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Rumo à ICANN63 em Barcelona
Jean-Jacques Sahel, vice-presidente de Relacionamento
com Partes Interessadas Global na Europeia ICANN
Gostaria de agradecer a toda a comunidade ICANN que
contribuiu para que a ICANN62 fosse um sucesso. Os fóruns de
políticas oferecem às partes interessadas das nossas
Organizações de Apoio e Comitês Consultivos a importante
oportunidade de trabalhar estreitamente nos quatro intensos
dias de trabalho normativo e relacionamento.
De 20 a 25 de outubro, voltaremos à Europa, à maravilhosa
cidade de Barcelona para nossa Reunião Geral Anual ICANN63.
Este ano, a reunião é particularmente importante porque os primeiros dois dias vão coincidir com a
Reunião Governamental de Alto Nível (HLGM, segundo a sigla em inglês) organizada pelo Comitê
Consultivo Governamental (GAC).
Leia mais...

O site da reunião ICANN63 já está ativado
Barcelona, Espanha, 20-25 de outubro de 2018
Chegou a hora de fazer planos para assistir à Reunião Geral
Anual em Barcelona. Visite o site e Reuniões da ICANN63 e
marque estes links tão úteis. Atualizaremos o site
frequentemente, por isso, fique de olho nele para estar
atualizado com as últimas informações:
Inscrição na ICANN63
Site da Reunião ICANN63
Reserva em hotéis

Esperamos encontrar você em Barcelona!

Julie Talfournier Van Gelder recebe o Prêmio Multissetorial Ethos 2018 em representação de seu marido,
falecido recentemente, Stéphane Van Gelder na manhã da Segunda-feira na ICANN62.

O Prêmio Multissetorial Ethos 2018 expressa seu reconhecimento a Stéphane
Van Gelder
Em 25 de junho, a ICANN apresentou o Prêmio Ethos Multi-Setorial 2018 na Cidade do Panamá. Este
ano, o painel de seleção da comunidade fez uma homenagem póstuma a um antigo membro da
comunidade ICANN: Stéphane Van Gelder. O prêmio foi entregue à esposa de Stéphane Van Gelder,
Mme. Julie Talfournier Van Gelder. Leia o comunicado completo.

Blogue do presidente: Reunião ICANN62 e oficina da Diretoria
Cherine Chalaby, presidente da Diretoria da ICANN, reflete sobre os destaques da
ICANN62 num blogue publicado recentemente. Ele fala sobre a oficina da Diretoria,
realizada antes da reunião, as questões mais importantes da reunião e as
conquistas do Fórum de Políticas deste ano.
Leia o blogue de Cherine Chalaby.

Comunicado sobre questões de importância do
Comitê Consultivo para Assuntos
Governamentais na ICANN62
O Comunicado do Comitê Consultivo para Assuntos
Governamentais (GAC) da reunião ICANN62 está disponível
aqui para sua revisão. A ICANN recebe opiniões dos governos
através do GAC. A função essencial do GAC 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.

Modelo de governança proposto para o Sistema de
servidor raiz do DNS
Em 15 de junho, o Comitê Consultivo do Sistema de Servidor
Raiz (RSSAC) publicou dois documentos.
RSSAC037 apresenta um modelo de governança para o RSS
(Sistema de Servidor Raiz) do DNS (Sistema de Nomes de
Domínio) e seus Operadores do Servidor Raiz. O modelo é o
resultado de três anos de muitas deliberações do RSSAC para
tratar questões de prestação de contas, estabilidade financeira
e sustentabilidade do RSS.
RSSAC038 é o documento que acompanha o RSSAC037. Ele contém três recomendações para
continuar desenvolvendo e implementando o modelo apresentado no RSSAC037.

Relatório Inicial do PDP de procedimentos
subsequentes de novos gTLDs
O GT do processo de elaboração de políticas (PDP) de procedimentos
subsequentes de novos domínios de topo genéricos (gTLDs) está
solicitando as opiniões da comunidade sobre seu Relatório Inicial,
publicado para comentário público depois da reunião ICANN62. O
Relatório Inicial inclui recomendações preliminares bem como uma série
de perguntas para orientar a comunidade nos seus comentários e
contribuições. Envie seu Comentário público até 5 de setembro!

Co-Chairs Statement from CCWG-Accountability Meeting in Panama City
On 24 June 2018, the Cross Community Working Group on Enhancing ICANN Accountability (CCWGAccountability) held a face-to-face meeting in Panama City, Panama to complete its discussions on
Work Stream 2. Sixty-one members and participants attended in-person and remotely using the virtual
meeting room.
Co-Chairs Thomas Rickert, León Sánchez, and Jordan Carter issued a statement. Read it here.

Declaração dos presidentes conjuntos da reunião do CCWG - Prestação de
Contas na Cidade do Panamá
Em 24 de junho de 2018, o Grupo de Trabalho Intercomunitário para a Melhoria da Prestação de Contas
da ICANN (CCWG-Prestação de Contas) realizou um encontro presencial na Cidade do Panamá,
Panamá, para completar suas discussões sobre a Via de Trabalho 2. Sessenta e um 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.

Mês importante para a região da América Latina
e Caribe
Os pioneiros da Internet na região da América Latina e Caribe
têm atraído novas vozes para participar das deliberações sobre
políticas, tanto na região, quanto no mundo inteiro. Em junho, a
região da América Latina e Caribe (LAC) esteve no epicentro
dos processos de elaboração de políticas da comunidade da
Internet. Eventos como o LAC-i-Roadshow e a celebração dos
20 anos da Associação de Domínios de Topo com Código de
País da América Latina e Caribe (LACTLD) demonstraram que
esta região está participando ativamente dos processos da
ICANN. O mês de junho finalizou com a ICANN62 na Cidade do Panamá, o primeiro Fórum de Políticas
celebrado na região da América Latina e Caribe.

Lugares das reuniões públicas da ICANN em 2020 foram anunciados
Em 25 de junho, a ICANN anunciou as cidades onde serão realizadas as Reuniões Públicas da ICANN
em 2020:
Fórum da Comunidade ICANN67, de 7 a 12 de março de 2020, Cancún, México.
Fórum de Políticas ICANN68, de 22 a 25 de junho de 2020, Kuala Lumpur, Malásia
Reunião Geral Anual ICANN69, de 17 a 22 de outubro de 2020, Hamburgo, Alemanha.
Leia o comunicado completo.

Proposta para o painel de geração para elaborar regras de geração de rótulos
na língua birmanesa para a zona raiz
A ICANN tem o prazer de anunciar a formação do Painel de Geração para elaborar Regras de Geração de
Rótulos (LGRs - Label Generation Rules) para a Zona-Raiz para a escrita birmanesa.
Leia o comunicado completo.

Atualização nas opções de curto e longo prazo para ajustar os prazos de
revisões específicas
Em 27 de junho, a ICANN anunciou uma prorrogação das opções de curto prazo dos Comentários
Públicos para ajustar o cronograma de revisões específicas e as opções de longo prazo para ajustar o
cronograma de revisões em resposta às solicitações da comunidade de adiar os prazos para preparar
comentários. Os períodos de Comentário Público nas opções de curto e longo prazo permanecem
abertos. Encorajamos todos os setores públicos interessados a contribuir. Os períodos de Comentário
Público ficarão encerrados em 31 de julho de 2018 às 23:59 UTC.
Leia o comunicado completo.

Alterações importantes no modo de uso do Adobe
Connect
Como muitos sabem, durante a reunião ICANN61 em Porto Rico houve
problemas com o Adobe Connect (AC). Depois da reunião, a

organização ICANN restaurou o serviço, mas temos mudado o modo de
acessar as sessões fechadas no Adobe Connect para que as salas
fiquem mais seguras. Os administradores das salas ou organizadores
das reuniões implementaram essas mudanças nas sessões fechadas na
ICANN62.
Fique informado no recente blogue de Ashwin Rangan, vice-presidente
sênior de Engenharia e Diretor de Informação da ICANN.

Atividades do Cargo do CTO - Informações: Janeiro
a junho de 2018
Adiel Akplogan, vice-presidente de Relacionamento Técnico
da ICANN
A primeira metade de 2018 tem sido muito ativa para a equipe do
Cargo do Diretor de Tecnologia (OCTO, segundo a sigla em inglês).
A equipe tem viajado pelo mundo todo para aumentar o
relacionamento com nossos pares e parceiros e melhorar o
conhecimento do sistema de identificadores únicos da Internet, em
consonância com a missão da ICANN. Algumas de nossas
iniciativas são:
Oferecer capacidades e apoio a atores chave para manter a segurança, a estabilidade e a
resiliência do sistema de identificadores únicos da Internet.
Oferecer análises técnicas para apoiar as posturas da ICANN.
Coletar e analisar dados para preparar as partes interessadas para a próxima substituição da
chave de assinatura da chave (KSK) da zona raiz.
Estudar e medir os componentes do Sistema de Nomes de Domínio (DNS).
Clicar aqui para ler mais sobre as atividades recentes do OCTO.

O Programa de Perspectiva Estratégica da ICANN
ajuda a identificar tendências para atender futuros
desafios e oportunidades
Theresa Swinehart, vice-presidente sênior de Estratégia
multissetorial e iniciativas estratégicas da ICANN
Com a ICANN62 a caminho, eu quis compartilhar umas rápidas
notícias sobre o progresso feito no Programa de Perspectiva
Estratégica da ICANN, parte essencial para a elaboração do próximo
plano estratégico da ICANN. Como já mencionaram Göran Marby
eCherine Chalaby, o planejamento estratégico de longo prazo é
importante para a jornada da ICANN para o futuro.O Programa de Perspectiva Estratégica é uma
ferramenta chave concebida para ajudar esta iniciativa.
Leia mais...

Como funciona a infraestrutura técnica da ITI
Ashwin Rangan, vice-presidente sênior de Engenharia e
Diretor de Informação (CIO)
Anteriormente, publicamos que a Iniciativa de Transparência na
Informação (ITI - Information Transparency Initiative) é um
projeto fundacional que visa estabelecer a governança de
conteúdos e reconstruir a infraestrutura técnica. Esse
projeto fundacional essencial vai melhorar nossa maneira de
administrar todo o nosso conteúdo. A nova infraestrutura
técnica da ICANN eventualmente alimentará nossas
plataformas internas e externas de conteúdo, incluindo o site da

https://icann.org e os sites das organizações de apoio (OAs) e comitês consultivos (CCs).
Muito esforço é feito por trás dos bastidores para conseguir alcançar os objetivos. Para entender melhor
o planejamento e a implementação de um projeto deste porte, gostaria de lhes mostrar um pouco do que
está por trás dessa cortina técnica. Leia mais...

Ajuda multilingue com as siglas e verbetes da
ICANN
A organização da ICANN introduziu recentemente melhorias na
funcionalidade de Siglas e Verbetes da ICANN no
site https://icann.org. Agora, você pode buscar termos nos seis
idiomas oficiais da ONU usando uma sigla, um verbete ou
caracteres Unicode. Os verbetes também têm links com os termos
relacionados e com conteúdo na web pertinente. Essas mudanças
fazem parte do compromisso da Iniciativa para a Transparência da
Informação para aumentar a facilidade na busca de conteúdo público
da ICANN.
Inicie sua busca

Assista aos vídeos da ICANN62
Publicamos 18 vídeos novos, incluindo entrevistas com líderes da comunidade sobre vários assuntos:
Discursos na entrega do Prêmio Ethos Multi-Setorial
Conselho da GNSO e o GDPR
LACRALO (em inglês e espanhol)
Implementação da revisão At-Large e próximos passos
Procedimentos subsequentes de novos gTLDs
Comitê de Nomeação para 2018
Recomendação do SSAC sobre o acesso a dados de Registro de Nomes de Domínio
Futuros desafios para a Comunidade de ccTLDs
Apresentação de vários Grupos de Partes Interessadas e Grupos Constitutivos da Organização de
Apoio a Nomes Genéricos (GNSO)
Clique aqui para assistir aos vídeos.

