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Durante a Sexta Conferência Ministerial sobre a Sociedade da
Informação da América Latina e o Caribe, em Cartagena das Índias,
Colômbia, de 18 a 20 de abril de 2018, os governos da região renovaram
seus compromissos em questões digitais e consensuaram uma Agenda
digital para a América Latina e o Caribe com o foco no ano 2020
(eLAC2020), destacando a oportunidade que as tecnologias digitais
oferecem para enfrentar os desafios econômicos, sociais e ambientais
da nossa época. Como parte destes acordos, também foi destacado o
papel dos diferentes organismos da sociedade civil, a comunidade
técnica e o setor privado nos processos de governança da Internet, a
importância de fortalecer os espaços de diálogo de múltiplas partes
interessadas, fortalecendo as capacidades e promovendo as sinergias.

A Agenda digital da América Latina e o Caribe demonstrou ser um
instrumento útil para fortalecer a cooperação e a integração regional
sobre políticas digitais, coordenando iniciativas e promovendo a troca de experiências. Desta plataforma
participam diferentes organizações, como observadores do mecanismo, que dão suporte técnico,
contribuem com o vínculo institucional com outros fóruns e apoiam a implementação de atividades de
cooperação, reforçando assim a ação pública e privada da Agenda Digital eLAC2020.

Faça sua inscrição para o Fórum de
Políticas da ICANN62
Cidade do Panamá, Panamá, 25 a 28 de junho de 2018
A reunião ICANN62 começa em seis semanas. O foco do
programa será o trabalho em políticas e o diálogo entre
comunidades, com tópicos definidos pelas organizações de
apoio e os comitês consultivos da ICANN.
Antes de reservar o vôo, leia as informações de viagem no
site da ICANN62. Para saber se você precisa de visto para
entrar no Panamá, acesse o site de imigração do governo
do Panamá.
Inscreva-se agora mesmo! Esperamos você na Cidade do Panamá.

Notícias e novidades sobre o
regulamento geral de proteção de
dados (GDPR)
Fique informado com as últimas notícias da
organização ICANN sobre a proteção e a
privacidade de dados. Clique aqui para ver
comunicados, publicações em blogs e notícias
sobre o GDPR.

Veja as últimas notícias trimestrais
para partes interessadas
Em 9 de maio, a ICANN publicou suas notícias
trimestrais para partes interessadas para o
trimestre encerrado em 31 de março. Saiba
mais.

Auditorias anuais das funções da IANA validam os controles de sistemas da
ICANN
A organização ICANN concluiu as auditorias dos serviços dos Sistemas de Manutenção e Atribuição de
Registros (RAMS) de Identificadores Técnicos Públicos (PTI) e das Extensões de Segurança do Sistema
de Nomes de Domínio (DNSSEC) da zona-raiz fornecidos como parte das funções da Autoridade para
Atribuição de Números na Internet (IANA). A empresa de contabilidade internacional
PricewaterhouseCoopers (PwC) conduziu as auditorias do período de 1o de outubro de 2016 a 30 de
novembro de 2017.
Pelo quinto ano consecutivo, uma auditoria de sistemas e controles organizacionais (SOC) dos RAMS de
PTI mostra que a organização ICANN implementou os controles apropriados para garantir a segurança, a
disponibilidade e a integridade do processamento de solicitações da IANA. Pelo oitavo ano consecutivo, a
certificação SOC 3 foi conquistada para o gerenciamento da chave de assinatura de chaves da zona-raiz
das DNSSEC, que é a âncora de confiança do Sistema de Nomes de Domínio.
Leia o comunicado completo.

Convocação de propostas para o Simpósio
ICANN DNS 2018
O Simpósio do Sistema de Nomes de Domínio (DNS) da
ICANN (IDS 2018) será realizado em 13 de julho de 2018
em Montreal, Quebec, no Canadá. O evento acontece em
paralelo com a conferência trimestral da Força Tarefa de
Engenharia da Internet (IETF 102).
A ICANN está pedindo propostas de apresentações para
o IDS 2018. Gostaríamos de receber experiências, dados
ou ideias inovadoras sobre como podemos melhorar o DNS ou promover a inovação adaptando o DNS de
acordo com as novas necessidades dos identificadores.

As propostas podem ser enviadas até 1o de junho. Saiba mais sobre o IDS 2018.

ICANN na Conferência eLAC2020
Rodrigo de la Parra, vice-presidente da ICANN para América Latina e Caribe, participou da sexta
Conferência Ministerial sobre a Sociedade da Informação (eLAC 2020), realizada em Cartagena,
Colômbia, de 18 a 20 de abril de 2018.
No final da conferência, os países da América Latina e Caribe (LAC) aprovaram a Declaração de
Cartagena. Essa declaração reconhece o trabalho e o compromisso dos observadores multissetoriais do
Mecanismo de Acompanhamento da Agenda Digital da América Latina e Caribe. Ela destaca a
importância da continuidade do processo multissetorial e da participação de todos os setores no corpo
executivo, nos grupos de trabalho e em conferências ministeriais. O documento também pede que os
governos da região participem ativamente nos grupos em que os problemas relacionados a nomes de
domínio geográficos são discutidos.
Leia mais sobre o eLAC 2020:
Agenda Digital para América Latina e Caribe (eLAC2020)
"Países da América Latina e Caribe se comprometem a liderar o ecossistema digital, o
comércio eletrônico, o acesso a informações públicas e a proteção da privacidade" (press
release)

ICANN no 15o encontro do Grupo de
Operadores de Rede da Internet do Caribe
(CaribNOG)
Albert Daniels, gerente sênior de participação de partes
interessadas da ICANN no Caribe, esteve em Miami nos dias 19
e 20 de abril para o CaribNOG 25. Ele participou de duas
conversas sobre resiliência e estabilidade da rede da Internet no
Caribe. Acesse o site do CaribNOG para ver as
apresentações.
Leia mais sobre este evento no artigo de Gerard Best "Clima
de mudança para a Internet caribenha".

Miami, Florida
Estados Unidos da America

O Comitê Consultivo At-Large (ALAC) da ICANN dá as boas-vindas a um novo
membro da LAC
Em abril de 2018, a Fundación Jaqi Aru foi credenciada oficialmente como Estrutura At-Large (ALS) no
ALAC da ICANN. Fundada em 2013, a Jaqi Aru fica em La Paz, Bolívia. Essa organização sem fins
lucrativos trabalha para promover o idioma aymara no espaço cibernético. Acesse o site da fundação
(em aymara e espanhol).

FRIDA - Convocação de propostas 2018: Envie os resumos das propostas até
15 de maio
O Fundo Regional para a Inovação Digital na América Latina e Caribe (FRIDA) anunciou a convocação de
propostas de apoio a redes e iniciativas comunitárias que promovam a igualdade de gênero na tecnologia
em 2018. Os prêmios deste ano são:
Três Prêmios FRIDA de US$ 5.000 mais uma bolsa para participar do Fórum Global da Internet
(IGF) 2018
Três Bolsas FRIDA de US$ 20.000
Uma Bolsa avançada FRIDA de US$ 20.000

O prazo para o envio dos resumos das propostas é terça-feira, 15 de maio. Os finalistas serão
comunicados no dia 13 de junho, e as propostas finais devem ser enviadas até 29 de junho.
Para saber mais, escreva para frida@lacnic.net.

Dentro da Estratégia da LAC para 2018-2020, três novos grupos de trabalho foram encarregados de:
Mapear a comunidade da LAC no ecossistema da ICANN.
Monitorar a participação da comunidade da LAC em processos de elaboração de políticas.
Orientar novos membros da comunidade.
Cada grupo de trabalho está desenvolvendo um documento de projeto, que será publicado na Wiki da
Comunidade.
Para saber como participar, entre em contato com Rodrigo Saucedo, gerente de projetos da ICANN
para América Latina e Caribe!

Diretor dos programas de IDN da organização
ICANN reconhecido pelo trabalho no Paquistão.
Em 23 de março de 2018, Sarmad Hussain, diretor do programa
de Nomes de Domínios Internacionalizados (IDN) da ICANN,
recebeu o prêmio Pride of Performance do Presidente do
Paquistão. O governo do Paquistão oferece esse prêmio
prestigioso aos cidadãos que demonstram excelência em seus
campos. O trabalho de Hussain, com foco em permitir que as
pessoas do mundo todo possam usar nomes de domínio em
idiomas e escritas locais, foi reconhecido por avançar o
processamento dos idiomas falados no Paquistão. Parabéns,
Sarmad!

Grupo Diretor de Aceitação Universal (UASG),
agora no Twitter
O UASG lançou um novo canal de redes sociais no Twitter. Através
do envolvimento direto com CIOs, desenvolvedores, associações da
Internet e parceiros, o UASG pretende aumentar a conscientização
sobre a aceitação universal (UA) e a internacionalização de
endereços de e-mail (EAI). A UA e a EAI são essenciais para
garantir que todos os aplicativos e sistemas da Internet possam
aceitar, validar, armazenar, processar e exibir todos os nomes de
domínio
Confira as notícias mais recentes - siga @UASGTech no Twitter!

Seminário na Web pré-ICANN 62
Em junho, a GNSO vai realizar um seminário na Web sobre os
processos de desenvolvimento de políticas (PDPs). O objetivo é

ajudar a preparar os participantes da ICANN62 para participar de
atividades de elaboração de políticas. Os líderes dos principais
PDPs da GNSO darão visões gerais dos temas, dos assuntos
que estão em discussão e do que esperar para a ICANN62.
Recomendamos que os participantes se preparem lendo os documentos de informação de políticas da
GNSO, que serão publicados antes do seminário na Web, e que façam perguntas. Esse seminário na
Web complementa o seminário sobre política pré-ICANN62, uma visão geral das atividades de todas as
organizações de apoio e dos comitês consultivos.
Fique de olho no anúncio!

GAC mantém participação ativa depois da
ICANN61
No dia 11 de abril de 2018, o Comitê Consultivo para Assuntos
Governamentais (GAC) participou de uma teleconferência com
membros da Diretoria da ICANN. Os temas foram as Normas Gerais de Proteção de Dados (GDPR) e as
proteções de acrônimos reservados para Organizações Internacionais Governamentais (OIGs). O diálogo
sobre os dois assuntos continua.
Em 18 de abril de 2018, o GAC selecionou um novo vice-presidente por aclamação. Thiago Jardim do
Brasil entra no lugar de Milagros Castañon do Peru. O GAC também está trabalhando em:
Desenvolver comentários para as próximas etapas da resolução do Registro de solicitações de
ação (ARR).
Considerar as primeiras etapas para a evolução dos Princípios Operacionais atuais do GAC.
Planejar a agenda do próximo Encontro Governamental de Alto Nível, que será realizado no
ICANN63.
Em 26 de abril de 2018, o Conselho da GNSO adotou a revisão do Comunicado do GAC d ICANN61 e
transmitiu ao GAC e à Diretoria da ICANN.

Nova equipe de liderança do Conselho da
ccNSO indicada
O Conselho da ccNSO (Organização de Apoio para Nomes de
Domínio com Código de País) indicou novamente Katrina Sataki
como presidente e Byron Holland como vice-presidente, além de
indicar Debbie Monahan também como vice-presidente. Confira
a lista de cargos do Conselho da ccNSO.
Depois da súbita morte de Ben Fuller, a ccNSO pretende indicar um novo contato com a GNSO em
breve. Para saber mais, consulte a convocação de voluntários.

Comentários públicos: Relatório inicial da equipe de revisão do regulamento do
CSC
A Equipe de revisão do regulamento do Comitê Permanente do Consumidor (CSC) está buscando
comentários e opiniões sobre as alterações propostas ao regulamento do CSC, como indica o relatório
inicial. As alterações propostas ao regulamento são:
Obrigar o CSC a concordar com os Identificadores Técnicos Públicos (PTI) em relação a pequenas
mudanças nos níveis de serviço sem precisar passar por um longo processo de comentários
públicos.
Refletir que o CSC e a PTI concordaram sobre os Procedimentos de Ações de Reparação
(RAP) - uma metodologia formal de escalonamento em caso de mau desempenho da entidade
PTI.
Incluir um acordo para lidar com as circunstâncias dinâmicas dos membros indicados.
O prazo para comentários é 1o de junho de 2018.

ALAC ratifica declaração sobre o plano preliminar NCAP
Em 22 de abril, o Comitê Consultivo At-Large (ALAC) ratificou uma declaração sobre o Plano preliminar
do Projeto Proposto para a Análise de Colisão de Nomes (NCAP).O ALAC apoia o trabalho do
Comitê Consultivo de Segurança e Estabilidade (SSAC) para resolver o problema das colisões de nomes,
além de incentivar o esclarecimento do processo de licitação contemplado no plano preliminar.
Ver as declarações mais recentes do ALAC.

Participe das análises
Responda a pesquisa sobre a análise 2 do SSAC
Você tem experiência com o Comitê Consultivo de Segurança e
Estabilidade (SSAC) ou sugestões de melhorias? Para fazer
seus comentários, responda a pesquisa sobre a análise 2 do
SSAC.
Participe dos comentários públicos sobre a versão preliminar do relatório final da análise 2 do
RSSAC
Faça comentários sobre a versão preliminar do relatório final da segunda análise do Comitê Consultivo
do Sistema de Servidores Raiz (Análise 2 do RSSAC).
Ajude a ICANN a buscar candidatos para conduzir a análise 2 da ccNSO
Compartilhe esta solicitação de propostas (RFP) para ajudar a ICANN a buscar candidatos para
conduzir uma avaliação independente da Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de
País (análise 2 da ccNSO).
Acesse a tabela de atualização de status da análise para conferir o status mais recente de todas as
análises específicas e organizacionais ativas.

Empreendedor da Internet e COO de Registros. Apaixonado por
domínios e startups. Tive experiências incríveis com as iniciativas da
ICANN no mundo todo, como no Centro de Empreendedorismo Virtual
do Sistema de Nomes de Domínio do Caribe (VDECC) em Trinidad e
Tobago, onde fui convidado a me apresentar. Estou muito feliz em
participar da ICANN62 para saber mais sobre a democratização da
Internet e poder agregar valor ao encontro.

Alfredo Santos Ab ascal (México)

21-23 maio
21 de maio

IGF do Caribe (CIGF)

Paramaribo, Suriname

Fórum de Desenvolvimento Regional da Lima, Peru
ITU (RDF)

22 de maio

32 encontro do PCC.I

Lima, Peru

22 de maio

Seminário sobre "Sistemas de controle
para dispositivos móveis com
identificadores alterados/duplicados"

Lima, Peru

23 de maio

Workshop sobre o empoderamento de
mulheres e meninas por meio de ICT

Lima, Peru

25 de maio

O Grupo de Trabalho da Conferência
Lima, Peru
Preparatória do COM/CITEL abordará a
Preparação Regional para Conferências
e Encontros Mundiais (Preparação do
CITEL para PP-18)

13-14 de junho

CarPIF 2018

Cidade de Belize, Belize

21-22 de junho

LAC-i-Roadshow México/América
Central

Cidade do Panamá, Panamá.

21-23 June

LACTLD Legal and Policies Workshop
and General Assembly

Panama City, Panama

