
 

 

 

 

 

Local da Reunião: 

 
Golden Park Hotel     Data: 16 – Início:   21h00 | Término: 22h35  
Rio de Janeiro | RJ     Data: 17 – Início: 16h20 | Término: 20h35 
       Data: 18 – Início: 08h30 | Término: 
 
 
 
Sexta – 16/03/2012 
 
Lista de Presenças: 
 

NOME ENCARGO TELEFONE E-MAIL 
Nelson L. DR Suplente CSR Brasil (91) 8124-8319 nelson.adicto@yahoo.com.br 
Paulão Tesoureiro Associação How Brasil   
Cristiano D. DR CSR Brasil Sul (51) 9819-7663 delegadoregionalrbs@yahoo.com.br 

Armando T. Coordenador Subcomitê Bem Estar CSA 
Interior Paulista   

Marcelo P. Coordenador Associação How Brasil   
Sérgio Tesoureiro ACS   
Douglas DR CSR HOW Brasil (19) 9763-4278 douglasvdc@yahoo.com.br 
Tiago DR Suplente CSR HOW Brasil (19) 9150-8959 tiagosemaga13@hotmail.com 
Robson Secretário FZB   
Etiene Vice-Coordenador FZB (19) 7803-1589 etiene@na.org.br 
Maurício P. Coordenador FZB (19) 9113-9154 mauricio@na.org.br 

 
 
21h00 – Oração e apresentações 
21h10 – Troca de experiências sobre expectativas do FZB 
 
CSR Brasil Sul: Cristiano questionou a respeito dos serviços do Coordenador 
(Mauricio P.) e do Vice Coordenador (Etiene F.), do ponto de vista da motivação e 
de que no último período houve um afastamento destes das lideranças da 
atividades, incluindo a confecção da Ata. 
 
Coordenador:  se reparou e se expôs de forma a que se sente motivado, mas desde 
que saiba quais os caminhos que devemos seguir. Explanou que precisamos definir 
as diretrizes, para que possa também ser ajudado a liderar as atividades. 
 

 
                                             Ata - 10 
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Vice Coordenador: explanou que muitas se sentiu desmotivado sim, justamente pela 
falta de participação dos CSRs. Entende que consegue servir melhor, desde que os 
CSRs tenham maior participação. 
 
CSR HOW Brasil: Douglas resgatou o início das discussões a respeito da criação 
do FZB, onde o desenvolvimento da irmandade era um ponto muito forte, mas que 
na realidade há uma frustração, da parte dele e de sua comunidade, uma vez que 
este tipo de atividade não é apoiada pelo FZB. 
 
O DR Suplente Tiago (sem “H”) informou que compreende o que todos já falaram e 
que a comunidade do HOW espera uma posição em relação ao que o FZB pretende 
realizar daqui em diante, para saberem se concordam com esta e possam se auto-
definir a respeito da participação efetiva ou não. 
 
CSR Brasil: Nelson informou que sente muita falta de maior participação dos DRs 
no grupo de e-mail. A comunidade local entende que o FZB é muito importante e 
que deve ajudar no fortalecimento das comunidades de NA no Brasil. Compreende 
que nós temos todas as ferramentas para crescermos, bastando nos esforçarmos 
para tanto. 
 
CSR Rio de Janeiro: Alex, DR Suplente, resgatou que no início do FZB, a 
comunidade local imaginava que retornaríamos a uma estrutura anterior, com uma 
unificação do Serviço e que isto demandou bastante tempo e energia para 
esclarecimentos. Explanou que a comunidade local apoia o FZB, mas que as ações 
que temos, que não são muitas, e as quais em sua maioria geraram 
desentendimentos, acabam por levar insegurança às pessoas. 
 
CSR Brasil Sul: Cristiano falou a respeito das expectativas da comunidade local, 
que são as que temos hoje já em andamento. Entende que precisamos aproveitar 
mais os recursos dos servidores que têm experiência nos serviços mundiais, em 
especial do Junior B., membro do Quadro Mundial e do Zézinho, com vasta 
experiência de participação em Conferências Mundiais. 
 
Em termos gerais entendeu-se que estamos no caminho certo e de que o 
comprometimento de todos para que avancemos com o desenvolvimento dos 
trabalhos é o que mais precisamos neste momento. 
 
22h35 – Encerramento 
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Sábado – 17/03/2012 
 
Lista de Presenças: 
 

NOME ENCARGO TELEFONE E-MAIL 
Fabricio DR CSR Rio Grande do Sul   
Nelson L. DR Suplente CSR Brasil (91) 8124-8319 nelson.adicto@yahoo.com.br 
Paulão Tesoureiro Associação How Brasil   
Cristiano D. DR CSR Brasil Sul (51) 9819-7663 delegadoregionalrbs@yahoo.com.br 

Armando T. Coordenador Subcomitê Bem Estar CSA 
Interior Paulista   

Marcelo P. Presidente Associação How   
Sérgio Tesoureiro ACS   
Douglas DR CSR HOW Brasil (19) 9763-4278 douglasvdc@yahoo.com.br 
Tiago DR Suplente CSR HOW Brasil (19) 9150-8959 tiagosemaga13@hotmail.com 
Robson Secretário FZB (21) 9917-7199 robsonrochac@yahoo.com.br 
Rogério CSA Norte Paranaense (43) 9916-9307 ILEGÍVEL 
Etiene Vice-Coordenador FZB (19) 7803-1589 etiene@na.org.br 
Maurício P. Coordenador FZB (19) 9113-9154 mauricio@na.org.br 
Ciro DR CSR Grande São Paulo   
Ting Tesoureiro FZB (22) 9985-0352 celomac@terra.com.br 
Luiz Eduardo MCR CSA Leste (21) 7833-3606 eduvianna@globo.com 

 
 
16h20 – Oração e apresentações 
16h25 – Tesouraria 

Companheiro Ting projetou o “livro-caixa” e solicitou para que os DRs 
confiram se os repasses estão corretos, uma vez que precisou refazer os relatórios 
em virtude da troca de seu computador pessoal. 

Douglas ressaltou que o saldo indicado no relatório precisa ser descontado os 
R$ 5.000,00 destinados à I CBRNA 2013. Ting esclareceu que para a próxima 
tesouraria do FZB já será passado com esse valor descontado. De qualquer forma 
no relatório que será anexado a esta ata esta composição será demonstrada. 
 
16h30 - Assuntos Antigos 

- 1º Fórum Nacional de Serviços do FZB 
Dias 07, 08 e 09 de Setembro de 2012 – Londrina – PR 

 
Companheiro Rogério, líder do comitê local do evento, comentou que houve 

um ruído de comunicação uma vez que chegou até eles que toda e quaisquer 
responsabilidades deveria ser deles. Desta forma, foi gerada insegurança, uma vez 
que há uma demanda grande, incluindo a organização financeira, depende de uma 
decisão do FZB. 
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Valor: 
O valor do custo é de R$ 60,00 externa (com alimentação sem estada); 
R$ 75,00 (alimentação e estada) 
 
Surgiu a dúvida em relação a quem não fizer uso de alimentação se 
não conseguimos deixar de cobrar. Rogério irá falar com o local do 
evento, uma vez que o combinado é de que toda pessoa que entrar 
deverá pagar o preço mínimo (com estada). 
 
Consenso em cobrarmos R$ 100,00 externa (alimentação e estada) e 
R$ 60,00 interna (somente alimenção), utilizando o superávit para 
cobrir os custos com o desenvolvimento do evento. 

 
Divulgação: 

O Comitê Local irá providenciar a arte e a produção com o custo pago 
pelo Ting. Será feito também um pdf para divulgação via internet. 

 
Controle inscrições/financeiro: 

Será dada autonomia para o Comtiê local providenciar o controle, 
prestando contas no próprio evento. 

 
Programação: 

O comtiê executivo do FZB será responsável, através do Vice 
Coordenador, Etiene. 

 
Material promocional: 

Será feito pelo comitê local e o superávit da venda de tal ficará com o 
CSA local. 

 
 

- GT História de NA 
Relatório enviado na sexta-feira última informou sobre as atividades, incluindo 

os links de repositórios os quais estão os documentos digitalizados até o momento, 
ressaltando para que este seja divulgado apenas para os membros da irmandade, 
tendo em vista a preservação do anonimato. 
 
 

- Convenção Nacional 
Ting, Coordenador do evento, expôes que o preço de custo do hotel base 

previsto está muito alto e portanto a idéia é que abramos as inscrições para a 
Convenção (somente valor para cobrir os custos do desenvolvimento do evento) e 
em um momento mais adiante voltemos com o hotel-base para fins de negociação, 
uma vez que a taxa de “no-show” neste momento é muito alta. 
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A prioridade agora é fecharmos uma data, para fins de confecção de cartazes, 
divulgação na internet etc. 
 

Foram feitas discussões a respeito do Guia da Convenção, as quais tiveram 
atualização direta no documento, que será enviado anexo a esta ata. 
 
 

- Pesquisa de membros da irmandade 
Coordenador expôs que faltam apenas quatro tópicos para serem formatados 

em “power point”, mas que a base de dados foi enviada via e-mail para o grupo de e-
mail do FZB, onde cada CSR pode trabalha-los da melhor maneira que lhe convier. 
 

A próxima pesquisa será encerrada em Novembro, na Convenção do CSR 
Brasil me Bonito – MS. 

 
Os dados atuais serão disponibilizados em pdf no site nacional, bem como 

futuramente o link para a nova pesquisa. 
 
Precisamos que os CSRs critiquem os dados a constarem da nova pesquisa, 

para que o comtiê executivo, através do Vice Coordenador, possa formatar a 
ferramenta via web. 
 
 

- GT Web 
Etiene expôs as diversas atividades relacionadas à “internet”, as quais estão 

sintetizadas no relatório anexo. 
Demonstrou o “novo” site nacional (www.na.org.br), que já está no ar e solicitou 
ajuda para que todas as inconsistências e erros encontradas sejam relatadas para 
web@na.org.br 
 Existem endereços de e-mail com extesão @na.org.br que não têm sido 
utilizados e os quais precisamos excluí-los. 
 Ciro levantou a hipótese de alterarmos o padrão dos endereços de e-mail, 
retirando os nomes pessoais e colocando a função. Isto levantou a discussão de 
quais critérios adotaremos para fornecimento de e-mail com extensão @na.org.br. 
Neste sentido, a definição ficou da seguinte forma: 
 

a. Servidores da ACS 
b. Servidores do FZB 
c. Servidores dos CSRs (mesa e subcomitês) 

 
Daqui para a frente, as solicitações terão preferência para que os endereços 
tenham a função ao invés de nomes pessoais. 
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- RTL 
Carlinhos, membro do GT de RTL, informou que os trabalhos estão em um 

rítimo muito bom,  
Ressaltou a respeito do livreto branco, que conterá a maioria das histórias 

aqui de companheiros e companheiras do Brasil. 
Um ponto importante é a respeito dos tipos de literaturas que temos, sendo: 

 => Literatura aprovada pela irmandade: sugestão de leituras nas 
reuniões; 
 => Literatura aprovada pela WSC: normalmente os guias de serviços; 
 => Folhetos de Serviços: aprovados pelo Quadro Mundial, utilizados 
para orientação de serviço e não para leituras nas reuniões de recuperação 
dos grupos. 

 
Não temos literatura que não está traduzida ainda e sim algumas que falta a 

revisão. 
 

 Referente à proposta orçamentária, mantém-se a indicada no relatório 
enviado do RTL (R$ 2.250,00 + R$ 1.110,00 para um ano). 
 
 

- Painel de RH 
 Douglas colocou que os currículos não têm chegado. Etiene informou que 
devemos atualizar o modelo do Currículo e fazermos ampla divulgação. 
 Todo e qualquer Currículo, deve ser enviado para o prh@na.org.br, mesmo 
que seja para encargos em aberto no FZB, sendo que o Painel de RH encaminhará 
para a Secretaria do FZB. 
 
 

– Eleições 
 Ficou adotado como critério para auto-indicação o mesmo da ACS, ou seja, 
que pode ser feito por Currículo ou presencial e ainda com possibilidade de 
apresentações do CSR oriundo do candidato. 
 

=> Vice Coordenador da 1ª Convenção Brasileira de NA – CBRNA 
Companheiro Albert manteve a auto-indicação feitas na última 

reunião e foi eleito. 
 

=> Coordenador de Relações Públicas 
 
 

– Próxima reunião 
22 a 24/06/2012 em Porto Alegre – RS. 
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CSR Rio Grande do Sul, que será o anfitrião, informou que estão a localizar o 
melhor local para realização da reunião, bem como opções de hospedagens dos que 
vem de fora de Porto Alegre. 
 
 

- Projeto Amazonas (próximo encontro em Boa Vista – RR) 
CSR How Brasil, através do Douglas, sugeriu que o FZB envie uma pessoa 

neste evento, que será no início de Abril/2012. 
 

Tiago sem H, DR Suplente do How Brasil, irá ao evento, com parte do custo 
pelo HOW e parte pelo FZB (R$ 250,00 é a parte do FZB). Também será 
confeccionada uma fita de vídeo ou DVD com as propagandas de NA para TV, com 
os Linhas de Ajuda locais de lá. 
 
20h35 – Encerramento com 7ª Tradição que rendeu R$ 172,00. 
 
 
Domingo – 18/03/2012 
 
Lista de Presenças: 
 

NOME ENCARGO TELEFONE E-MAIL 
Fabricio    
Nelson L. DR Suplente CSR Brasil (91) 8124-8319 nelson.adicto@yahoo.com.br 
Paulão    
Cristiano D. DR CSR Brasil Sul (51) 9819-7663 delegadoregionalrbs@yahoo.com.br 
Armando T.    
Marcelo P. Presidente Associação How   
Sérgio    
Douglas DR CSR HOW Brasil (19) 9763-4278 douglasvdc@yahoo.com.br 
Tiago DR Suplente CSR HOW Brasil (19) 9150-8959 tiagosemaga13@hotmail.com 
Robson Secretário FZB (21) 9917-7199 robsonrochac@yahoo.com.br 
Rogério CSA Norte Paranaense (43) 9916-9307 ILEGÍVEL 
Etiene Vice-Coordenador FZB (19) 7803-1589 etiene@na.org.br 
Maurício P. Coordenador FZB (19) 9113-9154 mauricio@na.org.br 
Ciro DR CSR Grande São Paulo   
Ting Tesoureiro FZB (22) 9985-0352 celomac@terra.com.br 
    

 
08h30 – Oração 
 
08h35 - Assuntos Novos (novos projetos) 

- Entrega dos encargos 
 Os encargos de Tesoureiro e Secretário foram entregues nesta reunião, não 
havendo necessidade de ida na próxima reunião dos servidores destas funções. 
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 Solicitamos avisarem as comunidades destes para as pessoas se auto-
indicarem na próxima reunião. 
 
 

- Dados dos CSRs 
 Robson verificará quais CSRs não temos informações e fará novas 
solicitações. 
 
 

- Discussão sobre encargos 
 Ciro, DR Grande São Paulo, questiona se realmente precisamos do encargo 
de Secretário. Como o assunto não estava na pauta e não havia tempo hábil na 
reunião para esta discussão, prosseguiremos com elas via grupo de e-mails para 
amadurecer a idéia. 
 
 

- RP em Brasília – DF 
 Cristiano, DR Brasil Sul, informa que alguns companheiros de Brasília – DF 
fizeram um IP na SENAD (Secretaria Nacional Anti-Drogas), o que gerou alguns 
contatos dentro do órgão, para que participemos da melhor maneira possível. 
 Após discussão, em consenso foi definido que o CSR Brasil Sul continue a 
liderar este processo junto do pessoal de Brasília. 
 Quanto ao cadastro solicitado, definiu-se que será encaminhado para a ACS, 
uma vez que a maioria refere-se a exigência documental, que fará o preenchimento 
e encaminhará de volta ao FZB, para análise final. 
 
 

- Projeto Centro Oeste 
 CSR How comentou que deseja voltar à pauta o dito projeto, comprometendo-
se a atualizá-lo e enviá-lo anteriormente à próxima reunião do FZB, para que lá 
façamos discussão mais detalhada a respeito. Tal desejo foi compartilhado e em 
consenso aprovado. 
 
 

- Sistemas de Serviços 
 NAWS, baseado no novo “sistemas de serviços”, sugere que os 
assentamentos dos CSRs na WSC sejam distribuídos através de Estados da 
Federeção. 
 Ciro, colocou em discussão que a representatividade na WSC possa vir a ser 
através dos Fóruns Zonais, como por exemplo, da parte do Brasil, pelo FZB. 
 Desta forma, continuaremos a amadurecer a idéia, com um espaço maior na 
pauta da próxima reunião   
 

No CA R, nas páginas 9 a 17 temos informações que tratam disto. 
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- Participação mais efetiva do Naws no Brasil 
 Douglas, DR How Brasil, comenta que será muito importante termos pessoas 
do NAWS mais perto de nossas comunidades no Brasil, assim como há no FZLA. 
 Neste sentido, algumas idéias surgiram, sendo as principais: 

a. Convidar o Júnior B., membro do QM do NAWS, para participação da 
próxima reunião do FZB em Porto Alegre – RS; 

b. Convidar o NAWS para estar presente na I CBRNA / FZB – Búzios – 
RJ Setembro a Novembro/2013 

 
 

- Temas da I CBRNA – Búzios – RJ – 2013 
 O GT da Convenção terá a autonomia para a escolha de um tema para a 
Convenção, para que o início da divulgação possa ser feito o mais rápido possível. 
 
 

- Workshop do CAR 
 Douglas sugeriu que os CSRs coloquem em uma planilha as decisões a 
respeito do CAR para compartilhamento entre todos. 
 Cristiano, DR CSR Brasil Sul, ressaltou que continua a disposição para 
recebimento dos posicionamentos dos CSRs não assentados, para que possa levar 
à WSC. 
 
 

- Criação da reunião do FZB on line (virtual) 
 Alex, DR Rio De Janeiro, sugeriu que façamos uma reunião virtual com 
aproximadamente 15 dias de antecedência da próxima reunião em Porto Alegre, 
para adiantar algumas discussões, como por exemplo a pauta. 
 Desta forma, foi aprovado em consenso que será no dia 07/06/2012, das 
23h00 às 24h00. O formato será através do “skype”, onde o moderador será o 
companheiro Douglas. 
 
 

- Criação de literatura 12 conceitos e 12 tradições 
 Ciro colocou que a comunidade da Grande São Paulo sugeriu que seja criada 
uma literatura a respeito do estudo dos Conceitos e Tradições. 
 Tendo em vista que já está previsto no CAT um projeto a respeito do mesmo 
tema, ressaltou-se a necessidade de que o CSR Brasil  e Brasil Sul votem a favor 
dele na WSC. 
 
 
10h30 – Intervalo para café 
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11h20 – Próxima reunião 
  

CSR Grande São Paulo 
 Ciro partilhou o agradecimento de ter servido neste período como DR 
participante do FZB, uma vez que seu encargo termina agora. 
 Informou ainda que a comunidade local se interessa muito pelo FZB e 
ressaltou a necessidade de demonstrarmos os serviços prestados, como forma de 
estimularmos este interesse existente. 
 Falou a respeito da experiência que o CSR tem com relação ao “tribunal de 
drogas”, cuja matéria veiculada no programa “Fantástico” da Rede Globo, acabou 
por coroar este trabalho que há um bom tempo é realizado por lá. Ressaltou que a 
comunicação com os órgãos públicos é importantíssima, pois viabiliza nossos 
serviços. 
 

CSR How Brasil 
 Douglas partilhou a respeito das experiência de Relações Públicas, onde um 
projeto junto à rede de cinemas Cinemark projetará a propagande de NA. 
 A respeito ainda de Relações Públicas, ressaltou que o CSR está a 
disposição de todos que queiram cópia da propaganda desenvolvida no How, 
inclusive com a edição com o telefone do Linha de Ajuda que se queira colocar. 
 Falou também a respeito dos trabalhos realizados em conjunto com o CSR 
Grande São Paulo. 
 Haverá um evento que será um workshop realizado por um profissional da 
área motivacional contratado pelo CSR, para tratar do tema “falta de servidores”, 
como forma de estimular as pessoas a servirem NA. A entrada para o evento será 1 
KG de alimento não perecível, tendo em vista ter sido esta a cobrança pelo 
proprietário do local onde aquele será realizado. 
 
 CSR Rio Grande do Sul 
 Fabrício, compartilhou a experiência da publicação de uma lista de grupo 
impressa,  bem como um informativo para H&I e IP chamado “O problema...ou a 
Solução?”, sendo que este último traz diversas citações da literatura de NA, 
respeitando as regras de propriedade intelectual de nossa irmandade. 
 Outra experiência é a padronização das artes de IP, onde o CSR distribui 
para os CSAs e Grupos tais artes. 
 

CSR Brasil 
 Nelson, partilhou sobre as experiências dos subcomitês e passou alguns 
dados gerais a respeito das estatísticas do CSR. 
 Falou também sobre o ocorrido em relação à tesouraria do CSR, onde o 
servidor foi suspeito de subtrair recuros financeiros da C/C do comitê e veio a falecer 
logo em seguida, deixando a situação orçamentária complexa. 
 Comentou sobre um certo descontentamento de algumas pessoas em relação 
ao FZB, mas que após esta reunião tem condições de levar informações mais 
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precisas e motivadoras a respeito dos trabalhos que têm sido executados e os novos 
que surgiram,  
 

CSR Rio de Janeiro 
 Alex, falou sobre o projeto chamado “Por detrás das grades”, que é voltado 
para atendimento às Penitenciárias do Estado do RJ. 
 Linha de Ajuda pediu ajuda o HOW em relação à experiência da contratação 
de um trabalhador especializado para atendimento.  

De 13 a 15/07/2012 – 13ª. Convenção Carioca de NA. 
 
 

CSR Brasil Sul 
 Cristiano, partilhou sobre a experiência de RP, que comporta o H&I, o IP e o 
Longo Alcance e têm mapeado eventos voltados à adicção/recuperação 
 Dentro da reunião do CSR, realizam sessão de partilha sobre algum tópico de 
interesse comum. 
 As reuniões dos CSR são intinerantes, em São Leopoldo, Curitiba e 
Florianópolis, como forma de estimular a participação das comunidades locais. 
 
 
11h20 – Próxima reunião 
 Será em Porto Alegre de 22 a 24/06/2012. A seguinte será de 21 a 
23/09/2012, juntamente com a da ACS, em Campinas – SP. 
 
11h30 - Encerramento com 7ª Tradição, que rendeu R$ 74,00. 
 
 
>>>>>>>>>>> faltam anexar os relatórios de tesouraria e da I CBRNA <<<<< 


