
HELSINQUE – Revisão para Contribuições ao Comunicado                                                         PT 

 

Observação: O conteúdo deste documento é produto resultante da transcrição de um arquivo de áudio para 
um arquivo de texto. Ainda levando em conta que a transcrição é fiel ao áudio na sua maior proporção, em 
alguns casos pode estar incompleta ou inexata por falta de fidelidade do áudio, bem como pode ter sido 
corrigida gramaticalmente para melhorar a qualidade e compreensão do texto. Esta transcrição é 
proporcionada como material adicional ao arquivo de áudio, mas não deve ser considerada como registro 
official. 

HELSINQUE – Revisão para Contribuições ao Comunicado 
Terça-feira, 28 de junho de 2016 – 10:45 às 11:00 EEST 
ICANN56 | Helsinque, Finlândia 
 

 

OLOF NORDLING: Estamos por começar a sessão, eu posso falar em finlandês 

também para ver até onde chegamos. 

 

THOMAS SCHNEIDER: Vai ter que fazer uma contagem regressiva senão ninguém vai 

entender. 

 Muito bem. 

 Tom vai fazer alguns anúncios que são importantes para que 

levem em conta antes de começar a sessão.  

Por favor, Tom. 

 

TOM DALE: Obrigado Thomas. Bem-vindos de novo. 

 Alguns comentários apenas e depois uma atualização do 

comunicado. Algumas questões de natureza administrativa. 
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 Lembrem, como pedimos ontem, se os senhores querem tirar 

fotografia para o novo site do GAC o fotógrafo está a disposição 

durante o dia de hoje abaixo. Aproveitem. Não é obrigatório, 

mas aqueles que quiserem podem aproveitar o serviço. Vão ter 

seus méritos físicos devidamente reconhecidos na web da 

ICANN.  

Também depositem seus cartões de identificação no lugar que 

estabelecemos, na entrada aqui da sala, para que participem da 

sala e para ter certeza de contar com registro exato daqueles 

que tiveram na reunião e também com respeito ao comunicado 

do ponto que apareceu na agenda devo manifestar que 

recebemos contribuições sobre diferentes temas e 

incorporaremos no rascunho revisado e disponibilizado depois e 

tem a ver com a proteção das OIG. Isso vai estar à disposição em 

breve. Também houve alguns comentários sobre outras áreas a 

respeito do assessoramento do GAC para a diretoria. Então, em 

breve estará a disposição a nova versão. Com isso acabo. 


