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Próxima parada: ICANN62 na Cidade do Panamá
Rodrigo de la Parra, vice-presidente de relacionamento de partes interessadas da ICANN para
a América Latina e Caribe
A ICANN61 em Porto Rico foi um encontro inesquecível. Depois de seis dias de trabalho intenso e
conversas dinâmicas, posso dizer que o encontro foi bem-sucedido e especial. A comunidade de ICANN
decidiu honrar seu compromisso de realizar a reunião em Porto Rico depois dos efeitos devastadores do
Furacão Maria. Esse gesto contribui com a solidariedade e o crescimento nesse momento em que há gente
se recuperando de um período de necessidade e tragédia. Agradeço à comunidade de partes interessadas
de Porto Rico que recebeu a comunidade global da Internet de braços abertos.
Estamos saindo de Porto Rico com boas lembranças e com o foco na reunião ICANN62 na Cidade do
Panamá. Depois de três anos, a ICANN volta à América Latina para esse Fórum de Políticas e, pela
primeira vez, a Cidade do Panamá será sede das atividades da comunidade da Internet.
Leia mais...

Inscrições abertas para a ICANN62
A ICANN62 já está chegando. O Fórum de Políticas deste ano
será realizado na Cidade do Panamá de 25 a 28 de junho de
2018. O encontro de quatro dias estará focado no trabalho de
elaboração de políticas, no relacionamento e nas oportunidades
diárias para interagir com a comunidade.
Acesse o site da ICANN62 e faça sua inscrição agora
mesmo

Leia o Relatório de Políticas
Pós-ICANN61

Os números da ICANN61 já estão
disponíveis

O Relatório de Políticas Pós-ICANN61 já está
disponível em inglês e, em breve, será publicado
nos seis idiomas oficiais da ONU. Esse relatório
apresenta as atualizações das nossas
Organizações de Apoio e Comitês Consultivos
feitas na ICANN61.

A ICANN publicou o relatório de números da
ICANN61, que inclui estatísticas técnicas,
demográficas e de participação sobre a reunião.
Esse relatório faz parte do compromisso da ICANN
com a transparência e o aprimoramento da
experiência do público nos encontros.
Faça o download do relatório.

Faça o download do relatório.

Recapitulação da reunião ICANN61 e oficina da Diretoria
Cherine Chalaby, presidente da Diretoria da ICANN, reflete sobre os destaques da
ICANN61 num blog publicado recentemente. Ele fala sobre a oficina da Diretoria,
realizada antes da reunião, as questões mais importantes da reunião, e as
conquistas das Organizações de Apoio e dos Comitês Consultivos.
Leia a publicação no blog do Cherine.

Discussões sobre o orçamento na ICANN61
A versão preliminar do orçamento e plano operacional para o AF 2019 foi um
tema importante da conversa em San Juan. Em um blog recente, Göran Marby,
presidente e CEO da ICANN, fala sobre como a comunidade está analisando
maneiras inesperadas de diminuir as despesas; ele dá exemplos e fala sobre os
próximos passos.
Leia a publicação no blog de Göran Marby.

Comunicado sobre questões de importância do
Comitê Consultivo para Assuntos
Governamentais na ICANN61
O Comunicado do Comitê Consultivo para Assuntos
Governamentais (GAC) na ICANN61 está disponível aqui para
sua revisão. A ICANN recebe opiniões dos governos através do
GAC. A principal função desse órgão é fornecer recomendações
à ICANN sobre assuntos de políticas públicas, especialmente
quando pode haver uma interação entre as atividades ou políticas
da ICANN e as leis nacionais ou acordos internacionais. O GAC
se reúne três vezes ao ano nos encontros públicos da ICANN,
onde discute assuntos com a Diretoria da ICANN, organizações
de apoio, comitês consultivos e outros grupos.

At-Large indica novos contatos
Durante a ICANN61, o Comitê Consultivo At-Large (ALAC)
confirmou a nomeação de Barrack Otieno como novo contato
do ALAC com a Organização de Apoio para Nomes de Domínio
com Código de País (ccNSO) e nomeou Andrei Kolesnikov,
indicado anteriormente como novo contato do ALAC com o Comitê
Consultivo de Segurança e Estabilidade (SSAC). O ALAC
agradece.

Barrack Otieno e Andrei Kolesnikov

Nossas condolências
Cherine Chalaby, presidente, Diretoria da ICANN
Nossa comunidade tem sofrido uma trágica perda. É com imensa
tristeza que, em nome da Diretoria da ICANN, quero expressar
minhas condolências pelo falecimento de Stéphane Van Gelder.
Stéphane foi um membro ativo da comunidade ICANN por muitos
anos, em muitos cargos, tanto formais quanto informais.
Leia mais sobre o nosso amigo e colega Stéphane Van Gelder.

Declaração dos presidentes conjuntos da reunião do CCWG - Prestação de
Contas em San Juan
Em 9 de março, o Grupo de Trabalho Intercomunitário para a Melhoria da Prestação de Contas da ICANN
(CCWG-Prestação de Contas) realizou um encontro presencial em San Juan, Porto Rico, para aprofundar
as discussões sobre a Via de Trabalho 2. Sessenta e dois membros e participantes compareceram
pessoalmente e remotamente, usando a sala virtual.
Os copresidentes Thomas Rickert, León Sánchez e Jordan Carter publicaram uma declaração. Leia aqui.

Atualizações de proteção de dados/privacidade
Para ver as últimas novidades sobre as atualizações de
proteção/privacidade de dados da ICANN, visite este site. Ele
inclui links de cartas enviadas recentemente às autoridades de
proteção de dados que solicitavam orientação sobre o modelo
provisório proposto em conformidade com acordos e políticas da
ICANN em relação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados
(GDPR, segundo sigla em inglês) da União Europeia.

Inscrições abertas para o Programa de
Fellowship da ICANN63
Em 20 de março, a ICANN lançou a rodada de inscrições para
interessados(as) em participar da Reunião Pública ICANN63
através do Programa de Fellowship. A reunião ocorrerá de 20 a
26 de outubro de 2018 em Barcelona, na Espanha. O periodo de
inscrições vai até 27 de abril de 2018, às 23:59 (fuso UTC).
Leia o comunicado completo.

Dos pilotos ao lançamento: iniciativa de dados
abertos Open Data da ICANN
A iniciativa Open Data da ICANN gerou uma série de programas
piloto precoces como parte de um exercício para disponibilizar
dados por meio de uma API (interface de programação de
aplicativos) e ferramentas interativas online. Saiba sobre esses
primeiros pilotos e os planos de avançar com o lançamento do

projeto neste blog de Matt Larson, vice-presidente de pesquisa
no departamento do CTO (Diretor de Tecnologia) da ICANN.

A ICANN publica o primeiro relatório semestral do Departamento de
Reclamações
Em 7 de março, a ICANN publicou seu primeiro relatório semestral do Departamento de Reclamações
para o período de 15 de março de 2017 a 31 de dezembro de 2017.Faça o download do relatório.
Desde que começou a receber comunicações em maio de 2017, o Departamento de Reclamações
recebeu muitas reclamações, que geraram oportunidades de pesquisa, análise e melhoria do trabalho por
parte da organização, tudo de forma transparente. Este relatório descreve as principais atividades e
métricas para o período em questão, e as observações e recomendações do Diretor de Reclamações,
além de trazer uma previsão para os próximos seis meses.

Leia a retrospectiva do ano de 2017 para a
América Latina e o Caribe
Pelo quarto ano consecutivo, a ICANN publicou este resumo
anual abrangente das atividades da América Latina e Caribe
(LAC). Confira as conquistas e os eventos de 2017 narrados
pelos membros da equipe regional da ICANN para a LAC e por
dois membros da Diretoria da região. Esse recurso está
disponível em inglês, espanhol e português.
Faça o download da retrospectiva anual da LAC agora
mesmo.

Assista aos vídeos da ICANN61 em San Juan
Publicamos 21 vídeos novos, incluindo entrevistas com líderes
da comunidade sobre vários assuntos:
Processo de Elaboração de Políticas 3.0
Comitê de Nomeação para 2018
Aniversário de 11 anos da NARALO (em inglês e
espanhol)
Internacionalização de endereços de e-mail e Nomes de
Domínio Internacionalizados
Comitê Consultivo de Segurança e Estabilidade (SSAC)
Apresentação de vários Grupos de Partes Interessadas e
Grupos Constitutivos da Organização de Apoio a Nomes Genéricos (GNSO)
Clique aqui para assistir aos vídeos.

