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Ata da Reunião nº 13 do FZB 
 

30/11, 01 e 02/12/2012 
Campo Grande/MS (CSR Brasil) 

 
 

 Sexta – 30/11/2012 
 
 – Oração e apresentações 
 

NOME ENCARGO TELEFONE E-MAIL 

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

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

Alex DR Supl. CSR Rio de Janeiro (21)7813-3701 alexdrsrj@yahoo.com.br 

Tiago Sem 

Aga 
DR Supl. CSR How Brasil (19)9150-8959 Tiagosemaaga13@yahoo.com.br  

Raphael DR Supl. CSR Brasil (31)9183-8263 raphadicto@yahoo.com.br  

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

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

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  

Cesar C. Coord. Relações Publicas FZB (11)7866-4202 Cesar585@terra.com.br 

Paulo Cesar  Tesoureiro FZB (13)8116-1774 paulocesarsph@hotmail.com  

Rodrigo MCR CSA Sem Fronteira (31)9404-3948 rodrigocakimo@hotmail.com  

Ciro  DR CSR Grande São Paulo (11)98199-5562 Ciro.rodolfo@yahoo.com.br  

Edinho DR Supl.CSR Grande São Paulo (13)997002-6988 edinho@na.org.br  

 
 - Pauta da reunião: 

 
 

 O coordenador apresentou a pauta para aos presentes para fins de discussão e neste 
momento diversas discussões se fizeram, onde  se destacaram: 

 
DR HOW Brasil fez a boas vindas aos novos servidores do FZB (Paulo César – Tesoureiro e 
César – Relações Públicas) e ao Rafael DR Suplente CSR Brasil; 
 
Para eleição de Tesoureiro da 1ª. CBRNA tivemos a apresentação de um Currículo do 
companheiro Moacir (CSA Espírito Santo – CSR Brasil) o qual foi eleito para o encargo; 
 
1ª. CBRNA: Douglas, DR How e servidor da Convenção, falou sobre a convenção, que nos 
próximos dias estará disponível para fazer as inscrições on-line e cujo relatório foi enviado pelo 
Coordenador companheiro Ting no grupo de e-mails. Solicitou que divulguemos o site 
WWW.CBRNA.com.br; 
 

 Segue anexo 1 no final da ata. 
 

 Sobre as “perguntas do  Quadro Mundial de Serviço (World Board) o DR Brasil Sul 
companheiro Cristiano ficará responsável por compilar as respostas dos CSRs e 
remetê-las; 
 

 Comunicação junto ao Coordenador e Vice do FZB: Foi solicitado pelo DR Suplente do 
CSR Brasil companheiro Rafael e ratificado pelo DR do CSR Grande São Paulo 
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companheiro Ciro que as respostas aos questionamentos formulados via e-mail sejam 
dadas e com um menor prazo de tempo, onde o Coordenador companheiro Mauricio P. 
e Vice Coordenador companheiro Etiene A. se prontificaram a melhorar este aspecto; 
 

 Foi-se discutido a respeito do prazo para atualização da Ata da reunião e o 
Coordenador ratificou o prazo ora acordado de 15 dias para tal; 
 

 A respeito dos websites de NA no Brasil, o DR Suplente do CSR HOW Brasil 
companheiro Tiago fez a sugestão para tenhamos apenas um site nacional para 
melhor divulgação da irmandade com vídeos e informações de grupos, CSAs e 
Regiões. Foi colocado pelo DR Suplente do CSR GSP companheiro Ciro, que levemos 
para nossas Regiões esta idéia de unificar os sites da irmandade no www.na.org.br; 
 

 Com relação à “troca de experiências dos CSRs” foi sugerido que ao invés desta 
ocorrer como da forma usual, será feita um debate sobre o workshop apresentado na 
última WSC sobre “comunicação”, onde o companheiro DR da Brasil Sul Cristiano 
ficará responsável; 
 

 Para com a Associação do FZB (CNPJ), o CSR Grande São Paulo se colocou a 
disposição para ficar como responsável pela atualização do Estatuto e Contabilidade, 
as quais ficarão a cargo do Contador que atualmente faz o serviço para o CSR GSP e 
CSA Baixada Santista, sendo enviado para os CSRs procederem com a aprovação. 
Sendo assim, os CSRs decidiram em consenso para proceder desta forma; 
 

 
 

 Os CSRs informaram que deram os seguintes direcionamentos para o valor recebido 
da herança: CSR GSP: repassou R$ 2.000,00 para o NAWS; CSR Brasil Sul repassou 
R$ 1.000,00 para o FZB e R$ 1.000,00 para o NAWS; CSR HOW Brasil não decidiu 
ainda o que fazer com os recursos; CSR RS repassou R$ 1.000,00 para o FZB e 
restante será para os Serviços Regionais locais, CSR RJ repassou todo o valor para o 
NAWS. 

 
 

 Sábado – 01/12/2012 – 1ª. parte – Workshop sobre “Planejamento” 
 
- Início com Oração da Serenidade e apresentações individuais. 

NOME ENCARGO TELEFONE E-MAIL 

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

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

Alex DR Supl. CSR Rio de Janeiro (21)7813-3701 alexdrsrj@yahoo.com.br 

Tiago Sem Aga DR Supl. CSR How Brasil (19)9150-8959 Tiagosemaaga13@yahoo.com.br  

Raphael DR Supl. CSR Brasil (31)9183-8263 raphadicto@yahoo.com.br  

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

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

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  

Cesar C. Coord. Relacoes Publicas FZB (11)7866-4202 Cesar585@terra.com.br 

Paulo Cesar  Tesoureiro FZB (13)8116-1774 paulocesarsph@hotmail.com  

Rodrigo MCR CSA Sem Fronteira (31)9404-3948 rodrigocakimo@hotmail.com  

Ciro  DR CSR Grande São Paulo (11)98199-5562 Ciro.rodolfo@yahoo.com.br  

Edinho DR Supl.CSR Grande São Paulo (13)997002-6988 edinho@na.org.br  

Tuninho Vice-Coordenador ACS (21)7891-9930 Tuninhodailha@yahoo.com.br  
Nelson DR CSR Brasil (91)8124-8319 Nelson.adicto@yahoo.com.br  
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 – Explicação da Pauta. 

 

 – Workshop / Brainstorm sobre o tema “Planejamento” 
 
Companheiro José (Zézinho), DR do CSR Rio de Janeiro, gentilmente coordenou um workshop 
sobre planejamento, onde pode repassar sua experiência obtida na vivência em diversos 
destes realizados pelo NAWS. O objetivo deste workshop não foi o de determinar “o que” o 
FZB deve fazer, mas sim de enriquecer as discussões e decisões a serem tomadas pelos DRs 
no tocante aos projetos a serem desenvolvidos pelo Fórum em 2013.  
 
Para tanto, o público foi dividido em 4 grupos e o workshop em três grandes temas, onde 
aqueles primeiros se reuniram e debateram a respeito, apresentando cada um deles os 
seguintes aspectos: 
 

1.) Quais fatores internos e externos deveram levar em conta para planejar? 
 
(aberto para troca de experiências dos grupos com período de 10 minutos) 

 

Grupo 1  
 
Fatores “Internos” 
Falta de unidade 
Omissão    
Falta de conhecimento de literatura 
 
Fatores “Externos” 
Extensão geográfica 
Falta de reconhecimento de N.A. 
 
 

Grupo 2 
 
Fatores “Internos” 
Apadrinhamento pessoal e no serviço 
Descontinuidade no serviço anterior realizado 
Análise do problema dos grupos 
 
Fatores “Externos” 
Isolamento 
Relacionamento do grupo com a comunidade local  
 

             Grupo 3 
 
Fatores “Internos” 
Falta de servidores 
Falta de Procedimento 
Falta de dinheiro 
Ego  
Muito dinheiro 
Construímos e destruímos 
Compromisso 
Censo de urgência Em detrimento de importância 
 
Fatores “Externos” 
Distancia da  geográfica  
Reconhecimento externo  



Fórum Zonal Brasileiro  
 

Página 4 
 

Como, onde e por que 
Legislação 
Coordenação/cooperação 
 
 

Grupo 4 
 
Fatores “Internos” 
Coletar informações (padronização) 
Dados de informações (números de grupos, CSA e Regiões) 
Personalidade entre companheiros 
 
Fatores “Externos” 
Estudo de leis  
Relação publica da comunidade  
Eventos de relações  publicas (calendários de eventos locais ) 
 
 

 após a apresentação dos grupos(tópicos e assunto) 
 

 os grupos se reuniram novamente para responder as perguntas. 
 
 

 

 1º Qual dos serviços básicos de N.A o FZB poderia mais facilmente 

servir a comunidade brasileira. 

 
 2º quais projetos os delegados presentes gostariam de ver o FZB 

realizar (a ser decidido na parte da tarde) 

 

 Grupo 1 
 

Ciclo de estudo de literatura, criação de literatura para crianças, lista de 

grupo nacional, projeto de diretrizes de repasse de dinheiro (porcentagem), 
sincronização dos projetos de relações publicas, calendário de eventos 

nacional. 

 
 Grupo 2 

 

Explicar as siglas de N.A. para melhor para entendimento e conhecimento 

da comunidade Brasileira, estreitar os laços do FZB com os grupos, 
tradução de literatura, melhor orientação na utilização dos grupos de e-

mails. 

 
 Grupo 3  

 

Relações publicas como um facilitador nacional dos serviços, 0800 nacional, 
divulgaçãoem massa de N.A, melhor comunicação interna entre os comitês 

de RP, workshops entre as regiões, Csas e membros. 

 

 Grupo 4 
 

Literatura, praticar a unidade entre as regiões, desenvolvimento da 

irmandade dos projetos, linha de ajuda nacional, desenvolvimento de 
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relações publicas nacional, campanha de Leitura da literatura da irmandade 

(recuperação e de serviço). 
 
 
 
 
7º tradição: R$ 199,75  realizado no inicio da tarde que foi repassado para o CSA Pantanal 
para ajudar nos custos da realização da reunião do FZB. 
 
 

 - Intervalo para Almoço. 
 

 Sábado – 01/12/2012 – 2ª. parte – Assuntos Administrativos do FZB 
 

 - Foi efetuada uma apresentação ao público em geral sobre o FZB, com abertura para 
perguntas e efetuado esclarecimentos sobre o funcionamento do Fórum, cuja qual 
segue no anexo. 

 
 

 Histórico 

Até 2005 somente um CSR no Brasil – CSR Brasil 

Criação de CSR Brasil Sul: 2005 
Unidade nacional 

Julho/2009 – criação do Fórum Zonal Brasileiro (FZB) 

Missão do FZB: A missão do Fórum Zonal Brasileiro (FZB) é o de 

reunir todas as comunidades regionais de NA do Brasil para, através 
das trocas de experiências e trabalhos em conjunto, promover a visão 

de Narcóticos Anônimos e cumprir a 5ª Tradição de NA, onde o 

propósito comum deve ser sempre o de levar a mensagem de 

recuperação ao adicto que ainda sofre. 

Visão de NA: Que todo adicto no mundo tenha a chance de 
experimentar nossa mensagem em seu próprio idioma e cultura e 

encontre a oportunidade para uma nova maneira de viver. 

Objetivo do FZB: O FZB foi criado pelas comunidades de NA do Brasil 

para reunir experiências e desenvolvimento de projetos que sejam de 
interesse destas comunidades, como uma forma de apoio, nunca 

interferindo nas atividades de tais comunidades. Não se deve 

confundir o FZB com as outras estruturas formais de Serviço de NA, 

pois ele não tem o cunho administrativo e sim de desenvolvimento de 
temas que sejam de interesse em consenso dos CSRs participantes. 

Participantes: São membros do FZB todas as comunidades regionais 

brasileiras (CSRs), independentemente do nível de desenvolvimento 

da sua estrutura de serviço, que assim o queiram, não havendo 
processo formal de assentamento. 

Periodicidade das reuniões:  

As reuniões do FZB ocorrem a cada três (03) meses 

Servidores (Comitê Executivo) 

Coordenador (Março/2011 a Março/2014) 
Vice-Coordenador (Março/2011 a Março/2014) 

Secretário  (Março/2012 a Março/2015) 

Tesoureiro   (Março/2012 a Março/2015) 
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Coord. RP   (Set/2012 a Marco/2015) 

Coord. RTL  (Jun/2012 a Março/2015) 

 

Processo de tomada de decisão: O FZB trabalha de forma a sempre 
encontrar o consenso em relação aos temas os quais se debatam, 

não havendo processo de votação em nenhuma hipótese, com 

exceção às eleições 

 
Custeio financeiro: Dos repasses recebidos dos CSRs membros do 

FZB;dos eventuais superávits financeiros obtidos através dos eventos 

realizados pelo FZB;dos fundos recolhidos com a passagem da sacola 

da Sétima Tradição na realização de reuniões periódicas do FZB. 
 

Eventos:  

Convenção Nacional de NA (CBRNA)“Juntos Podemos” 

http://www.cbrna.com.br/ 
14/15/16 e 17 de Novembro/2013Fórum Nacional de Serviços 

Projetos de Longo Prazo: Tradução/Revisão de literatura, GT Web 

Relações Públicas (RP). 

Trabalhos em andamento: Projetos de longo prazo, GT “História de 

NA no Brasil” 
 
 
 

- Amazonas: - Esse momento foi feito um pedido pelo HOW para se falar sobre o projeto de 

Olho na Amazônia, o que causou desconforto e polêmica já que o pedido deveria ter partido do 
CSR Brasil. 

 
- Então o CSA Amazonas falou sobre o projeto e solicitou resposta de uma carta encaminhada 
aos CSR’s que solicitava um pedido de ajuda. Então foi consenso que não se desse andamento 

no pedido do CSA e que o DR CSRB postasse a carta no grupo de email do FZB para que outras 
regiões caso queiram postem a visão de suas comunidades. 
 
 
 - Relação publica: Tendo em vista esta função ser nova, diversas dúvidas foram 

levantadas a respeito e por consequência o debate se instalou, onde se destacou: 
 

 Tendo em vista uma grande demanda por novas atividadades, o encargo será 
considerado equiparado do do Comitê Executivo (Coordenador, Vice, 
Secretário e Tesoureiro) e portanto necessitará da participação das reuniões 
presenciais do FZB; 
 

 Companheiro Cesar Andrade se à plenária e agradeceu pela confiança de 
todos DRs. Neste período o companheiro se comunicou com as comunidades 
do Brasil para colher informações para um melhor direcionamento dos Serviços 
de Relações Publicas, onde alguns temas tomaram participação especial, 
sendo: 

 
 

o realização de um Fórum nacional para formação de um manual de 
procedimentos; 

o padronizar a imagem de N.A.; 
o planejamento de serviço local; 
o comunicações com ministérios de saúde e justiça; 

http://www.cbrna.com.br/
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o aproximar a comunidade ao FZB; 
o direcionamento para prestação de serviço R.P.; 
o participação em congresso; 
o enviar material informativos  para comunidade; 
o site nacional; 
o GT desenvolvimento da irmandade nacional; 
o coletar dados e informações; 
o atualizar vinhetas de rádios e TV. 

 

 O companheiro César também fará um mapeamento de servidores dos 
subcomitês de IP do Brasil todo, para fins de formar um banco de dados 
dos envolvidos com o tema nacionalmente. 
 

 Segue anexo 2 no final da ata 
 
 
 
Coordenador estará enviando  este tópicos para os DR´s para enviar as suas comunidades 
escolhendo alguns projetos para ser executado pelo FZB relações publicas e na próxima 
reunião estamos organizando aprioridade dos projetos e os projetos que estão em processo 
continuaram em um ritmo acelerado para não acumular.   
 

 Apresentação do CSA Pantanal: DR CSR Brasil solicitou que o CSA 
Pantanal apresentasse a sua comunidade local e partilhasse um pouco a 
respeito das experiências deles no Serviço, o que foi aceito pelo DRs e os 
pontos principais seguem abaixo: 

 

 Todos os sub comitê esta ativos somente o sub comitê de evento não tem 
servidor; 

 Fizeram uma força tarefa nos seus grupos assentados para reestruturação 
de informações pelo sub comitê de longo alcance; 

 Têm 16 grupos assentados e a maior distância entre os grupos é de 
400km; 

 A principal fonte de renda do CSA é a venda de materiais e literatura; 

 O CSA solicita que o FZB e a Região Brasil fiquem mais próximos para 
apadrinhar os servidores e membros. O e-mail do CSA Pantanal é o 
csa.pantanal@yahoo.com.br. 
 

  
 - Novos Projetos para 2013: 

 Conforme consenso na última  reunião utilizamos esta para efetuar um planejamento para 
2013, onde constam os projetos para que o FZB realize no próximo período. Desta forma, 
seguem abaixo os itens os quais chegamos a um consenso em relação às suas realizações: 
 
 Projeto Paraguai: 

 
- O DR CSR Brasil Sul falou que houve uma visita lá em 2010 para ajuda da 
comunidade local, conforme solicitação feita pelos Grupos daquele país, onde no 
decorrer nos anos foram feitas trocas de experiência e no prezado momento estão 
abrindo um grupo em Ciudad Del Este com o apoio do CSA Renascer do PR.  
- Os DRs solicitaram que seja enviado um projeto detalhado, inclusive com a previsão 
orçamentária, para discussão na próxima reunião. 

 
 
 Linha de Ajuda Nacional:  

 
- O DR CSR HOW Brasil sugeriu que seja repassado ao Relações Públicas do FZB a 
demanda do desenvolvimento de um projeto detalhado, inclusive com a previsão 
orçamentária, para discussão na próxima reunião, o que foi aceito. 
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 Fórum Nacional de Serviços: 

 
- O próximo evento será realizado no ano de 2014 e aguardamos os CSRs apresentarem 

propostas, foi sugerido em plenária para que fosse realizado no Rio, já que a proposta de se 
realizar um evento de um subcomitê especifico que veio através deles não foi um consenso. 

 
 
 
 Sistema de Serviço: 

 
- O DR CSR HOW Brasil sugeriu que o FZB colha detalhamente informações de todas as 
Regiões, para que possa as redistribuir e portanto contribuir com a pulverização da informação 
sobre o tema, uma vez que nota-se um grande falta dela em diversas comunidades. O projeto 
foi aceito e o mesmo DR CSR HOW Brasil ficou como responsável pela atividade. 

 
 

 Workshop virtual: 
 

-O DR CSR Brasil sugeriu um convite  aos  DR`s  de outras regiões para participarem dos 
workshops virtuais do CSR Brasil para então amadurecermos a idéia de se implantar no FZB. 
  
 
 
 Campanha Nacional de Literatura: 

 
- O DR CSR HOW sugeriu que façamos uma campanha nacional de literatura de 

recuperação, onde estimulemos a leitura de nosso livros, folhetos, etc., como uma forma de 
maior difusão de nossa mensagem escrita, bem como aumento de vendas pela ACS, o que foi 
aceito e o mesmo DR ficará a cargo da liderança desta atividade.  
 
 
 Campanha Nacional de Literatura: 

 
- O DR CSR HOW sugeriu que façamos uma campanha nacional de literatura. 

 
 

 - Revisão e Tradução de Literatura (RTL): Foram aprovadas em consenso as 
sugestões de alterações (“adendos”) do RTL. 

 
 

 - Tesouraria: Apresentou o seu relatório e, devido aos projetos aprovados mas que 

ainda não contém os detalhes financeiros, ficará pendente a proposta orçamentária, a 
qual será construída de acordo com as informações financeiras dos ditos projetos. 

 

 Segue anexo 4 no final da ata. 
 
 
 - Calendário de Reuniões do FZB: O DR do CSR HOW Brasil, baseado na realidade 

atual de que a soma da quantidade de servidores do FZB e dos DRs/DRSs forma a 
maioria dos servidores de todo o Brasil e de que as Assembléias da ACS ocorrem na 
cidade do Rio de Janeiro, sugere que as reuniões sejam realizadas no eixo das 
cidades de São Paulo / Rio de Janeiro, como uma forma de otimização dos recursos 
financeiros e de deslocamento. Devido ao fato de ter havido dentro das discussões 
diversos outros pontos de vista, como o fato de que a comunidade local ao sediar uma 
reunião do FZB acaba agregando muito valor  aos seus Serviços e se houver tal 
centralização as outras comunidades fora daquele eixo perderiam esta oportunidade, o 
referido tema ficou para amadurecimento nas próximas reuniões. 
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Data Reunião REGIAO 

01,02 e 03/03/2013 FZB + ACS Rio de janeiro 

07,08 e 09/06/2013 FZB Grande São Paulo 

 
 
 - ACS: O Vice Coordenador da ACS, companheiro Tuninho, esteve presente na 

reunião do FZB, onde este fez uma partilha e destacou alguns pontos em relação ao 
escritório, sendo: 

 

 talvez exista a possibilidade de baixar o valor de alguns itens como os livros Só 
Por Hoje e Isto Resulta e a ficha Branca.  
 

 nova politica de descontos da ACS a partir do dia 01/01/13: até R$ 2.000,00 = 
5% de desconto para pagamento à vista, de R$ 2.001,00 a R$ 4.000,00 = 7,5% 
de desconto para pagamento à vista, de R$ 4.001,00 a R$ 10.000,00 = 10% de 
desconto para pagamento à vista, e para compras acima de R$ 10.001,00 = 
15% de desconto para pagamento à vista. 
 

 é visto que os esforços da ACS em diminuir os custos do material e da 
literatura são evidentes e sobre isso o DR do CSR HOW Brasil solicitou que a 
ACS faça um estudo de como o escritório poderia contribuir para os serviços 
de RP, como por exemplo doação de literatura; 

 salientou que o gerenciamento do escritório está sob controle e as relações 
entre os funcionários e servidores é boa; 
 

 Tuninho partilhou, muito emocionado, sobre a participação dele na fundação da 
ACS há 20 anos, das dificuldades passadas nesses anos todos e de como a 
ACS se encontra hoje, quando ele voltou a servir o escritório. 
 

 

 - Próxima reunião virtual via skype: 29/01/2013 às 20h30m. 
 
 

 
 
 Domingo – 02/12/2012 

 
 

 - Início com Oração da Serenidade. 
 
 – Workshop sobre “Comunicação”: DR CSR Brasil Sul deu início do workshop sobre 

comunicação colhida pela presença da conferencia, apresentou a pagina do facebook 
do mundial que e uma grupo restrido  a membros narcóticos anônimos mundial,foi 
solicitado pelo DR ´s que o DR CSR Brasil envie os contados eles  para o moderador 
enviar o convite, 

A região Brasil sul apresentou sua pagina do facebook ,,DR Suplente sugere que o FZB  faça 
ou pense em fazer um facebook para os servidores. 
DR CSR Brasil sul ficara responsável pela criação da pagina do facebook,foi somente os DR´s 
e servidores da mesa seria convidados para melhor comunicação e armazenamento de 
materiais(atas,relatórios e etc.) 
 
 Comunicação  

 
Apresentação pelo PowerPoint  
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Foi entregue aos DR´s e membros presentes perguntas respostas e trocas de 
experiências entre eles. 
 
Discutiram sobre as comunicações entre RSG´s e MCR´s ate chegar a região e 
repassada ao delegado regional 
 
Preparar mais este servidores para efetuar seus relatórios mais precisos , fácil 
linguagem e conteúdo. 
 
Organizar o seus relatório e o seu jeito de apresentação por datashow na facilidade de 
mostrar com visual ,inclusiva,positiva e sincera. 
 
Abrir a Mao do seu ego,personalidade e trabalhar pelo nossa 5ºtradiçao.nosso propósito 
ao adicto que ainda sobre. 
 
 
                                             Poder das palavras 
 
❶  “Tudo isto é bom, mas nós não teremos tempo ou dinheiro para fazer algo assim.” 
Reescreva:   
❷  “Servindo a vocês como coordenador este ano, devido a meus 20 anos de 
experiência nesta Região, eu tenho a habilidade de ver todo o contexto. Eu sei o que 
precisa ser feito agora para nós avançarmos.” 
Reescreva:   
❸  “Se nós alcançarmos os objetivos que eu coloquei, nós podemos prover tremendo 
valor para nossos membros. Estou muito empolgado com o que penso que nós 
podemos realizar.” 
Reescreva:   
 
 
❹  “Embora nós saibamos que esta forma de abordar este assunto não será efetiva, 
esta é a forma que o coordenador quer fazer. Você sabe, às vezes você precisa deixar ele 
cair para ele ver a luz.” 
Reescreva:   
 
 
 Workshop entre as regiões  

 

 Sistema serviço 
 

 DR CSR Brasil seu quadro de servidores estão não estão preenchido,a 
convençao da foi bem sucedida mais ate o momento na foi apresentou seus 
relatório que será apresentada na reunião do mês de dezembro provelvamente 
ouve um superfit,estão fazendo um workshop virtual entre seus servidores onde 
que  esta sendo bem utilizado pela grandeza geográfica,melhorando a qualidade 
de comunicação, a proxima reunião será 25 a 27/01/2013 

 

 DR HOW Brasil apresentou através powerpoint a realidade de sua comunidade 
local com quantidade de grupos e reunioes semanais a regiao do interior de são 
paulo,sul de minas e mato grosso do sul,atualmente 8 UAG´s esta em 
funcionando na região com o novo sistema de serviço com total apoio da 
região,estão estudando para a formação de núcleos, serão apresentadas nos 
próximos períodos, estão fazendo levantamento com informações de custo de 
reuniões e deslocamento de servidores. 
 

 Colhendo esta informações haver se viável a formação dos núcleos,estarão 
preenchendo o formulário para assentado no mundial a região vê que não e 
viável assentar o são paulo somente e estará solicitando as regiões Brasil e 
Brasil Sul para apresentar a região no mundial e para sair no próximo CAR. 
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 DR CSR Rio Grande do Sul ouve  assentado de  CSA na região com 7 grupos do 
extremo sul de porto alegre,estão apresentando uma moção para assentamento 
do FZLA,estão com em tensão de estar presente na próxima conferencia mundial 
não solicitando assentamento mais conhecendo a estrutura de serviço 
mundial,solicita a necessidade para apresentação do novo sistema de serviço na 
sua comunidade local que nos próximos período o FZB e DR ´s em âmbito 
nacional. 

 

 DR CSR GSP apresentou seu no modelo de relatório como fosse um boletim 
informativo para entreragir mais os servidores e para chegar ao grupo todos as 
informações da sua comunidade regional,nacional e mundial. 

 

 Sua convenção esta sendo organizada e estão encerradas as pré inscrições por 
motivo que ouve um grande números efetuados para não haver uma dificuldade 
futura,para o ano 2014 esta convenção será feita em um navio 04,05,06e 07 de 
dezembro de 2014 não estará fretando o navio,não em trarão em contado com a 
CVC e sim diretamente com o propriedade do navio empresa pullmaam tur , 

 Estão organizando o 2ºforum de serviços com preços acessível ao 
companheiros. 

 

 DR CSR Brasil Sul apresentou seu modelo de relatório para simplificar suas 
reuniões para ser mais dimanicos em suas reuniões,mostrou seu projeto. 

 

 DR CSR Rio de Janeiro tiveram uma dificuldade com abertura da associação 
sobre a formação do CNPJ o companheiro fez ate falsificação de documento da 
receita federal onde em 2 anos para descobrir este mal serviço do companheiro 
mais este assunto esta revolvido e o companheiro esta pagando o desvio do 
dinheiro,esta fazendo o estudo de criação de um site da região rio de janeiro. 

 

 Foi aprovada na ultima reunião o pedido de assentamento ao mundial enviada as 
regiões CSR´s Brasil e Brasil Sul,estão cientes que mesmo não aprovado o 
assentamento a região ira enviar os delegado para conferencia para colher 
infromaçao para ser enviado relatório a sua comunidade.   

 
 
 

 – Encerramento 
 
 

 Anexo 1  convenção  

 

RELATÓRIO CONVENÇÃO BRASILEIRA DE NA - BÚZIOS 

REUNIÃO 11/12/2012 – RIO 

 

1. CNPJ – Já temos o CNPJ e já abrimos uma conta corrente e iniciamos o 

processo de inserir uma conta no Pagseguro e estamos a espera da análise por 

parte dos responsáveis do mesmo p/ inserir as inscrições “on line” . . . os 

procedimentos dessa ação é um pouco demorada , pois é cruzado várias 

informações p/ se torna legal a venda das inscrições . . . já enviamos 

contrato,procuração,depósito simbólico p/ existência da conta da associação . . 

. etc . Mas se tudo correr bem , em breve vamos conseguir o início das 

inscrições. 
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2. Preço/inscrições – Coloquei uma opção de mudança, dos valores, ou seja, 

tínhamos dois valores 120, 00(2012) e 150,00(2013) . . . como achamos que  

não vai existir muitas inscrições em 2012, pois falta 2 semanas p/ o término do 

ano, sugerimos que houvesse um preço médio da inscrição , tanto p/ este ano e 

o ano seguinte, com valor fixado em 135,00 reais.O Douglas e outros 

companheiros estão fazendo em eventos pré-inscrições e os valores vão 

obedecer o que estava decidido anteriormente , p/ essas inscrições o preço é 

120,00, até que saia as inscrições “on line” 

 

3. Material promocional – estão sendo feitas camisas diferentes das atuais , 

como bonés . . . estamos muito no começo , mas já conseguimos equilibrar o 

fluxo , do que é produzido como o que é vendido (vamos assim que tivermos 

esses números informar em relatório) 

 

4. Eleição  - Foi eleito p/ o encargo de Eventos o companheiro Alexandre 

 

5. Tesouraria – o tesoureiro eleito, companheiro Moacir  

 

6. Programação –  como 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. Continuamos a espera dessas sugestões, vamos dar uma data 

limite p/ que esse procedimento se conclua. 

 

7. Hotel –  vai ser feito mais um contato com o hotel, p/  verificarmos a 

possibilidade de utilização de mais salas, pois temos hoje uma capacidade de 

1200 pessoas sentadas e podemos aumentar esse número. 

 

8. Vídeo – Foi encomendado um vídeo exclusivo p/ ser inserido no site , deve 

fica pronto até o final deste mês. 

 

9. Hospedagem- foi disponibilizado no site pousadas e hotéis , onde os 

interessados possam desde já iniciarem as pesquisas de preço, lembrando que 

15/1/11/2012 é feriado e vamos ter um aumento da procura de vagas  

 

10. Servidores: 
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 Coordenador – Ting 

 Vice – Albert 

 Tesoureiro – Moacir 

 Secretário – Bruno  

 Material promocional – Alcenir 

 Hospitalidade – Aline  

 Eventos – Alexandre 

 Site - Eduardo Piu 

 Inscrição – Douglas  

11. Próxima reunião  

 Estamos vendo a possibilidade de fazermos em Macaé ou Búzios em 

janeiro/2013 

 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  

Bruno -  21 - 9520-7688 

Aline - 21 78471484/2187773718 oi/21 80655243 tim/21 91575744 claro  

Alexandre - 21 77780758 ou  16*4592 

 

 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.cbrna.com.br/
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 ANEXO 2 –Relações Publicas  

 

Relatório de RP – FZB 
 
Conforme solicitado verbalmente pelos delegados na reunião do dia 03 de dezembro de 
2012 em Campo Grande –MS seguem as ideias de diversos membros das comunidades 
nacionais como direcionamento para os RP do FZB:  
1- Fórum a respeito do Manual de RP.  

2- Criar ponto de comunicação nacional.  

3- Padronizar a identidade de NA (Cartões, placas, cartazes, identidade visual).  

4- Planejamento dos serviços locais de RP.  

5- Contatar os ministérios Justiça, Saúde, Educação, etc...  

6- Coordenar os serviços nacionais de LDA via FZB.  

7- Aproximar o FZB das comunidades via RP.  

8- RP do FZB ser o ponto de prestação de contas dos fóruns nacionais.  

9- Participar dos congressos sobre drogas, psiquiatrias, psicologia, medicina, etc.  

10- Envio de material informativo ( orçamento ACS).  

11- Formar um banco de dados com arquivos de manuais e relatórios de serviço.  

12- Site nacional unificado.  

13- Entrar em contato com a mídia nacional.  

14- Formar um GT de desenvolvimento nacional através de painéis de Recursos 
Humanos para unificar projetos e inventariar realidades locais.  

15- Definir metas para implantação do sistema de serviços.  

16- Apoiar e realizar fóruns e workshops.  

17- Facilitar as trocas de experiências.  

18- Implementar os serviços de colaboração com a justiça terapêutica.  

19- Dar andamento no projeto da literatura infantil.  

20- Disponibilizar vinhetas de rádio e TV.  

21- Planejamento do sistema de crescimento estruturado.  

22- Fazer o mapeamento dos serviços e servidores locais.  

23- Unificar o manual de IP/RP.  

24- Providenciar a atualização do vídeo de apresentação de 9 min.  

25- Providenciar textos básicos para as escolas.  
 
Atendendo solicitação, seguem abaixo os serviços que acreditamos ser importantes para 
o início do andamento dos serviços de RP Nacionais, seguem também os pontos de vista 
para vocês analisarem e decidirem se podemos definir como prioridade e assim 
definirmos projetos para execução:  
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1- Fazer o mapeamento dos serviços e servidores locais. (Acreditamos que precisamos 
desse mapeamento para sabermos onde estão localizadas nossas forças no serviço para 
sabermos como direcionar os serviços multi-regionais para serem executados pelas 
comunidades locais).  
2- Criar ponto de comunicação nacional.  
 
(Acreditamos que podemos formar um grupo no FACEBOOK ou YAHOO para troca de 
experiências de servidores e facilitar o oitavo conceito entre servidores).  
3- Formar um banco de dados com arquivos de manuais e relatórios de serviço.  
 
(No próprio grupo do FACEBOOK, podemos formar esse banco de dados para acesso fácil 
de um grande número de servidores).  
4- Apoiar e realizar fóruns, workshops nas comunidades, aproximando o FZB das 
comunidades.  
 
(Enviar servidores para orientar e dividir experiências de recuperação e serviço).  
5- Participar dos congressos sobre drogas, psiquiatrias, medicina e também implementar 
os serviços de colaboração com a justiça terapêutica.  
 
 Esses são alguns pontos de vista com relação ao que pediram.  
 
Quanto ao direcionamento do estudo do 0800 para o RP, já tivemos a 1º reunião virtual 
via SKYPE no dia 13/12, com a presença dos delegados responsáveis Raphael e Fabrício, 
teremos a próxima no dia 24/01/13, se o mundo não acabar antes.  
Nessa reunião foram delegadas tarefas de levantamento de dados para que tenhamos 
base para o projeto.  

 
Relações Públicas – FZB  
“Temos fé de que a eficácia da nossa irmandade, uma vez 
conhecida falará por si própria. Quanto melhores e mais vastas 
forem as nossas relações públicas, melhor poderemos servir.”  
11º Tradição – Isto Resulta Como e Porque 
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 Anexo 3- RTL  

 
Relatório de Revisão e Tradução de Literatura 

Novembro de 2012 

Atividades dos SRTLs regionais e de área: Os Subcomitês de Revisão e Tradução de Literatura 

(SRTLs) das Regiões Rio Grande do Sul, Grande São Paulo e HOW estão revisando o seguinte: Tradição 

6, Passo 12 e Tradição 3 do livro “Funciona: como e por quê”, respectivamente. A Tradição 2 já foi 

revisada pelo SRTL Grande São Paulo. Ao mesmo tempo, o SRTL do CSR-Brasil Sul está traduzindo o 

Passo 4 do mesmo livro, além de trabalhar na revisão do livreto “Em Tempos de Doença, revisado”. O 

SRTL da Região RJ continua na revisão do livreto “Os Doze Conceitos”, enquanto o SRTL do CSA-

Litoral na mesma região está revisando o Service Pamphet (SP) “Mídias Sociais”. Este subcomitê de área 

fez a tradução do Informational Pamphlet (IP) no. 02 “O Grupo”, que está sendo revisado pelo GT de 

Revisão e Tradução de Literatura (RTL) em Belo Horizonte, na Região Brasil. Essa é uma situação que 

merece menção especial. 

Aproximadamente dois anos atrás, a Região Brasil tinha um corpo de serviço efetivo de RTL que 

funcionava em Belo Horizonte. Talvez por falta de servidores, parou de funcionar. Mais recentemente, 

alguns companheiros no CSA Grande BH tomaram a iniciativa de retomar as atividades de RTL. 

Começaram como um GT (Grupo de Trabalho) de RTL no CSA, mas agora a ideia é que passe a ser um 

corpo de serviço regional. Parece que esse seja o melhor caminho, porque se fosse um subcomitê efetivo 

da região, em vez de um GT de área, teria melhores condições de fornecer serviços contínuos e servir 

como um ponto para unificar outros esforços de RTL em diversos locais, lembrando que o CSR-Brasil 

abrange uma extensão geográfica muito grande. 

Algo parecido ocorreu em São Paulo, onde um SRTL funcionava na Área São Paulo. Neste trimestre, o 

SRTL se tornou um SRTL da Região GSP, assim podendo servir outros CSAs.  Dessa forma, neste 

momento há boa possibilidade de termos um SRTL em cada região brasileira. 

Os novos IPs: A seguinte informação já foi relatada antes, mas como a literatura deve estar chegando à 

ASC, consta aqui também. Recebemos notícias do NAWS de que cinco novos IPs estão agora sendo 

produzidos ou já estão disponíveis. São eles: 

- IP N° 20: O Serviço de Hospitais e Instituições e o Membro de NA 

- IP N° 24: Importância do Dinheiro: Autossustento em NA 

- IP N° 28: Mantendo os Serviços de NA 

- IP N° 13: De Jovens Adictos, para Jovens Adictos 

- IP N° 27: Para os Pais ou Responsáveis de Jovens de NA 

É importante salientar que o IP N° 13 substitui o antigo IP N° 13 “Juventude e Recuperação”, enquanto 

os IPs N° 24 e 28 substituem o antigo IP N° 24 “Ei, para que serve a sacola?” O IP N° 20 BR “O Serviço 

de Hospitais e Instituições e o Membro de NA” tem um texto bem diferente do IP N° 20 PO (em 

português europeu) e deve ser utilizado no lugar do português. Os IPs antigos deixaram de ser literatura 

aprovada de NA, quando os novos IPs foram aprovados na Conferência Mundial. Portanto, é importante 

que, à medida que os novos IPs estiverem disponibilizados pelo NAWS e a ACS, os grupos procurem os 

novos IPs e parem de disponibilizar os antigos IPs, que estão sendo substituídos. Essa substituição pode 

ser feita gradativamente, mas é importante que aconteça. 

Revisão (proofreading) e verificação de qualidade: Outra novidade neste período é que tivemos contato 

com o NAWS a respeito de duas etapas da preparação de literatura para produção, que geralmente são 

realizadas por trabalhadores especializados, que são bem pagos por esses serviços. A revisão chamada 

“proofreading” é uma forma de revisão final na qual todos os detalhes são acertados em um arquivo do 

MS Word antes de enviar o mesmo para diagramação e arte final. Para a etapa de “verificação de 

qualidade”, a mesma obra, já com a diagramação e arte final feitas, é checada para verificar que tudo 

esteja certo antes de enviá-la para a gráfica. Essas duas etapas são realizadas por profissionais 

devidamente treinados. 

Como há em nossos SRTLs pessoas qualificadas para ambos os serviços, perguntamos aos servidores do 

NAWS se poderíamos os realizar de modo voluntário. A resposta foi sim, o que deverá significar uma 

economia considerável para a nossa Irmandade, além de ser um voto de confiança por parte dos serviços 

mundiais. Já nos enviaram as diretrizes e pretendemos iniciar esse processo com o SP “Uma introdução às 

reuniões de NA” e com o Livreto Branco. Significa também que estamos assumindo mais 

responsabilidade no processo de literatura. 
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Atualização do glossário e os IPs: Outro assunto que nos veio do NAWS foi a necessidade de 

revisarmos diversos itens de literatura de NA, com dois objetivos. Primeiro, para que nossa literatura 

esteja de acordo com as normas da reforma ortográfica, que está em vigor desde janeiro de 2009. Isto se 

aplica a todos os itens de literatura, exceto o livro “Apadrinhamento”, o IP N° 11 “Apadrinhamento, 

revisado” (menos as primeiras tiragens), o “Livreto do Grupo, revisado” e os cinco novos IPs, que já 

foram mencionados neste relatório. 

Outro objetivo dessa revisão é que o texto de alguns itens fique igual aos trechos correspondentes do 

Livreto Branco e da Sexta Edição do Texto Básico. Veremos, com tempo, alterações no IP N° 1, o IP 

“Recuperação e recaída”, o IP “Para o recém-chegado” e o Guia Introdutório, entre outros. Da mesma 

forma, precisamos fazer alterações ou atualizações no Glossário de Tradução. 

Livro Só por hoje: Também no sentido de adequar a linguagem à reforma ortográfica e à nova edição do 

Texto Básico, estamos preparando um projeto de revisão do livro Só por hoje. O vice-coordenador de 

RTL nacional, junto com duas servidoras do literatura, das regiões Rio de Janeiro e HOW, estão 

trabalhando na organização da revisão desse livro utilizando a ferramenta de lista de emails. Em breve 

será anunciado como funcionará essa revisão que, provavelmente, será realizada diariamente por um 

grupo de voluntários em separado para a tarefa, aberta a todos. 

Texto Básico sexta edição: Continuamos revisando a compilação do Texto Básico sexta edição. 

Atualmente estamos nos concentrando na primeira parte, “Nosso Programa”, acertando vários detalhes 

sobre as alterações propostas. Quem está participando desse processo são principalmente os 

coordenadores dos SRTLs das Regiões RJ, BS e HOW, junto com o coordenador de RTL nacional, 

enquanto os textos de revisão estão sendo enviados para todos os coordenadores dos SRTLs regionais, 

para que todos esses servidores estejam a par do processo, inclusive, são convidados a participarem 

ativamente. 

Livreto Branco: Do mesmo modo que a tradução da sexta edição do Texto Básico, a tradução do Livreto 

Branco com histórias pessoais latinas e brasileiras começou em 2006. O Livreto Branco serviu como base 

para o Texto Básico e é uma literatura particularmente adequada para os recém-chegados com baixo 

custo. Em nossa Conferência de Literatura, que foi realizada em agosto passado, os servidores de revisão 

e tradução de literatura tomaram decisões sobre pequenas alterações nos enunciados dos Passos e 

Tradições, pois enquanto esses detalhes não fossem decididos, não poderíamos ir mais adiante com o 

Livreto Branco, nem poderíamos finalizar o Texto Básico. 

As decisões sobre os enunciados foram comunicadas pelos servidores de RTL a partir da segunda 

quinzena de agosto, primeiro na ata da Conferência de Literatura, em outro relatório do RTL, bem como 

em textos especialmente redigidos para a finalidade de divulgação dessas alterações. Entretanto, até 

agora, não recebemos sugestões (input) sobre essas alterações. Houve uma sugestão, vindo da Região Rio 

Grande do Sul, para divulgar as alterações através do site do FZB durante o período de 120 dias e o texto 

foi enviado ao secretário do FZB para essa finalidade. Se for divulgado no site, sugerimos que o texto seja 

protegido por senha, bem como NAWS faz com o material do CAR. 

Entretanto, somos contrários a essa proposta. Achamos que já houve tempo suficiente para que todos que 

quisessem se manifestar com suas opiniões o fizessem. Lembramos que o projeto já está em andamento 

há mais de três anos e que sempre convidamos à irmandade como um todo a participar das discussões. 

Nossos relatórios sempre foram claros sobre as propostas de alterações e tivemos longas discussões até 

chegar ao consenso em nossa conferência. Essas discussões não se limitaram às reuniões presenciais dos 

subcomitês e sentimos que todos tiveram oportunidade de se manifestar. Considerando o tempo e esforços 

de serviço já investidos no projeto do LB e TB sexta edição, junto com a necessidade de atualizarmos 

outros itens de literatura, sentimos que chegou a hora de darmos continuidade aos serviços. Ainda mais 

considerando que o próximo passo deveria ser o de encaminharmos o Livreto Branco ao NAWS para ser 

produzido. Dessa maneira, poderemos prosseguir com outros esforços de revisão e tradução de literatura 

porque, em nossa visão, vários itens de literatura são interligados e prioritários. Precisamos manter uma 

visão global de nossa literatura e fazer com que este serviço não fique parado. 

Obrigado pela oportunidade de servir. 

 

Michael V., coordenador nacional de RTL 

Carlinhos P., vice-coordenador nacional de RTL 
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 Anexo 4 – Tesouraria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   LIVRO CAIXA FORUM ZONAL BRASILEIRO 
 

 
  DATA HISTORICO ENTRADA SAIDA SALDO 

 
  

 
  

     

 
01 22/set Saldo Anterior 5.017,48   5.017,48 

 
02 19/nov Adiantamento Hotel CBRNA   5.017,48 0,00 

 
03 19/nov Repasse RIO GRANDE SUL  992,60   992,60 

 
04 23/nov Repasse How  1.400,00   2.392,60 

 
05 28/nov Repasse Brasil Sul 1.000,00   3.392,60 

 
06 28/nov Repasse RGSP 1.200,00   4.592,60 

 
07 29/nov Repasse 1 Fórum Serviço Nacional FZB 3.073,93   7.666,53 

 
08 30/nov Repasse RGSP 1.200,00   8.866,53 

 
09 30/nov Hospedagem  servidores (Etiene,PC, Cesar e welligton)   400,00 8.466,53 

 
10 30/nov Refeições dos servidores (Etiene, Pc, Welligton, Paris e Cesar)   380,00 8.086,53 

 
11 30/nov Transporte aéreo servidores (Etiene, PC, welligton e Paris)    1.039,32 7.047,21 

 
12 01/dez Material papelaria reunião Campo Grande   27,00 7.020,21 

 
13 01/dez Compra Extensão multi-tomadas   105,00 6.915,21 

 
14 01/dez Transporte RP (Cesar)   280,00 6.635,21 

 
15 02/dez Transporte Welligton    100,00 6.535,21 

 
16 02/dez Transporte Pc   60,00 6.475,21 

 
17 08/dez Repasse Região Brasil 1.000,00   7.475,21 

 
18 05/nov Repasse Região Rio de Janeiro (Ref. Out/Nov) 800,70   8.275,91 

 
19 05/dez Repasse Região Rio de Janeiro (Ref. Dez) 400,35   8.676,26 

 
20 05/nov Adiantamento Hotel CBRNA   982,52 7.693,74 

       

   
RESUMO 16.085,06 8.391,32 7.693,74 

    
ENTRADA SAIDA SALDO 

       

   
OBS: O TOTAL DE ENTRADA ESTÁ INCLUSO O SALDO ANTERIOR 

  

   
AO PERÍODO NOV/DEZ  2012,O TOTAL DE REPASSE ENTRE NOV/DEZ FOI R$11.067,58 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wellington R. de Souza.  

Secretaria – FZB  
(11)7762-9636 

ID:85*240418 
wellingtonrobertos@yahoo.com.br  
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