A ASIET entrou no ISPCP, grupo de Provedores
de Serviços de Internet e de Provedores de
Conectividade de Internet, como representante
das companhias de telecomunicações da
região.
Durante a reunião pública ICANN63, em Barcelona (Espanha), a
Associação Interamericana de Empresas de Telecomunicações
(ASIET), grupo formado pelas principais companhias de
telecomunicações da América Latina, ingressou no grupo da
ISPCP da ICANN. Esse grupo, que faz parte da GNSO
(Organização de Apoio para Nomes Genéricos), representa as
perspectivas de sua comunidade em diversas questões com os
novos domínios de topo genéricos (novos gTLDs), endereços IP,
a transição da IANA, e outros.

Andrés Sastre, diretor regional - Cone
Sul, da (ASIET - Associação
Interamericana de Empresas de
Telecomunicações).

A ASIET gostaria de agradecer à equipe de Participação
Multissetorial Global da América Latina e o Caribe da ICANN pelo convite. Para nós, esse é um
importante passo porque oferece novas oportunidades de aprendizagem e colaboração entre nossas
organizações. A experiência em Barcelona, tanto nas sessões gerais da reunião pública da ICANN
quanto nas reuniões internas do nosso grupo, foi enriquecedora.
Com a colaboração entre a ASIET e a ICANN, queremos encorajar os operadores da América Latina a
saber mais sobre a ICANN e em maior detalhe e a explorar as maneiras em que podem participar e
colaborar. A ASIET espera ver crescer esse relacionamento no futuro.

O relatório da ICANN sobre os cinco anos de
destaques da estratégia da LAC aumentou a
participação regional
A
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região
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d a ICANN aumentou enormemente nos últimos cinco anos. O
que começou como umas poucas reuniões de partes
interessadas durante as reuniões Públicas da ICANN, foi
transformando-se em sessões formalizadas durante essas
reuniões, incluindo o Espaço LAC e a recentemente formada
Sessão LAC sobre PDPs. Também, o nível de conscientização
sobre a ICANN melhorou significativamente devido a eventos regionais e aos trabalhos de relacionamento
que promoveram a participação de novas vozes na região.
Leia nosso novo relatório e reviva o trabalho que fizemos com a comunidade da LAC aqui.

Elaboração Multissetorial de Recomendações
Você quer saber mais sobre como a ICANN trabalha com as
partes interessadas para elaborar recomendações sobre
políticas de gTLDs, ccTLDs e endereços IP? Nós criamos um
novo material infográfico que descreve o processo multissetorial
de elaboração de recomendações do início ao fim em todos os
quatro principais comitês consultivos para elaboração de
políticas. Clique aqui
para ver.

A ICANN na Conferência Plenipotenciária 2018
da União Internacional das Telecomunicações
(ITU - International Telecommunications Union)
O presidente e CEO da ICANN, Göran Marby, falou na abertura
da Conferência Plenipotenciária 2018 da União Internacional das
Telecomunicações (ITU) (PP-18) em Dubai, Emirados Árabes
Unidos. A cada quatro anos, essa conferência reúne
representantes de governos e membros dos setores das
telecomunicações, tecnologias da informação e comunicações
(TICs) e instituições acadêmicas de todo o mundo para decidir
sobre como serão os próximos quatro anos da ITU. As decisões
tomadas nessa reunião têm efeitos diretos na evolução do
mundo das comunicações, repercutindo na maneira em que bilhões de usuários se comunicam
diariamente.
A segurança, estabilidade e resiliência da Internet continuam a ser essenciais para o trabalho da ICANN
de garantir uma Internet global e interoperável para todos. O engajamento da ICANN com todos os
setores e organizações envolvidos, incluindo a ITU, é uma importante parte de nosso compromisso de
conscientizar e aumentar oportunidades.
Leia a apresentação completa no blog da ICANN.

Aberta a rodada para participar do Programa
Fellowship na ICANN65
A Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números
(ICANN) está aceitando candidaturas para o Programa de
Fellowship da ICANN65. Essa rodada está aberta só para
aqueles que tiverem participado previamente de um programa
de Fellowship da ICANN visto que a reunião ICANN65 é um
Fórum de Políticas. A reunião será nos dias 24 a 27 de junho
em Marrakesh, Marrocos. A inscrição acabará no dia 14 de
dezembro de 2018.
O Programa Fellowship da ICANN está procurando pessoas
interessadas nos diferentes aspectos do trabalho da ICANN na
elaboração de políticas e na operação do sistema de nomes de domínio e a segurança e estabilidade da
Internet global. O objetivo do programa é fortalecer a diversidade do modelo multissetorial promovendo
oportunidades para que as pessoas de comunidades sub-atendidas e sub-representadas participem
ativamente da comunidade da ICANN.

Treinamento de registros no Brasil

A cidade de São Paulo teve a segunda reunião de Registros da
região LAC em 30 de novembro de 2018. Organizada
conjuntamente pelas equipes da GDD (Divisão de Domínios
Globais) e de GSE (Engajamento de Partes Interessadas
Globais) da ICANN, durante todo o dia de atividades foram
revisados os aspectos mais importantes das operações de
registro, das oportunidades para participar da elaboração de
políticas e houve uma oficina de estratégias organizada pelo
grupo BRG (Brand Registry Group). A ICANN gostaria de
agradecer aos membros do BRG pela contribuição nessa
reunião, especialmente, a Martin Sutton, quem viajou até São Paulo para conduzir a oficina.

Fórum do DNS na região LAC 2018
O quinto Fórum Anual do DNS na América Latina e Caribe
(LAC) foi em São Paulo (Brasil), em 29 de novembro. O
assunto do fórum foi "Novas tecnologias e segurança
digital." O Fórum DNS LAC reúne os profissionais das
áreas da indústria, políticas da Internet e profissionais da
técnica interessados em conversar sobre questões
relacionadas ao DNS. Também fornece uma oportunidade
para participar e criar vínculos com os protagonistas e
especialistas deste setor.
Foi organizado pela Abrahosting, LACTLD (Organização de ccTLDs da América Latina e do Caribe),
LACNIC (Registro de endereços da América Latina e o Caribe), a ISOC (Sociedade da Internet), o PIR
(Registro de Interesse Público e a ICANN (Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números).
Clicar aqui para ver a agenda (em português).

Primeiro Fórum da Internet e do
Empreendedorismo, em Monterrey (México)
A ICANN teve o prazer de trabalhar com LACNIC, LACTLD,
ISOC, ALAI, NIC México e a Google na organização do primeiro
Fórum Internacional da Internet e do Empreendedorismo, nos
dias 8 e 9 de novembro de 2018, em Monterrey (México). O
Fórum fez parte do Festival de Empreendedorismo (INCmty),
organizado anualmente em Monterrey (México) desde 2012.
O vice-presidente regional da ICANN, Rodrigo de la Parra,
moderou um painel sobre a infraestrutura da Internet e também
participou de um outro painel, sobre "A transformação digital da
Representantes de cada uma das
América Latina, desafios e perspectivas". Cyrus Jamnejad, da
instituições encarregadas de organizar a
ICANN, falou sobre o ecossistema de nomes de domínio e do
primeira edição do Fórum da Internet e
programa de novos gTLDs durante o painel sobre a presença
do Empreendedorismo.
das marcas no ambiente digital. O Fórum completo foi
transmitido por vídeo e houve uma elevada participação remota.
Clicar aqui para ver a agenda (em espanhol).

Fórum Nacional de Governança da Internet no Paraguai
Daniel Fink, da ICANN, visitou Assunção (Paraguai) para participar do 5to Fórum de Governança da
Internet desse país, de 5 a 7 de novembro. O evento foi organizado pela Sociedade da Internet, Capítulo
do Paraguai, no auditório da Universidad Americana. Daniel foi convidado para participar de um painel
sobre o ecossistema de nomes de domínio e as oportunidades de empreendedorismo na região da
América Latina e Caribe (LAC).

Pesquisa sobre Aceitação Universal no Brasil
A pesquisa "Avaliação de sites brasileiros sobre a Aceitação Universal" foi apresentada por Paulo Milliet
Roque e Mark Datysgeld na sessão do espaço da LAC na ICANN63, em Barcelona (Espanha). Esse é
um dos primeiros passos para obter engajamento da Aceitação Universal na região. A ICANN agradece à

Associação Brasileira de Software (ABES) e à NIC.br pelo apoio e a orientação oferecidos nesta
pesquisa. A ICANN também agradece a Sávyo Vinícius de Moraes (Embaixador NextGen), a Mark
Datysgeld (ex-aluno Fellow e membro do Grupo de Negócios), aos membros do Grupo Diretor de
Aceitação Universal (UASG) e ao Dr. Ajay Data da Xgenplus pela equipe que realizou a pesquisa.

A comunidade da ICANN participa de uma discussão sobre o Grupo de Trabalho
de Revisão de Regiões Geográficas em um seminário on-line sobre
desenvolvimento de capacidade
Rubens Kuhl (Brasil) foi o principal palestrante no seminário pela web de capacitação sobre o processo
de elaboração de políticas da ICANN, em 19 de novembro. Rubens fez uma apresentação sobre o GT de
Revisão de Regiões Geográficas.
Para mais informações sobre o GT, leia seu documento de mapeamento de recomendações (outubro de
2018), aqui.

Especialistas da indústria do DNS e da
ICANN se reuniram em Santa Cruz, na
Bolívia, para o LAC-i-Roadshow
Em 22 de novembro, a comunidade regional teve a
edição do LAC-i-Roadshow 2018 para a região andina
em Santa Cruz, Bolívia com o apoio do Capítulo
Boliviano da Sociedade da Internet (ISOC). Como
parte do apoio às atividades de relacionamento da
Estratégia da LAC, Martin Silva (Argentina) participou
desta atividade para atividades de relacionamento
para a organização de apoio a nomes genéricos
(GNSO).
Clicar aqui para ver a agenda (em espanhol).

Equipe do EPDP publica relatório inicial para
comentários públicos
A equipe do Processo Expedito de Elaboração de Políticas
(EPDP - Expedited Policy Development Process) sobre a
especificação temporária para dados de registro de gTLDs
publicou seu relatório inicial para comentários públicos. O
Relatório Inicial inclui as respostas propostas pela equipe EPDP
para as perguntas formuladas na solicitação de contribuições.
Também inclui suas recomendações preliminares e perguntas
específicas sobre os propósitos do processamento de dados de
registro, as atividades e termos exigidos para o processamento
de dados e as atualizações de outras políticas de consenso.
Para aqueles que fizerem comentários, os encorajamos a utilizar o formulário para comentários para
incorporar seu feedback. O período de comentários públicos ficará encerrado em 21 dezembro. Para
saber mais, leia o blog da equipe de liderança da equipe do EPDP.

Novidades sobre o Conselho da GNSO
O Conselho da GNSO, Organização de Apoio para Nomes
Genéricos (Generic Names Supporting Organization)
reconfirmou um de seus candidatos originais e indicou mais
dois candidatos principais como representantes da GNSO para a Terceira Revisão da Prestação de

Contas e Transparência (ATRT3, Accountability and Transparency Review). Os três candidatos são:
Wolfgang Kleinwächter (reconfirmado), Patrick Kane e Osvaldo Novoa. O Conselho da GNSO também
indicou mais quatro candidatos para a eventual necessidade de preencher outras vagas disponíveis.

Planejamento para a recuperação de desastres
de operações com TLDs e a continuidade de
negócios
Voluntários da comunidade, sob o patrocínio do Comitê Diretor de Operações com TLDs (TLD-OPS
Steering Committee) estão redigindo um manual com conceitos básicos para recuperação de desastres
e continuidade de negócios específicos para casos específicos com ccTLDs. Durante uma sessão
colaborativa na ICANN63, o comitê TLD-OPS organizou um exaustivo debate focado nos diferentes
aspectos da recuperação de desastres. Os participantes conversaram sobre detecção, ativação, análise
de incidentes e planejamento de ações e comunicações. Uma das conclusões obtidas na oficina é a
necessidade de elaborar um manual de ccTLDs para assistir os registros de ccTLDs e as operações do
DNS. Na reunião ICANN64 será apresentada uma versão preliminar do manual. Saiba mais sobre o TLDOPS aqui.

Comitê Consultivo At-Large (ALAC - At-Large Advisory Committee)/Atualização
At-Large
O GT para a revisão da implementação da revisão At-Large (ARIWG - At-Large Review
Implementation Working Group) tem feito importantes avanços no primeiro Relatório Marco do
ARIWG, a ser completado em dezembro de 2018.
O ALAC (Comitê Consultivo At-Large) confirmou o endosso de candidatos e substitutos alternativos para
o Programa de Liderança da Academia da ICANN 2019 na ICANN64. Os candidatos representam um
grupo regionalmente diverso de líderes interessados em desenvolver seus conhecimentos sobre a ICANN
e políticas da Internet.
O GT de políticas consolidadas At-Large (CPWG - Consolidated Policy Working Group) tem tido
chamadas semanais desde a ICANN63. Entre os destaques dessas conversas estão: melhorias no
processo de elaboração de recomendações de At-Large; atualizações sobre o EPDP (Processo Expedito
de Elaboração de Políticas (EPDP - Expedited Policy Development Process ) sobre a Especificação
Temporária para os dados de registro de gTLDs e os atuais processos de comentário público da ICANN.
Steve DelBianco, da Comunidade de Negócios, fez uma apresentação sobre o Modelo de Acesso
Unificado.
Os membros do ALAC e da comunidade At-Large participaram do Fórum de Governança da Internet
2018 em Paris, França. A Organização Regional At-Large da Europa também assinou um
Memorando de Entendimento.

O UASG Apresenta o prêmio Universal Acceptance
Thought Leader
Em 12 de novembro, o Grupo Diretor de Aceitação Universal (UASG)
apresentou ao ministro--chefe de Rajasthan, Vasundhara Raje, o prêmio
Universal Acceptance Thought Leader pelo seu destacado trabalho de
promoção da Aceitação Universal e da internacionalização dos
endereço de correio eletrônico através de seu serviço oficial de correio
eletrônico, Rajmail. Esse serviço, criado em colaboração com o
provedor de correio eletrônico Data Xgen Plus, permite que a população
de Rajasthan obtenha endereço de correio eletrônico na sua língua
local. Rajmail já está beneficiando dois milhões de residentes.
Leia mais sobre esta história aqui.

Ajay Data (CEO da Data Xgen
Plus), Vasundhara Raje
(ministro-chefe do Rajasthan), e
Samiran Gupta (representante
da ICANN na Índia pelo grupo
diretor UASG)

Registrantes
Leia a última publicação da série de blogs dos Registrantes
"Você tem um nome de domínio? Confira o que você
precisa saber." Veja mais informações sobre recursos para
Registrantes de nomes de domínio aqui.

ICANN anuncia chamada para participação da
comunidade em análises da ICANN
A Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números
(ICANN) tem várias chamadas para participação da comunidade
nas revisões da ICANN em análises da ICANN. As análises da
ICANN são importantes mecanismos de prestação de contas que requerem contribuições da comunidade
para que a ICANN possa cumprir seus compromissos com a elaboração de políticas através de um
mecanismo de baixo para cima.
ANÁLISES ESPECÍFICAS:
Participe da quarta reunião presencial da Equipe de análises de RDS-WHOIS2 nos dias 10 a 12 de
dezembro de 2018. A equipe analisará os comentários públicos recebidos sobre seu relatório
preliminar, determinará se é preciso fazer alterações no texto e finalizará suas recomendações para
depois encaminhá-las à Diretoria da ICANN. A reunião terá suporte para participação remota. Clicar aqui
para informar-se sobre como participar.
REVISÕES ORGANIZACIONAIS
Solicitamos preencher a sondagem da análise da ccNSO, que já está disponível para as contribuições
da comunidade. O propósito da sondagem é colher as contribuições das pessoas que interagiram com a
ccNSO ou que tiverem sugestões de melhorias. A sondagem está baseada nos resultados de uma
pesquisa e de entrevistas feitas pela Meridian Institute até o presente. A sondagem vai finalizar em 21 de
dezembro de 2018.
Veja a Tabela de atualização de status das análises para conferir o status sobre Análises
organizacionais e específicas e mais recursos essenciais.

Sou voluntário, membro do ARIN, participei de grupo de trabalho
Intercomunitários e tenho trabalhado na área de criptografia da
zona raiz desde a ICANN29. Também represento o ISP de uma
startup em St. Lucia, no Caribe oriental. Recentemente, celebrei
os 20 anos da ICANN na reunião ICANN63 em Barcelona,
Espanha, como fellow.
O sucesso da transição da supervisão de 2016 e a recente
substituição da KSK são enormes sucessos na história de
nosso processo multissetorial, tão único.

Apesar do importante sucesso feito até hoje, a brecha digital
pode transformar-se rapidamente em uma brecha do
desenvolvimento. Conectar aproximadamente 4 bilhões de
usuários da Internet deveria ser algo fundamental na agenda para
resolver as iniquidades existentes em grupos marginalizados e
nas comunidades rurais.
Com o avanço da comunidade, é importante lembrarmos que o
desenvolvimento não tem a ver apenas com tecnologia, mas
também, em especial, com pessoas, ferramentas e processos.
Rudolph Daniel, ICT4Dev Consulting
Carib b ean e Fellow pela Sociedade Civil
na reunião ICANN63 (São Vicente e
Granadinas)

17-19 de dezembro

Reunião 35 da COM/CITEL (Comissão
Interamericana das Telecomunicações)

Mar del Plata, Argentina

