
Hi, just a reminder that you're receiving this email because you have expressed an interest in ICANN. Don't forget to add
alexandra.dans@icann.org to your address book so we'll be sure to land in your inbox!
 
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

Bem-vindo à edição de março de 2016 do nosso boletim
informativo regional. 

Em fevereiro, realizamos quatro seminários na web para os
membros da nossa comunidade da região da LAC (Latin
American and Caribbean, América Latina e Caribe). No
seminário na web para atualização da estratégia da LAC, falei
sobre o trabalho de comunicação na região - e como você pode
ajudar!

Estamos criando um WG (Working Group, Grupo de Trabalho) de Comunicações da LAC. Sua
participação é essencial para alcançarmos os nossos objetivos: aumentar o conhecimento sobre a
ICANN e o que ela faz na nossa região, incentivar o envolvimento de mais partes interessadas da região
da LAC no nosso ecossistema e melhorar a percepção da ICANN como uma organização
verdadeiramente global.

Esperamos contar com a sua presença neste novo WG de Comunicações da LAC. Queremos alcançar
novos níveis de participação e envolvimento em nosso trabalho de comunicação na região.
Há algumas semanas, publicamos os Destaques sobre Comunicação de 2015 na LAC. Você nos ajudou
a alcançar esses marcos. Muito obrigada pela dedicação e apoio inestimáveis!

Alexandra Dans
Gerente sênior de comunicação, América Latina e Caribe
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Finalização do trabalho de dois anos da Comunidade da Internet Global

O presidente da Diretoria da Corporação para a Atribuição de Nomes e Números da Internet (ICANN), Dr.
Stephen D. Crocker encaminhou hoje ao governo dos EUA um plano elaborado pela comunidade
internacional da Internet que, se for aprovado, liderará a supervisão global de algumas funções técnicas
chave da Internet.
"Este plano é um testamento do intenso trabalho da comunidade global da Internet e da força do modelo
multissetorial", disse o Dr. Crocker, quem transmitiu um plano em nome da comunidade global. "O plano
foi enviado agora ao governo dos EUA para sua revisão e, se ele cumprir os critérios necessários,
teremos alcançado um momento histórico na história da Internet".

O plano oferece um pacote abrangente para fazer a transição desde o governo dos EUA da supervisão
destas funções técnicas, denominada IANA (Internet Assigned Numbers Authority), que são críticas para
o funcionamento fluido da Internet. Também propõe maneiras de melhorar a prestação de contas da
ICANN como organização inteiramente independente. A transição é o passo final da tão longamente
esperada privatização do Sistema de Nomes de Domínio (DNS) da Internet, mencionado pela primeira
vez quando a ICANN foi constituída, em 1998.

A Diretoria da ICANN recebeu o pacote de mãos da comunidade durante sua 55 reunião pública em
Marrocos e hoje a encaminhou à Administração Nacional das Telecomunicações e a Informação (NTIA)
dos EUA.

Leia mais
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Luna Madi, da ICANN, reuniu-se com o presidente da Diretoria da ICANN, Steve Crocker, e com o CEO
e presidente interino, Akram Atallah, para conversar sobre a semana histórica da ICANN. Conversaram
sobre o extraordinário esforço da comunidade para elaborar o plano para a Supervisão da Transição das
Funções Chave da Internet, encaminhado ao governo dos EUA. Também falaram sobre os planos para a
transição do novo CEO, Göran Marby, do programa de novos gTLDs e IDNs.
 
Clicar na foto ou visitar o Canal de YouTube da ICANN para assistir à entrevista.

Novo gerente geral do LACTLD
A organização LACTLD (Latin American and Caribbean Country
Code Top-Level Domain, Domínios de Primeiro Nível da
América Latina e Caribe) indicou Andrés Piazza como seu novo
gerente geral. Piazza assumirá o cargo em 1º de abril de 2016.
Em meados de março, ele se juntará ao LACTLD e começará a
transição de responsabilidades da atual gerente geral, Carolina
Aguerre, cujo mandato será encerrado em 31 de março. Leia o
comunicado.

Palestrante da ICANN no iBusiness 2016 no Brasil
A ICANN participou no evento iBusiness 2016, realizado nos dias 3 e 4 de março em Foz do Iguaçu,
no Brasil. Daniel Fink, gerente sênior do departamento de Participação Global de Partes Interessadas da
ICANN no Brasil, falou sobre vários assuntos: o Programa de gTLDs (New Generic Top-Level Domain,
Domínios Genéricos de Primeiro Nível), o relatório "Greasing the Wheels of the Internet Economy"
("Lubrificando as Engrenagens da Economia da Internet") produzido pelo Boston Consulting Group
(encomendado pela ICANN) e a importância da raiz "L" no mundo do DNS.

Leia sobre este evento em português.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00168fbWwoDMlxRqfXUZuG-gOTXw2-H4AEaoMvvbGV7eVUxQnqWdY8IKZqrQtBByhWQR_F30vPV6XQHZyOzGZIlFn77uqZMuPZEpz1WTeuUx4MMO4m4KokJ6Dzui4WUqmYYDpgou5xkhe_T_-UB8OGKcmsiVikhnrRpOCnyluFxqB3jiRfDFytN9j27XmiAodck&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00168fbWwoDMlxRqfXUZuG-gOTXw2-H4AEaoMvvbGV7eVUxQnqWdY8IKVCU7kmoSP-GMGuM3pziEP0apE5acX7zzPAon_0ENffsRU3TQcQquHMTwNv5QaNenKOZyo3sKfX4QObZhpVZO7jwam7XYO3zmEspQY_WbMdTIUA34NVnPiblVOf5XFGUCv-yx-IKcIQdUNQS6lZQVvmQJMk0WSCoW9jv_7z26sxoMnV3JxfVZdOz_BldfMaleQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00168fbWwoDMlxRqfXUZuG-gOTXw2-H4AEaoMvvbGV7eVUxQnqWdY8IKVCU7kmoSP-GK4TVTjhffijwLdE_q7HLNDnj2MEuDxej_Oq1iVX_fj0mbnq2v8eXS3CX9KriLthQgX9U-Grc54amatqfQMKcPntoyjOI-UOKD3oEeG3VkRMcAeHjfrOnQ-pF880A7B_nkxX25xknSTc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00168fbWwoDMlxRqfXUZuG-gOTXw2-H4AEaoMvvbGV7eVUxQnqWdY8IKVCU7kmoSP-GlMMxLowfemzlTwlWgnd9EIIBzii9fX7VZ8MwINzG-qU2AHQsgSZESAphxPVNY2cMxA9mhRnKDY5eaNUUmd0JWeE-DB9dRxA8bwm7UtpAxiW3olpl891k2asl5_4727QmGaTLIE1_IP5IuVRHnGwhGitWA9DKaQeCPIwKusSnv41Dyf6rTn_wdiJnaeA-O0eG&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00168fbWwoDMlxRqfXUZuG-gOTXw2-H4AEaoMvvbGV7eVUxQnqWdY8IKVCU7kmoSP-GUSQMQ_n8uL3-RtVQPXU2ABuosIsChAxoeXJqA4mMkjpjRnL2UtzxcpiLach3yvDfidTqtSlaAWEUGBw4ylKueEkxYo2EWTR6IiMrjLH4xnvORBJxOF0FuIr84KSd524S8_1Pj1GQcb549lpqeLcWWOhwpyX7gZOTggiw3JBQhcT8und_zPERjw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00168fbWwoDMlxRqfXUZuG-gOTXw2-H4AEaoMvvbGV7eVUxQnqWdY8IKVCU7kmoSP-GjRRoPY8CBS3WaS8r0BJnGdVhWMyfmASK9DhTDSwkLlh9GhtQQMJ_aTV7E3Qm1w4ZUIPXI3swu959ZR0EYZSVCbu0nZPYVs9hPjy9EEtWV1nxPhQG1JFRA9UgotZWkUng&c=&ch=


Primeiro seminário na web da REGULATEL: uma introdução ao DNS (Domain
Name System, Sistema de Nomes de Domínio)
Em 11 de fevereiro, Gustavo Lozano, da Divisão de Domínios Globais da ICANN, realizou o primeiro de
uma série de seminários na web na região da LAC sobre capacitação para os reguladores de TIC
(Tecnologia de Informação e Comunicação) que são membros da REGULATEL, o fórum da América
Latina dos reguladores de telecomunicações. Com quase 90 participantes de 15 países diferentes, a
sessão foi interativa e contou com várias perguntas dos reguladores. 

A LAC patrocinou quatro seminários na web que atraíram mais de
100 participantes!

NextGen@ICANN, 5 de fevereiro de 2016
A equipe da CANN e ex-alunos do programa NextGen incentivaram os novatos a se
inscreverem no NextGen. Os participantes aprenderam sobre o processo de inscrição e prestaram
atenção enquanto os ex-alunos do NextGen compartilhavam suas experiências.
Sessão do Adobe Connect  |  Áudio em inglês (download)  |  Áudio em português (download)
 
Recomendações do Relatório Final da revisão das regiões geográfica, 18 de
fevereiro de 2016
A equipe da ICANN resumiu as recomendações do grupo de trabalho para a comunidade da LACRALO
(Latin American and Caribbean Islands Regional At-Large Organization, Organização Regional At-Large
da América Latina e Caribe). 
Sessão do Adobe Connect  |  Áudio em inglês  |  Áudio em português
 
GAC da ICANN da região da LAC, 25 de fevereiro de 2016
Especialistas da região da LAC explicaram como os governos podem participar do GAC da ICANN.  Em
preparação para o ICANN55, os apresentadores desenvolveram uma plataforma para a discussão de
tópicos de interesse para a região da LAC. 
Sessão do Adobe Connect  |  Áudio em inglês
 
Segunda atualização de estratégia da região da LAC, 25 de fevereiro de 2016
Os membros da equipe da ICANN na região da LAC falaram para a comunidade regional sobre os
projetos no Plano Estratégico da LAC.
Sessão do Adobe Connect  |  Áudio em inglês (download)  |  Áudio em português (download)
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Comitê de Nomeação busca candidatos
O Comitê de Nomeação convida pessoas interessadas a enviar
inscrições e/ou recomendar candidatos para posições de
liderança importantes: três membros da Diretoria da ICANN,
dois representantes do Comitê Consultivo At-Large (um de cada
região da Europa e da América do Norte), um membro do
Conselho da GNSO (Generic Names Supporting Organization,
Organização de Apoio a Nomes Genéricos) e um membro do

Conselho da ccNSO (Country Code Names Supporting Organization, Organização de Apoio a Nomes de
Domínio com Código de País). Para se candidatar a essas posições, preencha a inscrição on-line ou
envie um e-mail para nomcom2016@icann.org. Todas as candidaturas são confidenciais e devem ser
recebidas até 20 de março de 2016 (23h59 UTC) para serem consideradas. As seleções serão
anunciadas em agosto ou setembro de 2016.

Conheça o novo site do At-Large! 
O novo site da Comunidade At-Large já está no ar. No último
ano, a Comunidade At-Large e a equipe da ICANN trabalharam
para criar um site mais envolvente tanto para novatos quanto
para membros experientes. O novo site tem uma navegação
simples, recursos dinâmicos e conteúdo acessível. Você pode
pesquisar declarações de conselhos relacionadas a políticas,
acompanhar notícias e eventos, encontrar atividades regionais
e participar de Comunidade At-Large. Comece a explorar agora!

SSAC publica dois conselhos
O SSAC (Security and Stability Advisory Committee, Comitê Consultivo de Segurança e Estabilidade)
publicou o SAC079, "SSAC Advisory on the Changing Nature of IPv4 Address Semantics" ("Conselho do
SSAC sobre a Natureza Dinâmica da Semântica de Endereços IPv4)". Nesse conselho, o SSAC
considera a função dinâmica de endereços IPv4 resultante da escassez cada vez maior e da
subsequente exaustão dos endereços IPv4. O SSAC também publicou o SAC078, "SSAC Advisory on
Uses of the Shared Global Domain Name Space" ("Conselho do SSAC sobre os Usos do Espaço Global
Compartilhado de Nomes de Domínio"). Esse conselho informa à Diretoria da ICANN e à comunidade
que o SSAC formou uma equipe de trabalho para estudar questões de segurança e estabilidade
associadas aos diversos usos do espaço de nomes de domínio.
 
Lançamento do PDP para revisão de todos os mecanismos de proteção de
direitos
Depois da publicação do Relatório de Assunto Final, o Conselho da GNSO votou unanimemente a favor
de lançar um PDP (Policy Development Process, Processo de Desenvolvimento de Políticas) para
revisar todos os RPMs (Rights Protection Mechanisms, Mecanismos de Proteção de Direitos) em todos
os gTLDS (generic Top-Level Domains, Domínios Genéricos de Primeiro Nível). Esse PDP será um
trabalho em duas fases: a primeira fase será revisar os RPMs para o programa de Novos gTLDs,
inclusive o sistema de URS (Uniform Rapid Suspension, Suspensão Rápida Uniforme), e a segunda fase
terá como foco a revisão da UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, Política de
Resolução Uniforme de Disputas por Nomes de Domínio). Para obter mais informações, acesse a página
da GNSO na web ou envie um e-mail para gnso-secs@icann.org.
 
Participe do TLD-OPS, a Comunidade de Resposta a Incidentes de ccTLDs!
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O objetivo da comunidade TLD-OPS é permitir aos operadores de ccTLDs (Country Code Top-Level
Domains, Domínios de Primeiro Nível com Código de País) no mundo todo melhorar seus recursos para
resposta a incidentes. A lista de e-mails do TLD-OPS serve como um repositório de contato para
ccTLDs. Os inscritos recebem regularmente um e-mail automatizado que contém uma visão geral de
todos os ccTLDs inscritos (170 de 293 ccTLDs estão participando) e suas informações de contato sobre
resposta a incidentes. Os operadores de ccTLDs também usam a lista para compartilhar alertas de
segurança com seus colegas e receber alertas da IANA (Internet Assigned Names Authority, Autoridade
para Atribuição de Números na Internet) e a equipe de segurança da ICANN. O TLD-OPS está aberto a
todos os ccTLDs - saiba como participar.

Como ajudar a Comunidade do LACNIC a desenvolver políticas
Como parte do trabalho contínuo para incentivar a participação dos membros da comunidade regional da
Internet no desenvolvimento de políticas, o LACNIC apresentou vários novos instrumentos para ajudar a
comunidade a desenvolver e modificar as políticas implementadas na América Latina e no Caribe. As
iniciativas, lançadas no ano passado com o objetivo de aumentar a participação da comunidade, incluem
o programa de Orientadores de políticas e a Lista de melhorias para políticas. Leia esta postagem de
blog para obter mais informações.

Guia rápido e folha informativa sobre Aceitação
Universal
Você já ouviu falar no termo "Aceitação Universal"
recentemente, mas não tem certeza do que se trata? O Grupo
de Gestão de Aceitação Universal publicou uma folha

informativa que oferece uma visão geral de alto nível sobre a Aceitação Universal, bem como um guia
rápido para desenvolvedores. O guia do desenvolvedor inclui definições de termos chave e etapas
recomendadas para se preparar para a Aceitação Universal. Conheça informações básicas com esses
documentos.

Lançamento de suporte para a escrita árabe na
zona raiz
Em 2 de março de 2016, a ICANN lançou a primeira versão das
de LGRs (Label Generation Rules, Regras para a Geração de
Rótulos) para a zona raiz, que tem suporte para a escrita árabe.
Essa é uma etapa significativa para obter uma Internet verdadeiramente multilíngue. Descubra como a
comunidade conquistou esse marco importante e o que ele significa para os usuários da Internet que
utilizam a escrita árabe. 
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Vinte e sete novos gTLDs e dois ccTLDs delegados em fevereiro 2016

natura
coupon
song
store
chase

yahoo
flickr
gallup
pwc
jpmorgan

 
Veja a lista completa aqui https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

Fabricio Pessôa 
Fabricio Pessôa é gerente do departamento de Relação e
Participação da Comunidade na AXUR - Cyber Inspection for a
Safer Web.

"Ouvi falar no programa de fellowship pelo Daniel Fink e achei
que seria uma ótima maneira de saber mais sobre a ICANN.
Meu primeiro encontro foi o ICANN54, em Buenos Aires, onde
pude ter uma ideia mais ampla de como as coisas funcionam.
Agora estou a caminho do ICANN55, em Marrakech, onde
pretendo aumentar o meu conhecimento e decidir em que
assunto vou me envolver. 

Espero que mais representantes da região da LAC se tornem
responsáveis por tomadas de decisões, especialmente nas
áreas de segurança e na luta contra o crime
cibernético. Também gostaria de trazer pessoas não ligadas à

área técnica e ensinar a elas mais sobre a web para que possam participar de debates sobre assuntos
como big data e informações pessoais. Acho que os usuários finais devem ser aqueles que tomam as
decisões nessas áreas, e não as comunidades técnicas, governos ou organismos encarregados pelo
cumprimento das leis. Uma das minhas metas na ICANN é encontrar mais pessoas que compartilhem
das minhas ideias".

Espanhol:

"El jefe de telecomunicaciones sueco llevará a la ICANN a su independencia"

"Lideres del ecosistema digital se reunirán en México para el Congreso Latinoamericano de
Telecomunicaciones" 
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Português:

"ICANN nomeia novo CEO"
 
"Congresso Latinoamericano de Telecomunicacoes 2016 reunira no Mexico os lideres do ecossistema
digital"

South School on Internet Governance (SSIG) 2016
29 de março - 1º de abril de 2016, Washington, D.C, EUA
 
RightsCon, 30 March - 01 April 2016, San Francisco, California, USA  
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