
 

 

 

 

 

Local da Reunião: 

Golden Park Hotel     Data: 08 e 09/10/2011  
Rua do Russel, 374 | Glória    Dia 08 – Início: 15h00 | Término: 19h00  
Rio de Janeiro | RJ      Dia 09 – Início: 08h15 | Término: 14h00 
 
 
 
 
Lista de Presenças: *Sábado 
 

NOME ENCARGO TELEFONE E-MAIL 
Etiene Vice-Coordenador FZB (19) 7803-1589 etiene@na.org.br 
King DR Suplente CSR Brasil Sul (41) 9991-0961 stone-king1@hotmail.com 

Tiago DR Suplente CSR HOW Brasil 
(19) 9150-8959/ 
(19) 7823-2764/ 

967*9971 
tiagosemaga13@hotmail.com 

Nelson L. DR Suplente CSR Brasil (91) 8124-8319 nelson.adicto@yahoo.com.br 
Fabrício RP CSR Rio Grande do Sul (51) 9649-7372 adictumsph@gmail.com 
Marcelo P. Coordenador ASR (19) 7804-3672 marcelo@pisoplan.com.br 
Luiz Eduardo RSG Suplente Gr. Jardim Botânico (21) 7833-3606 eduvianna@globo.com 
Jair Coordenador CSR GSP (11) 7167-1056 jairfranca@hotmail.com 
Ciro DR Suplente CSR GSP (12) 9791-4911 ciro.rodolfo@yahoo.com.br 
Alex DR Suplente CSR Rio de Janeiro (21) 7813-3701 alexdrsrj@yahoo.com.br 
José  DR CSR Rio de Janeiro (21) 9955-6207 ze_martins@hotmail.com 
Douglas DR CSR HOW Brasil (19) 9763-4278 douglasvdc@yahoo.com.br 
Alfredo DR CSR Grande São Paulo (11) 7726-6799 alfrectus666@uol.com.br 
Ting Tesoureiro FZB (22) 9985-0352 celomac@terra.com.br 
Maurício P. Coordenador FZB (19) 9113-9154 mauricio@na.org.br 
Robson Secretário FZB (21) 9917-7199 robsonrochac@yahoo.com.br 
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Assuntos: 
 

1. Tesouraria 
 
Companheiro Ting, tesoureiro do FZB inicia seu relatório informando o saldo atual (até o início da reunião) 
que era de R$ 11.935,25. Hoje, há uma previsão de custo por reunião em torno de R$ 1.600,00. 
 
Quando perguntado se o valor do repasse era fixo, o Tesoureiro responde que não. Fica a critério de cada 
Região. O servidor esclarece ainda que apenas foi estabelecido um valor mínimo para dar andamento aos 
serviços e ajudar na composição da proposta orçamentária. 
 
DR da Região HOW Brasil, companheiro Douglas pergunta ao Tesoureiro o porquê do Secretário do FZB, 
companheiro Robson não ficar hospedado no hotel como os demais servidores em reuniões realizadas no RJ. 
O Tesoureiro responde que é uma questão pessoal do servidor. 
 
 
 
 
 

 Planilha da Reunião RJ – 08/10/2011 (Custo dos Servidores) 
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2. Assuntos Antigos 

 Definição Local 1º Fórum de Serviços FZB 

Companheiro Fabrício, representante da Região Rio Grande do Sul partilha a possibilidade do evento ser 
realizado por sua comunidade em conjunto com a Região Brasil Sul. Todavia, o DR Suplente da Região 
Brasil Sul, companheiro King partilha a intenção de organizar o evento nas Cidades de Curitiba ou Cascavel 
no Estado do Paraná, saindo, portanto, da área geográfica conjunta entre os dois CSRs (Porto Alegre). 

Região HOW Brasil, apresenta duas opções para sediar o evento: Vinhedo e Sumaré. O evento seria 
gratuito, havendo apenas as despesas de hospedagem e refeições, caso as pessoas façam uso delas. 

Resolução: Ficou decidido em consenso que o evento será realizado na Região HOW, em torno de 
Junho de 2012. 
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 GT História de NA 

Região Grande São Paulo pergunta o por quê do pedido de R$ 500,00 feito pelo GT, onde o Coordenador do 
FZB esclarece que era uma necessidade na ocasião para a profissionalização da etapa de digitalização dos 
documentos recolhidos até então,  já que a mesma vinha sendo feita por membros de boa vontade, porém 
hoje não se faz mais necessário. 

O GT é questionado a respeito da morosidade e falta de direcionamento dos serviços. Foi esclarecido que o 
Vice-coordenador do GT é um companheiro altamente gabaritado para a realização dos trabalhos. 

Região RJ partilha a necessidade de ser estabelecido um tempo para a entrega e conclusão do trabalho. 

O Coordenador do FZB é questionado a respeito da posse provisória do valor de repasse ao GT e foi 
esclarecido que o dinheiro será devolvido ao caixa do FZB naquele mesmo dia.  

Região GSP sugere que o GT apresente um cronograma e um boletim periódico num prazo de 18 meses para 
a conclusão das atividades a iniciar a partir de 08/10/2011. 

Resolução: Será apresentado um cronograma das atividades, bem como um boletim a respeito da 
evolução dos trabalhos em cada reunião do FZB. 

 

 Convenção Nacional 

Ting, um dos servidores do GT da Convenção (Etiene, Ciro e Maurício N.) partilha sobre o início dos 
contatos e negociações que vem sendo feitos até então. 

O servidor partilha que o fato do Hotel Atlântico oferecer uma infra-estrutura muito boa, isso incentiva para 
que o quadro de servidores do Comitê Executivo seja reduzido. 

Link para visita do provável hotel-sede da Convenção: http://atlanticobuzios.com.br. 

A Convenção será nos mesmos moldes das Convenções Mundiais. 

Quando perguntado se não seria interessante que no momento de divulgação da convenção somente o Hotel 
Atlântico aparecesse dentre as opções de hospedagem, a fim de garantir uma participação mínima de 450 
pessoas, Ting responde que sim, é possível. 

Região HOW Brasil pergunta se é possível a apresentação de um relatório com esses detalhes. O servidor 
sugere que seja aguardado a eletiva primeiro. 

Região Rio Grande do Sul partilhou sobre a preocupação da taxa “no show” devido à experiência negativa 
de sua comunidade no passado. 

 

 Pesquisa de Membros 

Neste momento foram apresentados os dados recolhidos em slides pelo companheiro Etiene, Vice-
coordenador do FZB. 

Região HOW Brasil sugere que seja criado um gráfico para todos os dados pesquisados e enviados junto à 
Ata. 

Resolução: Os dados serão disponibilizados após formatação e compilação.  
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 GT Web 

Região HOW Brasil diz ter recebido dois currículos via o GT de Painel de RH que podem servir para o GT 
Web. 

Vice-coordenador do FZB esclarece sobre os critérios de escolha para os servidores do GT. 

Etiene pergunta as Regiões se a escolha dos servidores pode ser feita pelo próprio e o Secretário do FZB. 

DR da Região HOW Brasil discorda da decisão a partir das Regiões uma vez que sua comunidade entende 
que é de autonomia do GT proceder quanto à escolha dos servidores. 

Região Rio Grande do Sul pede maiores esclarecimentos sobre o critério de escolha dos servidores para o 
GT. Vice-coordenador do FZB responde as questões pontuadas pelo representante da Região Rio Grande do 
Sul.  

Resolução: Foi decidido por consenso que os currículos serão enviados para os DRs analisarem. 
Decidiu-se também que o trabalho será direcionado por um membro do Comitê Executivo (Vice 
Coordenador) com a colaboração do Secretário.  

 

 Tradução e Revisão de Literatura 

Região HOW Brasil partilha sobre a reunião realizada durante a Convenção Carioca (CCNA) visando à 
eleição de um Coordenador Zonal de Literatura. Para tanto foi aceito o companheiro Michael (CSA Gaúcha 
– Região RS) e para Vice-coordenador companheiro Carlinhos (CSA Nova – Região RJ). 

Região Rio Grande do Sul partilha a visão de sua comunidade para que os servidores aceitos possam fazer 
parte de cada reunião ordinária do FZB. Região HOW Brasil discorda, pois a intenção inicial seria para a 
criação de um GT apenas, sem a necessidade de presença dos mesmos. 

Resolução: Não será necessário que os servidores eleitos estejam presentes a cada reunião do FZB, 
mas os trabalhos serão demonstrados a cada reunião do FZB via relatório. 

 

 Painel de Recursos Humanos 

DR da Região HOW Brasil apresenta um “Guia (Manual)” em espanhol que serviria de modelo para a 
criação do Guia PRH do FZB. Este material será traduzido e enviado as demais Regiões. 

O servidor segue pedindo a autorização para a criação de um e-mail com ID PRH para o recebimento dos 
possíveis currículos. 

Região Rio Grande do Sul sugere que seja dado menos ênfase as características de gestão nos currículos 
enviados ao FZB, já que sua comunidade entende que este seria papel do PRH. 

Resolução: Foi consenso a criação do e-mail cuja ID será prh@na.org.br. 

 

 Guia Anual de Informações dos CSRs 

Mais uma vez foi ressaltada a importância do envio das informações atualizadas das Regiões.  

Resolução: As Regiões se comprometeram em enviar as informações. 
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O prazo para envio dos Currículos ao encargos em aberto é de 2 dias antes da reunião do FZB. 
 

7ª Tradição: R$ 174,75 (sábado) 

 

3. Eleições 

 1ª Convenção Brasileira de NA – CBRNA 

Coordenador 
O companheiro Ting (Macaé/ RJ) se auto-indiciou e foi aceito para o encargo. 

 
Vice-Coordenador 
Os companheiros Albert (Macaé/ RJ) e Marcelo P. (Campinas/ SP) se auto-indicaram, porém não foram 
aceitos pela plenária por falta de consenso. Estando o encargo em aberto para a próxima reunião. 

 
Tesoureiro 
O companheiro Marcio F. (Campos/ RJ) se auto-indiciou e foi aceito para o encargo. 
 
 
 
 
 Revisão e Tradução de Literatura 
 
O companheiro Michael (Porto Alegre/ RS) foi referendado como Coordenador de RTL Nacional. 

 

 Relações Públicas 
 
Não houve auto-indicações. 
 
 

 
 

4. Assuntos relacionados a Relações Públicas 

Região Grande São Paulo sugere que as demais Regiões informem um balanço do andamento de seus 
respectivos esforços de serviços de RP. 

Douglas V. DR da Região HOW Brasil apresenta material (mídia televisiva) de 30 seg que será veiculado 
juntamente com o serviço de 0800 em todo o Estado de SP, inclusive web.  

O telefone do serviço de hotline da Região HOW Brasil é: 08008886262. Basicamente o serviço se resume 
em um atendimento a princípio realizado por um profissional contratado durante horário comercial e a noite 
a ligação será redirecionada para um telefone móvel da linha de ajuda mais próxima do local de origem da 
ligação. O valor da ligação será de R$ 0,25 (o minuto) e custeado pela Região. O mesmo se dará em um 
período experimental de 1 ano. 

O mesmo partilha sobre o crescimento de sua comunidade cuja previsão para o final de 2012 será de 20 
CSAs. 

Contatos já vêm sendo feitos com duas importantes redes de cinema do País: Kinoplex e Cinemark.  

 

tel:08008886262�
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Lista de Presenças: *Domingo 
 

Etiene Vice-Coordenador FZB (19) 7803-1589 etiene@na.org.br 
King DR Suplente CSR Brasil Sul (41) 9991-0961 stone-king1@hotmail.com 

Tiago DR Suplente CSR HOW Brasil 
(19) 9150-8959/ 
(19) 7823-2764/ 

967*9971 
tiagosemaga13@hotmail.com 

Nelson L. DR Suplente CSR Brasil (91) 8124-8319 nelson.adicto@yahoo.com.br 
Fabrício RP CSR Rio Grande do Sul (51) 9649-7372 adictumsph@gmail.com 
Marcelo P. Coordenador ASR (19) 7804-3672 marcelo@pisoplan.com.br 
Luiz Eduardo RSG Suplente Gr. Jardim Botânico (21) 7833-3606 eduvianna@globo.com 
Jair Coordenador CSR GSP (11) 7167-1056 jairfranca@hotmail.com 
Ciro DR Suplente CSR GSP (12) 9791-4911 ciro.rodolfo@yahoo.com.br 
Alex DR Suplente CSR Rio de Janeiro (21) 7813-3701 alexdrsrj@yahoo.com.br 
José  DR CSR Rio de Janeiro (21) 9955-6207 ze_martins@hotmail.com 
Douglas DR CSR HOW Brasil (19) 9763-4278 douglasvdc@yahoo.com.br 
Ting Tesoureiro FZB (22) 9985-0352 celomac@terra.com.br 
Maurício P. Coordenador FZB (19) 9113-9154 mauricio@na.org.br 
Robson Secretário FZB (21) 9917-7199 robsonrochac@yahoo.com.br 

 

 

5. Assuntos Novos 

 Projeto Paraguai 

DR Suplente da Região Brasil Sul partilhou que quem irá ao Fórum no Paraguai serão ele e o companheiro 
Cristiano, DR da Região Brasil Sul. Contatos já foram firmados com os companheiros do Paraguai, através 
do companheiro José Maria, os quais solicitaram que sejam levadas informações relativas aos serviços 
básicos de NA, em especial dos subcomitês. 

Custos estimados por pessoa: 

R$ 600,00 passagens 
R$ 60,00 deslocamento 
R$ 100,00 alimentação 
R$ 200,00 hospedagem 
-------------------------------- 
R$ 960,00 por pessoa X 2 = R$ 1.920,00 no total 

Datas estimadas: 18 a 20 de Novembro de 2011 ou em Janeiro/2012 

HOW Brasil sugere que a data seja a de Novembro/2011 

Regiões HOW Brasil e Grande São Paulo possui uma reserva destinado a isto, sendo R$ 350,00 e R$ 400,00 
respectivamente. 

Resolução: Ficou decidido em consenso que o FZB irá custear a viagem total pelo seu caixa e que as 
disponibilizações dos CSRs serão feitas através de repasse para o Fórum. 
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 Site Nacional 

DR Suplente da Região Brasil, companheiro Nelson L. solicitou que outra pessoa se responsabilize pelas 
respostas do e-mail info@na.org.br (disponível no site para quem tiver dúvidas), pois a companheira Patrícia 
S., que estava a frente até então, não conseguirá manter este serviço, devido ela estar com outras demandas 
da Irmandade para realizar.  

Etiene informou que o GT Web será responsável por esta atividade, o que já estava previsto, onde para tanto 
serão necessários estimados 10 dias. Até lá, Etiene conversará com a servidora Patrícia S. para, se for o 
caso, assumir esta responsabilidade provisoriamente.  

Região HOW Brasil reforça a importância desse meio, pois como exemplo, todas as solicitações de 
informações a respeito da abertura de grupo na Região do HOW resultaram desse. 

Região Brasil solicitou a presença de um servidor do FZB no evento Fórum Unificado em Salvador/ BA. 

Região Rio Grande do Sul sugere a criação de uma conta MSN para um atendimento on line que poderia ser 
divulgado em cartaz com site. O representante informa que o nº de retorno das ligações de LDA reduziram 
consideravelmente depois que os sites na.org.br e nabrasilsul.org.br passaram a ser divulgados na LDA. 

 

 Outros Assuntos colocados pelos DRs 

Região HOW Brasil pede que o FZB entre em contato com os servidores da comunidade do ES com o 
objetivo de colher mais informações sobre o seu boletim informativo que traria basicamente informações de 
serviço. 

Região Grande São Paulo partilha sua experiência com a publicação que até então se chamava “NA Way 
Br” e hoje se chama “O Caminho de NA”. 

Região HOW Brasil solicita que o FZB figure dentre os demais Fóruns Zonais listados no site NA.org. Para 
tanto o primeiro passo será o desenvolvimento de uma página que a princípio será linkado no site na.org.br. 

 

 WCNA 

DR da Região RJ, companheiro José M. partilha que os Serviços Mundiais (NAWS) estão inclinados a 
realizar a WCNA no Brasil. 

Num primeiro momento, por sugestão do companheiro Júnior/ SP a mesma estava propensa a ser realizada 
em Florianópolis/ SC, porém depois da visita do comitê juntamente com a Empresa responsável por 
organizar a logística da Convenção na cidade de Florianópolis constataram que a cidade de Florianópolis 
não seria uma boa opção devido a uma série de questões, dentre elas, condições climáticas (muito frio, 
chuvas e ventos fortes) principalmente no mês de Junho. 

Contudo, a cidade do RJ passou a ser uma forte candidata a sediar a WCNA, principalmente por toda a 
infra-estrutura (complexo hoteleiro, projetos urbanísticos e transportes) que o Rio terá devido à organização 
de outros eventos como “Olimpíadas e Copa do Mundo” que estarão sendo realizados no País. 

DR finaliza informando que foi escolhido pelo NAWS para intermediar os contatos no País da Irmandade 
juntos as autoridades (Governo e Prefeitura) do Rio de Janeiro. 

 

mailto:info@na.org.br�


Fórum Zonal Brasileiro (FZB)                                                         Ata 08 | 08 e 09 de Outubro de 2011 

 

 Troca de Experiências dos CSRs 

 
 Região HOW Brasil 
 

Fomenta a possível criação de projetos voltados para o desenvolvimento da Irmandade junto às demais 
comunidades Brasileiras. 

Vice-coordenador do FZB responde que a demanda deve sempre partir das comunidades e que não 
necessariamente os serviços devem ser executados pelos servidores do FZB, e sim pelos próprios DRs e/ou 
PRH. 

Companheiro Ciro, DR Suplente da Região Grande São Paulo partilha sua experiência pessoal a respeito das 
necessidades reais da execução de projetos. 

Coordenador da Região Grande São Paulo, companheiro Jair pensa que o FZB possa ser um ponto de 
unificação dos pedidos de âmbito nacional junto a órgãos federais. 

Região Brasil partilha que todas as iniciativas devem ser realizadas com responsabilidade. 

Vice-coordenador do FZB sugere que os assuntos nacionais possam ser debatidos através de workshops com 
os servidores do FZB dentro das reuniões regionais. 

DR Suplente da Região HOW Brasil, companheiro Tiago informa dados do Longo Alcance. Foi aberto um 
novo CSA na Cidade de Campinas. Foi criado um calendário para estudo do novo Sistema de Serviços onde 
o primeiro será realizado na cidade de Bragança Paulista em 30/10/2011. 

 

 Região Rio Grande do Sul 
 
Companheiro Fabrício, representante da Região Rio Grande do Sul partilha que sua comunidade está à 
disposição do FZB no sentido de contribuir com material humano, idéias, etc. 

Hoje, sua comunidade está com um projeto de desenvolvimento de NA dentro de seu limite geográfico, 
voltado para locais onde não existam grupos de NA ainda. Esse trabalho se dará através de distribuição de 
CDs, folhetos, etc. 

A Região apresenta dificuldade de servidores que possam vir a trabalhar com tradução. 

Região pergunta a respeito da herança. Vice-coordenador do FZB responde que agora só depende do 
testamenteiro, cujo valor gira em torno de R$ 50.000,00. 

Servidor pergunta as Regiões HOW Brasil e Grande São Paulo como foi e está sendo para ambas as Regiões 
trabalharem juntas e em unidade dentro do mesmo Estado.  

Coordenador da Região Grande São Paulo partilha que basicamente a ótima relação é fruto de uma questão 
de Relações Públicas baseadas em princípios. 

Representante finaliza agradecendo todo o apoio que vem recebendo da Região Brasil Sul. 
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 Região Brasil Sul 
 
DR Suplente da Região Brasil Sul, companheiro King partilha que sua comunidade está passando por 
dificuldades financeiras. DR Cristiano foi para Fórum na Cidade de Cascavel. A Região se mostra receptiva 
em iniciar um apadrinhamento junto a Região Rio Grande do Sul. 

 

 Região Rio de Janeiro 
 
Companheiro Alex, DR Suplente da Região Rio de Janeiro partilha sobre a aquisição do CNPJ, das 
melhorias que vem sendo feitas no espaço da Associação (AAGARJ). Foram repassados U$ 2.400 para o 
NAWS e U$ 300 para o FZLA. As reuniões estão sendo feitas no formato de workshop. E finaliza 
lamentando o fato de sua comunidade não ter entendido e conseqüentemente não ter apoiado ao projeto 
Paraguai. 
 
DR da Região Rio de Janeiro, companheiro José M, se coloca a disposição das demais Regiões no sentido 
de colaborar com possíveis visitas aos CSRs e em workshops realizados nas reuniões do FZB. 
 
 
 Região Brasil 
 
DR Suplente informa que hoje somente o encargo de DR está vago. A companheira Patrícia S. foi eleita 
como webmaster da Região. Projeto “De Olho No Brasil” está em fase de conclusão. Foi liberado uma verba 
de R$ 1.600,00 para o LA. Foi aprovado a criação do site, cujo domínio será o nabrasil.org.br. Será 
realizado em Salvador/ BA o 2º Fórum Unificado de Serviços da sua Região. E que o Núcleo do Sol está se 
organizando para se tornar uma Região. 
 
 
 Região Grande São Paulo 
 
Realizará um Fórum de Serviços voltado para assuntos direcionados aos Grupos. DR informa que sua 
comunidade decidiu que qualquer comunidade que deseje estar presente em eventos promovidos por sua 
Região precisará pleitear o espaço com antecedência informando: estrutura e servidor (expositor) 
responsável pelo stand, tipo de materiais, etc. Não será cobrado nenhum percentual para a venda de 
materiais. 
 
Em dezembro nos dias 3 e 4 será realizado um Fórum de Serviços no Memorial da América Latina/ SP. 

 

7ª Tradição: R$ 116,00 (domingo) 
 

 Próxima Reunião 

  Dias 03 e 04/12/2011 dentro da Convenção do CSR Grande São Paulo, em São Paulo Capital.  

  
 
 
 
 
 
 
 

Robson R. 
Secretaria – FZB 

(21) 9917-7199 
robsonrochac@yahoo.com.br 

mailto:robsonrochac@yahoo.com.br�
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