Uma honra concedida por mais 3 anos
Uma parte importante da abertura e da diversidade inerentes ao
modelo de participação múltipla é a composição heterogênea,
mas complementar, dos grupos de trabalho da ICANN,
incluindo seu Conselho de Administração. O processo de
seleção e nomeação dos 20 membros dessa estrutura também
é variado, com diferentes ritmos, procedimentos, requisitos e
atores, mas com objetivos comuns alinhados com a missão da
organização.
Como todos os grupos de trabalho no ambiente da ICANN, a
diversidade é procurada em seu sentido mais amplo, pois esse
recurso enriquece a discussão e é consistente com a
composição da humanidade e dos usuários atuais e futuros da
Internet.

Lito Ib arra, memb ro da Diretoria da
ICANN (El Salvador).

Os desafios que estão chegando são igualmente amplos e variados, e para considerá-los
adequadamente, estamos trabalhando em um plano estratégico de 5 anos para a organização. Como
Conselho de Administração, também definimos objetivos para cada ano, dentro dos 5 blocos que
definimos. Nossa região também tem seu plano estratégico.
Pessoalmente, agradeço e considero uma honra e um compromisso de trabalhar por mais três anos no
Conselho de Diretores, juntamente com os demais colegas da comunidade da ICANN, para atingir os
objetivos anuais e estratégicos, que buscam cumprir a missão e a visão da ICANN.

Substituição fluída da KSK e com mínimo
impacto para os usuários
Como muitos de vocês sabem, a substituição da Chave de
Assinatura de Chave (KSK - Key Signing Key) do DNSSEC
ocorreu em 11 de outubro de 2018. Graças à enorme preparação
feita pela organização ICANN e por muitas das comunidade da
ICANN, a substituição da KSK ocorreu sem problemas. A ICANN
agradece a todos aqueles que contribuíram para o sucesso deste
evento.
Conforme previsto, houve alguns resolvedores que não estavam
prontos para essa substituição. Mas a ICANN sabe que eles
conseguiram resolver de imediato seus problemas com o DNSSEC e logo recuperar seu serviço de DNS.
O próximo passo no processo de substituição é a revogação da antiga KSK, prevista para 11 de janeiro
de 2019. Pensamos que este passo não afetará os resolvedores porque a antiga KSK já não está sendo
mais utilizada para assinar a zona raiz. Posteriormente, nos últimos passos do processo, as chaves

revogadas serão eliminadas dos arquivos das âncoras de confiança e dos módulos de segurança de
hardware (HSMs) em instalações seguras da ICANN no final de 2019.

Prepare-se para a ICANN63!
Barcelona, Espanha, 20-25 de outubro de 2018
Faltam só cinco dias para a ICANN63 O site do encontro já está disponível, trazendo a programação
final, o aplicativo de encontros da ICANN para dispositivos móveis e relatórios prévios.

Site da ICANN63

Relatório de políticas pré-ICANN63

Aplicativo de reuniões da ICANN para
dispositivos móveis

Informações para a GNSO pré-ICANN63

Atualização de proteção de dados/privacidade
Confira todos os comunicados e blogs relacionados à GDPR
e à atualização de proteção de dados e privacidade Estes
documentos explicam atividades recentes que afetam o acesso
aos dados de registro, o sistema de WHOIS, um possível
modelo de acesso unificado e muito mais. Participe e faça

comentários sobre a próxima versão da marco preliminar de
um possível modelo de acesso unificado para o acesso
contínuo a dados completos de WHOIS, recentemente
publicada. Para saber mais, assista ao nosso seminário na
Web mais recente aqui ou envie comentários para
gdpr@icann.org.

Novidades sobre o planejamento estratégico da
ICANN
O planejamento estratégico é parte fundamental da governança
da ICANN. Previsto no estatuto da organização, o planejamento
estratégico expõe a visão da ICANN, reafirma a missão da
organização e define objetivos estratégicos e metas para os
próximos cinco anos.
A comunidade, a Diretoria e a organização da ICANN
concluíram o processo de identificação de tendências de visão
estratégica em junho de 2018. Em seguida, a Diretoria e a
organização da ICANN conduziram uma análise das principais
tendências e seus impactos sobre a ICANN.
Essas conclusões embasarão o planejamento estratégico para o período fiscal de 2021 a 2025.
Principais recursos e próximas oportunidades de participar
Saiba mais sobre o processo de planejamento estratégico nesta publicação no blog.
Em 9 de outubro de 2018, foi realizado um seminário na Web para compartilhar uma visão geral do
processo de planejamento estratégico e conclusões das sessões sobre tendências e das análises
subsequentes. Você pode solicitar a gravação desse seminário na Web pelo e-mail: mssisecretariat@icann.org.
Participe da sessão de planejamento estratégico na ICANN63 e contribua para o
desenvolvimento do próximo plano estratégico da ICANN. Também será possível participar
remotamente. Depois da ICANN63, será publicada uma versão preliminar do planejamento
estratégico para comentários públicos.

Já leu os últimos relatórios do SSAC?
O que os emojis, a estabilidade do sistema de nomes de
domínio (DNS) e as chaves de criptografia têm em comum?
Todos foram analisados em um relatório recente publicado pelo
Comitê Consultivo de Segurança e Estabilidade (SSAC). Os
relatórios estão disponíveis para download em
https://www.icann.org/groups/ssac/documents.
Quer saber mais sobre a função do SSAC ou como participar?
Então, acesse https://www.icann.org/groups/ssac.

ITI na ICANN63
A Iniciativa de transparência das informações (ITI) realizará uma
sessão no ICANN63 em Barcelona. David Conrad, CTO da
ICANN, e a equipe da ITI vão fazer uma apresentação e tirar

dúvidas da comunidade. Para saber mais, acesse
feedback.icann.org.
Quarta-feira, 24 de outubro de 2018, de 8h30 a 9h30 na sala 116

ICANN contata operadores do Sistema Autônomo antes da substituição da KSK
Em 14 de setembro, a equipe regional da LAC participou do IX Fórum Regional em Natal e Aracaju,
Brasil, como parte da nossa campanha para aumentar a conscientização e o preparo dos operadores
habilitados das Extensões de Segurança do Sistema de Nomes de Domínio (DNSSEC). O Fórum é uma
plataforma de diálogo organizada pelo NIC.BR para se comunicar com os operadores do Sistema
Autônomo conectados à infraestrutura NIC.BR's IXP no Brasil. Nossa equipe comunicou novidades e fez
recomendações sobre a substituição da chave de assinatura de chaves (KSK) da zona raiz e recebeu
ótimos comentários dos operadores que utilizam as DNSSEC em seus servidores e que precisavam de
mais instruções para garantir que suas redes estejam preparadas para a mudança. Como sempre,
agradecemos muito o convite da equipe do NIC.BR, que nos deu a oportunidade de interagir com esse
público.

Sessões e atividades da ICANN em Rosário,
Argentina
Os membros da nossa equipe regional participaram do encontro
LACNIC30 - LACNOG2018 e do workshop técnico do LACTLD,
realizados em Rosário, Argentina, de 24 a 28 de setembro de
2018. Além do nosso tradicional estande, onde compartilhamos
materiais e fizemos contatos com centenas de participantes de
toda a região, a ICANN planejou várias atividades durante essa
semana movimentada para a comunidade da Internet da LAC.
Começamos na segunda-feira com um tutorial sobre as
Extensões de Segurança do Sistema de Nomes de
Domínio (DNSSEC). Com uma abordagem prática, Mauricio
Mauricio Vergara Ereche, engenheiroVergara, da ICANN, e outros especialistas regionais explicaram chefe de DNS da ICANN, durante o BoF
os aspectos básicos das DNSSEC aos operadores, como
sob re servidores raiz administrados pela
ICANN (IMRS - ICANN Managed Root
assinar uma zona e como configurar um resolvedor de
validação. Na terça-feira, a ICANN e o LACNIC organizaram um Servers), LACNIC 30, 25 de setemb ro de
2018.
BoF (birds of a feather, encontro de pessoas com interesses
comuns) sobre os servidores raiz gerenciados pela ICANN
(IMRS - ICANN Managed Root Servers) e a implementação de exemplares do Anycast na região LAC. Na
quarta-feira, Eduardo Alvez, da ICANN, fez uma apresentação sobre práticas recomendadas para o
gerenciamento técnico de domínios de topo (TLDs) na oficina técnica de LACTLD. Na sexta-feira,
Mauricio apresentou o DNS-STATS, kit de ferramentas de código aberto para registrar, analisar e
visualizar o tráfego de DNS no LACNOG 2018. Para ver todas as apresentações, basta clicar na agenda,
aqui.

ICANN participa da RioInfo 2018
Em 24 e 25 de setembro, Daniel Fink, da ICANN, foi ao Rio de
Janeiro, no Brasil, para participar da RioInfo 2018. A RioInfo é a
principal conferência de TI da cidade do Rio de Janeiro. Daniel e
a equipe da ICANN tiveram o prazer de participar do evento com
partes interessadas do setor de negócios. O foco deste ano foi
a transformação digital. Nesse contexto, a ICANN apresentou

as últimas notícias sobre a Aceitação Universal e como ela
pode promover a inovação e a competitividade no setor de
software do Rio de Janeiro. Parabéns à RioSoft por mais um
evento de sucesso! Agradecemos especialmente à ECOA
PUCRIO por preparar nossa sessão e pela excelente
organização dos equipamentos de multimídia.

Daniel Fink, gerente sênior de
participação de partes interessadas do
Brasil, da ICANN, foi um dos
palestrantes do evento RioInfo 2018.

Estudantes de pós-graduação em leis digitais no Brasil aprendem sobre os
mecanismos de proteção de marcas registradas da ICANN
Daniel Fink, nosso gerente sênior de participação de partes interessadas no Brasil, teve a honra de ser
convidado pelos professores Rony Vainzof, Juliana Abrusio e Renato Opice Blum da Escola Paulista de
Direito (EPD) para dar uma aula sobre a função da ICANN no ecossistema da Internet e os mecanismos
de proteção de marcas registradas em nomes de domínio. Daniel teve ótimas conversas com os alunos e
explorou com eles os processos mais relevantes relacionados aos nomes de domínio genéricos. A
apresentação dele foi seguida pela da professora Kelli Angelini, do NIC.BR, que falou sobre processos de
resolução de disputas e políticas para domínios .br. Agradecemos a EPD pela oportunidade de conhecer
estudantes tão inteligentes! O evento foi realizado em São Paulo, Brasil, em 29 de setembro.

Martín Silva, conselheiro da GNSO, compartilha com a comunidade da LAC sua
experiência em processos de elaboração de políticas (PDPs)
Em 17 de setembro de 2018, a comunidade da LAC participou do seminário na Web sobre o "Análise de
todos os mecanismos de proteção de direitos (RPMs) em todos os PDPs de gTLDs". Martín Silva,
conselheiro da Organização de apoio a nomes genéricos (GNSO), fez uma apresentação sobre noções
básicas de processos de elaboração de políticas (PDP) na ICANN, a importância desses processos para
o modelo multissetorial, o status dos PDPs atuais e as próximas etapas.
Trinta membros da comunidade participaram do seminário na Web e conversaram com Martín sobre os
PDPs.
No ano passado, convidamos os membros da equipe de políticas da ICANN para fazer apresentações
sobre os PDPs. Neste ano, decidimos mudar essa abordagem e convidamos membros da comunidade
da LAC que participam dos diferentes PDPs para fazer apresentações para os colegas sobre esses
processos e as oportunidades de elaborar políticas na ICANN. Queremos demonstrar a participação
deles e esperamos que eles incentivem outros membros da comunidade a participar dos PDPs. Perdeu o
seminário do Martín? Acesse a gravação da sessão aquī.

O projeto concurso e premiações está de volta
Humberto Carrasco e Maritza Aguero, membros da liderança da Organização Regional At-Large da
América Latina e Caribe (LACRALO), anunciaram em setembro que o projeto "concurso e premiações"
está de volta este ano. Essa iniciativa busca aumentar a participação da comunidade da América Latina
e Caribe nos seminários na web sobre PDPs, oferecendo um prêmio (uma viagem para a sede regional
de Montevidéu) à pessoa que participar de todos os seminários na Web sobre PDP do ano. Aguarde
notícias sobre essa iniciativa.

Atualização do EPDP
A partir de setembro, a equipe do Processo Expresso de Elaboração de Políticas (EPDP) sobre a
especificação temporária para dados de registro de gTLDs publicará um boletim informativo
mensal sobre o orçamento, detalhando o orçamento disponível e os gastos com relação ao
EPDP. O boletim informativo será publicado logo depois do fechamento do mês anterior.
Em 15 de setembro, a equipe do EPDP apresentou o relatório de triagem, o primeiro
documento produzido, ao Conselho da GNSO (Organização de apoio a nomes genéricos). Esse
relatório informa o nível de consenso na equipe do EPDP sobre cláusulas específicas na
especificação temporária atual para dados de registro de gTLDs.
A equipe do EPDP se reuniu em Los Angeles de 24 a 27 de setembro de 2018. A CBI, empresa
especializada no uso de técnicas de mediação em ambientes multissetoriais, prestou serviços de
condução para apoiar a reunião da equipe do EPDP. O foco principal da reunião foi chegar a um
acordo sobre as finalidades do processamento de dados e identificar os elementos de dados
coletados, registrados e divulgados para terceiros. Saiba mais.
O contato do Conselho da GNSO na equipe do EPDP publica notícias semanais detalhadas sobre
o progresso do trabalho. Qualquer pessoa pode seguir essas notícias e acessar todas as edições
aqui.

Novidades sobre o Conselho da GNSO
Recentemente, o Conselho da GNSO (Organização de apoio a
nomes genéricos):
Adotou o relatório final e as recomendações da Via
de Trabalho 2 do Grupo de trabalho entre comunidades para o aprimoramento da prestação de
contas da ICANN (CCWG - Responsabilidade).
Aprovou a lista completa de membros e contatos do Comitê Permanente do Consumidor (CSC) e
o método sugerido de avaliação de eficácia no desempenho das responsabilidades definidas em
seu regulamento.

GAC conclui a preparação para o quarto HLGM
Durante a ICANN63, o Comitê Consultivo para Assuntos
Governamentais (GAC) dedicará o dia 22 de outubro, segundafeira, ao encontro governamental de alto nível (HLGM) realizado
pelo governo espanhol.
O HLGM é realizado aproximadamente uma vez a cada dois anos, organizado por um membro do GAC
em colaboração com a organização ICANN. Essa reunião é uma oportunidade de:
Reafirmar a função crítica que os governos desempenham em oferecer conselhos à Diretoria da
ICANN sobre questões de políticas públicas no que diz respeito ao funcionamento seguro e
estável do DNS.
Permitir que todas as partes entendam melhor a função dos governos nos processos da ICANN,
inclusive o GAC.
Contatar administrações e governos que ainda não contam com representação no GAC e em
outros fóruns da ICANN.
A programação do HLGM deste ano pode ser encontrada aqui.

Início da primeira análise de eficácia do CSC
O primeiro encontro do Comitê Permanente do Consumidor (CSC) foi realizado em 2016. De acordo com
o regulamento do comitê e o Estatuto da ICANN, a eficácia do CSC será analisada inicialmente dois
anos depois da primeira reunião e, depois, a cada três anos. A primeira análise começará na ICANN63.
Recentemente, os Conselhos da GNSO (Organização de apoio a nomes genéricos) e da ccNSO
(Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de País) adotaram um método para realizar

uma análise leve e rápida da eficácia do CSC. Essa análise se baseia nos resultados e nas conclusões
da revisão do regulamento do CSC. Os resultados, adotados pelos Conselhos da GNSO e da ccNSO,
serão utilizados na revisão de funções da IANA (IFR).
O Conselho da GNSO indicou Donna Austin e Philippe Fouquart como representantes. Eles trabalharão
com os dois representantes indicados pelo Conselho da ccNSO.

Equipe da GDD em Barcelona!
Se você planeja participar da ICANN63 em Barcelona, passe no
estande de informações da Divisão de Domínios Globais. A equipe de
Apoio Global (Global Support) estará lá para tirar dúvidas gerais e
conversar sobre sugestões e comentários. Esperamos você!

UASG busca empresas preparadas para a UA ou
que aceitem EAI
O Grupo de Gestão de Aceitação Universal (UASG) está
procurando mais empresas preparadas para a Aceitação
Universal (UA) ou que aceitem a internacionalização de
endereços de e-mail (EAI) para aparecer em um comunicado
programado para o início de 2019. Para saber mais, escreva
para Don.Hollander@icann.org ou ua-commswg@icann.org .

Relatório publicado sobre os problemas e
desafios que afetam os registrantes de nomes
de domínio
A organização ICANN publicou um relatório que compila e
analisa dados de várias fontes dentro da organização para
tentar identificar pontos problemáticos. A ideia do relatório é
divulgar alguns dos desafios mais comuns que os registrantes
enfrentam na gestão dos nomes de domínio. Leia esse relatório
aqui.

Vitor Daniel Genovez Horita é engenheiro de computação e
telecomunicação no Brasil.
Ele conheceu a ICANN quando participava do CEILAC - Centro
de empreendimento e Internet - uma iniciativa aberta da
secretaria nacional do Paraguai para as tecnologias da
informação e comunicações (SENATICs), da associação de

domínios de topo com códigos de países da América Latina e
Caribe (LACTLD) e daICANN.
O objetivo de Vitor é aprender sobre os processos da ICANN,
aumentar a presença brasileira no ecossistema da Internet,
contribuir para a abertura de vagas no Grupo constituinte de
provedores de serviços de Internet e provedores de conectividade
(ISPCP) e trazer novas estratégias para os provedores de
serviços de Internet brasileiros. Ele está entusiasmado em
interagir com outras partes interessadas, participar do
desenvolvimento de políticas e aprender com a experiência de
outros provedores de internet globais na ICANN.
Vitor Daniel Genovez Horita (Brasil)
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