
 

 

 

 

 

 

 

Local da Reunião: 

Via Shype              Data: 08 de novembro de 2012                                   
inicio as 21h30min 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Presenças: 

 

NOME ENCARGO TELEFONE E-MAIL 

Nelson L. DR  CSR Brasil (91) 8124-8319 nelson.adicto@yahoo.com.br 

King DR Suplente CSR Brasil Sul (41) 9991-0961 stone-king1@hotmail.com 

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 

Fabrício RP CSR Rio Grande do Sul (51) 9649-7372 adictumsph@gmail.com 

Wellington Secretario do FZB (11)7762-9636 wellingtonrobertos@yahoo.com.br 

Etiene Vice- Coordenador FZB (19) 7803-1589 etiene@na.org.br 

Ting Tesoureiro FZB (22) 7835-3573 celomac@terra.com.br 

Cristiano DR CSR Brasil Sul (51) 9819-7663  delegadoregionalrbs@yahoo.com.br  

 

Assuntos: 

 

1. Literatura 

2. Relações Publicas 

3. Tesouraria 

4. Formação do grupo (Paraguai - cidade Del leste)  

5. Reunião de Campo Grande 

6. Sistema de serviço 

 

 

1. Literatura. 

 

DR HOW colocou  assunto sobre a tradução do livreto branco que o comitê RTL 

solicitou ao DR´s . 

A regiões How Brasil, Brasil Sul , Rio Grande do Sul colocaram que são a favor 

das modificações feitas pelo comitê , somente a região Grande São Paulo ficou a 
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dar um retorno sobre esta informação , por motivo que sua reunião presencial  

será no final de semana e a região Rio de Janeiro não esteve presente nesta 

reunião virtual. 

 

2. Relações publicas 

 

Coordenador do comitê de Relações Publica do FZB se apresentou e agradeceu a 

oportunidade de servir este encargos. 

 

Coordenador manteve neste período contado com todos os coordenadores de 

Relações Publicas da regiões assentadas no FZB,companheiro partilhou que no 

primeiro momento esta fazendo um mapeamento dos comitês das regiões e 

colhendo informações como se fosse um longo alcance,foi colocado pelos DR´s a 

ideia de fazer um guia de procedimentos básico para comitê de relações publicas 

e traga  estas  sugestão para reunião de Campo Grande. 

 

Foi consenso de todos os DR´ s presentes nesta reunião que o coordenador de R.P 

solicita-se a todos comitês de Relações Publicas um direcionamento de serviço de  

Relações publicas do FZB(projetos e sugestões). 

 

 

3. Tesouraria 

 

  

Tesoureiro do FZB se apresentou para os presentes na reunião. 

 

Companheiro enviou seus dados e o estatuto para o banco para abertura da 

conta do Fórum Zonal Brasileiro e esta aguardando a retorno do 

banco,Tesoureiro falou que um processo pouco demorado. 

 

Companheiro fez uma colocação aos DR ´s se ate semana que vem não conseguir 

abrir a conta da Fórum Zonal Brasileiro para depósitos da regiões (repasses) se 

poderia enviar aos email pessoais dos DR ´s a sua conta poupança onde não a 

movimentação pessoal do tesoureiro para depósitos das regiões , ate o momento 

que fique pronta a conta do FZB,onde todos os DR ´s foram a favor nesta 

colocação. 

 

4. Formação do grupo (Paraguai - cidade Del leste)  

 

Este assunto será discutido para a reunião de Campo Grande, o Fórum Zonal 

Brasileiro estará apoiando este trabalho. 

 

5. Reunião de Campo Grande 

 

DR CSR Brasil colocou que esta tudo certo para a reunião de Campo Grande,foi 

formado um GT para hospitalidade para os servidores que chegaram na cidade , 

DR Suplente esta enviando uma planilha de informações sobre voos,horários e 

forma de hospedagem dos servidores para melhor organização. 

 

6. Sistema de serviço. 
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DR How Brasil colocou que seja criado um corpo  de serviço para o próximo período 

Estarão discutindo este assunto na Próxima reunião. 

 

 

  

 

Segue datas das  próximas  Reunião do Fórum Zonal Brasileiro. 

   

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

MCR - (suplente) – Membro do Comitê Regional (suplente); 

CSA – Comitê de serviço de área; 

CSR – Comitê de serviço regional; 

ACS – Associação para comitês de serviço; 

ASR – Associação para serviços Regionais. 

QU – Quadro Único (composto pelos servidores do CSR); 

QR – Quadro regional 

H & I – Subcomitê de hospitais & instituições; 

R.P – Relações Publicas 

LDA – Subcomitê de linha de ajuda; 

GT – Grupo de Trabalho; 

SCE – Subcomitê de Eventos; 

LA – Subcomitê de longo alcance; 

CAR – Relatório da agenda da conferência mundial; 

WSO – Escritório mundial de serviço; 

WSC – Conferência mundial de serviço. 

DR- Delegado Regional da  região 

DATA REUNIÃO REGIÃO 

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 
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