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DESTAQUE
Participe do ICANN71
O Fórum Virtual de Políticas ICANN71 será
realizado de 14 a 17 de junho de 2021. O ICANN71
será o sexto Fórum de Políticas. As Organizações de
Apoio e Comitês Consultivos organizarão o
programa deste encontro de quatro dias. O
ICANN71 terá sessões plenárias selecionadas pela
comunidade. Um painel de seleção da comunidade
também anunciará o vencedor do Prêmio de
Excelência na Comunidade da ICANN.

Inscreva-se hoje mesmo.
ICANN70 EM FOCO
Relatório de resultados de políticas do ICANN70 já disponível!
O relatório de resultados de políticas do ICANN70 registra as decisões e os resultados das
Organizações de Apoio e Comitês Consultivos. Além disso, o relatório define outras atividades e traz
recursos para permitir a participação constante em questões importantes.
Clique aqui para acessar o relatório.

ICANN70: detalhes
Mais de 1.700 participantes de 157 países e territórios participaram do ICANN70. Nick Tomasso, vicepresidente de operações de encontros, apresenta uma prévia de alguns dados demográficos do
ICANN70, além de uma atualização sobre a implementação de vários aprimoramentos à experiência
dos encontros.
Leia mais aqui.

NOTÍCIAS DA ICANN
Atualização do Comitê de Nomeação 2021 (NomCom)
A rodada de candidaturas para as posições de
liderança abertas na ICANN em 2021 foi encerrada.
No momento, o NomCom está avaliando as
inscrições e anunciará as seleções em agosto de
2021. Em uma publicação recente, o presidente do
NomCom Ole Jacobson ofereceu detalhes sobre o

progresso do NomCom no processo de avaliação,
alguns dados demográficos sobre os candidatos e o
cronograma de nomeação dos selecionados.
Leia a publicação no blog aqui.

Contribuição da ICANN para o período de comentários da lei de
serviços digitais
Recentemente, a Comissão Europeia divulgou iniciativas importantes que poderiam impactar alguns
membros da comunidade da ICANN. A lei de serviços digitais (DSA) é uma regulamentação
proposta que se aplicaria a provedores de serviços digitais que oferecem serviços na Europa,
estabelecidos ou não no continente. A DSA introduziria obrigações em relação a conteúdo ilegal e
esclareceria regras para a isenção condicional de responsabilidade. Os provedores de serviços do
DNS (Sistema de Nomes de Domínio) estão dentro da cobertura. A ICANN fez comentários dentro do
processo de consulta pública da União Europeia.
Leia os comentários da ICANN aqui. Para ver mais análises sobre o impacto da legislação e da
regulamentação, não se esqueça de marcar como favorita a página de publicações de envolvimento
do governo.

Conselho da ccNSO elege nova equipe de liderança
Em 25 de março de 2021, o Conselho da ccNSO (Organização de Apoio para Nomes de Domínio com
Código de País) indicou Alejandra Reynoso (.gt) como presidente, Pablo Rodriguez (.pr) e Jordan
Carter (.nz) como vice-presidentes do Conselho da ccNSO, com mandatos de um ano até o final do
ICANN73.
O Conselho da ccNSO também nomeou formalmente Jiankang Yao (Ásia-Pacífico), Hadji Mmadi Ali
(África), Irina Danelia (Europa), Jenifer López (América Latina - Caribe), e Sean Copeland (América do
Norte) para mandatos de três anos, que começarão ao término do ICANN70.
Saiba mais sobre o processo de eleição do Conselho da ccNSO.

CONFIRA O NOVO CONTEÚDO DA ICANN
Aproveite o novo recurso de assinatura de conteúdo da ICANN
A assinatura de notícias da ICANN é um
novo recurso que permite receber conteúdos
publicados recentemente
em https://icann.org do seu interesse
diretamente na caixa de entrada de e-mail
todos os dias ou todas as semanas.
Leia esta publicação de Sally Newell Cohen,
vice-presidente sênior de Comunicação Global
e Serviços Linguísticos para saber mais sobre
como usar esse recurso tão prático!

Conheça o Comitê Técnico da Diretoria da ICANN (BTC)
A Diretoria da ICANN, como parte do compromisso de aumentar a transparência e o acesso a
seu trabalho, está lançando a série de webinars Conheça o Comitê da Diretoria. Cada webinar
destacará o importante trabalho de cada comitê da Diretoria e como esses comitês abordam as
questões levantadas pela comunidade. O primeiro webinar da série se concentrará no Comitê
Técnico da Diretoria (BTC) e está programado para 19 de abril de 2021 às 20:00 UTC.
Veja mais informações sobre como participar aqui.

