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Primeira sessão 
Tópico A da agenda 
 

Happy Hour da Conferência 
 

Albânia; Argélia; Bangladesh; Cabo Verde; Cazaquistão; 
Estônia; Fiji; Gabão; Gâmbia; Jamaica; Liechtenstein; 
Macedônia; Malta; São Tomé e Príncipe; São Vicente e 
Granadinas; Sri Lanka; Suriname; Tailândia; Timor-
Leste; Turcomenistão; Tuvalu; Uzbequistão e Zâmbia: 
proposta de resolução. 

 
 

Happy Hour dos líderes mundiais 
 

Os líderes mundiais reunidos na Conferência das Nações 
Unidas sobre Organização Internacional, 
 

Reconhecendo os esforços empregados durante a jornada 
de trabalho dos diplomatas presentes na reunião, 

 
Observando a fadiga resultante de tais esforços, 

 
Reconhecendo a importância de estabelecer um momento 

dedicado ao lazer, 
 

Considerando a necessidade de praticar a tolerância e 
viver em paz, uns com os outros, como bons vizinhos, 
 
Do objeto 
 

1. Será realizado um happy hour dos diplomatas presentes 
nesta Conferência na praça de alimentação de algum shopping 
center da cidade de Belo Horizonte. 
 
Comidas 
 

Comentado [R1]: Tipo de documento: 
RES – Proposta de Resolução; 
EME – Proposta de Emenda; 
DOC – Documento de Trabalho. 

Comentado [R2]: Tópico da Agenda: 
* Tópico A; 
* Tópico B; 
* Tópico C. 

Comentado [R3]: Número do Documento. 
 
Obs.: Pedimos aos senhores que não numerem os 
documentos produzidos. A própria Mesa Diretora se 
responsabilizará por isso, para evitar equívocos 
devidos à multiplicidade de documentos recebidos 
simultaneamente. 

Comentado [R4]: Ano da reunião. 

Comentado [R5]: Signatários do documento. 

Comentado [R6]: Tipo do documento. 

Comentado [R7]: Assunto abordado pelo documento. 

Comentado [R8]: O preâmbulo, por definição, diz 
respeito às palavras que antecedem as coisas 
definitivas, isto é, as decisões tomadas de fato. 
 
As cláusulas preambulares são, portanto, um relatório 
ou uma exposição dos motivos que levaram o comitê 
a tomar as decisões que seguem. 

Comentado [R9]: Determinação específica da cláusula 
ou conjunto de cláusulas que segue. Pode dar lugar, 
também, ao título de determinado capítulo do 
documento. 



2. No encontro estabelecido no Artigo 1 poderão ser 
efetuados apenas pedidos de pizzas. 
 

3. O pedido de pizzas vegetarianas não será, em nenhuma 
circunstância, incentivado. 

 
a) Por “vegetariana” compreende-se as pizzas que não 

possuem em sua composição qualquer tipo de carne; 
 
b) Pizzas que não contenham nenhum tipo de vegetal são, 

também, consideradas vegetarianas, desde que não haja nenhum 
tipo de carne em sua composição; 

 
c) Para todos os efeitos, presunto, bacon e carne de frango 

serão considerados como “carne”. 
 
4. O pedido de pizzas que contenham bacon e calabresa 
será incentivado por todos presentes. 
 

Bebidas 
 

5. A ingestão de bebidas alcoólicas está proibida durante 
o encontro. 

 
6. Os pedidos de suco de abacaxi serão incentivados. 
 
a) Misturas de abacaxi com hortelã e/ou abacaxi com 

laranja também são aceitáveis; 
 
b) Não podem ser pedidas mistura de suco de abacaxi com 

alguma bebida destilada; 
 

7. O adicional “leite” poderá ser adicionado apenas nos 
sucos de morango. 
 
Lugar 
 

8. O shopping ao qual o Artigo 1 se refere será escolhido, 

por votação, na 1ª sessão da Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas. 
 
Data 
 

9. O happy hour dos líderes mundiais acontecerá uma vez 
por ano em data a ser definida na sessão da Assembleia Geral 
imediatamente anterior. 
 

—————————————— 

 
Conferência das Nações Unidas sobre Organização Internacional 

São Francisco, Estados Unidos, 
24 de junho de 1945. 

Comentado [R10]: As cláusulas operativas 
estabelecem o quê de fato vai ser feito; executado; o 
que foi decidido. 


