Já está disponível a programação do Fórum Virtual da
Comunidade ICANN70
A ICANN liberou a
programação do Fórum da
Comunidade ICANN70, de 22
a 25 de março de 2021.
Inicialmente planejado para
Cancun, no México, a reunião
será realizada virtualmente
devido à pandemia de
COVID-19.
É preciso fazer a inscrição para ver a programação. Veja mais detalhes e informações
sobre as ferramentas de participação remota, incluindo interpretação, aqui. Observação
importante: A reunião ICANN70 será realizada no horário do leste dos Estados Unidos
(UTC-5), fuso horário de Cancun.
Leia o comunicado aqui.

Membros regionais do GAC: obrigado por participar.
Daniel Fink, Diretor de Relacionamento Global com
as Partes Interessadas (GSE) no Brasil
O Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais
(GAC) é composto por representantes indicados de
governos nacionais e organizações
intergovernamentais. Juntos, os membros do GAC
fazem recomendações importantes à ICANN sobre
aspectos de políticas públicas com relação ao Sistema
de Nomes de Domínio, além de ser colaboradores
fundamentais para o modelo multissetorial.
As contribuições do GAC para políticas e a maioria das
funções da comunidade da ICANN representam um
esforço incrível para prever o melhor caminho para a Internet no futuro. Os temas debatidos
hoje levarão dois, três ou mais anos para ser implementados. Infelizmente, hoje em dia, todos

precisamos cuidar de tarefas urgentes e lidar com restrições para manter a saúde e a
segurança. Acredito que os representantes do GAC também tenham a tarefa especial de cuidar
de TODAS as pessoas de seus países.
Por isso, gostaria de reconhecer o trabalho das autoridades oficiais, que deram o melhor de si,
salvaram vidas e nos orientaram para a volta às atividades normais. Ainda assim, em 3 de
março de 2021, nos reunimos com os membros regionais do GAC para conversas preparatórias
e informativas sobre os temas a debater na reunião ICANN70. Os membros e a equipe de apoio
compareceram em peso. Agradecemos por cuidar de nós e da Internet.

Novo curso do ICANN Learn: Reuniões públicas da ICANN
para iniciantes
A ICANN70 será sua primeira reunião pública
da ICANN? Você já participou de uma reunião
da ICANN antes, mas não sabia a quais
sessões assistir ou de que grupos fazer parte?
Não sabe como participar de uma reunião
remota? Então, o ICANN Learn tem o que você
precisa! Faça sua inscrição aqui e faça o curso
“Reuniões públicas da ICANN para iniciantes”
hoje mesmo. O curso é gratuito e aberto para
todos. A ideia é apresentar a missão da ICANN
e o modelo multissetorial, explicar os principais
termos, ajudar você a encontrar grupos e sessões de interesse e dar dicas para que você possa
aproveitar ao máximo essa experiência.

A ICANN71 será uma reunião virtual
A Diretoria da ICANN anunciou que a ICANN71 será realizada de forma virtual devido à
continuidade dos impactos da pandemia de COVID-19. O Fórum de Políticas ICANN71 será
realizado em Haia, nos Países Baixos, de 14 a 17 de junho de 2021. As datas da reunião
permanecerão as mesmas.
Leia o comunicado aqui.

Prazo de inscrição para cargos de liderança da ICANN é
estendido para 29 de março
O Comitê de Nomeação da ICANN
(NomCom) 2021 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 29 de março de 2021 às 23h59 UTC (Tempo
Universal Coordenado). Veja mais informações sobre os cargos e o processo de candidatura
no site do NomCom.
Leia o comunicado aqui.

Novidade sobre a iniciativa de transparência das informações:
o projeto alcançará uma das metas em 16 de março
Em 16 de março de 2021, a equipe da Iniciativa
de transparência das informações (ITI)
substituirá alguns tipos de conteúdos no site
icann.org por uma nova experiência de
pesquisa, além de lançar um novo recurso de
assinatura de conteúdos.
Leia mais sobre essa novidade importante na
publicação mais recente de Göran Marby,
CEO e presidente da ICANN. Saiba como
assinar conteúdos nesta publicação de Sally Newell Cohen, vice-presidente sênior de
comunicação global da ICANN.

CANTO conclui sua 37 a Assembleia Geral Anual
A Associação Caribenha de Operadores Nacionais de Telecomunicação (CANTO) realizou sua
37 a Assembleia Geral Anual (AGM37) virtualmente nos dias 8 e 9 de fevereiro. Em meio à
reformulação das novas tecnologias na região do Caribe, todos os setores foram impulsionados
a mudar ou modificar suas estratégias de negócios e serviços para um novo ambiente,
permitindo o surgimento de comunidades, cidades e nações inteligentes, além de criar soluções
de ponta para resolver os desafios de comunicação atuais e do futuro. As principais partes
interessadas participaram de discussões dinâmicas sobre esses temas na AGM37 da CANTO.
A ICANN é participante ativa do Comitê de Trabalho de Tendências Tecnológicas da CANTO.
Veja a programação e saiba mais sobre esse evento aqui.

Conselho da GNSO aprova Relatório Final do PDP de Procedimentos
Subsequentes de Novos gTLDs
No dia 18 de fevereiro de 2021, o Conselho da
GNSO (Organização de Apoio para Nomes
Genéricos) votou pela aprovação do Relatório
Final do PDP (Processo de Elaboração de
Políticas) de Procedimentos Subsequentes de
Novos gTLDs.
Concluindo cinco anos de trabalho, este Grupo
de Trabalho apresentou centenas de
afirmações, recomendações e orientações de
implementação sobre 41 temas (chamados
coletivamente de “resultados”). Apenas dois resultados não tiveram consenso total ou parcial
dentro do Grupo de Trabalho.
O Conselho da GNSO aprovou de forma unânime todos os resultados, exceto esses dois. O
Conselho da GNSO também solicitou que a Diretoria da ICANN iniciasse uma Fase de Projeto
Operacional sobre o Relatório Final e que a organização da ICANN formasse uma equipe de
revisão da implementação para implementar os resultados.
Saiba mais.

Agilizando as propostas de políticas para o processo de retirada de
ccTLDs
O terceiro Grupo de Trabalho do Processo de Elaboração de Políticas da Organização de Apoio
para Nomes de Domínio com Código de País (ccNSO) enviou um Relatório Preliminar para o
gerente de assuntos para consideração da ccNSO. O gerente de assuntos está buscando
comentários públicos sobre o Relatório Provisório.
Este procedimento inclui as recomendações de políticas propostas para a retirada de domínios
de topo com código de país (ccTLDs) e a separação do ccPDP3 em duas partes: parte um, a
retirada de ccTLDs e, parte dois: propostas de recomendações de políticas para mecanismos de
revisão de decisões relacionadas à concessão, transferência, revogação e retirada de ccTLDs.
Caso a separação consiga apoio, o processo de decisões da ccNSO sobre a política de retirada
começará em abril de 2021, sem aguardar a conclusão da parte dois.
Para saber mais, acesse o processo de comentários públicos aqui.

Conselho da GNSO começa PDP para a Revisão da Política de
Transferências
No dia 18 de fevereiro de 2021, o Conselho da
GNSO (Organização de Apoio para Nomes
Genéricos) iniciou um Processo de Elaboração
de Políticas (PDP) de duas fases para revisar a
Política de Transferências.
Esse PDP foi encarregado de definir se é
necessário fazer mudanças na política para

aumentar a facilidade, a segurança e a eficácia
das transferências entre registros e entre
registrantes.
Depois de incorporar os comentários recebidos
por meio do processo de comentários
públicos, o Relatório Final de Assuntos
recomenda que o PDP aborde os seguintes
temas em sequência: Formulário de
Autorização e Códigos AuthInfo (Fase 1a);
mudança de registrante (Fase 1b); contato de ação de emergência em transferências e reversão
de transferências entre registradores; Política de Resolução de Disputas de Transferências,
transferências NACKing e transferências aprovadas pela ICANN (Fase 2).
O Conselho da GNSO solicitou que o Grupo de Trabalho seja reunido assim que possível depois
da adoção do regulamento proposto para o PDP, incorporando as melhorias para o PDP 3.0.
Saiba mais.

Prêmio de Excelência na Comunidade da ICANN 2021: as indicações terminam
em 29 de março!
O período de indicação para o Prêmio de
Excelência 2021 na Comunidade da ICANN
termina em duas semanas. A cada ano, o
Prêmio de Excelência na Comunidade da
ICANN reconhece os membros da comunidade
que contribuem substancialmente para a
elaboração de políticas dentro 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.

Stephen Lee
Trinidad e Tobago
Stephen Lee é cofundador e CEO da ArkiTechs Inc.,
provedora de serviços de tecnologia da informação com sede
na Flórida e em Trinidad e Tobago. Ele tem mais de 25 anos
de experiência em design, implementação e suporte de
infraestrutura de TI para empresas.
Stephen é um dos membros fundadores do Grupo de
Operadores de Rede da Internet do Caribe (CaribNOG), uma
comunidade de operadores de rede dedicada ao
compartilhamento de informações técnicas e experiências
relacionadas ao gerenciamento de infraestrutura de tecnologias da informação e comunicações
(ICT) na região do Caribe. Ele é coordenador de programas do CaribNOG desde a fundação do
grupo, em 2007. Algumas das funções do cargo são identificar as necessidades da comunidade,
colaborar com as partes interessadas para alinhar a organização a essas necessidades, e
interagir com a comunidade e as instituições parceiras.
Durante mais de uma década, Stephen trabalhou como consultor com a União de
Telecomunicações do Caribe (CTU) em projetos de desenvolvimento de infraestrutura e
treinamento na região do Caribe. Dessa forma, ele contribuiu para a elaboração de políticas de

ICT no Caribe, o design de infraestrutura de rede do governo, a proliferação de pontos de troca
de Internet e programas de treinamento sobre ICT.

