Semana do DNS em Porto Rico
Com a excelente desculpa de comemorar o trigésimo aniversário
do .PR, convidamos você para a Semana do DNS em San Juan,
Porto Rico, repleta de atividades dedicadas ao DNS.

Miguel Ignacio Estrada, gerente geral da
Associação de ccTLDs da América
Latina e Carib e (LACTLD)

A Semana do DNS vai começar com um workshop do LACTLD
nos dias 20 e 21 de agosto. Convidamos todos os
administradores de ccTLDs do Caribe para conversar sobre os
problemas da região e buscar soluções conjuntas. Ao mesmo
tempo, a divisão de Porto Rico da Sociedade da Internet e .PR
vão oferecer um treinamento aberto sobre o IPv6 com Alejandro
Acosta, do LACNIC.

Na quinta-feira, 22 de agosto, a ICANN vai realizar o Fórum LAC
DNS, evento dedicado ao setor de nomes de domínio, com a
participação de organizações regionais e outros palestrantes.
A semana terminará com um treinamento para os registradores e registros inscritos, conduzido por
especialistas da ICANN.
Para saber mais, basta acessar o site da Semana do DNS: https://dnsweek.pr/ [dnsweek.pr]
Até Porto Rico!

Não perca o FÓRUM LAC DNS 2019 em San
Juan, Porto Rico
Participe do Fórum LAC DNS em San Juan, Porto Rico no dia
22 de agosto. Organizado em conjunto por LACTLD, ISOC,
LACNIC, PIR e ICANN, o Fórum de 2019 também será uma
comemoração do 30o aniversário do domínio de topo .PR. O
Fórum faz parte da Semana do DNS 2019 organizada pelo LACTLD. Aguarde a programação e a
abertura das inscrições em http://lacdnsforum.lat

Foco no Caribe:

ICANN vai a Trinidad e Tobago para a 35a
Conferência e Feira CANTO
Partes interessadas de todo o Caribe se reuniram em Port
Spain, Trinidad e Tobago, para a 35a Conferência e Feira
CANTO, realizada de 21 a 24 de julho. Com o tema deste ano,
"Transição para uma região digital - Oportunidades e desafios",
os participantes tiveram a oportunidade de debater sobre
soluções para melhorar as perspectivas futuras de participação
do Caribe no ecossistema digital global. A ICANN entrou na
conversa com mais de 350 partes interessadas da região e de
outros países para discutir temas relacionados a tecnologias da
informação e comunicação e a Internet. Perdeu a CANTO35? Confira os destaques da conferência aqui.

As sessões de informes da LAC despertam
cada vez mais interesse
A sessão de informes da equipe da LAC para informar a
comunidade sobre a ICANN65 reuniu mais de 40
pessoas de vários países da América Latina e Caribe na
La Casa de Internet em Montevidéu, Uruguai. As
sessões sobre os encontros ICANN64 e ICANN65 foram
as mais concorridas desde o início desta iniciativa. Para
a equipe da LAC, é um prazer poder levar as leituras às
partes interessadas de toda a região, incentivando a participação significativa da comunidade nos
processos da ICANN.

Dia de treinamento de registros e registradores da LAC
Depois do FÓRUM LAC DNS, o dia 23 de agosto será dedicado a atividades de treinamento para as
partes contratadas da ICANN na LAC, realizadas em San Juan, Porto Rico. Esse treinamento foi
organizado em conjunto pela GDD, o LAC GSE e os membros da comunidade para garantir que as
nossas partes contratadas saibam tudo sobre operações e procedimentos contratuais de registros e
registradores.

IX Fórum Regional no Brasil
Colocamos o pé na estrada com o NIC.br para levar o IX Fórum Regional de norte a sul do Brasil, com
a participação dos provedores de serviços de Internet conectados ao Ponto de troca do Brasil.
Parabéns ao IX.br pelos 15 anos de bons serviços. No primeiro semestre, viajamos a Campo Grande,
Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte. Emitimos 205 certificados do ICANN Learn para os participantes,
com temas relacionados à ICANN aos Provedores de Serviços de Internet e Conectividade (ISPCP) e à
segurança cibernética. As Extensões de Segurança do Sistema de Nomes de Domínio (DNSSEC) e a
promoção hiperlocal são temas muito importantes para essa comunidade. As próximas paradas são as
cidades de Manaus, Macapá e Vitória.

Conheça os participantes do NextGen na ICANN66
Entre os participantes da ICANN66 em Montreal, Canadá (de 2 a 7 de novembro), teremos caras
relativamente novas representando o programa NextGen da ICANN.
"Essas 11 pessoas são alunos de universidades norte-americanas", conta Deborah Escalera, gerente do
programa NextGen. "É um grupo diversificado, de campos acadêmicos como ciência da computação,
direito e segurança internacional".
O encontro também contará com a participação de três ex-selecionados do NextGen, que trabalharão
como embaixadores para os newcomers. Eles ajudarão os participantes do NextGen a entender melhor a
ICANN e os orientarão na Reunião Pública da ICANN.
"O objetivo do programa NextGen é encontrar a próxima geração de pessoas interessadas em se
envolver com as comunidades de suas regiões e formar o futuro das políticas globais da Internet", conta
Deborah.
Um comitê de seleção independente avaliou os candidatos para o NextGen com base em suas áreas de
estudo e em vários outros fatores. Um fator importante que foi levado em conta foi o interesse dos
candidatos pelo ecossistema da Internet, por políticas globais e pela governança da Internet.
As pessoas selecionadas para participar da ICANN66 são:
Abdeali Hatim Saherwala
Akshay Broota

York University, Toronto
University of Colorado Boulder

Lukas Paul Bundonis

Fletcher School of Law and Diplomacy

Diler Cavdar

Berkeley Law School

Josh Gold

University of Toronto

Austin Bollinger

Grand Rapids Community College

Kushagra Bhargava

University of Southern California

Arjun Sanya

University of Toronto

Ariane Nakpokou Houessou

HEC Montréal

Lilia Dawn Herdegen

Ferris State University

Shreya Richharia

University of Southern California

As pessoas selecionadas para participar da ICANN66 são:
João Pedro Damas Martin
Jaewon Son

ICANN63
ICANN64

Stefan Filipovic

ICANN63

Clique aqui para saber mais sobre o programa NextGen.

Novo programa piloto busca reduzir os custos de cuidados com crianças em
reuniões públicas da ICANN
Não pode participar da Reunião pública da ICANN porque é muito caro contratar alguém para cuidar dos
seus filhos? Se esse é o seu caso, a ICANN está lançando um programa piloto que pode ajudar.
O Programa Piloto de Subsídio ao Cuidado Infantil na Comunidade concederá um número limitado de
auxílios de até US$ 750 por família aos membros da comunidade qualificados. Os subsídios são para
famílias com crianças de até 12 anos de idade.
"Estamos sempre buscando maneiras de facilitar a participação nos nossos encontros públicos", explica
Sally Costerton, assessora sênior do presidente e vice-presidente de participação global de partes
interessadas (GSE). "Com o novo programa piloto, os beneficiados com o subsídio poderão escolher com
quem deixar as crianças".
Antes de cada reunião, a organização da ICANN analisará uma lista de possíveis serviços de cuidados
infantis. Embora a ICANN não esteja qualificada para aprovar ou recomendar instituições específicas,
serão tomadas todas as medidas possíveis para identificar provedores próximos à localização do
encontro. As famílias podem escolher um provedor na lista ou procurar outro que atenda melhor às suas
necessidades.
O programa começará na reunião ICANN66 em Montreal, no Canadá. As partes interessadas têm até 3
de setembro de 2019 para solicitar esse subsídio.
Para saber mais sobre o programa e como se inscrever,
acesse: https://www.icann.org/resources/pages/community-childcare-grants

Como seu histórico e sua experiência
influenciam suas decisões?
O ICANN Learn, nossa plataforma on-line de capacitação, tem
um novo curso para apresentar o conceito de "preconceito não
intencional".
Os preconceitos não intencionais são suposições de fazemos
automaticamente e de forma não intencional, muitas vezes sem
perceber. O curso explora como esses julgamentos rápidos e
implícitos podem criar desafios para o trabalho em uma
comunidade multissetorial.
"Como diz o nome, o preconceito não intencional acontece em um nível que poucas pessoas
reconhecem", explica Ergys Ramaj, vice-presidente de apoio à responsabilidade pública. "Com este
curso do ICANN Learn, queremos ajudar os membros da comunidade ser mais capazes de detectar o
preconceito não intencional".
O curso também apresentará conceitos relacionados, como "pensamento rápido" e "efeito Stroop", que é
uma demonstração da forma como a nossa mente processa as informações, além de ajudar a
desenvolver ferramentas para controlar melhor o preconceito não intencional e seus impactos. O objetivo
do curso é aumentar a eficácia entre grupos no ambiente multissetorial.
Gostaria de participar? Faça a inscrição de graça em https://learn.icann.org e confira o nosso catálogo
de treinamentos.

Evolução da governança do sistema de servidores raiz
Hoje em dia, o número de hospedeiros da Internet é milhares de vezes maior que quando o Sistema de
Servidores Raiz (RSS) do Sistema de Nomes de Domínio (DNS) foi criado. A rede evoluiu para bilhões de
hospedeiros, bilhões de usuários, novas estruturas de governança e novos modelos de negócios. Tudo
isso gera novas expectativas em relação à infraestrutura. O Comitê Consultivo do Sistema de Servidores
Raiz (RSSAC) está trabalhando em um processo contínuo para adotar novas estruturas de governança e

modelos de negócios para atender aos requisitos mais rigorosos de governança, responsabilidade e
transparência nessa nova era.
Em junho de 2018, o RSSAC apresentou à Diretoria e à Comunidade da ICANN uma proposta de modelo
de governança para o RSS no documento: "RSSAC037: Um modelo de governança proposto para o
sistema de servidores raiz do DNS" (RSSAC037). Enquanto a Diretoria da ICANN analisava o
RSSAC037, a organização da ICANN preparou o "Documento conceitual sobre um processo orientado
pela comunidade para elaborar um modelo final com base no RSSAC037". Esse documento define um
processo orientado pela comunidade para elaborar um modelo final para o RSS, que deverá ser liderado
pelo Grupo de Trabalho de Governança do Sistema de Servidores Raiz (GWG). Para lançar o trabalho do
GWG, a organização da ICANN elaborou um documento preliminar de regulamento e procedimentos
operacionais, além de um plano de trabalho preliminar. O RSSAC037, o documento de conceito, o
regulamento preliminar, os procedimentos operacionais e o plano de trabalho preliminar do GWG estão
disponíveis para comentários públicos até sexta-feira, 9 de agosto. Dê sua opinião hoje mesmo

Notícias do At-Large
Joanna Kulezsa, copresidente do Grupo de Trabalho de Capacitação do At-Large, e Jonathan Zuck,
copresidente do Grupo de Trabalho de Políticas Consolidadas do At-Large, apresentaram recentemente
um documento atualizado de temas importantes de políticas para o ALAC, que destaca os
próximos trabalhos relacionados aos Nomes de Domínio Internacionalizados (IDNs) e à Aceitação
Universal.
Todas as RALOs anunciaram os resultados de suas eleições para a liderança.Todos os eleitos
assumirão seus cargos no final da Assembleia Geral Anual ICANN66.
No início de julho, o Comitê de Seleção da Terceira Cúpula At-Large (ATLAS III) anunciou os nomes dos
candidatos qualificados para auxílio viagem para participar da ATLAS III durante a ICANN66.

Prepare seus sistemas para a Aceitação Universal!
O Grupo de Gestão de Aceitação Universal (UASG) tem várias
ferramentas disponíveis para ajudar você a preparar seus sistemas.
Acesse o Modelo da UASG para CIOs e confira dicas para avaliar e
corrigir sistemas. Teste seu endereço de e-mail para ver se ele está
em conformidade com os e-mails internacionalizados. Você também
pode relatar problemas aqui para que o grupo possa ajudar. Para
saber mais, acesse www.uasg.tech.

Em breve: Prazo para a implementação do serviço de
RDAP - 26 de agosto de 2019
Todos os registros e registradores de domínios de topo genéricos
(gTLDs) devem implementar um serviço de Protocolo de Acesso a
Dados de Registro (RDAP) até 26 de agosto de 2019, de acordo com o
aviso legal enviado pela organização da ICANN em 27 de
fevereiro de 2019. Você pode conferir uma visão geral do RDAP aqui.
Também temos detalhes sobre a implementação do perfil de RDAP de
gTLDs e o perfil de resposta de RDAP criado pelo Grupo de Trabalho de
RDAP aqui.

Nova conquista para os nomes de domínio
internacionalizados
A terceira versão das Regras de Geração de Etiquetas para a
Zona Rais (RZ-LGR-3) foi apresentada recentemente, com a
inclusão de 16 novas escritas. Essas regras definem um
conjunto de critérios para definir etiquetas de nomes de domínio
internacionalizados (IDN) válidas para a zona raiz do DNS
(Sistema de Nomes de Domínio) e suas variantes.
Parabenizamos as comunidades do Painel de Geração e
Integração, que conseguiram uma grande conquista com esse
novo conjunto de escritas. Leia o comunicado completo para
saber mais.

Betty Fausta: uma vida dedicada à governança
global da Internet
Betty Fausta é a fundadora da IPEOS, empresa de tecnologia
da informação de código aberto. Além disso, ela é líder da
Guadeloupe Tech, associação profissional de tecnologia da
informação e da comunicação (ICT) em Guadalupe que reúne
mais de 135 empresas e organizações. No momento, Betty está
trabalhando na expansão da Internet em regiões subatendidas e
no desenvolvimento de uma plataforma caribenha para a
conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados
da União Europeia (GDPR). Betty também é professora da
Universidade das Antilhas e trabalha em muitos projetos para
Betty Fausta (Guadalupe)
desenvolver a comunidade de TI na região.
Betty tem muita experiência em organizações internacionais, iniciativas de empreendedorismo e
governança da Internet, mas agora que entrou na ICANN, ela ganhou ainda mais conhecimentos,
oportunidades e experiência, além de aumentar sua dedicação ao setor de ICT no país e na região.
Chamada: Todas as mulheres da tecnologia ousam mudar o mundo e contribuem para construir um
caminho comum para o futuro da Internet.

O Fórum de Governança da Internet da América Latina e do Caribe será realizado em La
Paz - Asociación para el progreso de las comunicaciones
Um CEO, dois mercados diferentes: insights transculturais sobre o desempenho de novos
gTLDs na LAC e na Europa -Noticias.ltda
Congresso Latino-Americano de Telecomunicaçōes | 1 a 5 de julho - Córdoba, Argentina El Contact

5 a 9 de agosto de 2019
20 a 23 de agosto de
2019

LACIGF12
Semana do DNS

La Paz, Bolívia.
San Juan, Porto Rico

22 de agosto de 2019

Fórum LAC DNS

San Juan, Porto Rico

