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I - Conselheiro participante
Rosauro Leandro Baretta

II – Nome da Atividade
ICANN 74

III – Frequência da atividade
( ) Eventual
( x ) Periódica
( X ) Trimestral ( ) Semestral ( ) Anual ( ) Bienal

IV – Tipo da atividade
(X) Feira/Congresso/Conferência
( ) Curso/Atividade de Formação.

V – Entidade organizadora da Atividade
ICANN

VI - Data e local da realização da atividade:
Data Inicio:
Data Final:
Cidade:
País:

13.06.22
16.06.22
The Haag
Holanda

https://74.schedule.icann.org/

VIII - Descrição da atividade:
Os eventos do Icann, são sempre relacionados aos domínios na Internet, e o ICANN 74,
era o fórum técnico, onde um dos principais temas discutidos foi o do Abuse de DNS.

Participações anteriores
Este foi a minha primeira participação nos eventos da Icann.

Agenda na atividades
os temos discutidos no ICANN 74, foram desde sobre os TLDS, nisso parte da
comitiva brasileira representante do Governo, em um discurso de
apresentação, ainda questionou o nome de domínio .amazon, e também a
parte de Abuso de DNS foi amplamente discutida.

IX – Repercussão da atividade face aos objetivos do CGI
A principal missão do CGI, através de seus conselheiros, é acompanhar e traduzir os fatos
que, de alguma forma, possam impactar o desenvolvimento da Internet no Brasil.
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E a parte de registro de domínios e gestão dos mesmos é tema de extrema relevância
para o CGI, pois somos os responsáveis pelo .br. Além de o registro.br através do Nic.br
tem uma gestão exemplar.
Também foi apresentado um programa de mitigação de ameaças a segurança de DNS,
afim de fortalezar a segurança do DNS
Outro item que carece bastante a nossa atenção é as discussões sobre as mudanças no
sistema de WHOIS, sobre quais dados devem ou não ser públicos para consulta, e nós
aqui no Brasil em especial também temos a questão de adequação a LGPD sobre este
tema.

X – A importância de minha participação nesta atividade
Como foi a minha primeira participação na Icann, para mim foi muito interessante, pois me
trouxe visões e aprendizados, que irão colaborar com minhas participações no CGI.
Como os temas são bastante técnicas, esta primeira participação serviu mais para eu
conhecer e começar a entender como estes eventos funcionam, e que assim nas próximas
participações eu possa colaborar mais.
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