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Apêndice K – Avaliação especial dos 
presidentes conjuntos das atividades da 
equipe e relatores 
1 O desenvolvimento das recomendações da linha de trabalho 1 do CCWG de responsabilidade 

tem sido um esforço sem precedentes por parte toda a comunidade de participação múltipla. 
Embora estejamos orgulhosos das excelentes contribuições de alta qualidade e da energia 
dedicadas pelos voluntários, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para dar crédito 
especial a um grupo formado por pessoas altamente motivadas, dedicadas, pacientes e 
amigáveis sem as quais não teríamos atingido a finalização de nosso relatório: a equipe de 
apoio da ICANN e os relatores do CCWG. 

 

2 Agradecemos a nossa equipe central: 

 Brenda Brewer, 

 Alice Jansen, 

 Grace Abuhamad, 

 Hillary Jett, 

 Bernard Turcotte, 

 Adam Peake e 

 Karen Mulberry. 

 

3 Agradecemos aos relatores: 

 Becky Burr, 

 Cheryl Langdon Orr, 

 Steve DelBianco e 

 Jordan Carter. 

 

4 Da mesma forma, agradecemos o apoio impecável recebido para as reuniões, sempre 
atendendo graciosamente nossas solicitações de última hora. Agradecemos a Nancy Lupiano e 
à equipe de reuniões.  
 

5 Somos também gratos pelo apoio e consultoria que recebemos para preparar as comunicações 
e correspondências do departamento de comunicações da ICANN, bem como pelos excelentes 
gráficos preparados pela XPLANE.  
 

6 Desde a difícil tarefa de tomar notas em centenas de horas de reuniões até as versões 
preliminares para incorporação dos diversos comentários, a equipe fez todo o trabalho pesado 
em nossos quatro relatórios, bem como durante e após os três períodos de comentários 
públicos. Eles cumpriram padrões muito altos de transparência e sempre conseguiram 
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apresentar resultados de qualidade nos curtos prazos disponíveis. Eles incorporaram a cada 
minuto a noção de responsabilidade. Acima de nossa gratidão por seus esforços, realmente 
admiramos as habilidades, a dedicação e o compromisso de Bernard Turcotte, Alice Jansen, 
Grace Abuhamad, Brenda Brewer, Hillary Jett, Karen Mulberry e Adam Peake. Nossos 
agradecimentos também se estendem aos redatores e demais equipes de apoio que 
forneceram apoio adicional quando era preciso esticar o tempo. 
 

7 Por fim, vale ressaltar que, além das habilidades, além do compromisso profissional, a linha de 
trabalho 1 tem se manifestado como um maravilhoso esforço em equipe. Nossa equipe de 
apoio não apenas conquistou nosso mais profundo respeito e apreciação, mas também adquiriu 
nossa confiança e amizade, que consideramos ser o maior patrimônio de todos para o trabalho 
que nos resta pela frente. 

 

8 León Sanchez, Thomas Rickert e Mathieu Weill 

9 Presidentes conjuntos do CCWG de responsabilidade 

 


