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Ata da Reunião nº 12 do FZB 
 

21 , 22 e 23 de Setembro de 2012 – Campinas - SP 
 

 
Sexta – 21/09/2012 
 
– Oração e apresentações 
 

NOME ENCARGO TELEFONE E-MAIL 

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

Arilson MCR CSA Nova caipira  (19)7807-6611 mcrcsanovacaipira@yahoo.com.br  

Vinicius MCR Suplente CSA Nova Caipira (19)7814-7919 mcrsuplnovacaipira@yahoo.com.br  

Mauricio  Vice-coordenador CSR GSP (11)97818-0411 nadais@spfl.com.br  

José DR Rio (21)9955-6207 Zé_martins@hotmail.com  

Douglas DR CSR HOW Brasil (19) 9763-4278 douglasvdc@yahoo.com.br 

Tiago DR Suplente CSR HOW Brasil (19) 9150-8959 tiagosemaga13@hotmail.com 

Fabricio  RP CSR RS (51)9649-7372 adictumsph@gmail.com  

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

Maurício P. Coordenador FZB (19) 9113-9154 mauricio@na.org.br   

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

Edinho  DR Suplente CSR GSP (13)7827-3067 Edinhohpc@uol.com.br  

Moacir  RSA CSA-ES (27)8119-9090 juncamvil@hotmail.com  

Ricardo 

Mancebo 
Membro (19)7842-2789 Ricardo.mancebo@hotmail.com  

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

Luciana G. Sec.RP CSA I.P (19)9655-1641 lusmsouza@yahoo.com.br  

Eduardo R. Secretario CSA Nova Caipira (19)8212-2234 duusph@yahoo.com.br 

Ting  Tesoureiro/CBRNA (19)7835-3573 celomac@terra.com.br  

Ciro  DR CSR GSP (11)8199-5562 Ciro.rodolfo@yahoo.com.br  

 
 
 – Painel de Recursos Humanos (PRH) 
 
 
DR do CSR HOW Brasil começou falando sobre como está o processo de 
currículos via emails. 
 
Tendo em vista a preservação dos dados pessoais dos candidatos, foram 
enviados os Currículos deste período para os e-mails particulares dos DRs. 
 
As eleições serão coordenadas pelo PRH nos encargos do FZB e da ACS. 
 
Não há debate sobre os candidatos nas eletivas. 
 
DR Rio de Janeiro sugeriu que os DR´s podem votar em quantos candidatos 
quiserem . 
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O PRH fará uma apreciação dos Currículos  e indicará os selecionados por ele 
para o FZB antes de chegar a votação, mas os que não forem selecionados 
não serão excluídos e ficarão nos bancos de dados do PRH. 
 
 
O consenso chegou conclusão que o candidado, para ser eleito, deverá ter a á 
maioria de 2/3 o será que o eleito terá o maior numero de votos maior que 2/3 
ou os candidados ficarem ate o final na mesma quantidade de 2/3 não será 
eleito. 
  
 
20h00 – 1ª CBRNA – Búzios – RJ – 2013 
 
Coordenador da convençao Ting falou a respeito e informou que tiveram 2 
reuniões no período. 
Os companheiros servidores estiveram presente no local da convenção onde o 
hotel suporta até 1.800 pessoas. 
 
Ting o informou que a demora na obtenção do CNPJ do FZB tem impacto 
direto nas inscrições, pois sem a C/C da Convenção aberta, a qual precisa  do 
CNPJ para tanto, não conseguimos iniciar o processo de inscrição/pagamento 
da Taxa de Inscrição. Esta última ficou fixada em R$ 120,00 para este ano de 
2012 e sobre para R$ 150,00 em 2013 e servirá, conforme frequentemente 
informado em relatórios anteriores, para cobrir as despesas operacionais do 
evento (despesas com servidores, administrativo, contabilidade, eventos, coffe 
break, aluguel de salas etc.). 
 
O coordenador apresento pelo datashow a planta do hotel será as salas de 
partilhas. 
 
 
Os temas de partilhas e partilhadores serão sugeridps pelas Regiões, através 
dos DR´s. 
 
O encargo de Tesoureiro ficou vago, com o pedido de entrega do encargo pelo 
eleito anteriormente, ficando aberto assim, para a próxima reunião do FZB, o 
referido. Solicita-se aos DRs que divulguem em suas comunidades a respeito e 
que os Currículos dos interessados sejam enviados para o PRH do FZB. 
 
Segue anexo1 no final da ata. 
 
Terminou as reunião as 22h45 
  
 Sábado – 22/09/2012 
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Lista de presenças  
 
 
 
 

NOME ENCARGO TELEFONE E-MAIL 

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

Mauricio  Vice-coordenador CSR GSP (11)97818-0411 nadais@spfl.com.br  

José DR Rio (21)9955-6207 Zé_martins@hotmail.com  

Douglas DR CSR HOW Brasil (19) 9763-4278 douglasvdc@yahoo.com.br   

Tiago DR Suplente CSR HOW Brasil (19) 9150-8959 tiagosemaga13@hotmail.com  

Fabricio  RP CSR RS (51)9649-7372 adictumsph@gmail.com  

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

Maurício P. Coordenador FZB (19) 9113-9154 mauricio@na.org.br   

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

Edinho  DR Suplente CSR GSP (13)7827-3067 Edinhohpc@uol.com.br  

Moacir  RSA CSA-ES (27)8119-9090 juncamvil@hotmail.com  

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

Ting  Tesoureiro/CBRNA (19)7835-3573 celomac@terra.com.br  

Ciro  DR CSR GSP (11)8199-5562 Ciro.rodolfo@yahoo.com.br  

 
  
Apresentação de relatório da ACS. 
 
 
GT do 1º Fórum Nacional de Serviços. 

 

Depois do intervalo da reunião da ACS abriu-se o espaço para o Coordenador do GT 

do 1º Fórum Nacional de Serviços.  

 

Coordenador companheiro Rogério apresentou seu relatório em plenária  e via email. 

 

 

Estiveram presente neste evento 180  pessoas . 

 

Apresentou o relatório financeiro do evento onde não entrou no saldo o material 

promocional, uma vez que o acordado foi o de que a renda daeste tipo de material 

ficasse para a comunidade local que organizou o evento. Todavia foi sugerido pelos 

DRs que conste em ata o dito valor, que foi  R$440,00.  

 

O saldo do superavit financeiro foi no valor aproximado de R$ 3.609,00 . 

 

DR RJ fez uma pergunta ao companheiro Rogério sobre os pontos positivos que 

houveram  no evento, e a resposta foi de que ele foi de grande crescimento pelos 

companheiros presentes, sendo um exemplo disto que nas salas de partilhas não 

houveram momentos em que aquele sub comitê  estivesse fora do seu foco gerando uma 

enorme troca de experiências entre os presentes. 
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Parada para o almoço as 12h50min  

Volta para o almoço as 14h00min 

Workshop Serviços Mundiais (Júnior B.) 
 
Companheiro servidor do Quadro Mundial dos Serviços Mundiais, Júnior, fez 
um workshop com todos os presentes. 
 
Assuntos discutidos no Workshop 
 
 COLABORAÇÃO 

contribuição 

participação 

direcionamento 

ajuda 

trabalho em conjunto 

 

COLABORAÇÃO NO  FUTURO 

0800 nacional 

1 grupo em cada cidade do país 

longo alcance 

colaboração financeira para atingirmos todos os nossos objetivos 

 

RESULTADO DOS ESFORÇOS EM 100 % 

haveria grupo em todas as cidades 

IP em todas as escolas 

livros disponível para todos 

NA reconhecido como um programa eficaz  no tratamento da  adicção 

 

COLABORAÇÃO DENTRO DE SEU FORUM DE SERVIÇO 

 

grupo 1 

 

prima pela unidade: fortalecendo os pontos em comum entre as comunidades 

entender as particularidades de cada região, observá-las e valorizá-las 

encontrar outras maneiras de desenvolver diferentes estruturas 

contribuição individual: comunicação para esclarecer o que é o FZB 

comprometimento como colaboração 

simplicidade e um olhar global 

clareza com imparcialidade, eliminando as parcialidades regionais 

buscar o afastamento de questões locais em detrimento de questões regionais/nacionais 

planejamento em conjunto 

 

grupo 2 

 

o que eu posso contribuir ? 

Oitavo conceito aplicado com clareza 

flexibilidade, abertura para ideias diferentes 

dispor de mais tempo para o serviço – interação 



Fórum Zonal Brasileiro  Página 5 
 

confiança no outro, abdicar do controle 

necessidade de pessoas, ideias e recursos para o serviço 

ajudar os outros 

 

grupo 3 

 

unidade entre o Fórum e CSR s 

prática dos princípios espirituais e respeitar a opinião dos outros 

companheirismo 

mente aberta 

fortalecer a comunicação 

buscar ampliar a interseção 

 

Honestidade 

 

compromisso 

franqueza 

trato do dinheiro 

 

Mente Aberta 

 

respeitar a opinião do próximo, ainda que discorde 

aprender a ouvir, refletir sobre o assunto e buscar a razão do outro 

aceitar que não é o momento para determinada decisão 

 

Igualdade 

 

quando todos se sentem iguais, há liberdade para manifestação 

igualdade de propósito 

na Irmandade, não há diferenças de classes, nível de escolaridade, etc, todos 

colaboram com igualdade 

 

Unidade 

 

FZB como o maior exemplo de unidade: um início turbulento, mas, com o tempo, a 

unidade foi mais forte 

história de NA no Brasil: a mudança na estrutura de serviço que foi proposta em 1999 

e está sendo naturalmente implantada hoje 

o momento da oração da serenidade 

 
 
Ao final voltamos para ACS. 
 

 

 

 18h15 às 19h00 – Eleições 
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Para os encargos em aberto, tivemos o processo de eleição que se consolidou 
da seguinte forma: 
 
Coordenador de Relações Públicas do FZB: 
Companheiro Cesar, do CSA Nova Leste,  enviou seu currículo e foi eleito 
pelos DRs.  
 
Tesouraria do FZB: 
 
Companheiro Paulo Cesar, do CSA Mares do Sul,  enviou seu currículo e foi 
eleito pelos DRs.  
 
 
Término 21h00 
 
 
Domingo  – 23/09/2012 
 
Oração da serenidade  
 
Apresentação e 7º Tradiçao, que rendeu R$ 237,00. 
 
Tesouraria 
 
Companheiro Ting apresentou seu relatório  
 
Colocou ao DR´s que o dinheiro do superávit do 1º Fórum Nacional de 
Serviços, logo que seja depositado, seja repassado ao companheiro Ting para 
quitar a divida contraída em função do depósito-garantia que precisou ser feito 
junto ao Hotel para a realização da 1ª CBRNA. onde houve consenso dos DR´s 
positivamente. 
 
DR RGSP sugeriu que podemos fazer um material de divulgação adesivos, 
canetas  e etc... divulgar a convenção nacional brasileiro,estar presentes nos 
eventos conhecido nas comunidades para mostrar e vender materiais 
promocionais. 
 
DR Suplente fez uma colocação para que todos os DR´s revejam as propostas 
orçamentárias de suas Regiões para repassarem ao FZB. 
 
DR RGSP que sua proposta orçamentária serão aprovada na semana do dia 
29/09/2012 provalmente será aprovada no valor R$ 400,00 de repasse para o 
fórum. 
 
DR RJ coloca que podemos fazer um workshop sobre “planejamento” para o 
FZB, incluindo os  projetos para 2013 . Vamos fazer isso na próxima reunião do 
FZB e a responsabilidade será do DR RJ companheiro José. 
 
FZB solicitou para a ACS que esta pague os envolpes para envio dos materiais 
de H&I (kit penitenciárias) à todas regiões, Relatório anexo 2. 
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GT de Revisão e Tradução de Literatua (RTL) 
 
Companheiro Eduardo Gilioli partilhou  sobre a revisão da 6ª Edição do Texto 
Básico a qual está em fase de finalização e tem a previsão de envio ao NAWS 
até o final deste mês.  
 
Companheiro eduardo estará , Será enviado pelo GT aos DR´s  um  resumo 
das atualizações efetuadas, Relatório Anexo 3. 
 
 
Troca de experiências dos CSRs 
 
Região RGS solicitou uma experiência para as Regiões sobre o processo de 
assentadamento. 
 
 
 
Assuntos novos 
 
- Planejar projetos para FZB. 
- A pauta da reunião deverá ser enviada com no mínimo uma semana de 
antecedência e a troca de experiências deverá ser o primeiro item da pauta. 
 novo horário para a reunião do skyp 07/11 as 21h30. 
 
 
 Encerramento 
 
 
Anexo 1-Convenção FZB 
 
 

CONVENÇÃO BRASILEIRA DE NA - BÚZIOS 

REUNIÃO 22/09/2012 – CAMPINAS 

1. CNPJ – tem 6 meses que não temos o CNPJ , p/ contratar um banco p/ 

fazermos inscrições on line, em conversa com o Paris . . . me parece que 

poderá sair até o final do mês. 

2. Preço – vai haver dois preços , p/ quem pagar este ano é R$120,00 e no ano 

de 2013 R$150,00, dando direito ao convencional a todos os eventos que 

terão no centro de convenções, ou seja, estamos programando um baile, um 

show e um teatro, como também um coffebreak  

3. Material promocional – foram feitas camisas e canecas e precisaremos das 

regiões p/ nos ajudar na venda desse material, temos previsto ainda , bonés , 

sandálias, pingentes,adesivos  . . . etc.Foi feita umas camisas que foram 
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distribuídas p/ alguns servidores que vão prestar contas ao coordenador, pois 

não ficaram bem feitas e foi retirado da prestação de contas da convenção  

por serem ruins e muito caras, com isso ficou de responsabilidade do 

coordenador assumir essa situação (financeira) 

Pessoas que encontram-se com camisas: 

 Mariano – 29  

 Ramos nordeste – 10 (tem algumas vendidas ) 

 Lagarto – 12 

 Raphael BH – 14 (tem algumas vendidas) 

Obs.: todas essas camisas vão ser vendidas e os recursos irão ser enviados 

as pessoas que estarão fazendo inscrições nos eventos , como ajuda de 

custo) 

4. Tesouraria – o tesoureiro eleito, por dificuldades particulares não poderá 

continuar conosco, sendo o vice - coordenador o novo tesoureiro, até que se 

eleja um. 

 

 

 

5. Programação – ficou decidido que as partilhas/partilhadores principais serão 

de responsabilidade do comitê da convenção e partilhas/partilhadores das 

temáticas, serão enviados ao comitê pessoas e temas pela comunidade, ou 

seja, através de seus delegados e/ou site receberemos estas sugestões. A 

grade de programação vão ser 6 partilhas principais e 20 temáticas, não sendo 

simultâneas. 

6. Hotel – foi depositado p/ garantia das dadas o valor de R$6.000,00, que foi 

informado as regiões os motivos e as mesmas decidiram pelo ressarcimento 

ao coordenador, por enquanto só a região Rio de Janeiro  ,  fez tal repasse, 

espero que seja decidido esta questão nessa reunião. 

7. Vídeo – Foi encomendado um vídeo exclusivo p/ ser passado nos eventos, 

onde poderão ser feitas as inscrições através da internet. 

8. Hospedagem- Iremos disponibilizar no site a maioria das pousadas, com três 

tipos de classificação, econômica, moderada e superior. . . Além do hotel onde 

vai acontecer o evento 

9. Servidores: 

 Coordenador – Ting 
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 Vice – Albert 

 Tesoureiro – Marcio (faltou a todas as reuniões por trabalho sem 

condições de servir- justificadas em email enviado ao coordenador) 

 Secretário – Bruno (faltou duas reuniões seguidas – justificadas- eleito 

na 1ª reunião ) 

 Material promocional – Alcinir(eleito na 3ª reunião) 

 Hospitalidade – Aline (faltou a uma reunião justificada- eleita na 1ª 

reunião) 

 Eventos – Mariano (faltou a uma reunião sem justificação – eleito na 1ª 

reunião) 

 Site - Eduardo Piu (faltou a uma reunião justificada – eleito na 2ª 

reunião) 

 Inscrição – Douglas  

 

Obs:  

 Vamos analisar a posição do Bruno, que o trabalho o esta 

impedindo de participar das reuniões. 

 O Mácio (tesoureiro) não apareceu a nenhuma reunião, portanto 

saiu do comitê 

 

10. Sugestões p/ o FZB dentro da CBRNA 

 Que o próximo Fórum de Serviço Nacional seja na convenção 

 Que o lançamento da 6ª edição do texto básico seja feita na convenção 

 Que o lançamento da 36ª WCNA , seja feito na convenção 

11. Próxima reunião  

  Fazermos na AAGARJ  no dia 17/11/2012 (associação da região rio de 

janeiro). 

 

Telefones dos servidores: 

Alcinir: 21- 81885810 tim / 75101375 claro / 71463117 vivo / 78828403 

nextel 

Douglas: 19- 83617428 tim / 97053085 vivo / 923*10201 nextel 

Albert: 22 – 99018316 vivo 

Ting: 22 78353573 ou 83*14273  nextel  

Site:WWW.cbrna.com.br                                                  Só Por Hoje. 

http://www.cbrna.com.br/
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Anexo 2 – Tesouraria . 
 

 

 

 



Fórum Zonal Brasileiro  Página 12 
 

 
 



Fórum Zonal Brasileiro  Página 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fórum Zonal Brasileiro  Página 14 
 

 
Anexo 3 – RTL 
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Proxima reunião será em Campo Grande/MT nos dias 30/ 11, 01e02/12  
 
 

Data Reunião REGIAO 

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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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; 
IP – Subcomitê de informação ao público; 
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 de regiao 
 

 


