Bem-vindo à edição de abril de 2016 do nosso
boletim informativo.
Nesta edição, destacaremos a importância da participação da
comunidade no Plano Estratégico para a América Latina e Caribe
(LAC).
Já se passaram quase três anos desde que o Comitê Gestor da
LAC apresentou seu Plano Estratégico na ICANN46, em
Pequim. Estamos felizes por ver como esta estratégia regional
evoluiu desde então. Alguns dos nossos projetos estão
realmente ajudando as comunidades, e podemos antever que os
projetos que se iniciam neste ano trarão um grande impacto. E
por último, mas não menos importante, temos cerca de 70
membros da comunidade LAC envolvidos em um ou mais
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projetos.

Em setembro de 2015, o Comitê Gestor de Estratégia da LAC se reuniu em Montevidéu para um
workshop de dois dias, com o objetivo de analisar o plano. Nós olhamos para os resultados alcançados
até o momento e alinhamos nossos objetivos com o novo Plano Estratégico da ICANN para o período de
2016 a 2020. O Plano Estratégico da LAC renovado para 2016-2020 inclui tanto projetos novos como os
já em andamento.
Alguns dignos de menção são: O estudo de mercado para o Sistema de Nomes de Domínio na LAC, a
Feira LAC-i (LAC Internet), o programa de estágio para domínios de primeiro nível de código de país
(ccTLDs), programas de desenvolvimento de capacidades, observatórios de DNS da LAC, apoio de
comunicação e o LAC SPACE nas Reuniões Públicas da ICANN.
O Plano Estratégico da LAC é um esforço direcionado pela e para a comunidade. As pessoas e
comunidades estão no centro deste trabalho, razão pela qual eu entendo ser tão importante a
participação e envolvimento dos membros.

Este ano, implementaremos novos projetos do Plano Estratégico da LAC para 2016-2020. Este é um
excelente momento para participar. Se ficar interessando em um ou mais projetos, por favor entre em
contato comigo: rodrigo.saucedo@icann.org.
Rodrigo Saucedo
Gerente de Projetos, América Latina e Caribe, ICANN

Em 10 de março de 2016, a Diretoria da ICANN transmitiu o Pacote de Transição da Administração da
IANA (Autoridade para Atribuição de Números na Internet) à Administração Nacional de
Telecomunicações e Informações dos EUA (NTIA). Desde então, a NTIA vem revisando as propostas
para garantir que elas cumpram com os critérios de seu anúncio de 14 de março de 2014. Este período
de avaliação está previsto para durar 90 dias e será guiado pelas recomendações do Departamento de
Responsabilidade do Governo dos EUA. Além disso, o Congresso dos Estados Unidos tem um forte
interesse nas propostas. Espera-se que eles acompanhem de perto e avaliem a proposta como parte da
análise da NTIA. O atual contrato com a ICANN expira em 30 de setembro de 2016, mas a NTIA tem
autoridade para prorrogá-lo, se necessário.
Enquanto a comunidade estava trabalhando para finalizar o Pacote de Transição da Administração da
IANA, a equipe de implementação da ICANN se preparou de maneira diligente para a "fase de
implementação" da Transição da Administração da IANA. Um importante planejamento prévio para a
implementação das alterações no Sistema de Gerenciamento da Zona Raiz, elementos apresentados na
proposta do ICG, bem como o Comitê Permanente do Cliente e a Pós-Transição da IANA, estão em
andamento. Estas atividades continuarão se desenvolvendo durante as próximas semanas e meses.
A equipe jurídica da ICANN está coordenando com os dois escritórios de advocacia externos que
prestaram apoio ao CCWG-Responsabilidade e ao CWG-Administração para preparar as alterações
propostas ao Estatuto da ICANN visando implementar as alterações descritas no Pacote de Transição
da Administração da IANA. O rascunho do Estatuto será disponibilizado para comentários públicos antes
da aprovação da Diretoria e, uma vez adotado, a ICANN notificará a NTIA sobre a adoção. A NTIA
declarou que os estatutos devem estar aprovados antes que ela possa emitir um relatório sobre a
proposta de transição.
Para atualizações sobre todo o trabalho de implementação, visite: https://www.icann.org/stewardshipimplementation.
Com o trabalho do Estatuto concluído, o CCWG-Responsabilidade voltará suas atenções ao seu
inventário de itens da Linha de Trabalho 2 (destacado no Anexo 12 do Relatório da Linha de Trabalho 1
do CCWG-Responsabilidade):
Considerar melhorias aos padrões da ICANN para promover a diversidade
Concentrar esforços para aumentar a transparência da ICANN
Melhorar e esclarecer as expectativas sobre a responsabilidade e prestação de contas do staff da
ICANN
Aprimorar a responsabilidade das organizações de apoio (SOs) e comitês consultivos (ACs) da
ICANN

Abordar as questões relacionadas à jurisdição, voltadas às leis aplicáveis para contratos e
resolução de disputas
Desenvolver uma Estrutura de Interpretação para o compromisso de Direitos Humanos da ICANN
e ao projeto proposto do Estatuto (mais informações no anexo 6 do Relatório da Linha de Trabalho
1)
Considerar aprimoramentos no papel e função do ombudsman

O CCWG-Responsabilidade está aberto para quem quiser participar, e o grupo já emitiu uma Convocação
por Voluntários para todos que estiverem interessados em se unir aos esforços da Linha de Trabalho 2.

Revisões da ICANN
Você sabe o que são as revisões da ICANN e por que elas são
importantes? As revisões são essenciais para avaliar o que
acontece quando os processos e as políticas do modelo de
múltiplas partes interessadas da ICANN chegam ao mundo real.
Elas permitem examinar o desempenho da ICANN em relação
aos nossos compromissos, como se fosse um relatório. Esse processo é uma ferramenta de melhoria
contínua: analisamos o passado para poder melhorar no futuro.
Planejamos várias revisões para este ano. Este é um ótimo momento para você se informar sobre elas e
participar! Inscreva-se aqui.

A ICANN vai realizar sua próxima teleconferência com partes interessadas no dia 27 de abril, às 15h
UTC. Saiba mais sobre as atividades, o andamento e o orçamento da ICANN no trimestre que termina
em 31 de março de 2016. A teleconferência está disponível em árabe, chinês, inglês, francês,
português, russo e espanhol. Faça sua inscrição aqui.

Workshop sobre Governança da Internet nas Ilhas Turcas e Caicos
A ICANN e a Sociedade da Internet (ISOC) promoveram conjuntamente um Workshop sobre a
Governança da Internet nos dias 1 e 2 de março. Partes interessadas de toda a região do Caribe
participaram, pessoalmente ou de maneira remota. Albert Daniels (ICANN) e Shernon Osepa (ISOC) se
alternaram como presidentes da sessão, além de realizarem apresentações e participarem nos painéis e
palestras.

Assista a alguns momentos de destaque do evento.

SSIG realizada em Washington,
D.C.
A oitava edição da Escola do
Sul sobre Governança da Internet (SSIG)
aconteceu entre os dias 29 março e 1º de
abril de 2016, na sede da Organização dos
Estados Americanos (OEA) em Washington,
DC. Mais de 180 fellows participaram do
intensivo treinamento de quatro dias. A
ICANN foi bem representada no evento.
O staff da ICANN compartilhou suas
experiências em 5 diferentes palestras:

Transição da custódia das funções da IANA, perspectivas atuais e futuras - Theresa Swinehart,
VP Sênior das Estratégias de Partes Interessadas e Iniciativas Estratégicas

Fórum de Governança da Internet: Perspectivas para os próximos 10 anos - Veni Markovski, VP
de Relacionamento da ONU

Infraestrutura da Internet, o presente e o futuro - Carlos Alvarez, Gerente Sênior de Envolvimento
de Segurança (Segurança, Estabilidade e Resiliência)

Perspectivas presentes e futuras nos Nomes de Domínio - Os novos gTLDS - Daniel Fink,
Gerente Sênior de Relacionamento de Partes Interessadas, Brasil

Modelo Multissetorial em Segurança Cibernética - Rodrigo de la Parra, VP de Relacionamento de
Partes Interessadas, América Latina e Caribe

Saiba mais sobre este evento.

LAC SPACE* na ICANN55 em Marrakech

Realizado em 7 de março, o LAC SPACE na ICANN55 atraiu
mais de 40 participantes. Os Tópicos de discussão foram:

Iniciativas Africanas em DNS - Bob Ochieng, Gerente de
Relacionamento de Partes interessadas na África
Oriental, ICANN.

Fundos de Leilão para o Programa de Novos gTLDs - Marika Konings, Diretora Sênior de Apoio ao
Desenvolvimento de Políticas e Chefe de Equipe para a Organização de Apoio a Nomes
Genéricos (GNSO), ICANN.

Comentários sobre os Fundos de Leilão para o Programa de Novos gTLDs; Dev. Anand
Teelucksingh, LACRALO

Estudo de Mercado de DNS da LAC e Centro de Empreendedorismo de DNS da LAC - Daniel
Fink, Gerente de Relacionamento de Partes Interessadas, Brasil, ICANN

Ouça as gravações e veja as apresentações.
*Como parte do Plano Estratégico da LAC, as reuniões públicas da ICANN contam agora com um
espaço permanente chamado LAC SPACE. Este projeto comunitário é liderado por Vanda Scartezini,
Gabriela Szlak, Celia Lerman, Esteban Lescano e Harold Arcos.

Projeto da Estrutura de Princípios para os Grupos de Trabalho Entre
Comunidades
O Grupo de Trabalho Entre Comunidades sobre os Princípios para os Trabalhos Entre Comunidades
busca por feedback da comunidade a respeito de seu projeto de estrutura dos princípios uniformes para
guiar a iniciação e operações de futuros grupos de trabalho entre comunidades. O período para
comentários públicos será encerrado em 16 de abril de 2016. Envie seus comentários hoje mesmo!

At-Large inicia série de seminários virtuais
sobre o desenvolvimento de capacidades
Para seguir aprimorando continuamente o conhecimento
dos membros At-Large a respeito da ICANN, a comunidade
At-Large lançou uma série de seminários virtuais sobre o
desenvolvimento de capacidades. Sob a liderança de Tijani
Ben Jemaa, Vice-presidente da ALAC, o Grupo de Trabalho
At-Large para o Desenvolvimento de Capacidades
selecionou tópicos que variam entre as melhores práticas

para participar da ICANN e do At-Large, até questões específicas das políticas, como a Concorrência,
Confiança do Consumidor e revisão da Escolha do Consumidor; a delegação e relegação dos domínios
de primeiro nível de código de país (ccTLD) e as responsabilidades dos registradores com relação ao
desenvolvimento dos novos domínios de primeiro nível genérico (gTLD). Os seminários virtuais
incorporam elementos de aprendizagem interativa. Confira aqui mais detalhes sobre a programação e
participação no seminário.

Convocação para voluntários para revisão de todos os Mecanismos de
Proteção de Direitos de gTLD.
O Conselho da GNSO procura por voluntários para um novo grupo de trabalho. Este Grupo de Trabalho
para o Processo de Desenvolvimento de Novas Políticas deverá revisar todos os Mecanismos de
Proteção de Direitos (RPMs) em todos os gTLDs por meio de duas fases, conforme definido no
regulamento aprovado. A Fase 1 deverá se concentrar na revisão de todos os RPMs desenvolvidos para
o Programa de Novos gTLDs (por exemplo: o Centro de Informações de Marcas e o procedimento
Uniforme da Suspensão Rápida). Já a Fase 2 estará focada na revisão da Política de Resolução
Uniforme de Disputas. Inicie sua participação online ou preencha o formulário e envie para gnsosecs@icann.org.

ccNSO se prepara para a possível Implementação da Transição de
Administração da IANA
Como parte do processo de transição da Administração da IANA, a Organização de Apoio a Nomes de
Domínio com Códigos de Países (ccNSO) espera nomear membros para os novos grupos e comitês. O
Comitê de Revisão de Orientação (GRC) da ccNSO deverá propor procedimentos e processos para
implementar tais provisões antes da ICANN56. Saiba mais sobre o GRC da ccNSO. Assista a uma
entrevista com a nova Presidente do Conselho da ccNSO, Katrina Sataki, em que ela fala mais sobre os
próximos trabalhos da ccNSO.

Conclusão de uma bem-sucedida reunião
governamental de alto nível
Cerca de 100 representantes governamentais e 22
delegações de organizações governamentais
internacionais compareceram ao Encontro Governamental
de Alto-Nível em 7 de março de 2016, promovido pelo
Reino de Marrocos. O encontro foi realizado durante a
ICANN55. Ministros, altos funcionários do governo, bem
como o Comitê para Assuntos Governamentais (GAC) e
as lideranças da ICANN prestaram suas observações e apresentações durante todo o dia. O GAC
também deu as boas-vindas a seis novos membros e um novo observador durante a ICANN55. Ouça as
gravações de áudio ou assista à reunião.

Siga atualizado sobre os Esforços de PDPs
Receba as atualizações sobre os Processos de Desenvolvimento de Novas Políticas (PDPs) em
andamento.

Publicadas as Recomendações de Renovação
de KSK na Zona Raiz das DNSSEC
Uma equipe de projetos, formada por sete especialistas
independentes em DNS, juntamente com seus representantes
da ICANN, Verisign e NTIA, concluiu um relatório com as
recomendações para mudanças, também conhecidas como
renovação, da Chave de Assinatura de Chaves (KSK) da zona
raiz das DNSSEC. Renovar a KSK da zona raiz significa gerar
um novo par de chaves pública e privada de criptografia e distribuir o novo componente público às
partes, incluindo provedores de serviços de Internet, operadores solucionadores de DNS,
desenvolvedores, integradores e distribuidores de softwares solucionadores de DNS. Leia o relatório.

Aberto aos Comentários Públicos:
Proteções para redução do Abuso de
DNS
Em março, a ICANN publicou um relatório que
explora como se deve medir a eficácia das
proteções contra o abuso de DNS. Estas proteções
são parte do Programa de Novos gTLDs. O relatório define as atividades que constituem abuso de DNS
e avalia indicadores da taxa de abuso em novos gTLDs e no DNS como um todo. As conclusões do
relatório são baseadas em análises e feedback dos usuários. O período para comentários se encerra em
25 de abril de 2016.
Leia o relatório e comente agora mesmo.

Vinte e nove novos gTLDs delegados em março 2016
Avianca

Talk

Vuelos

Gallo

Passagen

Stream

You

Total

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

Andrés Piazza

Piazza é formado em direito pela Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina, e tem uma carreira de uma década na
coordenação e gestão de questões relacionadas à Internet.
Dentro da comunidade da ICANN, Piazza trabalhou como
Presidente da Organização At-Large para a América Latina e
Caribe (LACRALO) de 2009 a 2011.
Andrés Piazza

A partir de 2011, atuou por cinco anos como Chefe de Relações
Estratégicas e Governança da Internet no Registro de Endereços
da Internet para a América Latina (LACNIC).

Recentemente, a Associação de Domínios de Primeiro Nível para a América Latina e Caribe (LACTLD)
anunciou a nomeação de Piazza como seu Gerente Geral. Ele deverá assumir a posição formalmente
em 1º de abril de 2016.
"Eu estou comprometido com a manutenção e aprofundamento da participação da LACTLD na
governança dos nomes de Internet, principalmente naqueles casos desafiadores para a comunidade da
Internet regional da LAC."

ESPANHOL:
"ICANN presenta al gobierno de EEUU plan de transición para manejo de funciones clave de Internet"
"ICANN adopta plan de transición para salir de gestión estadounidense"
"Internet se independiza de la tutela de EE.UU. - Edicion Impresa - ABC Color"

PORTUGUES:
"Palestras do Future ISP discutem as perspectivas dos provedores de internet"

INGLES:
WATCH: "Caribbean Tackles Cyber Security Challenges"

LAC-i-Roadshow México-América Central,
20 de abril, Tegucigalpa, Honduras (mais informações em breve)

LACNIC 25, 2 a 6 de maio, Havana, Cuba

