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NOME ENCARGO TELEFONE E-MAIL 

Eduardo  DR Supl. CSR How Brasil  (11) 9-9806-9638 edugilioli@hotmail.com  

Filemon Tiago DR Supl. CSR Brasil Central (62)8151-2491 filemontiago@yahoo.com.br  

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

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

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

Cristiano Tesoureiro ACS (21)7899-7269 cristianobetioli@yahoo.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  

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

Gilberto  Coordenador ACS  (21)8714-5328 gilberto@acsna.org.br  

Willame DR CSR Nordeste (85)8697-8330 Williame_sph@yahoo.com.br  

Junior flores  Coordenador FZB (32)9151-1333 juniorfloressph@gmail.com  

Noel DR Suplente CSR Grande São Paulo  (11)99388-8032 Angelono2005@yahoo.com.br  

Carlos DR CSR Rio de Janeiro (21)97127-5985 drsuplente.csrrj@gmail.com  

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

Rudy  Conselheiro Fiscal ACS (85)8879-7824 rudyxavier@gmail.com.  

Gilberto Coordenador RTL FZB (41)9963-5682 strl.csrbs@gmail.com  

Tuninho Vice-coordenador ACS (21)7891-9930 tcarioca@yahoo.com.br  

 

Data da Próxima reunião 

DATA REUNIÃO REGIÃO Cidade 

16,17 e 18 de outubro  ACS+FZB Brasil Sul Curitiba 
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INÍCIO – 09:20 COM O.S. E APRESENTAÇÃO 

 

Leitura das 12 Tradições e12 Conceitos. 

 

Assuntos Velhos 

 

 Foi sugerido uma inversão de pauta, mas como foi empate a pauta continuou do 

mesmo jeito. 

 Discutiu-se sobre horários, e deixamos solto. 

 Para as regiões ficou 8+2 min. 

 

- Troca de experiência entre as regiões 
 

 Região RS 

 

 Começaram há 5 anos atrás, tinham um projeto para fornecer treinamento pros 

CSAs, ajudar as áreas a trabalharem, com idéias para desenvolver o NA na comunidade. 

 Falou do Projeto Listas de Grupos, onde incluíram todos os grupos e 

imprimiram, doando para os RSGs já com cartazes para serem colados. 

O Dinheiro da Herança foi direto para fazer Placas de Acrílicos com a 

mensagem e doaram para os Grupos colarem em seus locais. E eles mesmo colocavam 

nos grupos. 

Fizeram Placas de Trânsito em rodovias, super grandes, alugaram um espaço no 

valor de um salário mínimo por ano. 

Com conseguiram autorização no DER?  

No terreno do pai do companheiro, foi com ele próprio. E a segunda foi com a 

Prefeitura da Cidade, por ser uma Estrada Municipal. 

O CSA traz a demanda de IP pro CSR e ele atende, para o CSA específico que 

pediu. Não é um projeto que atende todos ao mesmo tempo. 

 

 Região HOW 

 

 No HOW estão na mudança do termo. 

O companheiro de RP chegava nas reuniões com um monte de Projetos. Tiveram 

uma Pasta do NA, para disponibilizarem pros CSAs direcionarem para autoridades. 

O 0800 teve dificuldades neste período, aumentou muito a demanda de ligações, 

e não puderam atender todas as chamadas, tem um direcionamento para alguns CSAs 

nas ligações, mas ficou difícil de atender. Vão contratar mais um funcionário. 

Aprovaram juntar as Convenções do HOW e GSP, querem chamar de 

Convenção Paulista, mas outros CSAs que não fazem parte não gostarem. Estão 

reunidos agora. 

Estão programando um IP Estadual também. 

O SRTL está a todo vapor, funcionando. 

A Associação vende material para os CSAs do HOW. Toda grana que sobra é 

direcionada aos CSAs, podem gastar R$ 2.000,00 por mês, com exigência de Nota 

Fiscal a ser paga. Conseguiram arredondar a Associação encontrando um contador que 

arrumou tudo. 
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Estão com um Braço de Subcomitê em Baurú do SRTL, pois o antigo 

Coordenador não está conseguindo estar junto nas reuniões da Região. 

 

 Região GSP 

 

 Estão com muitos serviços sendo executados, reformaram o Escritório, pensando 

no bem estar dos servidores. 

Fecharam a prestação de contas do Navio com 900 pessoas, trabalharam com 

bloqueio de cabines, mas tinha outras pessoas no Navio. Tiveram uma má prestação de 

serviços da CVC. Tiveram uma surpresa de receberem o teatro free da direção do Navio 

R$ 2.000,00. Lucro de R$ 60.000,00 de superávit. 

Dividiram em quatro partes, 25% pra próxima, 25% pro Patrimônio, 25% pro 

NAWS, 25% com Serviços de Fóruns, Dias de Aprendizado, Teinamentos, Encontro de 

Tesoureiros de grupos, áreas, regiões, FZB. 

Vão fazer um Fórum Regional durante 3 dias, para 170 pessoas, a inscrição fica 

R4 70,00 ( metade do valor ),vai ser em Santos. 

Qual o volume do dinheiro do Navio? R$ 1.100.000,00 

Tiveram em SP um Movimento, tipo um Painel de H&I na Cracolândia, baseado 

no Manual de H&I, entro dos moldes do H&I. estão pensando no futuro. Levam 

Subcomitês dos CSAs. 

Estão no primeiro termo do RP. Criaram um RP Estadual, com um dinheiro 

provisionado para tal. 

 

 Região Brasil Sul 

 

 Estão vivendo um outro momento com Secretário, Tesoureiro, Delegados, 

SRTL. 

Vão ter CSEs, lidar com FZB, ACS e WSC. 

Comitês Estaduais estão fazendo Fóruns de Treinamento, VT, Folders, Fóruns 

de Serviço. 

Trimestralmente reúnem os CSAs, treinam servidores, trocam experiências, 

trabalham nas dificuldades tipo falta de sétima, de servidores. 

Vão fazer um Fórum daqui a duas semanas. 

Pediram para fazer uma descrição dos serviços como estão sendo realizados e o 

DR vai mandar um resumo do que vem sendo feito. 

Vem acontecendo coisas fantásticas. Muitas pessoas participam no serviço. O 

desenvolvimento de servidores é muito legal, o consenso está sendo muito usado. Todos 

os CSAs estão com o RP, O HI faz IP, LA, LdA. Os CSAs implantaram FAGs. 

 
Gostaria que lessem com atenção para conhecer um pouco mais desta nova estrutura, 

filiada a região BS, para as ´reas do estado que fazem parte da Região BS.  

Está estrutura trabalha com a nova visão dos serviços mundiais, em cima das sugestões e 

princípios do novo sistema de serviço, com o intuíto de promover a unidade, treinamento, 

melhor aproveitamento de nossos recursos financeiros e principalmente humanos. Temos 

realizado fóruns de serviços com as áreas com foco nas soluções e treinamento nas 

dificuldades e necessidades da mesma fortalecemos bastante os serviços de RP na nossa 

região. Estamos ainda em processo de trabalho e construção desta estrutura com intenção 

de construir algo para o melhoramento do serviço e recuperação e dentro de nossa 

necessidade. Nossas reuniões são desburocratizadas, aproveitamos muito as lideranças, 
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trabalhamos em cima de projeto, focamos bastante o treinamento dos serviços de grupo, 

FAG, área. Utilizamos muito pouco processos decisórios e muito mais o consenso! 

 

 

 Região Brasil 

Convenção regional 316 participantes, foi legal, proveitoso. Superávit de 

aproximadamente 30.000,00, falaram do tema unidade. Fórum unificado FUSC, foram 

trocadas experiências sobre unidade, ressaltou o projeto de presídios. Um CSA teve a 

idéia de colocar um display para colocar em postos estratégicos com folhetos 

informativos. Falou do CSA Amazonas e Manaus estão apoiando com recursos 

financeiros, CSA Pantanal, Sistema RAD, CSA SOS está trabalhando em projetos para 

aumentar o número de grupos localmente. Haverá a traça de encargos dos subcomitês 

regionais. 

Não analisaram ainda o impacto da saída dos CSAs da região BC e Minas... 

Estão se adequando às novas condições do CSR e se reformulando. 

O delegado do HOWfalou que tem cidades divisas com divisa com o MT que 

estão querendo criar um núcleo com CSA das 2 regiões Brasil e HOW, sugeriu 

estudarem a possibilidade de aprender com essa experiência. A Brasil apoiou o estudo 

da expansão de NA no MT e Pantanal. 

 

 

 

 Região Minas 

 

 Desenvolveram do Fórum Mineiro para a Região, onde foi o primeiro momento 

de unidade principalmente na capital. 

 O projeto Piloto vai ser desenvolver o NA no norte de Minas. 

Os CSAs custeiam os Enconpassos Prisionais. 

Estão com Placas em três cidades de MG, com placas nas Rodovias de 14 

grupos. Criaram um Book com powerpoint e tudo, aproveitaram o superávit de um 

evento. 

Estão se comunicando bastante, principalmente os CSAs da Grande BH. 

Minas Gerais tem BC, HOW, GSP( um grupo ), Minas.. 

Vão fazer uma Eletiva dos Subcomitês. Estudaram desde 2007, a Moção foi 

apresentada há dois anos atrás. 

Fale conosco funcionando muito( pelo site nacional )...O norte é formado por 

grandes cidades e não tem grupos. 

Estão trabalhando em função de manter a unidade mesmo. 

O HOW não se envolveu com o CSA Sul de Minas que faz parte da HOW. 

O HOW tem três servidores que são do Sul de Minas. 

Está passando uma mensagem no Aeroporto de BH. Vamos tentar fazer a nível 

nacional. 

 

 Região BC 

 

 Segundo ano de existência, estão dando sequência de projetos, com alguns CSAs 

específicos. Falaram no CSA Portal da Amazônia. Estão sem coordenador de IP. O 

projeto está parado. 
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Estão com o Manual de H&I em revisão. Estão apoiando o Encontro 

Multiregional de H&I. 

Melhoraram na comunicação, com pouca experiência nos serviços regionais, 

recebendo muita ajuda dos outros DRs. 

Querem desenvolver sua região, cuidar de suas casas. 

Não fazem mais coisas por falta de recursos financeiros, como o adiamento do 

Fórum de Serviços. 

O Encontro Multiregional de H&I vai acontecer entre a Brasil, BC, Minas e RJ.  

A Região RJ não está oficialmente apoiando o Encontro, vão reunir para 

oficializar. 

Eles não estão conscientes das divisões que estão acontecendo, têm grupos no 

Acre e Roraima. 

 

 Região Nordeste 

 

 Assembléia em Maio, com mudança de termo. 

Realizaram o Fórum de Profissionais na quinta que passou, e o propósito é 

formarmultiplicadores. 

 Kits informativos para escolas. 

Fazem Fórum Unificados entre CSAs. Tem um CSA do Pará. 

Têm muitos CSAs novos, com novas lideranças, e aparecem muitas coisas fora 

dos princípios. 

Tem um CSA em Fortaleza que está tendo reflexo de servidores que jogam o 

CSA contra a Região. Devem entregar a sala da Sede por falta de recursos. 

Vão ter a Convenção em Canoa Quebrada, e depois de uma semana farão a 

Convenção Cearense, tipo a carioquinha. 

Perguntaram sobre como está a situação da Convenção, mas a mesma está 

estável e está tudo bem. 

Foi comentado sobre a quantidade de Convenções que existem no Brasil, e que 

impacta muito nas adesões. 

A Convenção Nacional foi criada justamente para não ter convenções no ano da 

mesma. 

Devem ter um saldo de R$ 30.000 mais ou menos, tiraram uma tenda refrigerada 

que custava uns R$ 40.000,00. 

 

 Região RJ 

 

 Tiveram eleição de novo termo com mudança de mesa. Não conseguem atrair 

muitos RSGs. A visão dos serviços é muito questionável. Gostaram da nova mesa, de 

pessoas novas. 

 Tudo funcionando bem, mas o antigo servidor de H&I sumiu no sentido da 

palavra. 

 Vão fazer a primeira convenção, depois que os servidores tiveram a consciência 

da necessidade, vai ser em Angra, om superávit de uns trinta mil. 

 Estão tendo dificuldade com o aluguel da sala. Tiveram que instalar um Ar, mas 

a energia não segurou. O aluguel lá é muito caro. 

Os encargos foram todos preenchidos, até o SRTL. 

Os voluntários de LdA estão muito empolgados. 

 Comentou que não pode falar nada sobre os CSAs do ES se assentarem no RJ. 
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 O vice da ACS falou que a ACS está tentando ver a questão do aluguel em 

conjunto com a Região. 

 Quase todas as convenções não tiveram o saldo esperado. 

 

 

 - ( H&I – IP – LA ) dados e informações regionais 

 

 Para as Regiões mandarem infos para o FZB através do César. 

 Precisamos interagir mais através do grupo de email. 

 Sugestão de ter um líder de H&I, IP, LA e LdA nacional para prestar contas com 

o César. 

O Tesoureiro do FZB solicitou que os CSRs possam mandar infos sobre seus 

serviços. 

O Coord. de RP tem contato com todos os coordenadores, mas precisa dividir as 

responsas com os DRs. O RP tem 63 pessoas trabalhando com ele. Temos 142 pessoas 

no grupo de email do FZB. 

Devemos ter um ponto de prestação de contas sobre cada serviço. 

 

 

 

ALMOÇO – 12:46H 

 

RETORNO – 14:14H 

 

 - STRL 
 

 O Giba partilhou o seu relatório. Disse que o Funciona, como e porquê está 

sendo trabalhado, já que dependia da tradução final do TB6. Assim como todas as 

literaturas que dependem disto. Vai ser o próximo livro a ser impresso, talvez no ano 

que vem. 

 Levam as últimas revisões para a Conferência, depois do Proofreading. E logo 

após faz-se o QC, QualityCheck. E depois vai pra Diagramação e volta para fechar o 

Livro para aguardar a impressão, que é onde está o TB6.  

Depois disto vem os conceitos. 

O Viver Limpo está todo traduzido, indo para ir pra segunda parte. Depois disto 

o Viver Limpo só daqui a dois anos. Temos que ver as prioridades. Estão trabalhando 

no MiraclesHappen. 

Estão trabalhando no Só por Hoje também. 

O Livreto Branco também está pronto, impresso e vindo para o Brasil. 

Estão com a revisão final do Manual de RP, vai mandar pras Regiões. O pessoal 

do RP vai finalizar a Revisão e devolver para SRTL. 

Estão com 8 Subcomitês de Tradução. 

Um companheiro de Campo Grande procurou o Giba pra começar um trabalho 

de tradução. 

Traduziram os Folhetos Fundamentos de RP e H&I, vão publicar o Planning. 

O Manual de Tesoureiro já foi concluído e vai ser disponibilizado pras Regiões. 

A IV Conferência vai ser em SP na GSP. 

Vamos encaixar o SRTL no FNS. 

Disponibilizar toda a nossa literatura publicada no site não é legal, pois o ideal é 

comprar a literatura. Porém as de serviço podem entrar. 
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Está fazendo uma planilha da literatura existente no mundo e comparando com o 

que temos no Brasil. 

Procurar ver com o NAWS se podem disponibilizar a tradução do CAr antes de 

30 dias. 

 

 

 - Encontro Multiregional de H&I 
 

 Companheiro Eduardo partilhou sobre a revisão do Manual de H&I, que fizeram 

virtualmente junto com o H&I da Brasil Central ( Márcio ). 

Apresentou o Manual Revisado, que está em andamento, e querem levar para o 

Encontro Multiregional, de 12 a 16/08/15, onde vão ter um espaço para tal. 

Reuniões por Skype, às terças-feiras, às 20:00 h. 

Estão pedindo que indique duas pessoas relacionadas a H&I por região para 

participação. 

Foi falado que a RJ tem um trabalho em andamento com Revisão do Manual. 

O Dolmar está participando frequentemente no GT, e precisa fazer o elo. 

A Brasil Central trouxe o Projeto na reunião passada e foi aprovado, então hoje o 

mesmo é do FZB. A GSP está questionando se a sua Região não aprovar a revisão por 

não estar participando. 

Faltou comunicação, pois apesar de ter sido aprovado na reunião passada não se 

sabia como ía funcionar. 

Foi sugerido que pelo menos cada coordenador de H&I participe do trabalho. 

O ex-DR da Brasil Central falou que todos sabiam e estavam cientes. 

Foi falado que realmente o Manual de 2007 precisava ser revisado. E o vice da 

ACS se dispôs a revisar o de 1988. 

O Eduardo falou que o de 1995 e o de 2007 tem poucas diferenças. 

Foi pedido o Encerramento de Debate e aceito pela plenária. 

Vamos comunicar as Regiões e dar um novo direcionamento pro trabalho, one 

vamos revisar o de 1988. 

 

 - Convenção mundial (RP) 
 

 O Carlinhos falou que estão demandando as pessoas que entendem de IP para 

trabalhar, onde convidou o RP do FZB. 

 Vamos ter uma Sala de Imprensa no local. Um companheiro vai fazer clipping, e 

fomos elogiados pelos funcionários do NAWS. 

 

- Relatório RP(- História de N.A- Site Censo/Google Analitics -  Projeto 0800 - Vídeo 

de 9 minutos - Literatura Infantil ) 

 

 O César apresentou Relatórioe colocou a necessidade de ter documentos da ACS 

para dar entrada no Google ad Grants. Aprovamos dar entrada no Google ad Grants com 

a documentação e verificar se aprovam para publicarmos. 

Devemos dar autonomia para o RP tocar os serviços. 

Vamos poder fazer entrevistas com pessoas que participaram da História de NA. 

Vamos receber o questionário e fazer a entrevista com um companheiro de Belém. 

Foi digitado no excel todos os grupos do Brasil, para entrarem no sistema de 

busca do Aplicativo do NAWS. Está em andamento no Mundial. 



FÓRUM Zonal Brasileiro 
10,11 e 12 de abril de 2015 

Fórum Zonal Brasileiro  Página 8 
 

Podemos desenvolver ações baseadas no Senso do Site, e na Estatística do 

Google Analitics. Vamos usar os números em prol do desenvolvimento da irmandade. 

Atualmente os serviços são coordenados pelo RP, executados pela equipe. 

O 0800 está sendo tocado pelo pessoal de Brasília, inicialmente protocolando o 

Oficio para nos receberem no órgão de interesse. A verba foi direcionada para ir 

RP/FZB e Servidor do RP Piá, mas quem vai é o coordenador de RP do HOW, que já 

tem um 0800. Vamos na Anatel trazemos as infos e dizemos está aqui, é assim e aí vcs 

querem? 

A HOW se retratou com o RP, pois um servidor de lá atacou com palavras o 

Coordenador. 

A carta ainda não tinha sido mandada pra Brasília, pois o RP/FZB não tinha 

disponibilidade. 

O vídeo de 9 min está pronto. Poderíamos fazer outro vídeo.  Muito bem feito, 

dentro do conteúdo. 

Sobre o Projeto da Literatura Infantil, alguns compas pedem literatura pra 

crianças que chegam no NA. Pode ser usado para informar crianças também que tenham 

pais adictos.  

Podemos entrar em contato com o NAWS, para ser uma literatura a nível 

mundial, podendo ser daqui a 10 anos, através das Regiões assentadas. 

O vice da ACS viu uma literatura infantil no passado, mas não conseguiram ir 

adiante. 

O pessoal de Americana está fazendo um trabalho infantil de serviço e temos 

outro de recuperação sendo feito. 

 

 

 - Relação com Serviços Mundiais 
 

 A imagem que o NAWS tem de nós mudou bastante, temos que começar a 

decidir o que vamos fazer com o FZLA. 

 Somos 10% do NA Mundial, depois do Irã somos nós. 

 

 

 

 - Tesouraria 
 

 O Tesoureiro leu o seu relatório e explicou. 

Foi falado que os servidores devem ficar até o final da reunião devido ao custeio. 

Sem questionamentos das Regiões. 

 

- Orçamento 

 

 Valores mensais de Repasse: R$ 364,63 mensais ou R$ 4.375,00 anuais. 
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O Orçamento foi aprovado. 

 

 

 

 
OBS: REUNIÃO FORTALEZA 

TOTAL TRANSP.  3.857,60 

HOTEL                    469,00 

REFEIÇÃO              500,00 

TOTAL GERAL     4.826,60 

   LIVRO CAIXA FORUM ZONAL BRASILEIRO 
 

 
  DATA HISTORICO ENTRADA SAIDA SALDO 

 
  

 
  01/nov Saldo Anterior     22.063,46 

 
01 03/nov Taxa de DOC   6,50 22.056,96 

 
02 12/nov REPASSE REGIÃO NORDESTE  NOV 200,00   22.256,96 

 
03 25/nov TAXA MANUTENÇÃO CONTA  NOVEMBRO   20,30 22.236,66 

 
04 08/dez REPASSE REGIÃO NORDESTE  DEZ 200,00   22.436,66 

 
05 26/dez TAXA MANUTENÇÃO CONTA  DEZEMBRO   20,30 22.416,36 

 
06 12/jan PASSAGEM  FORTALEZA SRTL   679,00 21.737,36 

 
07 12/jan TAXA DE TED   7,30 21.730,06 

 
08 19/jan REPASSE REGIÃO NORDESTE  JAN 200,00   21.930,06 

 
09 26/jan TAXA MANUTENÇÃO DA CONTA   20,30 21.909,76 

 
10 04/fev RENDIMENTOS APLICAÇÃO 01/11 ATÉ 04/02/2015 306,04   22.215,80 

 
11 05/fev  PASSAGEM FORTALEZATESOUREIRO   676,00 21.539,80 

 
12 05/fev PASSAGEM  FORTALEZA RP   743,60 20.796,20 

 
13 05/fev PASSAGEM FORTALEZA SECRETÁRIO   789,00 20.007,20 

 
14 05/fev REPASSE REGIÃO NORDESTE 200,00   20.207,20 

 
15 13/fev TAXA DE TED   7,30 20.199,90 

 
16 25/fev TAXA MANUTENÇÃO CONTA    20,30 20.179,60 

 
17 16/mar TARIFA MANUTENÇÃO CADASTRO   28,50 20.151,10 

 
18 17/mar PAGTO VIDEO OITO MINUTOS   5.000,00 15.151,10 

 
19 17/mar TAXA DE TED   7,30 15.143,80 

 
20 25/mar TAXA MAUTENÇÃO CONTA   20,30 15.123,50 

 
21 30/mar REPASSE REGIÃO NORDESTE 200,00   15.323,50 

 
22 09/abr REPASSE REGIÃO NORDESTE 200,00   15.523,50 

 
23 10/abr TRANSPORTE COORDENADOR FZB   770,01 14.753,49 

 
24 11/abr ALIMENTAÇÃO SERVIDORES FZB SEXTA A NOITE À DOMINGO   500,00 14.253,49 

 
25 11/abr HOTEL SERVIDORES FZB    469,00 13.784,49 

 
26 11/abr TRANSPORTE SERVIDORES FZB (GIBA/PC/CESAR/WELLIGTON)   200,00 13.584,49 

 
27 11/abr RENDIMENTOS APLICAÇÃO 04/02/2015 ATÉ 11/04/2015 213,81   13.798,30 

 
28 11/abr LANCHE REUNIÃO   25,80 13.772,50 

 
29 22/abr TAXA TED   7,30 13.765,20 

 
30 27/abr TAXA MANUTENÇÃO CONTA   20,30 13.744,90 

 
          13.744,90 

       

   
RESUMO 1.719,85 10.038,41 13.744,90 

    
ENTRADA SAIDA SALDO 
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INTERVALO 18:03h 

 

 - Eleições FZB 
  

 A Eletiva deu empate e ninguém foi eleito. 

 

 -Fórum Nacional de Serviço 

 

 A GSP iria apresentar uma proposta, mas a plenária não foi a favor por não ter 

projeto. 

As Regiões NE e RS apresentaram seus projetos e foi votado através de votos 

secretos. 

Houve um empate, não teve consenso. 

A Região Minas solicitou que se revisse a votação. 

Foi votado de novo e o III FNS vai ser no Nordeste. 

O coordenador vai ser confirmado na próxima reunião, e eleito pela Nordeste. 

 

- Proposta do FNS ser deliberativo. 
 

 A Proposta passou. 

 

Assuntos Novos 
 

 -Sistema RAD 

  

O RP indica pessoas a participar do RAD, e quer saber se continua ou não e 

pode continuar. 

O DR da Brasil explicou que fazem o serviço e que pediram assentamento no 

CSA Pantanal. 

 

 - Convenção Nacional 

 

 Divulgar para mandarem Proposta na próxima Reunião, e que não saia nenhuma 

convenção regional em 2018. Que a Região traga os curriculuns dos servidores. 

 

 - Encontros Nacionais 

 

 O DR da Minas falou do grupo de companheiros que são homossexuais, e falou 

da intenção de criar um GT para fazer I Encontro de Homossexuais do Brasil. 

 Os DRs somente confirmaram o propósito do FZB para eventos a Nível 

Nacional. 

 Atenderemos as demandas dos pedidos que vierem. E o FZB vai ser usado como 

ponto de referência.  

 Levaremos às nossas Regiões para trazermos as decisões. 
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 - Manual de procedimentos 

  

 O CSR HOW solicita ficar com o Manual para revisar e trazer um resultado. 

Foi falado que a Mesa tem que participar das mudanças. E todas as Regiões vão 

participar. 

Vão trazer na Virtual o Rascunho do Manual, daqui a três meses. 

 

 - Contratação de profissionais 
 

 O DR RJ falou sobre o assunto, que podemos contratar profissionais para 

trabalhar em RP no futuro. 

 

- Estatuto 

 

Temos que mudar o Estatuto, pois o tempo da Associação expirou. 

Foram recolhidos todos os documentos necessários pelo DRs da GSP. 

 

 

 - Próxima reunião 

 Data reunião virtual 11 de agosto de 2015 

 

 Data reunião presencial 16,17 e 18 de outubro de 2015 

Local: Curitiba  

Regiao Brasil Sul 

 

  Sugestão para próxima reunião : Rio de Janeiro 
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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 
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