NTIA anuncia intenção de permitir a expiração do contrato de funções da IANA
em 1° de outubro
Em uma carta enviada à ICANN em 16 de agosto de 2016 sobre o contrato de funções da Autoridade
para Atribuição de Números na Internet (IANA) com a ICANN, a Administração Nacional de
Telecomunicações e Informações (NTIA) declarou:
"A NTIA analisou o relatório exaustivamente. Com base nessa análise, salvo qualquer impedimento
significativo, a NTIA pretende permitir que o contrato de funções da IANA expire em 1° de outubro."
A carta foi enviada depois que a NTIA analisou o relatório de status do planejamento da
implementação da proposta de transição da supervisão da IANA elaborado pela ICANN, que foi
apresentado em 12 de agosto. Nesse relatório, a ICANN informou à NTIA que já concluiu ou vai concluir
todas as tarefas necessárias até 30 de setembro de 2016 para possibilitar a finalização do Contrato de
Funções da IANA.
A ICANN está satisfeita com a declaração da NTIA e está concentrada nas poucas tarefas restantes que
precisam ser concluídas até o fim do mês.
Leia mais...

O NIC .DO, o domínio de topo com código de país (ccTLD) .do do
Centro de Informação de Redes da República Dominicana,
comemorou recentemente o 25º aniversário da delegação de .do.
O evento serviu como uma oportunidade para o aprendizado,
para compartilhar conhecimentos e deliberar sobre assuntos
relativos à Internet.
A Semana da Internet da República Dominicana foi um
evento importante para a comunidade local da Internet. Pela
primeira vez, ela reuniu na República Dominicana organizações
como a ICANN, a LACTLD (Latin American and Caribbean
ccTLD Association, Associação de Domínios de Topo da
América Latina e Caribe), o LACNIC (Latin American and
Caribbean Internet Addresses Registry, Registro de Endereços de Internet da América Latina e Caribe), e
a ISOC RD (Dominican Republic Chapter of the Internet Society, Sociedade da Internet da República
Dominicana). Também tivemos a satisfação de contar com a participação especial do CEO e presidente
da ICANN, Göran Marby.
O evento realizou sessões paralelas para mais de 300 pessoas, sendo que 85% delas eram da
comunidade local. Representantes de governos, da comunidade acadêmica, da comunidade técnica e da
sociedade civil participaram do evento.

A semana já acabou e estamos gratos pelo apoio recebido das organizações do ecossistema da Internet
que nos acompanharam Elas nos ajudaram a colocar a República Dominicana no mapa dos países que
estão contribuindo para o desenvolvimento da Internet.
Clara Collado, administradora do domínio NIC.DO

ICANN anuncia a constituição da PTI
Em 12 de agosto de 2016, a ICANN anunciou que os documentos de constituição da organização "IANA
pós-transição" foram enviados e recebidos pela secretaria de Estado da Califórnia com o nome de
Identificadores Técnicos Públicos (que agora serão chamados de PTI). Com isso, a PTI foi formada como
corporação sem fins lucrativos para benefício público e afiliada controlada da ICANN.
Os documentos de constituição da PTI foram redigidos de acordo com as recomendações da proposta do
Grupo de Coordenação da Transição da IANA (ICG), fornecida à Diretoria da ICANN e enviada à NTIA em
10 de março de 2016. A PTI foi formada para realizar as funções da IANA relacionadas a nomes, sob
contrato com a ICANN. No entanto, com a finalidade de manter a coerência das funções da IANA e da
logística operacional geral, a proposta do ICG também exige que o desempenho das funções da IANA
relacionadas a números e parâmetros de protocolo sejam subcontratadas à PTI.
Embora a PTI já exista como entidade jurídica, ela ainda não está realizando trabalhos. A PTI não realizará
serviços sob o contrato de funções da IANA com a NTIA. A PTI só começará a desempenhar as funções
da IANA depois da conclusão da transição.
Leia mais...

Comitê de Nomeação da ICANN 2016 anuncia seleções
O Comitê de Nomeação da ICANN 2016 tem o prazer de anunciar suas seleções para sete posições de
liderança na ICANN.
Diretoria da ICANN
Maarten Botterman, Europa
Cherine Chalaby, África
Khaled Koubaa, África
Comitê Consultivo At-Large (ALAC)
Andrey Kolesnikov, Europa
Javier Rua-Jovet, América do Norte
Conselho da Organização de Apoio para Nomes Genéricos (GNSO)
Erika Mann, Europa
Conselho da Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de País (ccNSO)
Jian Zhang, Ásia/Austrália/Ilhas do Pacífico
Leia mais...

Prazo para o SSR2-RT é estendido até 15 de
setembro

O prazo para se candidatar para participar da equipe da
segunda análise de segurança, estabilidade e resiliência do
DNS (SSR2-RT) está chegando: 15 de setembro. A ICANN está
procurando uma equipe de especialistas em segurança de
várias regiões geográficas. A equipe vai analisar problemas
operacionais de estabilidade e resiliência em relação à
coordenação do sistema de identificadores exclusivos da
Internet.
A Equipe de Revisão SSR2 reunirá candidatos com uma série
de competências:
Entender os identificadores exclusivos da Internet, tais como: Sistema de Nomes de Domínio,
numeração do Protocolo da Internet (IP), números do Sistema Autônomo (AS), parâmetros de
protocolo
Identificar e resolver violações nesses setores
Entender a operação do sistema de nome raiz do DNS
Entender sobre malware e vetores de invasões e como resolvê-los
Conduzir avaliações e gerenciamento de riscos
Entender os mecanismos corporativos de resposta a incidentes
Candidate-se agora!

Atualizações sobre o ICANN57 Hyderabad

Inscreva-se agora mesmo!
O encontro público ICANN57 será realizado de 3 a
9 de novembro em Hyderabad, na índia. Esse será
o terceiro encontro do ano, a Reunião Geral Anual
da ICANN. Para saber o que esperar desse formato
de encontro, leia esta publicação no blog.
Aproveite para se inscrever! Não se esqueça de
conferir sempre a página do ICANN57 para
acompanhar as novidades.

Importante! Requisitos de visto para o
ICANN57
Se você precisar fazer uma viagem internacional
para participar do ICANN57, deve solicitar um visto
para conferências,mesmo se já tiver um visto de
negócios válido. Recentemente, Nick Tomasso,
vice-presidente de encontros da ICANN, fez uma
publicação no blog sobre o processo de
solicitação do visto. Essa publicação está
disponível em árabe, chinês, inglês, francês,
português, russo e espanhol.
Marque como favoritos os documentos sobre
Viagens e visto para o ICANN57 e Guia de
solicitação do visto para a Índia. A ICANN
atualizará a página de viagens com novidades ou
esclarecimentos sobre os requisitos e o processo
de solicitação do visto.
Se tiver dúvidas, envie um e-mail para a central de
atendimento da ICANN para vistos:
icann57visasupport@icann.org.

ICANN contrata especialista em segurança
Mark Jardina, especialista em segurança global, integridade e proteção, entrou na ICANN como vicepresidente de operações de segurança. A ICANN está ampliando planos desenvolvidos em parceria com

a Control Risks e a International SOS.
Mark vai supervisionar as operações de segurança físicas. Algumas de suas responsabilidades são
recomendações para viagens (para encontros da ICANN, reuniões da Diretoria e outras viagens de
negócios), segurança local em encontros públicos e eventos da ICANN, e segurança nos escritórios da
ICANN no mundo todo.
Leia o comunicado completo.

ICANN anuncia os participantes do
NextGen@ICANN57
A ICANN selecionou 15 candidatos de diferentes universidades
da região da Ásia-Pacífico para participar do ICANN57
Hyderabad. São pessoas envolvidas em estudos que abrangem
política, negócios, áreas técnicas, segurança, direito e
comunicação. Além disso, cinco participantes de NextGens
anteriores serão embaixadores para os recém-chegados à
ICANN.
As candidaturas foram avaliadas por um comitê de seleção independente, que escolheu os candidatos
com base em seus estudos atuais e interesse em governança da Internet, futuro da Internet e outros
assuntos abordados nos encontros da ICANN. As pessoas selecionadas se comprometem a participar da
comunidade da ICANN no encontro e fazer uma pequena apresentação relacionando o trabalho da ICANN e
seus estudos.
Saiba mais sobre o programa NextGen@ICANN.

Perdeu a teleconferência trimestral de partes interessadas?
No dia 16 de agosto de 2016, a ICANN realizou a teleconferência do quarto trimestre do ano fiscal 2016.
Quem não conseguiu participar pode acessar o material e a gravação da apresentação:
Faça download do material da apresentação (em inglês).
Veja a apresentação no Adobe Connect (em inglês).
Ouça a gravação em árabe, russo, chinês, inglês, francês, português ou espanhol.

A ICANN fortalece sua presença no Caribe com
dois eventos importantes
Uma semana de atividades da Internet na República
Dominicana

Göran Marby fala à comunidade da
Internet da América Latina e Caribe.

Atraindo mais de 300 participantes, a Semana da Internet da
República Dominicana foi um sucesso gigantesco. A semana
ofereceu diferentes oficinas que trataram de tópicos desde a
segurança da Internet à governança da Internet. A semana de
eventos também celebrou o 25º aniversário do domínio .do,
organizado pela Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra,
por meio do NIC.DO.

Em 23 de agosto, a entrevista principal do noticiário matutino
mais assistido no país contou com a participação do nosso vice-presidente regional, Rodrigo de la Parra.
Por 15 minutos, Rodrigo falou sobre o Fórum do DNS da LAC (Fórum do Sistema de Nomes de Domínio da

América Latina e Caribe) e do programa de novos gTLDs (generic Top-Level Domains, Domínios
Genéricos de Topo). Assista à entrevista em espanhol (parte 1 | parte 2).
Nos dias 24 e 25 de agosto, a ICANN (a organização e a comunidade) realizaram o III FÓRUM DO DNS
DA LAC. A iniciativa reuniu representantes do setor, bem como profissionais de políticas da Internet e
técnicos interessados em questões relacionadas ao setor de nomes de domínio e às oportunidades
comerciais que ele pode oferecer. Muitos integrantes da mídia estavam presentes no evento.
O evento foi encerrado com um pronunciamento do presidente e CEO da ICANN, Göran Marby. Outro
destaque da semana foi a assinatura de um Memorando de Entendimento entre a ICANN e a
LACTLD.

CANTO realiza seu 32º encontro anual em Porto Rico.
A ICANN patrocinou e participou da recente 32ª Conferência Anual e Exposição de Comércio da CANTO
(Caribbean Association of National Telecommunications Organizations, Associação Caribenha de
Organizações Nacionais de Telecomunicações) em San Juan, Puerto Rico, de 31 de julho a 3 de agosto
de 2016
A CANTO é reconhecida como a principal associação comercial do setor de TIC (Tecnologia de Informação
e Comunicação). Fundada em 1985 como uma associação sem fins lucrativos de oito operadoras de
telefonia, a CANTO agora tem mais de 120 membros em mais de 31 países. A CANTO promove o setor
de TIC em toda a região do Caribe.
Julian Wilkins, presidente da CANTO, apresentou ao público o alto escalão de participantes do evento.
"Tenho a satisfação de anunciar que temos aqui conosco 12 ministros de TIC, mais de 40 reguladores de
16 países e 33 operadores de rede e mais de 100 diretores executivos. De fato, este é um momento
histórico com dois dos homens mais poderosos do setor de comunicações da região participando como
palestrantes deste evento: Denis O'Brien, presidente do Digicel Group, e John Reid, diretor executivo
interino da Cable & Wireless Communications".
Ao longo dos anos, ministros regionais têm se tornado cada vez mais conscientes dos assuntos técnicos.
O ministro Alvin Dabreo, de Grenada, declarou que todas as redes do Caribe deveriam ser compatíveis
com o IPv6 (Internet Protocol version 6, Protocolo deInternet versão 6). O ministro Vincent Byron, de São
Cristóvão e Névis, disse que cada território caribenho deveria ser um servidor raiz local.
Albert Daniels, gerente sênior do departamento de Participação de Partes Interessadas pelo Caribe na
ICANN, foi um participante ativo da reunião. Ele fez parte do painel, junto do ARIN (American Registry for
Internet Numbers, Registro Americano para Números na Internet), do LACNIC e da ISOC, que examinou a
coordenação da agenda de TIC no Caribe. Como membro desse painel, Daniels respondeu as perguntas
do público, incluindo uma do regulador de Puerto Rico, que questionou sobre o status da transição da
supervisão da IANA (Internet Assigned Numbers Authority, Autoridade para Atribuição de Números na
Internet).
Leia mais sobre a CANTO 32.

Mercado do DNS da LAC - Compartilhe suas opiniões sobre o relatório!
Em janeiro de 2016, a ICANN encomendou um estudo sobre o
mercado do DNS na região da América Latina e Caribe. O
estudo investiga a atual situação da Internet e do setor de nomes
de domínio, explora práticas recomendadas para promover o
setor de nomes de domínio e analisa o ecossistema. Ele também
recomenda novas oportunidades de negócios com base em
referências globais e propõe um caminho para estimular o setor
na região da LAC.
Temos a satisfação de comunicar uma parceria com o Oxford
Information Labs e a LACTLD para desenvolver este projeto, que
foi apresentado durante o III Fórum do DNS da LAC, em Santo

O mapa de aquecimento de nomes de
domínio representa o número de
registros de nomes de domínio na
América Latina e Caribe.

Domingo. Conforme anunciado no evento, será divulgado um
relatório detalhado para comentários públicos em setembro.

Vídeos de readout da ICANN - Veja o que a nossa
região tem a dizer!
Como parte do plano de mitigação para a América Latina e
Caribe, a equipe regional da ICANN preparou um vídeo que faz
uma recapitulação dos principais destaques do ICANN56 em
Helsinque, do ponto de vista do participantes e membros da
comunidade da América Latina e Caribe. O vídeo está
disponível em espanhol, inglês e português.

Lito Ibarra, da Diretoria da ICANN, é um
dos participantes do vídeo. Ele fala sobre
o que a Diretoria da ICANN conquistou
na ICANN56.

Conselho da GNSO adota resposta ao Comunicado do GAC
O Conselho da GNSO (Generic Names Supporting Organization, Organização de Apoio para Nomes
Genéricos) adotou formalmente sua resposta ao Comunicado de Helsinque do GAC (Governmental
Advisory Committee, Comitê Consultivo Governamental) e encaminhou suas conclusões para a
Diretoria da ICANN. O objetivo dessas revisões é fornecer feedback para a Diretoria da ICANN enquanto
ela considera as questões mencionadas no Comunicado do GAC que foram identificadas pela GNSO
como relevantes para os domínios genéricos de topo.
Leia a revisão da GNSO do Comunicado de Helsinque do GAC.

O GAC se prepara para o ICANN57
Os líderes do GAC têm trabalhado ativamente para criar uma agenda para o ICANN57.
O GAC planeja realizar sessões dedicadas para reunir-se com a Organização de Apoio para Nomes
Genéricos, o Comitê Consultivo At-Large, a Organização de Apoio a Nomes de Domínio com Código de
País e a Diretoria da ICANN. Ele também realizará discussões focadas em tópicos de prioridade, incluindo
os procedimentos subsequentes para os novos domínios genéricos de topo, a Via de Trabalho 2 do Grupo
de Trabalho Intercomunitário sobre a melhoria da prestação de contas da ICANN, entre diversos assuntos
internos.
Cada grupo de trabalho do GAC terá uma sessão de uma hora para promover seu trabalho e manter o
GAC informado. Além disso, a convite da Índia, o país anfitrião, o GAC fará atividades de divulgação locais
e de capacitação nos primeiros e últimos dias do ICANN57.

Membros da ccNSO elegerão conselheiros e nomearão um candidato para a
vaga 11 da Diretoria da ICANN
De setembro a dezembro de 2016, os membros da ccNSO (Country Code Names Supporting
Organization, Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de País) elegerão um
conselheiro de cada região respectiva da ICANN. Caso dois ou mais candidatos da mesma região sejam
indicados e aceitarem a indicação, uma eleição será realizada entre os membros dessa região. Além
disso, haverá uma eleição especial na região da África para preencher uma vaga no Conselho da ccNSO.

Os membros da ccNSO também nomearão (e caso dois ou mais candidatos sejam indicados, elegerão)
um candidato para a vaga 11 da Diretoria da ICANN. A vigência terá início na Assembleia Geral Anual em
2017. Apenas os membros da ccNSO, por meio dos seus contatos principais, poderão votar.

Conselho consultivo de implementação do marco de interpretação
A IANA (Internet Assigned Numbers Authority, Autoridade para Atribuição de Números na Internet) recebeu
uma solicitação de não contatar os contatos administrativos e técnicos listados no banco de dados da IANA
com problemas de delegação ou revogação ou retirada de um ccTLD (country code Top-Level Domain,
Domínio de Topo com Código de País). Em vez disso, as alterações mais sérias ao banco de dados da
IANA exigiriam um procedimento e um pessoa de contato separados.
Os membros da equipe da ICANN que trabalham na implementação da FOI (Framework of Interpretation,
Marco de Interpretação) questionaram sobre como essa solicitação deveria ser implementada. Com base
nas conversas e nas opiniões recebidas, a equipe de consultores sobre a implementação do FOI, formada
por Becky Burr e Keith Davidson, recentemente aconselhou a equipe da IANA da seguinte maneira:
Não foi observada nenhuma consistência no feedback recebido do pequeno grupo de Conselheiros
da ccNSO. Abrir a consulta novamente em busca de mais opiniões não resultará em nada.
A IANA deverá acrescentar um campo para registrar a instrução do ccTLD no que diz respeito ao
contato de aprovação no caso de haver alterações mais sérias no banco de dados da IANA. Cada
administrador de ccTLDs deverá ser solicitado a fornecer instruções individuais.

Cinquenta novos gTLDs delegados em agosto 2016
Veja a lista completa aqui: https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
LATINA

WALMART

ECO

MCDONALDS

FERRARI

FIAT

AMEX

LOFT

CALVINKLEIN

NBA

Nigel Cassimire é consultor independente de telecomunicações
e TIC Ele tem mais de 30 anos de experiência no setor de
telecomunicações, com um amplo conhecimento em tecnologias
e serviços de telecomunicações.Desde julho de 2005, Cassimire
tem atuado como especialista em telecomunicações na CTU
(Caribbean Telecommunications Union, União de
Telecomunicação do Caribe), uma organização
intergovernamental com seu secretariado em Porto de Espanha,
em Trinidad. As principais áreas a que ele se dedica são
desenvolvimento de políticas para telecomunicações e
planejamento de TIC.
A CTU é membro observador do GAC (Governmental
Advisory Committee, Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais) na ICANN Cassimire
participa da ICANN desde 2006 e já compareceu a sete Encontros Públicos da ICANN!

"A ICANN publica planos para a futura implementação da chave de assinatura de chave | matéria do
boletim informativo do LACNIC, disponível em inglês, espanhol e português.

ESPANHOL:
"Internet se alista para atender solicitudes casi infinitas de direcciones y dominios"
"EUA cederá control del sistema DNS a ICANN en octubre"
"Supervisión técnica será global desde el 1 octubre - Tecnología"
"Entrevista a Rodrigo de la Parra sobre III Foro LAC DNS y nuevos gTLDs" |El Despertador, Canal 9 Santo
Domingo | Parte 1 | Parte 2

PORTUGUÊS:
"Governo dos EUA deixará de controlar a distribuição de domínios de internet"
"EUA avisam que contrato com IANA termina em 1º de outubro"

14 a 15 de setembro de
2016

Fórum de Políticas do DNS

Washington D.C., EUA

26 a 30 de setembro de
2016

LACNIC 26-LACNOG 2016

San José, Costa Rica

27 a 28 de setembro de
2016

Salon de l'économie numérique CONATEL

Porto Príncipe, no Haiti.

