
 

 

 

 

Local da Reunião: 

AAGARJ | CSA Nova | Região Rio de Janeiro  Data: 18 a 20/03/2011  
Rua Frei Caneca, Nº 165 | 2º Andar | Centro   Dia 19 - Início: 09h12 / Término: 18h27 
Rio de Janeiro | RJ      Dia 20 - Início: 09h24 / Término: 12h12 
 
 
 
Lista de Presenças: *Sábado 
 

NOME ENCARGO TELEFONE E-MAIL 
Maurício P. Coordenador FZB  (19) 9113-9154 mauricio@na.org.br 
Etiene Vice-Coordenador FZB (19) 7803-1589 etiene@na.org.br 
Robson R. Secretário FZB (21) 7732-5457 robson@na.org.br 
Ting Tesoureiro FZB (22) 7835-3573 celomac@terra.com.br 
Marco L. DR CSR Rio de Janeiro (21) 8890-8161 maclegey@yahoo.com.br 
Alex DR Suplente CSR Rio de Janeiro (21) 7813-3701 alexdrsrj@yahoo.com.br 
Douglas DR HOW Brasil (19) 9763-4278 douglasvdc@yahoo.com.br 
King DR Suplente Interino Brasil Sul (41) 9991-0961 stoneking@pop.com.br 
Alfredo DR CSR Grande São Paulo (11) 7726-6799 alfrectus666@uol.com.br 
Ciro DR Suplente Grande São Paulo (12) 9791-4911 ciro.rodolfo@yahoo.com.br 
Maurício N. MCR Suplente CSA Sul (11) 7818-0411 mauricionadais@uol.com.br 
Aline Coordenadora CSR Rio de Janeiro (21) 7862-8644 alinemontezuma@yahoo.com.br 
Anderson Vice-Coordenador CSR Rio de Janeiro (21) 9132-1580 andpai2003@yahoo.com.br 
Tuninho Coordenador H&I CSR Rio de Janeiro (21) 7891-9930 nosdorio@oi.com.br 
Julio C. Membro interessado (12) 7814-0914  juliovetere@yahoo.com.br 
Luiz E. Coordenador ACS (21) 7833-3606 luizeduardo@acsna.org.br 

 
 
 
Assuntos: 
 

1. Workshop / Brainstorm 
 

a) Workshop (Conceito); 
b) Construindo Consenso; 
c) Direcionamento para o FZB. 

 
Em função de não ter havido presenças suficientes para a realização do workshop, este foi 
cancelado por consenso. 

 

 
                                             Ata - 06 
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Apesar da importante necessidade de termos o realizado, tendo em vista que o planejado é 
ouvir todas as comunidades (CSRs) em relação a “consenso” e “direcionamento para o 
FZB”, apenas três pessoas, em um universo de uma das maiores comunidades de NA no 
Brasil, que é a do CSR Rio de Janeiro, estiveram presentes. Desta forma, entendemos que 
esta oportunidade foi perdida, mas que, todavia, daremos continuidade a este processo, 
tendo o CSR Brasil como próxima comunidade, esperando que a maior presença possível 
possa existir. 

 
2. Assuntos Antigos / Aprovação da Ata anterior 

 
 

 GT História de NA  

O Coordenador não pôde estar presente por motivos profissionais. Nenhum relatório foi 
elaborado pelo GT para ser apresentado, porém os trabalhos continuam em andamento. 

Região Brasil Sul questionou a não apresentação de um relatório.  

O Coordenador do FZB providenciará um relatório de trabalho junto à coordenação 
do GT que posteriormente será disponibilizado no grupo de discussão do fórum. 

 

 Convenção Brasileira de NA – Apresentação de proposta 

Conforme já aprovado em consenso na última reunião do FZB em Dezembro/2010 em 
Curitiba - / PR, foi reforçado que o evento seja realizado entre os meses de setembro e 
novembro de 2013 e que nesta reunião deveriam ser apresentadas as idéias e eventuais 
propostas para sua realização. Tendo em vista que não houveram idéias nem propostas 
prévias, abriu-se para o debate, onde: 

Região HOW Brasil sugere que a convenção seja feita nos moldes da convenção mundial. 

O Tesoureiro do FZB sugeriu que a c/c (tesouraria) da 1ª CBNA não seja em nome do 
tesoureiro do FZB, sendo necessária a criação de uma associação de regiões para termos 
um CNPJ, onde não dependeríamos mais da ACS. E quanto ao formato, a mesma poderia 
até voltar para o molde antigo realizada pela ACS, porém mesclada com o FZB, mesmo 
porque, a razão maior é o imposto de renda, pois a quantia a girar nesta conta será alta e 
dessa maneira não seria conveniente ter uma conta em seu nome e sim de uma 
associação. 

 
Região Rio de Janeiro sugere que a tesouraria da convenção possa ser desmembrada 
entre as regiões. 

Região Grande São Paulo pede o encerramento do debate. 

Região Brasil Sul sugere que a tesouraria da convenção não seja compartilhada entre as 
regiões, pois isto traria dificuldades na prestação de contas. 

Resolução: Foi criado um GT para a condução dos trabalhos composto pelos 
companheiros Etiene, Ting, Nadais e Ciro, que até a próxima reunião se 
comprometeram com a apresentação de formatos, parte financeira e possíveis 
locais para a realização da convenção.  

 
 
 
 
 
 



Fórum Zonal Brasileiro (FZB)                                                  Ata 06 | 18 a 20 de Março de 2011 

 Pesquisa sobre os Membros da Irmandade 

Região Grande São Paulo pergunta se é possível apresentar estatisticamente os dados. 

O Vice Coordenador do FZB diz que a mesma não é um censo e sim uma amostragem e 
que o resultado será apresentado em 31/07/2011. A maioria das respostas estão vindo 
das comunidades do RJ e SP. A meta da pesquisa é verificar onde há a necessidade do 
serviço de NA chegar.  

A pesquisa pode ser respondida ou entregue até 31/07/2011 através do link: 
https://spreadsheets0.google.com/viewform?formkey=dHBoVnNCZ0ZNQkwzaFl0eUl
sTVI4NVE6MQ 

  

 GT Web  

Região HOW Brasil diz que por assunto ser pertinente a ACS não vê sentido do mesmo 
ser debatido em plenária. 

Foi criado um GT responsável pelos trabalhos de web que será conduzido pelo vice-
coordenador do FZB. 

O Vice Coordenador do FZB pede ajuda aos DRs para a divulgação em suas 
comunidades a necessidade do preenchimento e envio do currículo web na composição 
do GT. 

Resolução: Os DRs se comprometeram em divulgar o modelo do currículo em suas 
respectivas comunidades e listas de e-mail na qual fazem parte. 

 

 Linha de Ajuda Nacional – C/C ACS  

A ACS não cedeu seu CNPJ para a implementação do projeto. O serviço de infoline que 
será realizado pela Região Brasil não contempla todo o território nacional e sim apenas 
algumas cidades de sua comunidade. 

Região Brasil Sul pergunta a Região HOW Brasil como foi o retorno do teste piloto 
realizado em sua comunidade. 

Região HOW Brasil diz que o projeto (regional / intelig) foi concluído com valores iniciais 
de R$ 1.400,00 mensais para funcionamento em Campinas. O DR segue esclarecendo 
que a proposta a nível nacional (infoline) foi apresentada pelo DR da Região Brasil.  

Em tempo informo que a Região Brasil que está responsável por este serviço não pôde 
estar presente na reunião do FZB. 

 
 

 Fórum Nacional de Serviços  

Região Rio de Janeiro apresentou proposta ao custo de R$ 1.400,00 a ser dividido pelas 
cinco regiões com hospedagem a R$ 100,00 por pessoa (diária) a ser realizada em abril 
de 2012. Após debate, onde foi levantado o fato de que o discutido na última reunião foi 
que o evento deveria ter um custo, para sua realização, de R$ 300,00, a proponente optou 
por retirar a proposta.  
 
Resolução: Ficou decidido que na próxima reunião, em Julho, as regiões estão 
abertas a apresentação de novas propostas. 
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 GT de RP  

Região Brasil Sul pergunta a respeito dos testes que seriam feitos. O Coordenador do FZB 
responde que os testes não ocorreram por falta de comunicação.  

 
Região HOW Brasil sugere que o GT funcione no FZB baseado na experiência de sua 
comunidade. 

 
Região Rio de Janeiro pergunta se a ACS encaminhou ao FZB algum pedido de RP? O 
Vice Coordenador do FZB responde que não.  

 
Região Grande São Paulo pergunta sobre custo da ACS em projeto de RP?  

 
Resolução: Ficou decidido por consenso que a atividade de RP seja realizada no 
FZB, onde o mesmo se encarregará somente de projetos de âmbito nacional, não 
inteferindo nas atividades de Informação ao Público dos CSRs e o direcionamento 
será dado a cada região. 

 

 WCNA 2015 - Brasil  
 

Uma carta foi elaborada pelo Vice Coordenador do FZB e revisada pelo DR da região 
Brasil e enviada ao NAWS.  

Foi feito contato com o servidor do mundial, mas que ainda não tem nenhuma posição 
definida.  

NAWS tem o desejo de realizar a próxima WCNA fora de sua regionalidade, 
possivelmente entre Brasil e Porto Rico 

Coordenador do FZB esclarece que é o NAWS quem decide onde será a convenção e que 
a responsabilidade do FZB era somente com o envio da carta e não com eleições de 
servidores, etc. Caso isto seja realmente necessário, o máximo será eleições para um 
comitê de hospitalidade. 

 

 Tradução de Literatura 
 

Região Rio de Janeiro relembra que o FZB trabalharia somente com literaturas de serviço 
e as literaturas voltadas para a recuperação continuaria com a ACS.  

Região Brasil Sul entende que o assunto deve continuar sendo tratado pela ACS. 

Região Grande São Paulo partilha a importância de definir um único ponto de prestação 
de contas. 

Região Rio de Janeiro diz a tradução de literatura deve continuar sendo feita por membros 
voluntários e incentiva que o serviço seja tratado dentro do FZB.  

O Vice Coordenador do FZB diz que a função do futuro coordenador de RTL seria o de 
encaminhar os trabalhos para um profissional e coordenar os SRTLs regionais brasileiros. 

Região HOW Brasil enfatiza que os esforços de serviço do coordenador de RTL seriam 
voltados somente para materiais de serviço, uma vez que essa é a carência das 
comunidades hoje. 

Região Brasil Sul diz que a prioridade seria a aprovação do manual do FZB e não o trazer 
os trabalhos relacionados a RTL para o mesmo e seguiu pedindo que a ACS tenha mais 
agilidade na demanda dos serviços de literatura. 
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Região Rio de Janeiro partilha que os materiais trabalhados seriam aqueles que não 
necessitariam de aprovação do mundial. 

Vice Coordenador do FZB sugere que seja eleito um coordenador de RTL e que este 
repassasse a demanda de literaturas de serviço para as regiões. 

Região Grande São Paulo diz que não é necessária a criação de encargo mesmo que de 
coordenador.  

Resolução: O CSR Grande São Paulo, através do DR Suplente se dispôs a 
coordenar a atividade de relacionar as literaturas de serviços que faltam ser 
traduzidas, bem como sugerir uma forma de realização da atividade da tradução. 

 

 Reunião FZB – 6 em 6 meses  
 
CSR HOW Brasil afirma que na ocasião, quando colocou a sugestão na última reunião, a 
visão de sua comunidade era pra esse período, seguindo o exemplo de periodicidade de 
reuniões da ACS, mas que, todavia, de acordo com a quantidade de discussões e projetos 
idealizados nesta reunião, parecia não fazer sentido aumentar o período entre as reuniões 
e que pelo fato do tema “estrutura e funcionamento do FZB” estar previsto para discussão 
na seção de “assuntos novos” era melhor deixar então para aquele momento a discussão. 

 

7ª Tradição: R$ 117,55 (sábado) 

 
 

3. Assuntos novos 

 

 Elaboração do plano de trabalho (direcionamentos para o próximo 
período e periodicidade de reuniões) 

Região Grande São Paulo diz que os Workshops são, nesse momento, menos 
importantes que os temas em discussões no FZB e que, portanto, sugere que a 
periodicidade das reuniões do Fórum caia para a cada três meses.  

Região Grande São Paulo sugere ainda que a estrutura administrativa do FZB seja 
alterada de forma a ser composta por um Facilitador e um Secretário sendo a 
Tesouraria feita por um DR ou DR Suplente assentado. A Região HOW Brasil 
compartilhou da mesma idéia. 

Região Brasil Sul citou sobre experiência de sua comunidade em relação a um 
encontro entre os CSAs do Estado do Paraná chamado “Inter-áreas”, o qual não possui 
uma estrutura administrativa formada, sendo a reunião facilitada por um dos MCRs 
presentes. Sua Região sugere que as reuniões possam ser realizadas a cada seis 
meses. 

O Coordenador do FZB falou que talvez nem precisemos de estrutura administrativa 
nenhuma, onde os próprios DRs e seus Suplentes coordenem os trabalhos, mas que 
isto dependerá de nosso grau de amadurecimento e que devemos nos fazer a 
pergunta: será que este é o momento de amadurecimento que nos encontramos? 

Região Rio de Janeiro diz que mesmo que não haja um encargo formal o servidor pode 
estar colaborando com sua experiência e ajudando não só coordenando algum ou 
alguns GTs mas nos trabalhos do FZB como um todo. 
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O Vice Coordenador do FZB falou a respeito de aguardarmos a finalização do ciclo de 
Workshops, que termina em Dezembro/2011, para daí, na próxima reunião no início de 
2012 voltarmos a discutir a respeito da alteração da estrutura, mas que até lá 
mantenhamos tudo do jeito que está. 

Resolução: Devido não ter havido consenso, os CSRs levarão para suas 
comunidades o debate, tendo havido então, uma proposta da Região Grande São 
Paulo para que as reuniões do FZB sejam realizadas a cada três meses. 

 

 Linha de Ajuda Nacional 

Região Brasil Sul gostaria de saber como foi o retorno do teste piloto realizado na 
região HOW Brasil, que disse que o projeto, que é na região geográfica dos grupos 
pertencentes àquele CSR foi concluído, cujos valores iniciais são de R$ 1.400,00 
mensais com funcionamento na cidade de Campinas - SP. 

Resolução: Pelo fato de não existir nenhum projeto efetivo em relação ao tema, 
este se encerrou. 

 
 

 Relacionamento FZB / ACS (Literatura) 

Região Grande São Paulo partilha sobre a possibilidade da ACS ajudar as regiões 
através da distribuição de literatura a um valor simbólico.  

DR Grande São Paulo sugere que seja estabelecido um valor fixo do preço desta 
eventual literatura a ser fornecida sem ou com baixo custo pela ACS para os CSRs e 
que estes repassem com um valor também pré-fixado para o CSA e que o CSA 
sobretaxe o menos possível para o Grupo e este por sua vez ao membro, pois a 
intenção é gerar um pouco de rendimento financeiro ao CSR, mas principalmente fazer 
com que a literatura chegue ao membro pelo menor preço possível. Também sugeriu a 
impressão de um selo ou carimbo com preço final para o membro em tiragem especial 
(3.000 peças). 

Foi sugerido aos DRs que cada comunidade coloque em seus grupos de discussão que 
tem sido estreitado as relações entre os CSRs e a ACS no sentido de que sejam 
repassados 3.000 literaturas sem custos. 

O Tesoureiro do FZB responde que uma das maneiras que a ACS poderia ajudar seria 
encaminhar literatura que apresentasse o percentual mais alto para o FZB. 
 
Região Grande São Paulo sugere que quando do superávit da ACS, a mesma seja 
destinada a realização de serviços nacionais. 
 
Resolução: Na próxima reunião da ACS será apresentada uma proposta para a 
venda de uma determinada quantidade de literatura a ser definida, a fim de tornar 
mais acessível à literatura de recuperação aos membros nos grupos. 
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 Manual de Procedimentos 

Região Grande São Paulo questiona a não aprovação do manual de procedimentos, 
onde a explanação feita pelo Coordenador do FZB foi a de que pelo motivo de termos 
criado uma estrutura de serviço muito nova, o Manual adaptado do FZLA acabou por 
não nos trazer benefícios de utilização. 

Resolução 1: Será criado, pela mesa do FZB, um documento o mais simples 
possível, baseado nas decisões que vem sendo tomadas nas reuniões já 
realizadas, para ser utilizado como um guia nas nossas atividades. Após a 
apresentação e consenso de todos, o antigo perderá o valor. 

Resolução 2: Outra decisão foi a de que o prazo para apresentação da Ata da 
reunião será de até 15 dias a partir do término da reunião. 

 

 Grupo de discussões via e-mail do FZB 

Região Grande São Paulo pede para que o grupo passe a ser aberto a qualquer 
membro de NA, porém moderado para leitura somente. 

Resolução: Ficou decidido por consenso que o grupo volte a ser aberto. 

 

 FZLA 

How pergunta se poderá falar sobre o fzb na próxima conferência e convenção do 
FZLA.  

Resolução: Foi consenso que sim. 

 

 Eleições 

Conclusão dos encargos de Coordenador e Vice Coordenador 

Aberto eleições para os encargos de Coordenador e Vice Coordenador. 

O companheiro Julio C. (CSA Vale do Paraíba) se auto indicou para o encargo de Vice 
Coordenador do FZB, juntamente com os atuais servidores do mesmo, candidatos a 
reeleição.  

Antes do processo formal das eleições, alguns temas foram debatidos e decididos em 
consenso, sendo: 

a. Que os encargos concluídos fiquem válidos até o término da reunião corrente; 

b. Que a votação seja realizada em sistema de voto secreto; 

c. Que a decisão seja pela maioria simples (50% + 1 voto) dos votantes 
presentes; 

d. Que, em caso de empate, seja feita nova rodada de votação entre os mais 
votados até que se tenha o eleito; 

e. A mesa do FZB não vota. 
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Resolução: Os companheiros Mauricio P. e Etiene F., ambos do CSR HOW Brasil 
foram eleitos para os encargos de Coordenador e Vice Coordenador 
respectivamente. 

 

 Definição do Local da Próxima Reunião 

Após alguns debates, onde a região HOW Brasil pede que a reunião seja realizada em 
sua comunidade e a região Grande São Paulo sugere para que seja Dezembro, dentro 
da sua Convenção com o objetivo de aproveitar o nº de participantes no evento; 

Resolução: Ficou decidido que a próxima reunião será no CSR Brasil, conforme o 
planejado anteriormente (uma reunião em cada CSR, seqüencialmente), com data 
pré-agendada, a ser confirmada, para os dias 01, 02 e 03/07/2011. 

 

Lista de Presenças: *Domingo 
 

NOME ENCARGO TELEFONE E-MAIL 
Maurício P. Coordenador FZB  (19) 9113-9154 mauricio@na.org.br 
Etiene Vice-Coordenador FZB (19) 7803-1589 etiene@na.org.br 
Robson R. Secretário FZB (21) 7732-5457 robson@na.org.br 
Ting Tesoureiro FZB (22) 7835-3573 celomac@terra.com.br 
Marco L. DR CSR Rio de Janeiro (21) 8890-8161 maclegey@yahoo.com.br 
Alex DR Suplente CSR Rio de Janeiro (21) 7813-3701 alexdrsrj@yahoo.com.br 
Douglas DR HOW Brasil (19) 9763-4278 douglasvdc@yahoo.com.br 
King DR Suplente Interino Brasil Sul (41) 9991-0961 stoneking@pop.com.br 
Alfredo DR CSR Grande São Paulo (11) 7726-6799 alfrectus666@uol.com.br 
Ciro DR Suplente Grande São Paulo (12) 9791-4911 ciro.rodolfo@yahoo.com.br 
Maurício N. MCR Suplente CSA Sul (11) 7818-0411 mauricionadais@uol.com.br 
Anderson Vice-Coordenador CSR Rio de Janeiro (21) 9132-1580 andpai2003@yahoo.com.br 
Jorge M. Membro interessado (21) 7827-6095 jmlimpo@hotmail.com 

 
 

 Troca de Experiências dos CSRs  
 

 Região HOW Brasil: 

Sugere que as visões de serviço devem ser em nível estadual e que estão fazendo 
panfletagem no sistema Autoban de estradas.  

Têm feito também workshops com os grupos, tendo como temas “membros pertubadores” 
e “grupos isolados”.  

Existe um processo judicial a respeito de uma quitação de dívida de um companheiro que 
desviou dinheiro do CSR.  

A próxima reunião será eletiva (troca parte da mesa). A Associação da Região HOW Brasil 
vem discutindo com a ACS para a compra de material.  
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O DR cobrou mais comunicação entre os DRs e servidores da mesa e pede mais presença 
do Coordenador e Vice do FZB, que são de Campinas, nas reuniões do CSR How.  

Fez convite à Brasil Sul e RJ para participarem das reuniões de seu CSR. 

Encerra sua partilha agradecendo a estrutura do FZB. 

 

 Região Brasil Sul: 

Partilhou que o antigo DR entregou seu encargo por email.  

CSAs de Porto alegre criaram uma região nova.  

A Convenção está muito bem, chegando a 600 membros inscritos com poucas devoluções 
e já estão com 80% dos custos do evento pagos.  

O serviço de IP é bastante desenvolvido no RS.  

Realizam um evento chamado Inter-áreas o qual reúne os CSAs do PR para trocarem 
experiências. 

Existem diversos telefones de Linha de Ajuda em funcionamento e existe a intenção de 
criar lista compartilhada. 

A Associação do CSR nasceu da do CSA Para-NA, em Curitiba e a utilização do uso do 
CNPJ pelo CSAs é feito através de procuração com tempo determinado e assinatura de um 
termo de responsabilidade pelo procurador.  

A reunião assembléia será nesse fim de Abril.  

A atenção nesse momento está voltada para a realização da CRNA, já que passada 
geraram problemas financeiros grandes.  

Agradece a oportunidade de estar servindo. 

 

 Região Rio de Janeiro: 

Passaram por dificuldades durante a organização da Convenção Carioca, pois no local de 
realização da última houveram comportamentos de alguns membros durante o evento que 
não condizem com a mensagem de NA o que inviabilizou a Universidade de ceder o 
espaço novamente. Todavia, a convenção atual já tem local definido para esse ano, onde 
não haverá reuniões maratonas, pelo fato do local querer cobrar a mais pelo espaço para 
isso, mas que, de qualquer forma, a de estudar a possibilidade das reuniões acontecerem 
no espaço da AAGARJ (Associação). 

O IP e o H&I estão trabalhando juntos em um projeto chamado vidas, da Secretaria de 
Administração Penitenciária do RJ (SEAP). 

Foram realizados quatro fóruns de serviço (IP, H&I, LDA e LA), todos gratuítos e com um 
sucesso de participação muito grande. 

Outro passo importante foi a conquista de um espaço para a Associação de Apoio aos 
Grupos e Áreas do Rio de Janeiro (AAGARJ) e inclusive, com espaço previsto para a Linha 
de Ajuda. 

DR partilha sobre o início de seu encargo com a criação do FZB e agradece a oportunidade 
e a participação que teve em várias instâncias de serviço. Partilha sobre a decepção para 
com as comunidades do RJ pela não participação delas no workshop do FZB.  
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Esclareceu que por opção própria prefere não responder as mensagens controvérsias nos 
grupos (Yahoo Grupos) como um todo. 

Agradece a oportunidade já que seu encargo será concluído agora. 

Região HOW Brasil pediu que tivesse um tempo maior na próxima reunião, para que o DR 
do CSR Rio de Janeiro possa falar mais sobre o “Sistemas de Serviços”, pois julga ser a 
pessoa com mais propriedade que temos hoje para tal, devido a sua dedicação nos 
estudos e debates a respeito. 

 

 Região Grande São Paulo: 

DR Suplente diz que sua comunidade se sentiu sozinha quando tratou do assunto 
relacionado à melhor forma da ACS prestar serviços aos CSRs, já que a mesa e as demais 
Regiões não se manifestaram. 

Sobre o serviço em sua Região só o IP apresentou dificuldade; o LDA está muito bem. 

O IP tem a intenção de padronizar a carta informativa em substituição do “Quem, O que, 
Como e Por que”. Com isto, surgiu a idéia de ampliar esta padronização para todos os 
CSRs. Neste sentido, foi solicitado que o GSP envie o modelo que já têm e troquem 
experiências com os outros CSRs a respeito desta iniciativa. Por outro lado, os CSRs 
levarão para seus IPs e esta idéia, para que tentemos chegar a um consenso em relação 
ao tema. 

 

7ª Tradição: R$ 115,80 (domingo) 
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 Plano Orçamentário FZB (próximos 12 meses) 
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 Planilha da Reunião (custos dos servidores) 
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