiA8GgE81ShyW2lDDGrc__QHjPx9qLRyR_cGJoKVRO6ZDv0BCtISEeaxNkR9QX_JCpHZI0aL7jBKv6vQnFbVho=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KvlJg-4UmnxdGPILd-JfnWjJwPKiTSMIAYOEmjDDxystsgko-d5Fbx5xZvX4HOuVNuusKwmTo9EYhCEfBhj8VRk-b1tfGRt7lkS5sY6-tg_r_hKSrZLZcg4=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KvlJg-4Umnxdl7ILBE2emkZOxrUPGDwNKyI22ajDrjA24Uy4ZpB00nTNX9lcWNU-R4-dVn5F6u6fuaAyKKtQok-2JXhlRSoPDarh51GTetLG5TcxsLqMY72WUfIKRlA_SkC7qyyd5ESWAQhimgoDsms=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KvlJg-4UmnxddYkYUsgp0-XJDnJLJgUu6HZXwAIfryxB7Qj7M-cQKPfWNx6-wped735GpgVHptc2n7q3piKOYUUwEnUMItQqDwRwo-7eYFTCYqD6XscjzLzoval5TNyDp4sRWGvcT9_T77KADNEqMkWc6_hY-fi7I1heOg0Wk8fvm64OkPbDkug=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KvlJg-4Umnxdobd-RttlGf6GqMp3VhT3pOqdaTvfKoj4YjupAborkRY3-GOxHQzL4m-iUpCxV-sVxyDBEj6jNJ1CfW3-EnYtAY2aDXVAMrCD3wyFve6aAIU-pyFhtdQBuP0MpjnZTDnA-LvHITJ7DXJS1C_egPaBXdliveFVu3eBc9qyhaZKADE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KvlJg-4UmnxdYbkZwnfsDSUSBD6O_7rhHZ1wX7OGhqz955gOLlrdWetGVj_MuxrqiK-ECFDxRSsfvQIJ9F1ZC6y3SD7Ak0lkMqiKuLNlJIkH49W1zw9JoTF5x8qOp0NJuj3q1qIat65B7d5M3ghjwlEph9ouoVq7i-AzKmm0e4MIkHvEbVW6Y-g=&c=&ch=


Subcomitê de Participação e Divulgação para determinar o local dos eventos.

Dois Grupos de Trabalho da GNSO aprovam planos de trabalho 
Em 13 de maio, O Grupo de Trabalho dos Mecanismos de Proteção de Direitos da GNSO (Generic
Names Supporting Organization, Organização de Apoio a Nomes Genéricos) aprovou seu plano de
trabalho. Phil Corwin, J. Scott Evans e Kathy Kleiman, copresidentes, estimam que o trabalho terá uma
duração de 24 meses. O grupo de trabalho já atraiu 133 membros participantes e 88 observadores. Para
se voluntariar, envie um e-mail para a secretaria da GNSO.
 
O Grupo de Trabalho da Próxima Geração de Serviços de Diretório de Registro também aprovou seu
plano de trabalho no dia 13 de maio e começou a estabelecer requisitos.
 
Esses dois tópicos serão debatidos nas sessões entre comunidades no ICANN56.

Início da revisão do At-Large
Após a indicação da ITEMS International como o examinador independente, a revisão organizacional da
Comunidade At-Large teve início oficialmente. Essa revisão tem quatro finalidades:

Avaliar a eficiência das melhorias que resultaram da última revisão em 2008
Avaliar a eficiência organizacional dos diversos componentes da Comunidade At-Large.
Reconhecer as áreas que estão funcionando bem na Comunidade At-Large, com foco nas
Organizações Regionais At-Large e nas Estruturas At-Large
Identificar as áreas que precisam de melhoria e propor alterações necessárias

A ITEMS coletará dados quantitativos e qualitativos por meio de vários métodos de trabalho, como uma
pesquisa global on-line e entrevistas com membros da comunidade. Acompanhe o progresso da
revisão.

GAC organiza seminários na web sobre noções básicas do DNS
Em cooperação com os Grupos de Trabalho do GAC (Government Advisory Committee, Comitê Consultivo
para Assuntos Governamentais) sobre Regiões Menos Favorecidas e Segurança Pública, a equipe da
ICANN recentemente realizou alguns seminários na web sobre noções básicas do DNS (Domain Name
System, Sistema de Nomes de Domínio) para os representantes do GAC interessados. Os
apresentadores da equipe de Segurança, Estabilidade e Resiliência da ICANN abordaram diversos
tópicos: noções básicas da resolução de nomes e registro no DNS, informações sobre serviços de
privacidade e proxy, bem como aspectos relacionados a abuso e precisão de WHOIS. Os participantes
perguntaram sobre o impacto da implementação de DNSSEC (Extensões de Segurança do Sistema de
Nomes de Domínio) na segurança do DNS e na estrutura do mercado de DNS, inclusive sobre esforços
relacionados à capacitação a fim de desenvolver os setores nacionais do DNS. Considerando o feedback
positivo e o interesse manifestado em outros tópicos, os membros da equipe da ICANN planeja
futuramente organizar outros seminários na web. Acesse os materiais e as gravações das
apresentações.

Líderes da comunidade da GNSO falam sobre o ICANN56

James Bladel, presidente do Conselho da GNSO, e Donna
Austin, vice-presidente do Conselho da GNSO, falaram sobre o
ICANN56 em uma entrevista recente. O ICANN56 seguirá o novo
formato de Encontro B, que terá sessões sobre o atual trabalho de
desenvolvimento de políticas e um diálogo entre comunidades.
Jeff Neuman, presidente do Grupo de Trabalho sobre o Processo
de Desenvolvimento de Políticas para Procedimentos
Subsequentes de Novos gTLDs, também apresentou uma visão

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KvlJg-4UmnxdRGPYtaP_1BTGEWzb1jE_F0OJw_OmBUC868sY8-QXVhbBXbzPCvFoKtjzuDs0gTrylC-LZhdiminznbMP6ci2nt_yqHw4mRfYVrbM4lK0FgsUgg-xZtGTqbpyPR5_f_ChlobstpFnaxmAnc8BqPoZ8jK13JLOE0rXuj_YtIQco5luiELJjhA4_18gfCV907mz3E4_XQH70c1zNygCPYwP0rrc80s2TK0IHabnA5SFn__ytVXD2bROdOYHKaDQ8zMPdYiaqiSNvV0_j2bfltWfXrXPpVld5FwquRVT5Y21BHY=&c=&ch=
mailto:gnso-secs@icann.org?subject=Participa%C3%A7%C3%A3o do Grupo de Trabalho de RPMs
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KsNK6Y61gJa0MFgiWdcSnjIJbDMyjhXwMd_e_K_p4c5Hbka_wR40UyNAjtbfmjbnO79rtOUf_5DVlMZUZFQWfkoWJhTQz7peK3FpFF1Gv8a9qt0lJAFMlMk=&c=&ch=
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geral do foco desse grupo de trabalho em Helsinque. Assista às entrevistas.

ccNSO se prepara para a implementação da transição da administração da IANA
A ccNSO (Country Code Names Supporting Organization, Organização de Apoio a Nomes de Domínio
com Código de País) está se preparando para implementar aspectos específicos das propostas do
CCWG-Responsabilidade* e do CWG-Administração** que se aplicam a ela e à comunidade de ccTLDs
(Country Code Top-Level Domains, Domínios de Primeiro Nível com Código de País), inclusive novos
órgãos que funcionarão após a transição. Atualmente o GRC (Guideline Review Committee, Comitê de
Revisão de Diretrizes) da ccNSO está desenvolvendo os procedimentos e processos de seleção e
indicação de representantes da ccNSO para o CSC (Customer Standing Committee, Comitê Permanente
do Consumidor). O GRC pretende apresentar as diretrizes finais no ICANN56. Veja a programação do
Dia dos Membros da ccNSO para o ICANN56.
 
*  Grupo de trabalho entre comunidades sobre o aprimoramento da responsabilidade da ICANN 
** Grupo de trabalho entre comunidades para desenvolver uma proposta de transição da administração da
IANA

At-Large contribui para as atividades de governança da Internet
Os membros da Comunidade At-Large têm promovido ativamente o conhecimento público sobre a ICANN
e a função da Comunidade At-Large na governança da Internet. Durante a Cúpula da Internet na África
em Gaborone, em Botswana, Alan Greenberg, presidente do Comitê Consultivo At-Large, além de Tijani
Ben Jemaa e Seun Ojedeji, membros do Comitê Consultivo At-Large pela África, participaram das
sessões do Dia da ICANN, do painel da sociedade civil e da sessão de estratégia da África. Como o
parceiro institucional do EuroDIG (European Dialogue on Internet Governance, Diálogo Europeu sobre
Governança da Internet), a EURALO (European Regional At-Large Organization, Organização Regional At-
Large da Europa) teve um papel essencial na organização de diversos painéis, workshops e eventos.

No Fórum do WSIS (World Summit on the Information Society, Cúpula Mundial sobre a Sociedade da
Informação), Olivier Crépin-Leblond, presidente da EURALO, falou sobre a contribuição do At-Large para o
processo de Transição da Administração da IANA. Ele também apresentou a função do At-Large no esforço
de melhorar a participação de comunidades com menor representação na governança global da Internet.
Leia mais notícias da Comunidade At-Large. 

Programa de Novos gTLDs alcança a marca de 1.000 delegações

Agora mais de 1.000 novos gTLDs (generic Top-Level Domains,
Domínios Genéricos de Primeiro Nível) foram introduzidos na Internet

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KhjPEYEdvQ8U3R10Gfqvb3n4GwL6_wzclJ-dHIOzOSU-oDQMX8Ifow52hx_k0Cns2D6PW4PDUimy_2yVRcjD2nJTePTjPbShJLRcRIfca9gkkuzGEzAj7WGw7_dSR3ZuvVEdx6a16xrb&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KsNK6Y61gJa04UQ5gv_nUxG_OmWlyldFejhLDvSFWLxUB-FkiLc8_o1Ao3Rg7ViWE-PxzNRuCrWYy-x9pX4A60S-Q2fDC8kDDPgdGbZjDsI1KWCwgiYML0arhEO5ONqPxs7bSA3lSoneZDAyr_KmD2oICEj1W1Dmnw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KvURNVTmulIDdmi8TdLhNvs7O338WrpeM7pjvs1RbR8iw8rr07iTxKrhW826I5RLc7er47nPtbOKOh4QXlsUjBgecb2FMi1-2EYXwTvNaiclXxPcgTSV3DcezTl4TTHYzg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KsNK6Y61gJa0lO1kc_5M6Xnr0tnhLABENN1PJrxDyjSA1QVSTufgjlB1nj5XsiSbwhHjDadVVDBCA6vQEsRQ3-QjEhIDUQdZodm-IolNUO5C4xzNqFElmfg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KvURNVTmulID6bd0NigLrJ7E_VulyXMgWICZohWzSs0owhbRViQXo_P-Ox2_OdOgqdBIzcKoid9h3v4mAKRahlBJWtF4poGmShuG4PMtlXvoccIXBGYgeTF5UxJwnxDv0hzzUdjdOdU11YCBpVYS7dM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KsNK6Y61gJa08lKwrgAmksD0uSO7szeiuTzhmvl9XgRLZT7z6rNPYA3F3Ws72u0wkbZQeAWBo8wuF7QGI9OVzYHzSTu2f6P_IslZgxgqpv8zZGW_DfGMk4likU8oerE8og==&c=&ch=


pelo Programa de Novos gTLDs. Essa expansão significativa do
sistema de nomes de domínio permite uma diversidade maior na
maneira que as pessoas e as empresas se representam on-line. Ela
também possibilita que comunidades, cidades e marcas alinhem
melhor suas identidades digitais ao mundo real. Saiba mais sobre
como o Programa de Novos gTLDs está contribuindo para a escolha,
concorrência e inovação no espaço dos nomes de domínio.

Cúpula do Setor da GDD: confira as sessões que
você perdeu
Registros, registradores e outras partes interessadas se
reuniram recentemente em Amsterdã para a segunda Cúpula do
Setor da GDD (Global Divisions Domain, Divisão de Domínios
Globais). O evento forneceu uma oportunidade para os
participantes se dedicarem a tópicos específicos do setor, em
vez de políticas gerais da Internet. Mais de 420 participantes do
mundo todo compartilharam práticas recomendadas, trocaram
ideias e debateram sobre assuntos importantes em comum com
colegas do setor, a equipe da ICANN e membros da Diretoria.
Você não pôde comparecer? Ouça as gravações das
sessões.

Alteração das chaves da zona raiz do sistema de nomes de domínio

A ICANN, a Verisign e a NTIA (National Telecommunications and
Information Administration, Administração Nacional de
Telecomunicações e Informações) do Departamento de Comércio
dos EUA estão se preparando para implementar, ou alterar, a
KSK (Key Signing Key, Chave de Assinatura de Chave) da zona
raiz. A implementação da KSK significa gerar um novo par de
chaves criptográficas públicas e privadas e distribuir o novo
componente público para as partes que operam resolvedores de
validação.
Uma nova página de recursos servirá como fonte para todas as
informações relacionadas à implementação da KSK, inclusive
para atualizações regulares do andamento. Saiba mais sobre
essa prática recomendada de segurança e como ela poderá

afetar você.

Trinta novos gTLDs delegados em maio 2016 

Veja a lista completa aqui: https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KsNK6Y61gJa05oQ0mIyt4SHpc8lIQNByn4nvwb75YF4nKvZttT3Ahyqcnkm9ff-POaQaZtfx5WFsQECQfFiUJ-iHhAZB9IS8MUhvlDqYGYZLCnEk2MoFj0Kmj4E54oe9CIttMT2K6lMvgvr6gH_wwYtIAveEvhpYBXBGsBgMFQkNkQARkPe2HzDfJ__nsx_K7OwkyjaAgL2NHy88X8AufY8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KqtJa4UCqNir07TKMqm0pzJw778nMplfu7yFKkfIvZMXYsakGkWE6LdHIHp4R59UFWm5FJSnPLjI9MkYtqR7PlQfaPoT6GgyZK2nCF404tmgZ5vpc3D5fGUsW9joKgh_Cw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rzb55SAGr6MkwAimTG4X24uRAUlhjrguzofX9uNJFbdGYDycdOQ4KsNK6Y61gJa0juFOkwhx_Cg3_94Zj_CB1_szIr8m3lu4cyPTLIYm-MCMqXhSAnCbLVNw4ahVn9jvlgmmdqj6FtczRQMzak-reQ7_3Qoj5eW3lJKhpyBETZ9rhZ-Z1-9AEk2R2GuVSAL8SnWaIXYMn-syJl_o6AGP-w==&c=&ch=
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Alejandra Reynoso
Professora e membro da equipe do .gt, Guatemala

Alejandra Reynoso é professora da Universidad del Valle de Guatemala,
onde reside o domínio .gt e onde ela conquistou seus diplomas de
bacharelado e mestrado em ciência da computação. Desde 2011, ela é
membro da equipe do .gt como pesquisadora e desenvolvedora de
tecnologia.
 
Alejandra entrou na ICANN por meio do Programa Fellowship. Depois de
ser incentivada a se inscrever pelo gerente dela, um antigo beneficiário
do Programa Fellowship da ICANN, Alejandra ganhou um fellowship e
participou do seu primeiro encontro, o ICANN41, em Cingapura. Desde
então, ela já participou de mais de 10 encontros da ICANN! Agora, ela
orienta os recém-chegados pelo Programa Fellowship e participa no
Programa de Mentoria de Integração da Comunidade.

Alejandra também participa da ccNSO (Country Code Names Supporting Organization, Organização de
Apoio a Nomes de Domínio com Código de País) como membro do Comitê de Revisão de Diretrizes.
Recentemente ela foi indicada como presidente do Grupo de Trabalho sobre a Programação de Encontros.
No ano passado, ela foi recomendada e indicada como consultora para a região da LAC. 
 
O idioma materno de Alejandra é o espanhol, mas ela também é fluente em inglês e português. Ela pratica
yoga, gosta de ler e assistir a filmes, canta com o coral do clube na universidade, faz jardinagem e ama
cães e gatos.

Espanhol
"Internet tiene un domicilio en San Salvador"

"Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones 2016"

Portugues

"Brasil possui 3,8 milhoes de dominios registrados" 

15 de junho de 2016  Governance Primer Taquara, Brasil

20 a 23 de junho de 2016 4º Congresso Latino-americano de
Telecomunicações

Cancun, México

21 de junho de 2016 OECD Ministerial Cancun, México

27 a 30 de junho 2016 ICANN56 Helsinque, Finlândia

4 a 6 de julho de 2016 RioInfo 2016 Rio de Janeiro, Brasil
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4 a 7 de julho de 2016 Congresso da Sociedade Brasileira de
Computação

Porto Alegre, Brasil

14 a 15 de julho de 2016 Fórum Caribenho de Banda Larga da
CTO

Trinidad e Tobago

27 a 29 de julho de 2016  LACIGF9 San Jose, Costa Rica
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