Vemo-nos em Cancun!
Por Daniela Rivera, vice-diretora geral de Relações
Internacionais, Subsecretaria de Comunicações do
México
Em nome do Governo do México, quero dar as boasvindas a todos!
O encontro ICANN67 será realizado em Cancún, no
México, de 7 a 12 de março, 10 anos após a ICANN35, na
Cidade do México. Muitas coisas mudaram desde então, inclusive o ecossistema da Internet.
Em 2013, a Reforma Constitucional do México sobre Telecomunicações e Transmissões foi
aprovada. E os resultados foram tangíveis. Por exemplo, pela primeira vez o acesso universal à
Internet foi declarado como um direito constitucional para todos os mexicanos.
Desde então, temos trabalhado para construir um ecossistema da Internet baseado nos pilares
da interoperabilidade, segurança, acesso universal e inclusão digital. Estamos comprometidos
em trabalhar com todos para garantir uma Internet segura, estável e unificada.
Será um prazer receber a comunidade da ICANN em Cancún. Para este evento, estabelecemos
um Comitê Multissetorial, que inclui o governo, a comunidade técnica representada pelo NIC
México, o setor privado com a Associação Mexicana de Internet, a sociedade civil com o
departamento da ISOC no México, o registro de novos gTLD Punto 2012 e o registrador
credenciado NEUBOX.
Estamos animados para receber a comunidade mundial da Internet para a ICANN67. Nos
vemos em breve no México.

Junte-se a nós em Cancún para a ICANN67!
Não se esqueça de se inscrever para a ICANN67 que
será realizada de 7 a 12 de março em Cancún, no México.
O Fórum da Comunidade incluirá sessões plenárias sobre
os tópicos de maior interesse, discussões entre
comunidades e trabalho interno das Organizações de
Apoio e Comitês Consultivos. Inscreva-se aqui e veja a
programação e as informações de viagem aqui.

A ICANN quer saber sua opinião
A Organização ICANN está solicitando Comentários
Públicos sobre a proposta de Emenda nº 3 no Contrato de
Registro do .COM entre a ICANN e a Verisign.
Envie seu Comentário Público aqui até 14 de fevereiro de
2020.
Além disso, a ICANN e a Verisign anunciaram a proposta
de um novo marco para elas trabalharem juntas em iniciativas relacionadas à segurança,
estabilidade e resiliência do DNS (Domain Name System, Sistema de Nomes de Domínio) na
forma de uma LOI (Letter of Intent, Carta de Intenção) vinculante entre as duas organizações.
Leia o comunicado completo.

Contribua para dar forma ao futuro da ICANN
A nova versão preliminar da Organização ICANN para o
Plano Financeiro e Operacional de Cinco Anos e o Plano
Operacional e Orçamento do AF21 inclui detalhes sobre o
financiamento e a execução das principais iniciativas
estratégicas.
O Plano Operacional e Financeiro do AF21-AF25 também
inclui a “Evolução do Plano de Trabalho para o Modelo
Multissetorial da ICANN”, para o qual a ICANN também
solicita suas contribuições. Ao longo do tempo, o modelo multissetorial da ICANN (MSM,
Multistakeholder Model) tem evoluído, resolvido importantes problemas e elaborado políticas
para os recursos de nomes e números dos domínios da Internet.
A ICANN aguarda sua opinião. Veja os documentos e envie sua opinião a Comentários Públicos
aqui até 25 de fevereiro.

Inscreva-se agora para os cargos de liderança
da ICANN e PTI
O NomCom (Nominating Committee, Comitê de
Nomeação) está aceitando inscrições para as principais
posições de liderança da equipe de PTI (Public Technical
Identifiers, Identificadores Técnicos Públicos) e da ICANN.
Os candidatos eleitos terão uma oportunidade única para
ajudar a dar forma à coordenação técnica e à elaboração
de políticas da Internet. Veja mais detalhes aqui. O prazo
para enviar as inscrições é 25 de fevereiro de 2020.

Recurso de Comentários Públicos aprimorado
A ITI (Information Transparency Initiative, Iniciativa de Transparência das Informações) lançou
um recurso de Comentários Públicos aprimorado com base nas excelentes contribuições dos
membros das Organizações de Apoio e Comitês Consultivos da ICANN. Confira o recurso aqui
e registre seu feedback.

Atualização da Plataforma de Dados Abertos
O Programa de Dados Abertos da ICANN visa melhorar a
transparência e a acessibilidade dos dados. Como parte
do programa, a Organização ICANN está desenvolvendo
uma Plataforma de Dados Abertos para fornecer à
comunidade o acesso a conjuntos de dados específicos.
No lançamento, a Plataforma de Dados Abertos incluirá os
seguintes conjuntos de dados:
Relatórios mensais de registros
ITHI (Identifier Technology Health Indicators,
Indicadores de Integridade das Tecnologias de Identificadores)
Indicadores do Mercado de Nomes de Domínio
Para mais informações sobre a Plataforma de Dados Abertos, inscreva-se aqui para participar
de um webinar informativo em 18 de fevereiro de 2020, que faz parte da Semana de Preparação
para a ICANN67. Você também está convidado a participar de uma sessão sobre o Programa
de Dados Abertos durante a ICANN67. A data e o horário serão anunciados em breve.

Inscreva-se agora: Programa de Auxílio Creche para a comunidade da ICANN
O Programa de Auxílio Creche para a comunidade da ICANN tem como objetivo facilitar para os
membros da comunidade com filhos comparecerem às Reuniões Públicas da ICANN e outros
eventos qualificados da ICANN. O período de inscrição para quem quiser solicitar o auxílio
creche para a ICANN68 em Kuala Lumpur, na Malásia, já está aberto e será encerrado em 4 de
março de 2020. As inscrições deverão ser enviadas até às 23h59 (UTC) desse dia.
Para saber mais sobre o programa e como se inscrever, acesse aqui.

Roadshow de divulgação da ICANN67
Rodrigo de la Parra, vice-presidente de Participação
de Partes Interessadas da ICANN para a América
Latina e Caribe, e o comitê de organização da
ICANN67 visitaram Monterrey, Guadalajara e a Cidade
do México para falar sobre a ICANN e a próxima
reunião em Cancún. Durante a viagem do roadshow,
de 22 a 24 de janeiro, os parceiros do NIC México,
Punto 2012, Secretaria de Telecomunicações e
Transporte do México, a Associação Mexicana de Internet, NEUBOX e de la Parra se
reuniram com partes interessadas no setor privado e público, bem como com
universidades e membros da mídia para falar sobre acontecimentos importantes no
ecossistema da Internet e na ICANN.

ICANN no Fórum de Governança da Internet de
Trinidad e Tobago
No dia 31 de janeiro, Trinidad e Tobago comemoraram
algumas das maiores conquistas da Internet e também
reconheceram os maiores desafios da Internet no Fórum
de Governança da Internet de Trinidad e Tobago

(#TTIGF2020). O evento, organizado pelo TTMAG
(Trinidad and Tobago Multistakeholder Advisory Group,
Grupo Consultivo Multissetorial de Trinidad e Tobago),
reuniu a comunidade da Internet do país e os líderes
regionais para deliberar e definir uma plataforma de ação
para 2020 e os anos seguintes.
Saiba mais, aqui.

Partes Interessadas da Internet no Caribe se reúnem na 36ª Assembleia Geral
Anual da CANTO
As partes interessadas do Caribe se encontraram em Varadero, Cuba, na 36ª Assembleia Geral
Anual da CANTO para debater sobre acontecimentos importantes na infraestrutura da Internet
da região com o tema "Adaptar, possibilitar e inovar". A CANTO defende políticas, leis e normas
que promovam a criação de um ambiente que proporcione a implantação de serviços e
tecnologias na região, ao mesmo tempo aproveitando as relações com todas as partes
interessadas.
Perdeu as discussões da CANTO? Saiba mais, aqui.

O período de indicação para o Prêmio de
Excelência de 2020 da Comunidade da ICANN
já está aberto
O período de indicação para o Prêmio de Excelência de
2020 da Comunidade da ICANN já está aberto. Chamado
antigamente de Prêmio Ethos de Múltiplas Partes
Interessadas, o Prêmio de Excelência de 2020 da
Comunidade da ICANN é um reconhecimento dos
participantes da ICANN que contribuem significativamente para a elaboração de políticas no
ecossistema da ICANN e que estão profundamente envolvidos em gerar soluções baseadas em
consenso dentro do modelo de múltiplas partes interessadas da ICANN. Saiba mais sobre o
processo de indicação e envie suas indicações aqui.

Faça sua inscrição para os webinars da semana de preparação da ICANN67
Marque na agenda! Antes da ICANN67, na semana de 18 a 24 de fevereiro de 2020, será
realizada uma série de webinars para ajudar a comunidade da ICANN a se preparar para o
Fórum da Comunidade em Cancún, México.
Inscreva-se aqui até 14 de fevereiro para receber seu convite na agenda.

O Guia sobre Continuidade dos Negócios e
Recuperação de Desastres já está disponível
O Comitê Diretor de Operações com Domínios de Topo (TLDOPS ou Top-Level Domain Operations) da ccNSO (Country Code Name Supporting Organization,
Organização de Apoio a Nomes de Domínio com Código de País) publicou seu Guia sobre Continuidade
dos Negócios e Recuperação de Desastres, que serve como guia básico de implementação e estratégia
para continuidade dos negócios destinado a pequenos operadores de ccTLDs (country code Top-Level
Domains, Domínios de Topo com Código de País). O guia é voltado principalmente para gerentes

superiores ou intermediários de ccTLDs e tem como objetivo desenvolver resiliência após eventos que
prejudicaram as operações. A equipe de TLD-OPS elaborou exercícios que expõem os participantes a
possíveis cenários baseados em eventos reais. Faça o download do guia aqui.

Plano dos líderes de OA/CC para 2020
Os presidentes das OA/CC (Supporting Organizations and Advisory Committees, Organizações
de Apoio e Comitês Consultivos) se reuniram em Los Angeles nos dias 27 e 28 de janeiro de
2020. Essa reunião deu aos líderes um espaço para realizar discussões estratégicas fora de
uma Reunião Pública da ICANN. A programação colaborativa incluiu discussões sobre
governança, as respectivas prioridades de cada um das OA/CC no próximo ano e um resumo e
atualização de status sobre as metas do AF20 para o CEO e a Diretoria da ICANN.

O Conselho da GNSO se reúne para elaborar a
estratégia para 2020
A GNSO (Generic Names Supporting Organisation, Organização de Apoio a Nomes Genéricos) realizou sua
terceira SPS (Strategic Planning Session, Sessão de Planejamento Estratégico) nos dias 22 a 14 de janeiro
de 2020 em Los Angeles. Nos últimos anos, a SPS anual concedia tempo para o Conselho da GNSO dar as
boas-vindas aos novos consultores e elaborar um plano de trabalho estratégico para o ano seguinte. Este
ano, o Conselho da GNSO também aprendeu mais sobre como exercer suas responsabilidades enquanto
Participante Decisivo na comunidade, além de aprender como executar de maneira mais eficiente sua
função enquanto gerente de PDP (Policy Development Process, Processo de Elaboração de Políticas)
usando os kits de ferramentas criados pela equipe de implementação do PDP 3.0. Além disso, alguns
membros da Diretoria da ICANN observaram as sessões.

Atualização do EPDP
O EPDP (Expedited Policy Development Process, Processo
Expedito de Elaboração de Políticas) sobre a Especificação
Temporária para os dados de registro de gTLDs publicou seu
Relatório Inicial da Fase 2 em 7 de fevereiro de 2020. De 27 a 29
de janeiro, a Equipe de EPDP se reuniu em Los Angeles para
acordar sobre as recomendações e finalizar o conteúdo para o
Relatório Inicial. As discussões relacionadas ao Relatório Inicial
da Fase 2 do EPDP continuarão durante a ICANN67.

O GAC começa a trabalhar nos problemas
sobre Aceitação Universal e Nomes de Domínio
Internacionalizados
O novo Grupo de Trabalho sobre UA-IDN (Universal Acceptance-Internationalized Domain
Name, Aceitação Universal e Nomes de Domínio Internacionalizados) do GAC (Governmental
Advisory Committee, Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais) tem elaborado um
plano de trabalho inicial, inclusive com seus termos de referência. O GAC deverá endossar a
primeira fase do trabalho do grupo antes da ICANN67. O Grupo de Trabalho sobre UA-IDN foi
criado durante a ICANN66 para ajudar o GAC a acompanhar, considerar e resolver problemas
relacionados à UA e IDNs relevantes para os governos. Saiba mais.

Implementação da revisão do relatório do CC At-Large
quase concluída
O Comitê Consultivo At-Large enviou para revisão o segundo
relatório de status sobre a Implementação da Revisão do AtLarge para o OEC (Organizational Effectiveness Committee,

Comitê de Eficácia Organizacional) da ICANN em dezembro.
Quase todas as oito áreas problemáticas identificadas no
relatório de status anterior foram implementadas pelo At-Large
ou serão implementadas em breve.
Para mais informações sobre os problemas que estão sendo
revisados pelo OEC, acesse o espaço de trabalho da equipe de
Elaboração do Plano de Implementação da Revisão do AtLarge.

Apresentação do trabalho de implementação
do EPDP (Processo Expedito de Elaboração de
Políticas) na Semana de Preparação para a
ICANN67
Durante a Semana de Preparação para a ICANN67, saiba
mais sobre as diversas atividades relacionadas à
implementação da nova Política de Dados de Registro
(Fase 1 do EPDP). Este webinar abordará os atuais
requisitos da política, o trabalho da Equipe de Revisão de
Implementação que apoiou a elaboração do documento da
política, estudos e relatórios completos e outras atividades que surgiram a partir das
recomendações consensuais sobre a política. A sessão informativa será na segunda-feira, 24 de
fevereiro, às 15h UTC e é necessário inscrever-se até a sexta-feira, 14 de fevereiro. O webinar
será seguido por uma sessão de perguntas e respostas, e você pode enviar perguntas com
antecedência. Inscreva-se aqui.

Aceitação Universal: criando iniciativas locais
O UASG (Universal Acceptance Steering Group, Grupo
Diretor de Aceitação Universal) está procurando
representantes para criar iniciativas locais nos níveis
regional e nacional a fim de incentivar a divulgação e
ajudar no desenvolvimento e na implantação de serviços
de e-mail e software prontos para a UA. Esses grupos
trabalharão em parceria com os líderes do UASG e os
grupos de trabalho, além da Organização ICANN. Entre
em contato pelo e-mail UAProgram@icann.org para
mais informações. A Aceitação Universal é essencial para promover uma Internet multilíngue e
colocar os próximos bilhões de usuários on-line. Vamos trabalhar juntos para tornar isso
realidade!

RDAP: migração para uma tecnologia mais
robusta e segura
A transição de tecnologia dos serviços baseados em
WHOIS para soluções que utilizam o RDAP (Registration
Data Access Protocol, Protocolo de Acesso a Dados de
Registro) está progredindo bem. As partes contratadas já
estão oferecendo serviços baseados nesse protocolo, que
permite aos usuários acessarem nomes de domínio e
outros dados de registro de identificadores da Internet de
maneira segura e estruturada. A ICANN também oferece

uma ferramenta de busca de dados de registro baseada no RDAP — adicione a página aos
favoritos! O RDAP foi criado pela comunidade técnica da IETF (Internet Engineering Task
Force, Força-tarefa de Engenharia da Internet) como um substituto do protocolo de WHOIS.
Você está pronto para esse upgrade tecnológico? Saiba mais aqui.

José Luis González, fundador da NEUBOX
Eu fundei a NEUBOX um pouco antes de me formar na
faculdade. Atualmente, nossa empresa é o maior provedor
de hospedagem na web e é uma das três principais
empresas para o registro de domínios no México.
Fiquei sabendo sobre a ICANN quando dei entrada para
meu credenciamento como registrador, que nos foi
concedido em 2009. Um ano depois, o NIC México (o
registro .mx) me convidou para participar do comitê
consultivo.
No Fórum LAC DNS, realizado em Monterrey, México, em 2017, conheci Rodrigo de la Parra e
Daniel Fink, duas pessoas incríveis com quem aprendi mais sobre o trabalho da ICANN e seu
envolvimento cada vez maior em áreas com pouca representação, como a América Latina.
Em 2018, fui convidado com Fellow para a ICANN62, no Panamá, para aprender mais sobre o
modelo multissetorial da ICANN e os diversos grupos que formam o ecossistema de políticas da
Internet.
A NEUBOX, juntamente com outras empresas e organizações de Internet importantes no nosso
país, foi convidada em 2019 para organizar o evento ICANN67, que será realizado em Cancún,
México, em 2020. Estou muito animado com as oportunidades de aprendizado e colaboração
que poderei ter com a ICANN no futuro.
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