
 

 

 

 

 

Local da Reunião: 

Sala do CSA Porto Alegre                         Data: 22 e 23/06/2012  
Rua dos Andradas, Nº 1560 – 20º Andar                          Dia 22 – Início: 20h00 | Término: 22h00  
Galeria Malcon                Dia 23 – Início: 17h00 | Término: 20h00 
 
 
 
Auditório                Data: 23 e 24/06/2012  
Travessa Francisco Leonardo Truda, Nº 40 – 12º Andar           Dia 23 – Início: 9h00 | Término: 17h00  
Rio Grande do Sul | RS               Dia 24 – Início: 9h00 | Término: 12h00 
 
 
 
 
 
Lista de Presenças: *Sexta 
 

NOME ENCARGO TELEFONE E-MAIL 
Nelson L. DR Suplente CSR Brasil (91) 8124-8319 nelson.adicto@yahoo.com.br 
Cristiano D. DR CSR Brasil Sul (51) 9819-7663 delegadoregionalrbs@yahoo.com.br 
King DR Suplente CSR Brasil Sul (41) 9991-0961 stone-king1@hotmail.com 
Ciro DR Suplente CSR GSP (12) 9791-4911 ciro.rodolfo@yahoo.com.br 
Edinho DR Suplente CSR GSP (11) 9402-6988 edinhohpc@uol.com.br 
Douglas DR CSR HOW Brasil (19) 9763-4278 douglasvdc@yahoo.com.br 
Tiago DR Suplente CSR HOW Brasil (19) 9150-8959 tiagosemaga13@hotmail.com 
Alex DR Suplente CSR Rio de Janeiro (21) 7813-3701 alexdrsrj@yahoo.com.br 
Fabrício RP CSR Rio Grande do Sul (51) 9649-7372 adictumsph@gmail.com 
Helena DR CSR Uruguai --- helenadeflorida@hotmail.com 
Julio DR Suplente CSR Uruguai (598) 9419-8290 juliof11@hotmail.com 
Maurício P. Coordenador FZB (19) 9113-9154 mauricio@na.org.br 
Etiene Vice-Coordenador FZB (19) 7803-1589 etiene@na.org.br 
Ting Tesoureiro FZB (22) 7835-3573 celomac@terra.com.br 
Robson Secretário FZB (21) 9917-7199 robsonrochac@yahoo.com.br 

 
*Nesta reunião não foi passada lista de presenças, porém, entre servidores e membros interessados podemos contar com aproximadamente 28 presenças.   
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Assuntos: 
 

1. Discussão da pauta e eventual antecipação de assuntos 
 
Maurício P. Coordenador do FZB faz uma breve explanação sobre os assuntos pautados para esta reunião. 
 
Cada membro votante opina sobre os tópicos a serem debatidos e possivelmente incluídos em pauta, sendo
 

: 

 
 ACS 

Coordenador Gilberto vem atravessando situação difícil no escritório em função de ter que administrar 
conflito existente entre Diretor Financeiro, companheiro Sérgio e Gerente Administrativa por questões 
de atribuições, comportamento, etc. 

Resolução: Dia 26/06/2012, às 23h00 será realizada uma reunião pelo skype a fim de que um 
direcionamento seja dado. 

 
 GT História de NA 

O trabalho de digitalização dos documentos continua. Companheiro Harley, Vice-Coordenador do GT 
estima que em setembro o trabalho possa ser concluído. O mesmo será convidado a participar do grupo 
de e-mails do FZB com o objetivo de melhorar a comunicação com as Regiões. 

 
 Associação do FZB 

Ting, Tesoureiro do FZB e Coordenador da 1ª CBRNA partilha a necessidade do FZB de vir a ter o seu 
próprio CNPJ. A intenção era de que as próprias Regiões oferecessem os seus CNPJs, mas em função 
das mesmas não terem firmado o combinado, a ACS teve de ser acionada a fim de que o contrato de 
locação junto ao Hotel que se realizará a convenção pudesse ser formalizado. 

DR da Região GSP, companheiro Ciro diz que sua comunidade não vê problemas com a abertura de 
uma associação pelo FZB, e que inclusive se colocam a disposição para ajudar. A maneira que foi feita 
é que gerou discordância. 

Alex, DR Suplente da Região RJ diz que em nenhum momento o Conselho Fiscal de sua comunidade 
levou a necessidade da convenção para que pudessem debater em plenária e finaliza afirmando que a 
Região RJ é favorável a abertura do CNPJ. 

Vice-Coordenador do FZB, companheiro Etiene partilha que a iniciativa para o andamento dos 
trabalhos se deu em Campinas/ SP devido à necessidade da CBRNA. 

Resolução: A abertura da associação foi aprovada por consenso, sendo os Diretores o próprio 
Comitê Executivo do FZB. 
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Lista de Presenças: *Sábado 
 
 

NOME ENCARGO TELEFONE E-MAIL 
Nelson L. DR Suplente CSR Brasil (91) 8124-8319 nelson.adicto@yahoo.com.br 
Cristiano D. DR CSR Brasil Sul (51) 9819-7663 delegadoregionalrbs@yahoo.com.br 
King DR Suplente CSR Brasil Sul (41) 9991-0961 stone-king1@hotmail.com 
Ciro DR Suplente CSR GSP (12) 9791-4911 ciro.rodolfo@yahoo.com.br 
Edinho DR Suplente CSR GSP (11) 9402-6988 edinhohpc@uol.com.br 
Douglas DR CSR HOW Brasil (19) 9763-4278 douglasvdc@yahoo.com.br 
Tiago DR Suplente CSR HOW Brasil (19) 9150-8959 tiagosemaga13@hotmail.com 
Alex DR Suplente CSR Rio de Janeiro (21) 7813-3701 alexdrsrj@yahoo.com.br 
Fabrício RP CSR Rio Grande do Sul (51) 9649-7372 adictumsph@gmail.com 
Helena DR CSR Uruguai --- helenadeflorida@hotmail.com 
Julio DR Suplente CSR Uruguai (598) 9419-8290 juliof11@hotmail.com 
Maurício P. Coordenador FZB (19) 9113-9154 mauricio@na.org.br 
Etiene Vice-Coordenador FZB (19) 7803-1589 etiene@na.org.br 
Ting Tesoureiro FZB (22) 7835-3573 celomac@terra.com.br 
Robson Secretário FZB (21) 9917-7199 robsonrochac@yahoo.com.br 
Daniel T. Secretário CSR Rio Grande do Sul (51) 8437-3736 tabordadepoa@yahoo.com.br 
Pedro Membro CSA Gaúcha (51) 9121-5352 ebanez@terra.com.br 
Leonardo Coordenador CSR Brasil Sul (51) 8419-3319 leomcr@gmail.com 

 

 

2. Tesouraria 

Ting, Tesoureiro do FZB informa que os arquivos já foram disponibilizados no grupo e que o saldo é 
referente até o dia 22/06/2012 (sexta-feira). O saldo atual do Fórum é de R$ 2.814,88. 

DR da Região HOW Brasil, companheiro Douglas sugere a elaboração de um calendário anual para que os 
servidores possam se programar com mais antecedência na compra de passagens mais baratas. 
 
Hoje, são gastos em média R$ 1.600,00 para realizar uma reunião do FZB, afirma Ting.  
 
O servidor ressalta que os repasses das Regiões deveriam girar em torno de R$ 160,00 (mês), porém isso não 
vem ocorrendo. 
 
Alex, DR Suplente da Região RJ sugere que valor estimado na ocasião para repasse das Regiões seja 
revisto, uma vez que a demanda de serviços no FZB vem crescendo. 
 
DR da Região Brasil Sul, companheiro Cristiano partilhou a satisfação de ver o rumo que o Fórum vem 
tomando com a organização de seus primeiros eventos: Fórum Nacional de Serviços, Convenção Brasileira 
e a Conferência de Literatura.   
 
 
Curiosidade 
Num levantamento feito pelo Tesoureiro, de cada evento realizado no Brasil, dentre os mais de 160 
pesquisados, se fossem repassados R$ 100,00, nós teríamos por ano R$ 16.000,00. 
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 Planilha da Reunião POA – 23/06/2012 (Custo dos Servidores) 
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 Proposta Orçamentária – Agosto 2012 a Julho 2013 
 

*Foram consideradas: 
 
1 – 4 Projetos 
2 – 2 Reuniões (2 RJ/ 2 SP) 
3 – 4 Reuniões 
4 – 1 Reunião Extra (caso necessário) 
5 – Pra cada reunião (2 pasgs aéreas e 2 ônibus) 
6 – R$ 20,00 por refeição (sendo 6 por servidor) 
7 – 2 Diárias pra 4 servidores (média) 
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3. Assuntos Antigos 

 1º Fórum de Serviços FZB – Londrina – PR – 07 a 09/09/2012 
 

Rogério B. Coordenador do GT explana sobre as atividades no período e informa que o relatório já está 
disponível no grupo para apreciação da plenária. 
 
O GT vem se reunindo às terças-feiras, sempre às 19h30min, na praça do aeroporto de Londrina/Pr (não 
houve reunião nas duas últimas semanas por estarmos no aguardo de decisões a serem tomadas nesta 
reunião do FZB). 
 
O local vem nos proporcionando uma prazerosa e diferente experiência no ambiente de nossas reuniões. 
Até o momento foram 8 encontros e o quadro de servidores está preenchido da seguinte forma: 
 

• Rogério B. – coordenador do GT; 
• Milena – coordenadora suplente; 
• Fabio B. – coordenador de inscrições; 
• João Marcelo G. – tesoureiro; 
• Glauco G. – coordenador de cozinha; 

 
Repasse do FZB: 

 
O GT registra e confirma o recebimento do repasse do valor pré-estabelecido de R$ 1.000,00 dos quais 
foram gastos até o momento R$ 331,00 na forma descrita abaixo: 

 
• R$ 270,00 – impressão de 300 cartazes; 
• R$ 14,40 – despesas postais (documentos de abertura de conta poupança); 
• R$ 40,00 – confecção de bunner para divulgação em eventos; 
• R$ 6,60 – despesas com cartório (reconhecimento de assinaturas para abertura de conta 

poupança). 
 

Conta Poupança: 
 

Muitos foram os questionamentos acerca da ausência de número de conta para depósito das inscrições. 
Seguem os esclarecimentos que entendemos necessários: 

 
• Ausência de dados no cartaz: 

 
Esta foi uma decisão tomada com base em recente experiência vivida. 

 
Todos os servidores do GT serviram também no III Enconpasso do CSA Norte Paranaense e naquele 
evento sofremos com o grande número de depósitos desacompanhados de confirmação. Isso impactou 
diretamente na organização do evento cujo local sede teve seu limite máximo de acomodações superado 
em mais de 30 inscrições. De tal sorte, decidimos que os dados bancários serão repassados mediante 
contato prévio do interessado. 

 
• Dificuldade na abertura da conta corrente: 

 
A associação do CSA Norte Paranaense não realizou, por falta de servidores, a assembléia anual. Isso 
prejudicou a regularidade dos documentos necessários. 

 
Os servidores envolvidos (uns por orientação de contadores, outro por ser servidor público) não 
possuem condições de gerir os recursos de forma vinculada a seu CPF. A solução encontrada foi o 
empréstimo do CNPJ gentilmente fornecido pela Associação Nova Maneira de Viver (RBS). 

 
Cronograma:  

 
O GT preocupou-se com os prazos e dificuldade de comunicação (já superada) com os servidores do 
FZB responsáveis por essa tarefa. 
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Por esse motivo, encaminhamos sugestão de cronograma e aguardamos definição, tanto do cronograma, 
quanto da escolha de partilhadores por parte da estrutura responsável pela iniciativa. 

 
Atendendo solicitações tanto do Maurício, quanto do Etiene, o local foi novamente visitado e desse 
contato, resultou a disponibilidade de outras 3 salas (pequenas) além daquelas já mencionadas no 
projeto aprovado. 

 
Instalações / Limite de inscrições internas: 

 
O local nos permite acolher, no máximo, 100 pessoas na modalidade de inscrições internas. Isso com 
alteração do projeto inicial que contava com 20 suítes para 3 pessoas. Viabilizaremos a colocação de 
mais um colchão em cada uma dessas acomodações, transformando-as assim, em suítes para 4 pessoas. 

 
Os companheiros de Londrina estão orientados para realizar suas inscrições na modalidade externa, 
favorecendo assim a acolhida confortável daqueles que vem de longe. 

 
Limite total de inscrições: 

 
Considerando as instalações existentes (auditórios e refeitório) estamos trabalhando com um limite 
máximo de 130 inscrições (internas + externas). 

 
Hoteis em Ibiporã (“plano B”): 

 
Ibiporã é uma pequena cidade vizinha e compõe a região metropolitana de Londrina/Pr. Existem dois 
hotéis naquela cidade, e ficam a menos de 5 minutos do local do evento. 
Ambos foram visitados. Suas instalações são bastante simples, mas os valores obtidos em negociação 
prévia foram: 

 
Quarto simples (banheiro coletivo e ventilador): 1 pessoa:R$ 33,00 - 2 pessoas:R$ 60,00 
Quarto simples (banheiro coletivo,ventilador e TV): 1 pessoa:R$ 38,00 - 2 pessoas; R$68,00 
Apto simples (banheiro,TV,ventilador): 1 pessoa:R$ 48,00 - 2 pessoas:R$ 88,00 
Apto luxo (banheiro,TV parabólica,ar cond.,frigobar,interfone e sacadas): 1 pessoa: R$ 88,00      - 2 
pessoas: R$ 128,00 
Taxa de serviço: 10% 
Todos com internet wirelles  gratuito,estacionamento e café da manha 

 

Guardamos esta opção como “plano B” no caso de superarmos a capacidade máxima de acomodações 
para inscrições internas.  

Divulgação do evento: 
  

Foram impressos 300 cartazes que estão sendo distribuídos pelas mais variadas estruturas.  
 

Lembramos que a arte do cartaz, por orientação do FZB, foi feita em papel A4, o que facilita sua 
impressão em qualquer impressora. Assim, tendo em vista o baixo número de material impresso, 
sugerimos (e pedimos) a colaboração dos servidores que promovam a impressão e afixação em suas 
estruturas e grupos de escolha. 
Existe também um bunner que vem sendo utilizado para divulgação em eventos de NA (este final de 
semana estará no Encontemas de Foz do Iguaçú/Pr. 
Além disso, estamos nos utilizando de grupos de e-mail’s e redes sociais, ainda de forma discreta, tendo 
em vista a inexistência de conta-corrente específica para o depósito das inscrições. Tão logo essa 
dificuldade seja superada a divulgação será intensificada.  
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Inscrições: 
 
Atualmente o evento possui 12 inscrições formalizadas. 

 
Pedimos aos servidores do FZB que, ao colaborarem no recebimento de inscrições, mantenham contato 
regular com o companheiro Fabio (fone: 43 9970-2938 / e-mail: fnslondrina@yahoo.com.br) a fim de 
contribuir com a boa organização de nossas informações. 

 
Sugerimos também a cada servidor do FZB que incentive a participação de outros servidores de suas 
estruturas, inclusive com o custeio por parte da estrutura por ele representada.   

 
Presença de representantes de outros países da América Latina: 

 
O GT agradece o esforço do companheiro Douglas (Pit) no sentido de viabilizar a participação de 
companheiros dos países vizinhos.  

 
Temos manifestações de interesse e confirmação de participação oriundas da Argentina, República 
Dominicana, Uruguai e Paraguai. 

 
Informamos que a comunidade de NA em Foz do Iguaçu/Pr, por sua posição geográfica privilegiada 
(tríplice fronteira) prontificou-se a viabilizar a chegada em Londrina, dos companheiros latinos que se 
deslocarem até aquela cidade fronteiriça. 

 
Considerações finais: 

 
O GT agradece a oportunidade e confiança nele depositada e compromete-se a auxiliar no que for 
necessário para a realização de um evento que certamente trará, além de enorme crescimento pessoal 
para cada participante, um melhor desenvolvimento de todos os serviços prestados na Irmandade de 
Narcóticos Anônimos. 

 
Reitera também a necessidade de participação efetiva de todas as estruturas envolvidas para a obtenção 
do sucesso almejado. 

 
No mais, colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se mostrarem 
necessários. 

 
 
Atenciosamente, 

 
Rogério B 

Coordenador do GT 
Fone: 43 9916-9307 (TIM) 

e-mail: rogerbernardi_na@yahoo.com.br 
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 Convenção Nacional 
 

Companheiro Ting, Coordenador da 1ª CBRNA apresenta o site: http://www.cbrna.com.br onde 
sugestões de temas/ oradores e pré-inscrições já podem ser feitas. As inscrições só estarão disponíveis 
via site. Um grupo no Facebook foi criado visando à divulgação e suporte aos membros interessados na 
Convenção.  

 

Os relatórios não serão publicados no site por ser de domínio público. 

Todos os hotéis e pousadas sugeridos no site não possuem qualquer vinculo com a convenção. Tudo 
será tratado entre o membro e o Hotel e/ou Pousada desejada. Haverá uma grande variedade de opções 
de hospedagem que vão de Hotéis de uma a cinco estrelas, até campings, albergues, etc.   

Foi apresentada a arte do 1º modelo de camisas confeccionada para lançamento na 13ª CCNA. Em 
breve outros modelos estarão disponíveis. O servidor encerra pedindo ajuda para divulgação. 

 

 
1ª CBRNA – Convenção Brasileira de Narcóticos Anônimos. 
Tema: Juntos Podemos. 
Dias: 14, 15, 16 e 17 de Novembro de 2013. 
Site: http://www.cbrna.com.br 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/348949331807912/ 

http://www.cbrna.com.br/�
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 RTL – Revisão e Tradução de Literatura 
 

Coordenador do RTL Nacional, companheiro Michael V. explana sobre as atividades dos SRTLs 
Regionais no trimestre. 
 
Uma grande novidade é a abertura do SRTL da Área São Paulo. Entretanto, o SRTL da Região Grande 
São Paulo encontra-se sem Coordenador. O penúltimo Coordenador, Marcelo L., passou muitos 
arquivos da tradução do livro "It Works: How and Why" (Funciona: Como e Porquê) para o Renato, o 
Coordenador do recém-aberto SRTL da Área São Paulo. Ainda faltam os arquivos da tradução de três 
dos Passos. Há boa possibilidade de resgatar esse material e, enquanto isso, o SRTL continua 
trabalhando na revisão do mesmo livro. 

 
O SRTL da Região Rio de Janeiro concluiu a sua parte da revisão de "Livro Um" do Texto Básico e 
agora está revisando o Livreto dos Doze Conceitos. Embora tenhamos essa literatura há um bom tempo, 
sempre foi um "trabalho em andamento", sem ser produzido oficialmente pelo NAWS. Está chegando a 
hora de mudarmos essa situação. Outra notícia do SRTL do CSR-RJ é que o Coordenador, Eduardo A., 
foi destituído e o Vice Coordenador, Álvaro, entregou o encargo. Mas houve uma reunião regional no 
dia 10 desse mês e dois novos servidores se auto-indicaram e foram eleitos. São o Carlinhos como 
Coordenador e o Júlio como Vice Coordenador. 

 
O SRTL da Região Brasil Sul também concluiu a sua parte da revisão do TB. Agora está trabalhando na 
revisão de "Em Tempos de Doença", o livreto revisado que foi aprovado na WSC 2010. O livreto, que 
traz novas informações sobre o tópico, foi traduzido pelo SRTL da Região RS. Devemos lembrar que, 
apesar do título já bem reconhecido, é uma literatura completamente nova.  

 
O SRTL da Região HOW está concluindo a revisão do Capítulo 7do TB. É o único trecho que falta na 
revisão da primeira parte (anteriormente conhecida como "Livro Um" do Texto Básico. Continua 
também a tradução do periódico "Reaching Out", que é um boletim voltado ao serviço de H&I. 
Infelizmente a tradução desse boletim ainda não é do conhecimento geral em todas as áreas, que nos 
mostra a necessidade de haver mais divulgação pelas regiões e áreas. 

 
Na Região Rio Grande do Sul, o SRTL está trabalhando na revisão do SP (folheto de serviço) intitulado 
"Social Media", ou "Mídia Social". O SP traz novas perspectivas sobre a relação entre os nossos 
princípios espirituais e tendências atuais como o uso da Internet e redes sociais. 

 
Temos alguns IP's (informational pamphlets, ou folhetos informativos) que foram enviados ao NAWS e 
encontram-se em diversos estágios de produção ou pré-produção. Os IP’s 27 “Para os Pais ou 
Responsáveis de Jovens de NA” e 20 “O Serviço de H&I e o Membro de NA”, dos quais ambos foram 
revisados na Região de RJ, foram produzidos e devem estar no caminho para o Brasil. O IP 13 “De 
Jovens Adictos para Jovens Adictos” foi revisado também na Região RJ e só faltavam os documentos 
assinados. O IP 24 “A Importância do Dinheiro e Auto-sustento em NA” e o IP 28 “Mantendo os 
Serviços de NA” foram traduzidos pelo SRTL da Região HOW.  

 
Agora torna-se necessário explicar algo sobre o processo de aprovação de literatura. Quando um novo 
item de literatura é aprovado na Conferência Mundial, tem um detalhe incluído na moção de aprovação. 
É que, caso a nova literatura substitua uma literatura já existente, a literatura antiga deixa de ser 
literatura aprovada de NA. Torna-se obsoleta e, portanto, não deve mais ser utilizada nos grupos de 
NA. E temos diversos itens de literatura com essa característica. Por exemplo, o Livreto do Grupo foi 
substituído pelo Livreto do Grupo, Revisado. Mesmo assim, muitas vezes o antigo Livreto do Grupo 
ainda está sendo utilizado nos grupos. Algo que consta nessa literatura (o Livreto, Revisado) é a 
seguinte pergunta, com a resposta: “Que tipo de literatura devemos usar? Os Serviços Mundiais de 
Narcóticos Anônimos produzem uma variedade de tipos diferentes de publicações. Entretanto, somente 
literatura aprovada por NA é apropriada para leitura em reuniões de Narcóticos Anônimos.” 
Então, é de suma importância que façamos uma campanha de divulgação em cada região, para que 
todos os grupos e áreas saibam disso e, substituam os itens antigos nas mesas de literatura.  

 
O novo IP 20 BR (que significa BRasileiro) substitui o antigo IP 20 PO (que significa POrtuguês”, pois 
agora temos uma tradução em nosso idioma. O IP 24 BR e o IP 28 BR, juntos, substituem o antigo IP 
24 “Ei –Para Que Serve a Sacola”. O IP 13 e o IP 27 substituem o antigo IP 13 “Juventude e 
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Recuperação”. É quase certo que ainda teremos várias outras substituições do mesmo tipo, então será 
muito bom se a ACS puder ajudar nesse processo de divulgação e conscientização. 

 
Na verdade, temos ainda mais IP’s e SP’s que foram traduzidos e até mesmo revisados, no caso de 
alguns SP’s, que não foram encaminhados ao NAWS ainda, porque o projeto do Livreto Branco e o 
Texto Básico, Sexta Edição são prioridade no momento. 

 
Algo surgiu no processo de revisar o TB, fazendo que fôssemos mais devagar na finalização e 
aprovação da tradução do Livreto Branco (agora com histórias pessoais das comunidades latina e 
brasileira). O SRTL que fez a revisão do Capítulo 6, “As Doze Tradições”, tomou a decisão em 
consciência de grupo de fazer algumas pequenas alterações nos enunciados das Tradições 5 e 10. 
Começamos debater esse assunto na Internet, entre os Coordenadores dos SRTL’s, sem chegarmos a 
nenhum acordo ou consenso. Ainda houve propostas ou sugestões para pequenas alterações nos 
enunciados dos Passos 1 e 8. É muito importante chegarmos a um acordo, ou melhor ainda, um 
consenso, sobre as alterações. Certamente será uma pauta na Conferência de Literatura. E temos ainda 
mais detalhes para decidirmos sobre a revisão do Texto Básico. 

 
Nossa Primeira Conferência de Literatura será um momento muito especial para o serviço de literatura 
e, por consequência, para o desenvolvimento da comunidade de NA brasileira. A Conferência será 
realizada em 18 e 19 de agosto em Curitiba. Devemos ter um cartaz disponível, mostrando mais 
detalhes, até a reunião do FZB. Além da questão do aluguel do salão no hotel, temos a ideia de 
confeccionar algumas canetas, com diversos dizeres, em vez das tradicionais camisetas, como um 
material promocional. O motivo não é só para ajudar em custear algumas despesas do evento, mas 
principalmente para ser uma lembrança bacana do mesmo. De qualquer forma, estes dois detalhes 
poderão ser abordados na própria reunião do FZB. 
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Detalhes sobre o Texto Básico 
 
É possível que o relatório do RTL (verbal ou escrito) não fosse claro suficiente. Acredito que a revisão 
do TB já esteja num ponto que não adianta realizar mais a revisão nas reuniões presenciais dos 
SRTL's, menos a revisão do Capítulo 7. Os SRTL's das Regiões Rio de Janeiro e Brasil Sul já 
concluíram os trechos que estavam fazendo. A única parte que falta nos primeiros dez capítulos é o 
Capítulo 7, "Nós realmente nos recuperamos." Esse capítulo está sendo revisado pelo SRTL do CSR-
HOW, que poderia desejar dividir a tarefa com um ou mais SRTL's. A maior dificuldade que temos no 
momento é que ainda não conseguimos chegar a um consenso sobre as alterações nos enunciados. 
Espero que essa situação mude na Conferência de Literatura. 

  
O que poderia ajudar no processo de revisão, é outros membros ajudarem a finalizar a revisão das 
histórias pessoais.  
 
O "Livro Azul" que nós conhecemos é uma tradução da Quinta Edição do Texto Básico. A tradução foi 
feita em 1990 e 1991, sendo publicada em 1992, quando o NA brasileiro ainda era uma comunidade 
muito nova. Agora somos uma comunidade bem mais madura, e nosso entendimento do programa de 
recuperação também é mais maduro.  

   
A nova revisão dos primeiros dez capítulos do TB, que constituem o que era previamente conhecido 
como "Livro Um" e agora é chamado de "Nosso Programa", reflete essa maturidade. Quando a Sexta 
Edição do TB foi aprovada, o NAWS nos informou da necessidade de revisarmos os primeiros dez 
capítulos, até para que o texto fosse adequado às normas da reforma ortográfica. O serviço foi dividido 
entre os SRTL's regionais dos CSR's Brasil Sul, Rio de Janeiro e HOW. O “Livro Azul” tem 117 
páginas, das quais todas foram revisadas. Recebemos a revisão do último capítulo hoje (09-06-2012)  

   
Já a segunda parte do livro, que era conhecida anteriormente como “livro 2”, mas agora é chamada de 
“Nossos membros partilham”, consiste de quatro partes. Provavelmente será um total de 
aproximadamente 330 páginas, fazendo com que o livro seja de 450 páginas, mais ou menos.  

   
A primeira parte, chamada “No Começo” é de histórias pessoais de alguns dos primeiros membros de 
NA e, portanto, traz um pouco de nossa historia enquanto irmandade. Uma boa notícia é que essa parte 
está completamente revisada e compilada, faltando apenas algumas alterações e a revisão final por um 
profissional de gramática e ortografia, trabalho feito pelo NAWS.  

   
A segunda parte é intitulada “Chegando em casa” e trata de como alguns membros chegaram a conhecer 
e ingressar na irmandade. Essa parte mostra muito sobre nossa diversidade. Todas essas partilhas já 
passaram por um processo de serem revisadas por um painel de três revisores, sendo uma espécie de 
“consciência de grupo à distância”, pois as histórias foram enviadas pela internet. “Chegando em casa” 
encontra-se atualmente em fase de editoração, bem como a terceira parte.  

   
“Independentemente de” traz partilhas de membros de NA que têm muita diversidade mesmo, que é 
diversidade em termos de origem geográfica, cultural e social. A revisão foi feita e essa parte está sendo 
editada e compilada.  

   
A quarta parte, intitulada “A vida como ela é” mostra as dificuldades, principalmente de adictos com 
tempo limpo significativo, trazendo experiência pessoal em lidar com diversas situações da vida. Essa 
parte ainda está sendo revisada e deve estar mais ou menos em dois terços do percurso.  

   
Cada uma dessas quatro partes começa com “Reflexões”, que são minipartilhas das histórias contidas na 
seção. Podemos dizer que “Nossos membros partilham” está com 90% da revisão pronta. De modo 
geral o Texto Básico Sexta Edição já está mais em fase de editoração do que revisão.  

   
Nossa esperança é que, até a Conferência de Literatura, tenhamos um rascunho do livro para apreciação. 
A conclusão do projeto do Livreto Branco e do Texto Básico deve ser o foco principal da Conferência, 
pois ainda temos que tomar algumas decisões importantes em consciência de grupo. 
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Diária: Início: 12h Término: 12h 

 
Hospedagem para grupo ACIMA de 20 pessoas (preços por PESSOA): 

Tipos de aptos. Standard Luxo Super Luxo 
Aptos duplos (adultos) 66,00 80,00 99,00 

Aptos triplos/ quádruplos (adultos) 55,00 67,00 80,00 
Aptos individuais (adultos) 80,00 99,00 110,00 

 

 Check-in: 18/08/12 (após 14h)   Check-out: 19/08/12 (até 12h) 

- Diária com direito a café da manhã servido das 06:30h às 10:00h. 
-      Café extra (só é cobrado se a chegada for antes do meio dia): R$ 16,00 por pessoa.  
-      Garagem para carros de passeio: cortesia. 
-      Todos os apartamentos estão equipados com TV a cabo, frigobar, telefone e banheiro privativo. Os              
apartamentos luxo estão localizados na parte interna do hotel, sendo assim, mais silenciosos. Aos 
apartamentos Super Luxo acrescente-se ar condicionado quente e frio. 

 
Salão de Reunião número 2: 

 
 Data: de 18/08/12 (das 8h às 21h)  e 19/08/12 (das 8h às 13h) 
 Pessoas: 10 a 15 pessoas 
 Valor: R$ 250,00 + R$ 100,00. 
 Estacionamento: Possuímos um estacionamento (cortesia) que pode ser usado pelos participantes 

do evento, cuja entrada fica pela Av. 24 de Maio, ao lado da Praça Ouvidor Pardinho 
(Mercadorama Rebouças). 

 
Lembramos que esta é apenas uma tomada de preços, se houver interesse, é necessário que se 
faça a confirmação de sua reserva via e-mail, telefone ou fax. Sujeito à alteração sem aviso 
prévio. Favor confirmar a reserva. Agradecemos pela preferência, qualquer dúvida, favor 
entrar em contato. 

 

Atenciosamente, Marina Hara (Reservas) 

Curitiba, 03 de maio de 2012. 

 
No espírito de serviço, 

 
Michael V.    Carlinhos P. 
Coordenador do RTL Nacional  Vice Coordenador do RTL Nacional 

 
 

Obs.: Seguem informações adicionais sobre o hotel e o evento, que será sem taxa de inscrição para os 
membros de NA. O valor do aluguel do salão não está completamente certo por enquanto. 
Provavelmente teremos maiores informações na reunião do FZB. 

 
HARA PALACE HOTEL 
AV IGUAÇU 931 – A 
REBOUÇAS CURITIBA – PR / CEP: 80230-020 
FONE: (41) 3029-0011   FAX: (41) 3225-2157 

E-mail: harapalacehotel@harapalacehotel.com.br 
Home Page: http://www.harapalacehotel.com.br 

mailto:harapalacehotel@harapalacehotel.com.br�
http://www.harapalacehotel.com.br/�
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 Pesquisa de Membros 
 

Etiene, Vice-Coordenador do FZB esclarece que pesquisa servirá para acompanhamento do crescimento 
da Irmandade no território nacional, podendo ser utilizado em ações de RP.  
 
A pesquisa será apresentada na 1ª CBRNA. 

 
Pela internet, participaram da pesquisa quase 600 membros, já por escrito tivemos algo em torno de 100 
pessoas.  
 
 
 GT Web 

 
Coordenador do GT Web, companheiro Etiene esclarece alguns problemas apontados pelas Regiões no 
período referentes ao cadastramento/ manutenção dos grupos, a restrição quanto à divulgação de 
eventos somente de âmbito nacional e a não publicação de literaturas voltadas para o serviço em NA no 
site nacional: http://www.na.org.br, uma vez que o público alvo do site não são membros servidores, daí 
a intenção de se manter o foco em RP.   
 
Em 60 dias chegaram 12 solicitações para informações sobre a Irmandade e 4 para informações de 
Grupos. 

 
O servidor ressalta mais uma vez que todo problema que surgir no site deve ser informado através do e-
mail: web@na.org.br com a maior especificidade possível para que o mesmo possa ser avaliado, 
encaminhado ao servidor correspondente e corrigido o mais rápido possível.  
 
Hoje o quadro de servidores do GT está distribuído da seguinte forma: 
 

• Patrícia S. (ES) – responsável pelo site; 
• Franklin V. (SOL) – responsável pelas contas do Facebook e Twitter; 
• Fabrício (RS) – Responsável pelos contatos que chegam através do info@na.org.br  
• Daniel R. (RJ) – Responsável por novas soluções. 

 
 
Metas para o próximo período: 
 

• Será criado link para publicação do Reaching Out no site; 
• Aplicativos para celulares (Apps); 
• Contato com redes sociais; 
• Manutenção do site. 

 

Obs.: O projeto dos apps irá entrar na proposta orçamentária para as Regiões aprovarem juntamente 
com outras demandas já pontuadas pelas Regiões. 

 
Facebook 
 
Cristiano, DR da Região Brasil Sul manifestou sua preocupação quanto à possível quebra de anonimato 
de membros na rede social. 
 
Coordenador do GT responde que a opção de ter seu anonimato quebrado continua sendo do membro e 
que é muito importante para a visibilidade da Irmandade a criação e manutenção da conta na rede. 
 
Etiene finaliza esclarecendo que não será permitido a postagem de mensagens e publicação de fotos por 
qualquer membro, somente curtir e compartilhar. 
 
 
 

http://www.na.org.br/�
mailto:web@na.org.br�
mailto:info@na.org.br�
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 Painel de RH 
 
Douglas, Coordenador do PRH no FZB, inicia seu relatório partilhando sobre a criação do curriculo, 
bem como sua nova formatação. O mesmo será disponibilizado para download no site: 
http://www.na.org.br.  
 
Após seu preenchimento o mesmo deve ser enviado para o Painel de Recursos Humanos no e-mail: 
prh@na.org.br. 
 
Obs.: O arquivo deve ser preenchido e salvo na versão 2007 do Windows Office, ou seja, com a 
extensão “docx”. Ex: curriculo.docx   
 
As diretrizes do PRH vêm sendo norteadas pelo Manual do FZLA, onde este será traduzido e 
disponibilizado no grupo de emails do FZB. 
 
As auto-indicações não estão mais restritas através de curriculo, podendo ser aceitas também de forma 
presencial. 
 
Para as próximas eletivas já será feito através do PRH. 

 

 Projeto Amazonas 
 
Tiago, DR Suplente do CSR HOW Brasil apresenta o Projeto do CSA Amazonas, onde basicamente o 
projeto se resume na expansão e desenvolvimento da irmandade na cidade de Manaus. 
 
Cristiano, DR do CSR Brasil Sul partilhou que a impressão que ele tem é de que o CSA Amazonas, 
mesmo estando assentado na Região Brasil parece estar isolado. 
 
DR da Região Brasil, companheiro Nelson comenta o pedido de inclusão do servidor do CSA 
Amazonas no grupo de e-mails do FZB por outro Representante Regional e sobre falta de prestações de 
contas do CSA para com o CSR em anos anteriores.  
. 
Edinho, DR Suplente do CSR GSP diz que tanto ajuda quanto pedido de inclusões no grupo do FZB 
devem sempre ser feitas através do seu DR correspondente. 

 
DR da Região HOW Brasil esclarece que a ida de seu DR Suplente, companheiro Tiago teve como 
objetivo da apresentação do FZB e que é a Região Brasil que deve dar o direcionamento. 
 
Resolução: Ficou decidido por consenso que qualquer estrutura que necessitar 
ajuda ao FZB deverá fazê-la através de sua respectiva Região. 
 

 
 RP em Brasília – DF  

 
Cristiano, DR do CSR Brasil Sul está em comunicação com o companheiro Isaac que foi informado da 
intenção das ações do FZB naquela localidade. 
 
Foi tentado agendar uma reunião junto às autoridades, porem não houve data disponível.  
 
Há intenção para que um GT seja criado lá e foi dada a sugestão de distribuição de folhetos nas Escolas 
com viabilidade através do Ministério da Educação para distribuição para todo o País. 
 
 
 
 
 

 

http://www.na.org.br/�
mailto:prh@na.org.br�
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O prazo para envio dos currículos aos encargos em aberto é de 2 dias antes da reunião do FZB. 
 
Os currículos de serviço devem ser enviado diretamente ao Painel de Recursos Humanos - PRH  
no e-mail: prh@na.org.br  

 Projeto Centro Oeste  
 

Douglas, DR do CSR HOW Brasil informa que foi feito levantamento de mapas (sendo estes já 
disponibilizados no grupo de e-mails do FZB) e contatos foram estabelecidos com companheiros 
Ivandro, Aline e Mauricio Jr. 

Como sugestão, o servidor recomenda que estes servidores citados a cima possam estar envolvidos no 
projeto devido as suas largas experiências em Longo Alcance juntamente com os servidores de Brasília 
por todos os esforços já realizados naquela localidade e Longo Alcance do CSR Brasil. 
 
O projeto poderá ser apresentado no FZB. 
 
A companheira Dani P. será convidada a participar do projeto devido a sua experiência. 
 
 
 Reunião do FZB on line (virtual)  
 
Coordenador do FZB, Maurício P diz que experiência foi muito proveitosa, enfatizando principalmente 
nas questões em assuntos velhos. 

Próxima reunião será em 21/08/2012, às 23h00. 

 
 Participação do Júnior B. (NAWS) na(s) próxima(s) reunião(ões)  
 
O servidor será convidado para a próxima reunião em Campinas. 

 
 Atualização do Guia FZB  

 
A compilação estará disponível na próxima reunião em Campinas (21/08/2012), porém o mesmo 
continuará recebendo os inputs à medida que as decisões forem sendo tomadas a cada reunião. 

 
 

4. Eleições 

 Relações Públicas 
 
Os companheiros César (SP), Cassiano (RJ), Pedro e Daniel (RS) se auto-indicaram para o encargo, 
porém não foram eleitos pela plenária por falta de consenso. Estando o encargo em aberto para a 
próxima reunião. 
 

 Secretaria 
 
Os companheiros Márcio (Belém), Leonardo (RS) e Wellington (SP) se auto-indicaram para o 
encargo, sendo o companheiro Wellington o novo Secretário do FZB. 

 
 Tesouraria 

 
O companheiro King, DR Suplente do CSR Brasil Sul retirou sua auto-indicação. 
 

mailto:prh@na.org.br�
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5. Assuntos Novos 

 Calendário de Reuniões 
 

DATA REUNIÃO REGIÃO 
21, 22 e 23/09/2012 FZB + ACS HOW Brasil 

30/11, 01 e 02/12/2012 FZB Brasil 
01, 02 e 03/03/2013 FZB + ACS Rio de Janeiro 
07, 08 e 09/06/2013 FZB Grande São Paulo 

 

 Projeto Lista de Grupos 
 

Secretário do CSR Rio Grande do Sul, companheiro Daniel T faz a apresentação do projeto que consiste 
na integração das Áreas, Região, Subcomitês e Grupos em torno de um projeto compartilhado de 
Informação ao Público, visando um relacionamento efetivo e por prazo indeterminado, entre Narcóticos 
Anônimos e a comunidade local, fortalecendo a Unidade em nossa Irmandade, através do serviço 
abnegado e organizado. 
 
Obs.: O projeto na íntegra pode ser obtido através do DR de sua comunidade.  

 

 Folheto Glossário 
 

O material foi apresentado pelo Vice-Coordenador do FZB, companheiro Etiene onde será revisado 
pelo mesmo e distribuído para as Regiões. 

 
 Kits 

 
Serão distribuídos 1.500 kits contendo (01 Texto Básico, 01 Por de Trás das Grades, 01 Ofício de 
Apresentação e Envelope), contudo, os Subcomitês de H&I dos CSAs devem informar os quantitativos 
de casas de detenção, presídios e unidades prisionais para que seja feita a distribuição em todo Brasil. 

 

7ª Tradição: R$ 124,80 (sábado) 
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Lista de Presenças: *Domingo 
 

NOME ENCARGO TELEFONE E-MAIL 
Nelson L. DR Suplente CSR Brasil (91) 8124-8319 nelson.adicto@yahoo.com.br 
Cristiano D. DR CSR Brasil Sul (51) 9819-7663 delegadoregionalrbs@yahoo.com.br 
King DR Suplente CSR Brasil Sul (41) 9991-0961 stone-king1@hotmail.com 
Ciro DR Suplente CSR GSP (12) 9791-4911 ciro.rodolfo@yahoo.com.br 
Edinho DR Suplente CSR GSP (11) 9402-6988 edinhohpc@uol.com.br 
Douglas DR CSR HOW Brasil (19) 9763-4278 douglasvdc@yahoo.com.br 
Tiago DR Suplente CSR HOW Brasil (19) 9150-8959 tiagosemaga13@hotmail.com 
Alex DR Suplente CSR Rio de Janeiro (21) 7813-3701 alexdrsrj@yahoo.com.br 
Fabrício RP CSR Rio Grande do Sul (51) 9649-7372 adictumsph@gmail.com 
Helena DR CSR Uruguai --- helenadeflorida@hotmail.com 
Julio DR Suplente CSR Uruguai (598) 9419-8290 juliof11@hotmail.com 
Maurício P. Coordenador FZB (19) 9113-9154 mauricio@na.org.br 
Etiene Vice-Coordenador FZB (19) 7803-1589 etiene@na.org.br 
Ting Tesoureiro FZB (22) 7835-3573 celomac@terra.com.br 
Robson Secretário FZB (21) 9917-7199 robsonrochac@yahoo.com.br 

 

6. FZLA – Companheiros do Uruguai  

 Projeto Paraguai 
 

Os DRs do CSR Uruguai, Helena (Titular) e Julio (Suplente) partilham sobre suas experiências na ajuda 
a Região Paraguai. Esclarecem que a denominada Região Paraguai não é uma Região e sim uma Área 
assentada no FZLA. A história de NA no Paraguai surge através de uma irmã católica, daí a enorme 
divergência religiosa. 
Devido ao não fornecimento de dados precisos, estima-se que naquela localidade há aproximadamente 7 
Grupos. 
 
Por duas vezes as Regiões Argentina e o próprio Uruguai já uniram esforços no sentido de ajudarem no 
desenvolvimento de NA no Paraguai, sendo realizados workshops de subcomitês, etc, porém devido a 
personalidade de alguns membros não houve seguimento em nada. O mesmo problema ocorre com a 
Bolívia por também não terem assento no NAWS. 
 
Uma apresentação foi exibida pelos DRs com iniciativas de esforços praticados naquela localidade, 
inclusive com o Movimento do Cone Sul (MCS) que foi criado com o objetivo de ancariar recursos 
humanos e financeiros sempre voltados na ajuda a comunidade do Paraguai,  
 
Foi sugerida uma união de esforços entre o FZB e o FZLA para apoiar o CSA Paraguai. Um grupo de e-
mails formados pelos CSRs do Brasil, Uruguai e Argentina será criado visando direcionamentos de 
esforços de serviços a comunidade Paraguaia.  
 

 Troca de experiências dos CSRs 
 

Cristiano, DR da Região Brasil Sul apresentou a WSC 2012 em slides aos DRs que não participaram da 
Conferência.   
 
 
7ª Tradição: R$ 198,00 (domingo) 

  

mailto:douglasvdc@yahoo.com.br�
mailto:alexdrsrj@yahoo.com.br�
mailto:mauricio@na.org.br�
mailto:celomac@terra.com.br�
mailto:robsonrochac@yahoo.com.br�
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