Agora, o Domínio de Topo com Código de País do Chile faz
parte do projeto de Denúncias de Atividades Abusivas de
Domínios
Eduardo Mercader, Diretor de Operações
e Sistemas, NIC Chile
Devido à grande relevância do uso da
Internet como ferramenta durante a
pandemia de Covid-19, o trabalho de
identificação e detenção de atividades
abusivas no DNS (Sistema de Nomes de
Domínio) passou a ser ainda mais
importante. O NIC Chile, administrador do
Domínio de Topo com Código de País (ccTLD) .cl, implementou modificações em seus
regulamentos que permitem desativar domínios que realizam atividades técnicas abusivas no
DNS. O NIC Chile buscará desativar os domínios registrados como autores de phishing,
distribuição de malware ou operação de botnets.
No entanto, para melhorar os mecanismos e as políticas que ajudam a reduzir os riscos de
segurança do DNS, é essencial contar com informações que nos ajudem a entender essas
atividades maliciosas de formas mais profundas, tanto local quanto globalmente. O sistema de
Denúncias de Atividades Abusivas de Domínios (DAAR) da ICANN é um grande passo nessa
direção, por isso, decidimos participar da iniciativa.
Já recebemos o primeiro relatório sobre a situação de .cl. Com essas informações, podemos
entender melhor a questão, além de avaliar a eficácia das medidas que implementaremos em
médio prazo.
Espero que, em breve, o NIC Chile possa compartilhar essa experiência e os resultados do
projeto com a comunidade da América Latina.

Inscreva-se para o Fórum Virtual da Comunidade ICANN70
A ICANN70 será realizada
virtualmente devido à pandemia de
Covid-19. Em uma consulta com
líderes da comunidade, as datas foram

modificadas para 22 a 25 de março de
2021. Quem quiser participar da
ICANN70 precisa se inscrever.
Para saber mais sobre o fuso horário
do encontro, opções de interpretação
de idioma e sessões disponíveis,
acesse https://70.schedule.icann.org.

Novidade sobre inovações nos encontros públicos da ICANN
Leia esta publicação sobre várias ações e
melhorias que serão implementadas para a
ICANN70 graças ao processo de interação com
a comunidade para inovar o suporte da
organização da ICANN para encontros
públicos.

Programa de reembolso de acesso à Internet na ICANN70
Na ICANN70, a ICANN continuará oferecendo auxílio financeiro para os membros da
comunidade com capacidade limitada de Internet. O objetivo é facilitar a participação nos
encontros públicos virtuais da ICANN durante a pandemia. O prazo para a inscrição é sextafeira, 5 de março de 2021.
Confira detalhes sobre o processo de inscrição aqui.

Inscreva-se agora para os cargos de liderança da ICANN
O Comitê de Nomeação da ICANN
(NomCom) está com vagas abertas para
posições de liderança na ICANN, incluindo:
Três membros da Diretoria da ICANN
Três representantes regionais do
ALAC (Comitê Consultivo At-Large) –
um da região da Ásia, Austrália e
Ilhas do Pacífico; um da região da
América Latina e Ilhas do Caribe; um
da região da África
Dois membros do Conselho da GNSO (Organização de Apoio para Nomes
Genéricos) – um representando a Casa das Partes Contratadas e um
representando a Casa das Partes Não Contratadas
Um membro do Conselho da ccNSO (Organização de Apoio para Nomes de
Domínio com Código de País)
O prazo para o envio de candidaturas é 18 de março de 2021 às 23:59 UTC (Hora
Universal Coordenada).
Veja mais informações sobre os cargos e o processo de candidatura no site do

NomCom.

Ouça a sessão aberta da Diretoria da ICANN
A Diretoria da ICANN realizou o primeiro
workshop de 2021. Durante a sessão aberta, a
Diretoria compartilhou detalhes sobre seu
progresso em relação às prioridades de 2021.
Se você perdeu a sessão aberta, ouça a
gravação aqui.
Leia o blog do presidente da Diretoria, Maarten
Botterman, sobre o workshop aqui.

Próximas mudanças nos relatórios de registros na plataforma
Open Data da ICANN
A partir de 15 de março de 2021, a plataforma
Open Data da ICANN hospedará de forma
permanente os relatórios de registros . Com a
mudança, os relatórios não estarão mais
disponíveis em https://icann.org/ a partir de
15 de março de 2021.
Leia mais aqui e saiba quais relatórios de
registros estarão disponíveis e como se
inscrever para a plataforma Open Data.

Assembleia de partes interessadas da Europa de perspectivas
da ICANN sobre iniciativas digitais da UE
Em 27 de janeiro, a ICANN Europa
organizou uma assembleia de
partes interessadas para os setores
interessados regionais europeus e
apresentou à organização da
ICANN reflexões sobre iniciativas
atuais da União Europeia, incluindo:
Lei de Serviços Digitais (DSA)
Lei do Mercado Digital (DMA)
Diretiva sobre redes e segurança da
informação (NIS2)
A gravação do webinar e as apresentações podem ser consultados aqui.

Auditoria de conformidade de registradores com as
obrigações relacionadas a ameaças de segurança do DNS

realizada pela organização da ICANN
A organização da ICANN lançou um programa
de auditoria com o objetivo de analisar como
os registradores estão cumprindo suas
obrigações contratuais relacionadas às
denúncias de domínios possivelmente
abusivos. Em 11 de janeiro de 2021, a equipe
de Conformidade Contratual da ICANN enviou
notificações de pré-auditoria aos registradores
selecionados. Os registradores selecionados
receberão uma Solicitação de
informações (RFI) em 25 de janeiro de 2021
contendo as perguntas da auditoria.
Veja mais informações neste comunicado.

Festival da Internet 2020: Comemorando 25 anos da Internet
no Brasil
Em 1995, a Internet começou a dar os primeiros passos fora de ambientes acadêmicos no
Brasil, permitindo conexões dial-up para o público em geral por meio de Provedores de Serviços
de Internet (ISPs). Foi o início da Internet comercial como conhecemos hoje e a inauguração do
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). O Festival da Internet Brasil 2020 foi criado para
comemorar o aniversário de 25 anos, além de refletir sobre a importância das redes globais. O
evento foi organizado pelo membro da ABRANET Dorian Lacerda (Isat) e contou com a
participação de líderes da Internet, influenciadores e especialistas de 7 a 14 de dezembro.
Agradecemos aos organizadores e patrocinadores pela oportunidade de falar sobre a ICANN e
os identificadores da Internet durante o evento.

Fórum de Governança da Internet em Trinidad e Tobago
O objetivo do Fórum de Governança da Internet em Trinidad e Tobago (TTIGF) é maximizar a
oportunidade de diálogos multissetoriais abertos e inclusivos, trocar ideias sobre questões
relacionadas à governança da Internet (IG) sob uma perspectiva geral, criar oportunidades de
compartilhar práticas recomendadas e experiências, identificar novos problemas e relatá-los aos
órgãos relevantes e ao público, e contribuir para o desenvolvimento de capacidade de
governança da Internet.
O quinto TTIGF anual foi realizado on-line de 28 a 29 de janeiro de 2021, com o tema
“Digitalização: a nova normalidade”. Ao longo de dois dias de IGF, foram realizadas discussões
específicas sobre quatro temas mais amplos relacionados à digitalização: a abordagem
multissetorial, segurança cibernética, tecnologia e educação, e empreendedorismo digital. A
organização da ICANN continua sendo parceira do evento. Veja mais informações em
http://igf.tt.

Indicações abertas para o Prêmio de Excelência na

Comunidade da ICANN - 2021
O período de indicação para o Prêmio de
Excelência na Comunidade da ICANN - 2021 já
está aberto. A cada ano, o Prêmio de
Excelência na Comunidade da ICANN
reconhece os participantes da comunidade que
contribuem substancialmente para a
elaboração de políticas dentro do ecossistema
da ICANN e que têm o compromisso de criar
soluções consensuais dentro do modelo
multissetorial da ICANN.
Saiba mais sobre o processo de indicação e envie suas indicações aqui.

O Conselho da GNSO confirma a intenção do EPDP de
modificar a política de transição do WHOIS Detalhado (WHOIS
Thick)
O Conselho da Organização de Apoio para
Nomes Genéricos (GNSO) confirmou que a
intenção da Recomendação 7 do Processo
Expedito de Elaboração de Políticas da
Especificação Temporária para os dados de
registro de gTLDs (PDP) é modificar a Política
de Transição do WHOIS Detalhado. A
confirmação foi a resposta de uma pergunta da
Equipe de Revisão de Implementação de
Políticas de Dados de Registro. O Conselho da
GNSO também recomendou que o seguinte
trecho do texto original da equipe de EPDP seja incluído no texto da Política de Dados de
Registro: “deve ser transferido do registrador para o registro contanto que exista embasamento
jurídico adequado e que um contrato de processamento de dados esteja em vigor.
Saiba mais.

ccPDP4 começa importante trabalho sobre o gerenciamento
de variantes de ccTLDs de IDN
Um novo subgrupo na Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de País
(ccNSO) sobre o cancelamento de seleção de cadeias de caracteres de ccTLDs de Nomes de
Domínio Internacionalizados (IDN) (ccPDP4) começou a trabalhar no gerenciamento de
variantes este mês. As propostas de políticas que a ccNSO fez em 2013 para os critérios e
processos de seleção de cadeias de caracteres de ccTLDs de IDN e a documentação
necessária não incluíam o gerenciamento de variantes. A Diretoria da ICANN solicitou o
gerenciamento de variantes de endereços à ccNSO em coordenação com a Organização de
Apoio para Nomes Genéricos. Os resultados do ccPDP4 substituirão a Tramitação Expedita de
Domínios de Topo com Código de País de Nomes de Domínio Internacionalizados.
O Grupo de Trabalho do ccPDP4 e o subgrupo trabalharão de forma paralela. Cada grupo se
reunirá em terças-feiras alternadas. No futuro, ccPDP4 poderá formar mais dois subgrupos
relacionados a similaridades que provocam confusões e ao cancelamento da seleção de ccTLDs
de IDN.
Saiba mais sobre o trabalho do ccPDP4 aqui.

O Conselho da GNSO adota Relatório Final, Fase 1, da revisão
de todos os mecanismos de proteção de direitos (RPM) em
todos os PDP de gTLDs - Fase 1
Em 21 de janeiro de 2021, o Conselho da
Organização de Apoio para Nomes Genéricos
(GNSO) aprovou o Relatório Final, Fase 1, do
Grupo de Trabalho de processos de
elaboração de políticas (PDP) sobre a revisão
de todos os mecanismos de proteção de
direitos (RPM) em todos os gTLDs. Antes da
votação, o Conselho da GNSO realizou um
webinar para conversar sobre os detalhes das
35 recomendações finais do PDP - Fase 1. O
Grupo de Trabalho de RPM chegou ao consenso total sobre 34 recomendações e ao consenso
sobre uma recomendação. O Conselho da GNSO espera aprovar um Relatório de
Recomendações em fevereiro de 2021 e transmiti-lo para consideração da Diretoria da ICANN.
Saiba mais.

Novos representantes da GNSO
Em 21 de janeiro de 2021, o Conselho da Organização de Apoio para Nomes Genéricos
(GNSO) fez várias nomeações. Heather Forrest foi nomeada para o Grupo de Representantes
da Comunidade que nomeará o Painel permanente do IRP (Processo de Revisão
Independente). Milton Mueller foi nomeado como Contato da GNSO (Não Registro) no Comitê
Permanente do Consumidor. Farrell Folly foi nomeado mentor da GNSO no Programa
Fellowship da ICANN para três encontros públicos consecutivos, começando pela ICANN 72.
Saiba mais.

ICANN faz parceria com APTLD para lançar programa regional
de promoção da Aceitação Universal
No mês passado, a ICANN lançou o primeiro
programa de treinamento regional sobre a
Aceitação Universal, um trabalho colaborativo
entre a ICANN e as organizações regionais de
domínios de topo (TLDs) para conscientizar
sobre a UA. Cada programa fornecerá uma
série de treinamentos sobre aspectos técnicos
da UA e servirá como fórum para conversar
sobre como abordar com eficácia questões da UA específicas de cada região. O primeiro
programa começou em parceria com a Associação de Domínios de Topo da Ásia-Pacífico
(APTLD) para a região APAC. Veja o cronograma de treinamentos aqui.
A ICANN está buscando expandir o programa e colaborar com mais organizações regionais de
domínios de topo. Tem interesse nessa oportunidade? Escreva para uaprogram@icann.org.

Planejamento para promover uma Internet global e

diversificada
2020 foi um ano diferente de todos os outros.
Ficamos mais distantes fisicamente do que
nunca, por isso, é importante continuar
garantindo que a Internet se torne mais
inclusiva, diversificada e multilíngue para os
usuários do mundo todo.
O Grupo de Gestão de Aceitação Universal
(UASG) tem o compromisso de fazer a
preparação para a UA avançar em 2021, que
já começou bastante movimentado e produtivo. Confira o conteúdo mais recente do UASG, que
inclui uma análise do trabalho planejado para 2021, novidades empolgantes sobre a
internacionalização de endereços de e-mail (EAI), nova liderança do grupo de trabalho, e um
vídeo especial sobre o que a UA significa para os membros. Siga @UASGtech no Twitter para
ficar por dentro o ano todo.
Retrospectiva e planejamento para promover uma Internet global e diversificada na
preparação para a Aceitação Universal (UA) (Blog)
UASG encontra resultados promissores para o suporte a endereços de e-mail
internacionalizados em sistemas globais (Blog)
UASG anuncia nova liderança do grupo de trabalho para 2021 (Comunicado)
O que a Aceitação Universal significa para você? (Vídeo)

Novas Regras de Geração de Etiquetas (LGRs) para o segundo
nível
Foram publicadas novas Regras de Geração
de Etiquetas (LGRs), totalizando 30 LGRs de
referência baseadas em idioma e 13 LGRs de
referência baseadas em escrita. Essas regras
ajudam a melhorar a transparência e a
uniformidade do processo de análise da tabela
de Nomes de Domínio Internacionalizados
(IDN), que facilitam as operações de registro
de novos domínios genéricos de topo (gTLDs).
Os idiomas e escritas restantes serão incluídos
nas próximas versões, conforme as contribuições pertinentes da comunidade sejam
disponibilizadas. Clique aqui para saber mais.

Revisões Específicas
O Relatório Final da segunda revisão de segurança, estabilidade e resiliência (SSR2) já está
disponível para comentários públicos.
O relatório final contém 63 recomendações totalmente consensuais nas seguintes áreas:
Implementação da SSR1 e resultados esperados.
Principais problemas de estabilidade na ICANN.
Contratos, conformidade e transparência em relação ao abuso do DNS (Sistema de
Nomes de Domínio).
Outras questões relacionadas à SSR e ao DNS global.

A equipe de revisão SSR2 realizará um webinar em 11 de fevereiro de 2021 às 15h UTC para
informar suas recomendações finais à comunidade. Veja detalhes sobre o webinar na página
wiki.
De acordo com o Estatuto da ICANN (Seção 4.6(a)(vii)(C)), a Diretoria deve considerar o
Relatório Final da Equipe de revisão SSR2 dentro de seis meses após o recebimento, até 25 de
julho de 2021.

Revisões Organizacionais
O Grupo de Trabalho de Implementação da Revisão do Comitê de Nomeação
(NomComRIWG) enviou o segundo relatório sobre o progresso da implementação ao
Comitê de Eficácia Organizacional (OEC) da Diretoria da ICANN.
Esse relatório traz uma atualização sobre a implementação das 27 recomendações e destaca
duas áreas principais de foco e atividade nos últimos seis meses: Alterações propostas ao
Estatuto da ICANN e proposta de regulamento para o Comitê Permanente do NomCom.
Saiba mais sobre o trabalho do NomComRIWG aqui.
O Grupo de Trabalho de Revisão da Implementação da Segunda Revisão Organizacional do
Comitê Consultivo do Sistema de Servidores Raiz (RSSAC2 RWP) enviou seu segundo
relatório de implementação sobre o progresso ao OEC. O RSSAC2 RWP informou que, das
seis recomendações, duas foram implementadas, duas estão em andamento e duas dependem
do progresso do Grupo de Trabalho de Governança do Sistema de Servidores Raiz.
Saiba mais sobre o trabalho do RSSAC2 RWP aqui.
A segunda Revisão Organizacional do Grupo de Trabalho de Revisão do Comitê Consultivo de
Segurança e Estabilidade (SSAC2 RWP) enviou seu segundo relatório de implementação
sobre o progresso ao OEC. O SSAC2 RWP informou que as 24 recomendações foram
concluídas ou integradas aos processos atuais do SSAC, conforme documentado nos
Procedimentos Operacionais do SSAC.
Saiba mais sobre o trabalho do SSAC2 RWP aqui.

Acesse a tabela de atualização de status das revisões para conferir o andamento
das revisões específicas e organizacionais, além de links para outros recursos
importantes relacionados.

Jean Nahum Constant
Haiti
Jean Nahum Constant é gerente técnico da

Fondation Réseau de Développement Durable
d'Haïti (FRDDH), com foco em ensinar e
oferecer mais oportunidades aos haitianos de
usar tecnologias da informação. Ele trabalha
como gerente administrativo e contato
administrativo para o domínio de topo com
código de país .ht (ccTLD).
Jean Nahum também é membro da diretoria da
Sociedade da Internet (ISOC) - divisão Haiti e
recentemente foi eleito como membro do
Comitê de Auditoria da Associação de ccTLDs
da América Latina e Caribe (LACTLD).
Jean Nahum foi Fellow da ICANN em 2018 e participou das reuniões ICANN63, ICANN65,
ICANN66 e ICANN69.
Depois de participar da primeira reunião da ICANN, ele organizou conferências e seminários
para contar sobre sua trajetória profissional, além de divulgar os ccTLDs e a Organização de
Apoio para Nomes de Domínio com Código de País (ccNSO).

