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Inscreva-se já para a ICANN64!
As inscrições já estão abertas para o fórum da comunidade
ICANN64 em Kobe, no Japão. O encontro público será
realizado de 9 a 14 de março de 2019. Faça sua
inscrição aqui.

Equipe do EPDP faz um importante avanço
durante a ICANN63
A equipe do Processo de Elaboração de Políticas Expedito
(EPDP) sobre a especificação temporária para dados de registro
de gTLDs trabalhou muito durante a ICANN63 e realizou sessões
quase todos os dias em Barcelona. Seguindo seu plano de
trabalho preliminar, o objetivo principal da equipe do EPDP era
concluir as recomendações para o relatório inicial. A equipe do
EPDP apresentou uma visão geral sobre a composição da equipe,
a abrangência, o progresso, a metodologia de trabalho e as
próximas etapas esperadas após a publicação do relatório inicial,
que será em breve.
Assista a uma entrevista com a equipe de líderes do EPDP para saber mais.

Relatório anual da ICANN para o AF18 e finanças
auditadas já disponíveis

O relatório anual da ICANN para o AF18 foi publicado e está
disponível aqui.
As finanças auditadas também estão disponíveis aqui.

Göran Marby, presidente e CEO da ICANN,
anuncia auxiliares
Por Göran Marby, presidente e CEO
Tenho o prazer de anunciar que indiquei John Jeffrey,
consultor jurídico geral e secretário, e Theresa Swinehart,
vice-presidente sênior de estratégia multissetorial e
iniciativas estratégicas, para trabalhar como meus
auxiliares.
Continue lendo a publicação de Göran aqui.

A ICANN faz 20 anos!
A ICANN comemorou seu 20o aniversário na ICANN63. Durante o
encontro, houve uma sessão especial de 20 anos da ICANN e um
coquetel de comemoração. Confira as fotos desses eventos e outras
fotos da ICANN63 na nossa página no Flickr, aqui.

ICANN reconhece os líderes da comunidade
Em Barcelona, a ICANN reconheceu as contribuições de 44
líderes da comunidade durante a ICANN63. A comunidade da
ICANN elabora e refina políticas que garantem a segurança, a
estabilidade e a flexibilidade da Internet global. A organização
da ICANN tem orgulho de facilitar esse trabalho e celebrar as
contribuições dos líderes de sua comunidade.
Confira a lista completa de líderes da comunidade e leia o
comunicado aqui.

Novos líderes da LACRALO

Queremos dar as boas-vindas e os parabéns a Sergio Salinas Porto (Argentina) e Harold Arcos
(Venezuela), novos chefes da Organização Regional At-Large da América Latina e Caribe (LACRALO).
Agora, eles vão liderar a organização para promover a participação dos usuários da América Latina e
Caribe nos processos de elaboração de políticas da ICANN.
Também queremos agradecer os líderes que estão deixando o cargo, Maritza Aguero Minano (Peru) e
Humberto Carrasco (Chile), pela liderança, o compromisso e a dedicação nos últimos três anos.

A ICANN publica a primeira série sobre experiências
com PDPs
Durante a ICANN63, a ICANN publicou a primeira edição da
série "Experiências com PDPs" para a região da América
Latina e Caribe (LAC). Convidamos você para ler as
experiências dos colegas no processo de elaboração de
políticas (PDP) da ICANN: Essa publicação é uma nova
iniciativa para ajudar a destacar a importância da participação
da LAC em PDPs e incentivar o aumento da participação da região. A série foi apresentada durante a
sessão da LAC sobre PDPs na ICANN63, onde os integrantes da comunidade conversaram sobre suas
opiniões, compartilharam informações e debateram sobre diferentes processos de PDP.
Acesse a publicação em inglês, espanhol, português e francês aqui.

Assista a todos os vídeos da ICANN63
em Barcelona na nossa playlist no
YouTube. Temos vídeos com destaques
da cerimônia de abertura, entrevistas
com integrantes da comunidade e
notícias sobre os principais temas.

