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Reunião do Fórum Zonal Brasileiro 

 

SÁBADO DIA 17/10/2015 

Início:  

Oração da serenidade 

Apresentações 

 

1° Chamada  

Brasil – presente 

Brasil Sul – presente 

Brasil Central – presente 

Rio de Janeiro – presente 

Minas Gerais – ausente 

Nordeste – presente 

Rio Grande do Sul – presente 

HOW Brasil – presente 

Grande São Paulo – presente 

Tesoureiro – presente 

Literatura – presente 

RP – presente 

Coordenador – presente 

 

Revisamos os procedimentos para ajudar no andamento da reunião. 

 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS – APROVAÇÃO 

Discutimos como seria este processo de aprovação. Foi lembrado que o manual foi 

compilado de acordo com as decisões já tomadas. O texto apresentado foi aprovado. 

Passamos a discutir as alterações apresentadas. 

Fizemos as alterações e o manual está em anexo a esta ata. 

 

APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR 

A ata foi aprovada. 
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ELETIVA: 

COORDENADOR 2 

Foi eleito o companheiro Fabrício (01 ano) até outubro de 2016. 

TESOUREIRO 

Foi eleito o companheiro PC (03 Anos) até outubro de 2018. 

RP 

Foi eleito o companheiro César (03 anos) até outubro de 2018. 

 

“O Coordenador Junior Flores Lagarto conclui seu encargo em (02 anos) até outubro 

de 2017”.  Desta forma o ciclo de eleições da mesa do FZB acontecerá preenchendo 

um encargo a cada ano. 

 

RELATÓRIO DOS SERVIDORES 

 

TRL  

Gilberto, coordenador de Tradução e Revisão de Literatura fez seu relatório (em 

anexo). 

Foi feita uma organização das listas de literatura dos sites que utilizamos, sendo 

corrigidos erros.  

Foi ressaltado que os sites não devem ter nossa literatura, mas somente o link para a 

literatura no site mundial (por exemplo, os IPs em PDF). 

Outro ponto a ressaltar é que 100% da nossa literatura de recuperação já estão 

traduzidos. Cerca de 5% dessa literatura está em português europeu. O trabalho está 

agora concentrado na revisão e preparação para a publicação, o que é sempre 

demorado. 

 

H&I 

Os companheiros Eduardo e Márcio estiveram presentes e demos a palavra deixando 

ressaltado que isso não estava de acordo com os procedimentos e que precisávamos 

que o serviço de H&I esteja em unidade com a estrutura de serviço. 

Deixaram claro que vieram falar sobre a revisão de manual e que concordam que os 

encontros devem ser feitos em unidade de todo o Brasil.  
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2° CHAMADA 

Brasil – presente 

Brasil Sul – presente 

Brasil Central – presente 

Rio de Janeiro – presente 

Minas Gerais – ausente 

Nordeste – presente 

Rio Grande do Sul – presente 

HOW Brasil – presente 

Grande São Paulo – presente 

Tesoureiro – presente 

Literatura – presente 

RP – presente 

Coordenador – presente 

 

Foi colocada em plenária a proposta de custear a vinda do companheiro Michel Z. à 

nossa reunião. Foi aprovado por consenso o custeio de 300 reais para esse custeio. 

 

WORKSHOP SOBRE O FUTURO DA WSC 

Michel é servidor do GT sobre o futuro da WSC no NAWS. Não é usual que um membro 

de GT faça uma apresentação como essa, mas percebendo a necessidade de ouvir 

nossas comunidades, sendo o Brasil, tal como a Rússia, países de dimensões muito 

grandes; é importante para o serviço mundial que nós sejamos ouvidos.  

 

Já há 30 anos fala-se em “insustentabilidade da WSC”. Em 2014 foi criado o GT na WSC 

com o intuito de gerar ideias e sugestões, passar essas ideias ao Quadro Mundial para 

realizarem uma seleção dessas ideias e apresentarem à WSC. O GT é composto por 9 

membros, à maioria delegados ou ex-delegados regionais.  

 

A WSC tem hoje 116 regiões assentadas e 16 membros do QM. 

O gasto médio é de 1.500 dólares por pessoa. Na última WSC o gasto foi de cerca de 

300.000 dólares. 
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Atualmente há 64 países não representados na WSC e 36 comunidades ainda não 

assentadas, ou seja, 100 prováveis regiões que virão a pedir assento.  

 

Depois foram feitas ponderações sobre o exposto – essas ponderações foram anotadas 

para envio ao Michel como sugestões para o GT. Também fizemos uma oficina sobre o 

papel de um Fórum Zonal, cujas anotações também foram adicionadas ao conjunto de 

sugestões feitas. 

 

TESOURARIA 

Foi apresentado e aprovado o relatório. O saldo é baixo, mas os repasses estão 

voltando. Teremos as despesas com a mudança do estatuto da associação, para o 

custeio da conferência de literatura e para a realização do FNS. 

Prezados Servidores: 

Finalizei o relatório após os pagamentos, depósitos e acertos de devolução que 

ocorreram nesta semana e pequenas correções do pré-relatório apresentado em 

Curitiba.  

Novidades pós Reunião, tivemos um Repasse da Região Brasil Sul no valor de R$ 
500,00. 
O custo da reunião para a mesa do FZB ficou no valor de R$ 2325,88 entre transporte, 
hotel, alimentação e pequenas despesas da reunião (transporte staff, lanche da 
reunião). 
Anexo segue extrato do mês e saldo na data de hoje 23/10/2015. 
Agradecimentos a Região Brasil Sul, pela recepção, serviço, participação da 
comunidade na reunião, diversos cafés servidos, o escritório da região cedido para 
nossa reunião e transporte dos servidores, hotel x reunião, Aeroporto etc. 
A unidade de N.A. se fez presente. 
Nos falamos na reunião virtual e nos vemos em breve na próxima Reunião do FZB em 
Sampa, na ZL, RGSP. 
 
Grande abraço a todos 
 
PC Tesoureiro do FZB (novo termo kkk)  
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     LIVRO CAIXA FORUM ZONAL BRASILEIRO 

            

  DATA HISTORICO ENTRADA SAIDA SALDO 

            

  27/abr Saldo Anterior     13.744,90 

01 04/mai REPASSE REGIÃO NORDESTE MAIO 200,00   13.944,90 

02 11/mai REPASSE FNS   5.000,00 8.944,90 

03 27/mai REPASSE HISTÓRIA N/A   4.000,00 4.944,90 

04 27/mai TAXA MANUTENÇÃO CONTA MAIO   21,30 4.923,60 

05 05/jun REPASSE REGIÃO NORDESTE JUNHO 200,00   5.123,60 

06 05/jun PASSAGEM BRASILIA R.P.   307,00 4.816,60 

07 25/jun TAXA MANUTENÇÃO CONTA JUNHO   21,30 4.795,30 

08 30/jun TAXAS TED   14,60 4.780,70 

09 24/jul 
RENDIMENTOS APLICAÇÃO 11/04/2015 ATÉ 
27/07/2015 144,10   4.924,80 

10 27/jul TAXA MANUTENÇÃO CONTA JULHO   21,30 4.903,50 

11 29/jul REPASSE REGIÃO NORDESTE 200,00   5.103,50 

12 13/ago DESPESA CONFERENCIA LITERATURA   425,00 4.678,50 

13 17/ago REPASSE REGIÃO NORDESTE 200,00   4.878,50 

14 18/ago REPASSE RGSP 500,00   5.378,50 

15 18/ago 
TRANSPORTE COORD. SRTL PARA CONFERENCIA LIT. 
EM SP   748,00 4.630,50 

16 18/ago TAXA TED   7,50 4.623,00 

17 24/ago DEVOLUÇÃO CONFERÊNCIA LITERATURA 92,47   4.715,47 

18 25/ago MANUTENÇÃO CONTA Agosto   21,30 4.694,17 

19 31/ago REPASSE REGIÃO HOW 1.000,00   5.694,17 

20 11/set 
PASSAGEM AÉREA TESOUREIRO E RP REUNIÃO 
CURITIBA   652,00 5.042,17 

21 11/set TAXA TED   7,50 5.034,67 

22 15/set HOTEL CURITIBA   611,00 4.423,67 

23 15/set TAXA TED    7,50 4.416,17 

24 25/set TAXA MANUTENÇÃO DA CONTA Setembro   21,30 4.394,87 

25 14/out 
TRANSPORTE COORDENADOR FZB REUNIÃO 
CURITIBA   544,00 3.850,87 

26 14/out TAXA TED   7,50 3.843,37 

27 17/out 
REFEIÇÃO SERVIDORES FZB TRÊS DIAS REUNIÃO 
CURITIBA   400,00 3.443,37 

28 17/out  REUNIÃO CURITIBA LANCHE   55,88 3.387,49 

29 17/out DESPESA CARTÓRIO CAMPINAS TRANSFERÊNCIA   60,00 3.327,49 
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ASSOCIAÇÃO 

30 17/out TRANSPORTE TESOUREIRO   40,00 3.287,49 

31 17/out DEVOLUÇÃO RP VERBA HI HISTORIA DE NA 1.524,73   4.812,22 

32 17/out 
RENDIMENTOS APLICAÇÃO 27/07/2015 ATÉ 
17/10/2015 115,63   4.927,85 

33 17/out  TRANSPORTE APRESENTADOR DO GT FUTURO NA   300,00 4.627,85 

34 17/out 
 GASOLINA E ESTACIONAMENTO APOIO STAFF 
CURITIBA   95,00 4.532,85 

35 18/out REPASSE REGIÃO BRASIL SUL 500,00   5.032,85 

36 18/out TAXA TED   7,50 5.025,35 

37 18/out DEVOLUÇÃO PAGTO HOTEL CURITIBA  71,24   5.096,59 

Custo FZB reunião Curitiba R$ 2.325,88 

                      RESUMO 4.748,17 ######## 5.096,59 

ENTRADA SAIDA SALDO 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNS 

 

Os delegados da região nordeste fizeram a prestação de contas do FNS. Tiramos 

dúvidas. Os servidores do FZB participarão das próximas reuniões virtuais de 

preparação para o FNS. 

 

RELATÓRIO III FORUM NACIONAL DE SERVIÇOS. 

SERVIDORES: 
COORDENADOR: KIKO 
VICE-COORDENADOR: VAGO 
SECRETÁRIO: VAGO 
TESOUREIRO: RODRIGO X. 
INSCRIÇÃO: WILLAME 
DIVULGAÇÃO: MARIO 
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HOSPITALIDADE: VAGO 
 
TEMA: 
“SERVIÇO UM CAMINHO PARA A LIBERDADE” 
 
VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 160,00 
 
CONTA: 
CEF (CONTA CEDIDA PELA ASSOCIAÇÃO DA REGIÃO NORDESTE) 
AGENCIA: 2183 
CONTA: 4964 
OPERAÇÃO 003 
 
LOCAL: 
O LOCAL TEM OCUPAÇÃO PARA 300 PESSOAS, ONDE FOI RESERVADO INICIALMENTE 
PARA 200 COMPANHEIROS.  OS QUARTOS SÃO COM AR CONDICIONADO E PARA 10 
COMPANHEIROS, NÃO TEREMOS QUARTOS INDIVIDUAIS E NEM PARA CASAL, FOI 
REPASSADO PARA O LOCAL 0 VALOR DE 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) O RESTANTE SERÁ 
QUITADO ATE O DIA DO EVENTO. 
 
CAMISAS: 
FORAM CONFECCIONADAS 300 CAMISAS PARA A CONVENÇÃO MUNDIAL ONDE 
CONSEGUIMOS VENDER NO DIA 200 CAMISAS E O RESTANTE DIVIDIMOS ENTRE OS 
COMPANHEIROS SERVIDORES DE OUTRAS REGIÕES. 
FORAM CONFECIONADAS 100 CAMISAS REFERENTES AO 3º LOTE, ONDE JÁ ESTÃO 
SENDO VENDIDAS AO VALOR DE 20,00 (VINTE REAIS). 
OBSERVAÇÃO: ESSE LOTE AINDA FALTA SER PAGO A SERIGRAFIA. 
VALOR A PAGAR: R$ 1.600,00 
VALOR A RECEBER COM AS VENDAS: R$ 2.000,00 
 
FINANCEIRO: 
SALDO ATUAL DO FORUM: R$ 1.704,00 
A RECEBER: 1.460,00 (REFERENTE A CAMISAS DO 1º E 2º LOTE). 
OBSERVAÇAÕ: NÃO TEMOS NADA A PAGAR ATE A PRESENTE DATA A NÃO SER AS 
CAMISAS DO 3º LOTE ONDE AINDA ESTÃO TAMBEM SENDO VENDIDAS. 
 
INSCRIÇÕES:  
ESTAMOS COM 3 INSCRIÇÕES FEITAS. 
 
DIVULGAÇÃO: 
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FORAM CONFECCIONADOS 1.000 CARTAZES E ESTAMOS DIVULGANDO ATRAVES DE 
CARTAZ VIRTUAL E EM GRUPOS DE WATZAPP DE VÃRIAS REGIÕES. 
FORMATO DO FORUM E PARTILHADORES. 
AINDA NÃO FOI DEFINIDO O FORMATO E NEM OS PARTILHADORES, ESTAMOS 
SOLICITANDO INDICAÇÕES DE SERVIDORES.  
 
RP  

Relatório de RP – FZB 

Segue o relatório das atividades de RP do FZB (Referente à 2013/2015): 

1- Serviços Locais: 

• Durante esses três anos, demos devida importância à comunicação e 

aproximação com a comunidade local, e pudemos dar suporte à implantação 

de novos formatos de serviço, a execução de projetos, direcionamentos de 

serviços e participações em eventos. Ainda mais importante que isso, e 

pudemos receber a ajuda e participação das comunidades em todos os nossos 

projetos, onde podemos dizer com certeza que estivemos em contato e 

servindo junto com todos os 9 CSRs. 

       2- Site 

• Com um ano de site no ar, na reunião virtual enviamos as informações 

coletadas neste período, esse foi um dos maiores projetos executados no RP 

nacional, iniciou com a reformulação do site e continuamos trabalhando no site 

acompanhando sua evolução, estudando novas ferramentas e prosseguindo 

com as atualizações de grupos e eventos. 

• Atualmente temos três equipes de servidores que dividem a responsabilidade 

de responder, atualizar e acompanhar o andamento de dados do site. 

• Para as atualizações dos grupos cadastrados no site prosseguimos utilizando o 

e-mail listadegrupos@na.org.br, e para eventos eventos@na.org.br solicitamos 

que os e-mails continuem sendo divulgados na comunidade, assim como a 

importância de manter o site atualizado.  
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     3- Projeto Lda Nacional 0800 

• Infelizmente esse foi um projeto que por dependermos da Anatel não foi 

possível darmos o andamento que gostaríamos, entretanto o projeto está 

encaminhado e as informações estão disponíveis para os próximos servidores. 

4- Cadastro Grupos Naws 

• Todos os grupos já estão cadastrados e disponíveis no aplicativo de reuniões, 

entraremos em contato com o NAWS para viabilizar uma forma de atualização 

para deixarmos definida a futuros servidores. 

      5- História N.A No Brasil  

• O projeto prossegue em andamento, não foi possível concluí-lo devido às 

dificuldades de comunicação e aquisição de material em posse de 

companheiros, além da grande demanda de material que se apresentou. Em 

relação ao material escrito temos cerca 30 páginas escritas, uma linha do 

tempo de 7 páginas, um capitulo de curiosidades e jargões antigos. Já foram 

entrevistados 16 companheiros, e as entrevistas ainda estão sendo transcritas. 

Quanto ao museu totalizam 190 itens expostos, 1 banner de curiosidades, 1 

banner de jargões e 1 linha do tempo, 1 pasta de curiosidades, 1 pasta de troca 

de correspondências, 1 pasta de cartazes, 1 pasta de adesivos, 1 fichário sobre 

estruturas de serviço e  1 fichário de troca de correspondências. Além do 

material exposto no museu o projeto tem cerca de 12 pastas de material e uma 

caixa grande. Solicitamos aos Delegados que solicitem material de seus CSR’s e 

indiquem pessoas para serem entrevistas, sobretudo neste momento 

servidores que tiveram envolvimento com a implantação dos subcomitês.  

6- Literatura Infantil 

• Reescrevemos as informações já que houve novas duvidas quanto a isso, em 

relação à postura do RP, fizemos um orçamento com um desenhista que 

cobraria R$ 15,00 a página em quadrinhos, inicialmente nosso interesse seria 

um material de Informação ao Público Infantil, com o conteúdo de um painel 

de IP, mas ilustrado em quadrinhos.   
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• Conforme solicitado, estudamos a possibilidade de desenvolver este projeto a 

nível nacional ou junto com o mundial, nos foi esclarecido que este tema 

específico ainda não foi sugerido por nenhuma comunidade no mundo, que se 

for realmente nosso interesse, podemos preencher um formulário de 

submissão que pode ser feito por qualquer estrutura ou membro, e 

posteriormente o envio do trabalho em andamento, desta forma fomentando 

novas ideias.  Outra forma é apresentar um projeto no Comitê de Serviços 

Mundiais, que se aprovado pelo mundial é criado um grupo de trabalho com 

servidores de todo o mundo, onde é dado desenvolvimento no trabalho e 

posteriormente entregue para votação, no caso de ser aprovado é publicado, o 

processo total é de cerca de 4 anos. 

• Também foi nos esclarecido que apesar de se incentivar a unidade, não é 

novidade o desenvolvimento de literaturas próprias de determinados países 

como nos EUA existe um panfleto chamado “Serviço NA América: o que, 

porque e como?”, entre outros que são desenvolvidos conforma a necessidade 

de cada comunidade. 

      7- Google Ad Grants 

• Continuamos com a utilização e manutenção da ferramenta, dessa forma 

quando alguém pesquisa no google alguma das palavras-chaves cadastradas o 

nosso site aparece como anúncio (dentro do rodízio de outros anúncios), entre 

elas estão “grupos de ajuda”, “dependência química”, “drogas tratamento”, 

“tratamento álcool e drogas”, entre outras.  

      8- Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas 

• Abrimos as portas e continuamos com esse contato que pode refletir em 

benefícios futuros pra irmandade, além de uma maior viabilização da 

mensagem e facilitação ao acesso a outros órgãos públicos que nos é de grande 

interesse. 

      9- Serviços gerais e WCNA 36 

• Durante esse tempo também realizamos outros projetos pontuais e de curta 

duração como a Bienal do Livro, participação efetiva no II Fórum Nacional de 

Serviços, desenvolvimento de materiais de apoio e de estudo, exposição do 
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museu na convenção mundial, participação efetiva no RP e participação na 

convenção mundial, participação em congressos, entre outros serviços. 

 

      10- Freemind 2015 

• Estivemos no congresso que teve a participação de mais de 1.500 pessoas 

ligadas a área de dependência, tivemos a oportunidade de apresentar o nosso 

vídeo de apresentação e de falar um pouco do programa, o Dr. da região HOW 

esteve conosco e a associação do HOW permaneceu durante todos os dias do 

congresso fazendo divulgação e vendendo literatura. 

      11- Questões 

• Os servidores envolvidos nos projetos em andamento tem algumas questões 

aos Delegados Regionais que deixo a seguir para serem respondidas por e-mail 

se assim desejarem: 

• Os vídeos foram passados para as comunidades? 

•  Algum delegado trouxe alguma indicação de pessoa com material ou para 

ser entrevistada como solicitado na reunião virtual e relatório passados? 

•  Qual o procedimento para aprovação dos projetos sem impacto financeiro 

que foram apresentados na reunião do dia 01/11? 

•  Dos projetos aprovados na moção, quais os delegados estarão assumindo? 

•  De que forma pode se efetivar a divulgação dos e-mails de atualização de 

eventos e grupos? 

•  Gostaríamos de receber uma observação dos delegados sobre o Censo e 

Google Analitics Anual, para vermos se é viável a continuação dessa 

atividade. 

•  Custo total dessa reunião para a irmandade? 

•  Como vai funcionar o museu? 

• Qual a evolução da comunicação com Serviços mundias? (GT citado que 

seria sob a coordenação do Carlinhos decidido na reunião 01/11) 

• Foi feita a apresentação do GT Web? 

Gostaríamos de agradecer o apoio e a colaboração de todos nesses 3 anos de       

serviço, sem cada um de vocês nada disso seria possível. Esse termo foi de grande 

crescimento para nós como servidores e de muito aprendizado, independente de 



 

 

FÓRUM ZONAL BRASILEIRO 

ATA 17 E 18 DE OUTUBRO 2015 

     

 

12 
 

quem dê continuidade na coordenação no termo que se inicia, estamos a disposição e 

esperamos prosseguir juntos em um único propósito, transmitindo essa mensagem.             

Em Espírito de Irmandade, 

            Subcomitê de Relações Públicas – Fórum Zonal Brasileiro 

Relatório Financeiro RP – FZB 

Segue o relatório dos gastos de RP do FZB: 

• História de NA no Brasil 

Foram gastos com materiais para catalogar, armazenar e separar os documentos em 

pastas, arquivos e caixas plásticas. Também para a conclusão da primeira etapa do 

projeto com a confecção de banners e acessórios para exposição de uma parte do 

material da história de NA no Brasil na 36ª Convenção Mundial. 

Total de gastos R$ 2.273,67. 

• Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas. 

Foram gastos com cópias do nosso press release para entrega às autoridades R$ 22,00 

e R$ 20,00 com almoço. 

Passagem aérea foi comprada diretamente pelo PC  (tesoureiro) e o transporte local 

feito por companheiro que participou conosco do painel. 

Total de gastos R$ 44,00. 

• Congresso Freemind 2015 

Foram gastos R$ 100,00 de combustível para ida e volta à Campinas, R$ 20,00 com 

almoço, R$ 6,00 com estacionamento e R$ 31,80 de pedágio. 

Total de gastos R$ 157,80. 

• Totais de repasse e gastos: 

Repasse do FZB – R$ 4.000,00. 

Total geral de gastos - R$ 2.475,47. 
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Saldo disponível em caixa no RP-FZB – R$ 1.524,73. 

***Obs: Os recibos serão entregues ao tesoureiro do FZB na reunião presencial em 

Curitiba. 

Subcomitê de Relações Públicas – Fórum Zonal Brasileiro 

O projeto História de NA era para ser concluído neste mês, mas ainda há transcrições e 

entrevistas a fazer. Pedimos a indicação de pessoas para partilhar sobre a estruturação 

dos subcomitês no início.  

 

ESTATUTO 

Os procedimentos estão sendo finalizados, faltando somente algumas assinaturas para 

dar entrada do estatuto em cartório. 

 

TRADUÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇO 

Fran e Carlinhos vão organizar uma planilha do material de serviço a ser traduzido, 

utilizando o recurso da lista de e-mails do literatura e a do FZB para aproveitar os 

recursos humanos disponíveis. O material que estiver traduzido será disponibilizado no 

site nacional em parte específica “para membros/material de serviço”. 

 

ASSUNTOS-VELHOS 

MOÇÃO  

Moção 2 

Proponente: Brasil Central  

Endosso: Rio Grande do Sul  

Texto da moção: Que a estrutura do FZB faça o custeio da passagem e hospedagem de 

um servidor das Regiões que tenham dificuldades financeiras de participarem das 

reuniões presenciais, havendo saúde financeira no FZB para isto. A região terá que 

apresentar seu saldo da Tesouraria.  

Intenção: 7ª Tradição: As regiões que não tenham condições, não fiquem de fora das 
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informações e participação nas decisões do FZB; 9ª Tradição; 3ª Tradição; 11º 

Conceito.  

Impacto financeiro: Ate R$ 500,00 para cada região que solicitar o custeio. 

Resolução: Encaminhada para votação 

*A moção não foi aprovada. 

 

DESASENTAMENTO DO FZLA 

Eduardo falou sobre a duplicidade de contagem no número de reuniões do FZB e do 

FZLA. Falou sobre a possibilidade de nos retirarmos do FZLA. Continuaremos apoiando 

e nos comunicando com o FZLA para manter a troca de experiências e unidade. 

 

INFORMATIVO FZB 

Foi proposto fazer um projeto para a realização de um informativo – o assunto será 

retomado amanhã em assuntos novos. 

 

VÍDEO FZB PARA WCS2016 

O rascunho do vídeo foi apresentado e foram feitas sugestões para a finalização. 

 

DIA 18/10/2015 – DOMINGO  

 

3° CHAMADA  

 

Brasil – presente 

Brasil Sul – presente 

Brasil Central – presente 

Rio de Janeiro – presente 

Minas Gerais – ausente 

Nordeste – presente 

Rio Grande do Sul – ausente 

HOW Brasil – presente 

Grande São Paulo – presente 

Tesoureiro – presente 

Literatura – presente 
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RP – presente 

Coordenador – presente 

 

Marcamos a próxima reunião presencial para as datas de 1, 2 e 3 de abril de 2016 em 

São Paulo. 

A próxima reunião virtual será dia 12 de janeiro de 2016 das 20 às 23 horas. 

 

ASSUNTOS NOVOS  

Estatuto – a HOW questionou por que mantemos a associação do FZB. Tínhamos 

decidido, quando fizemos a reformulação do FZB, em manter a associação em razão da 

conta bancária, da convenção e dos fóruns de serviço. Decidimos levantar os gastos 

com a associação para avaliar a continuidade no futuro. 

 

* REGIÃO BRASIL CENTRAL SOLICITOU UMA REUNIÃO PRESENCIAL EM SUA 

COMUNIDADE. 

 

INFORMATIVO FZB 

As Regiões solicitaram que a mesa fique responsável, mas todos se comprometeram 

em ajudar, marcaremos uma reunião virtual só para esse assunto. 

 

Moção 1 -   1° encontro nacional Arco Iris de N.A. 

Proponente: Região MG 

Endosso: Região Brasil Central 

Texto da moção: PROJETO A SER APRESENTADO: 

"É com grande alegria que o grupo Arco Iris de Fortaleza traz uma proposta para sediar 
o I Encontro Nacional Arco Iris de NA. 
O evento aconteceria de 25 a 27 de novembro de 2016 com check-in e cheque-out 
previsto para 12h. 
O valor por pessoa em acomodações duplas ou triplas (indiferente) será de R$ 240,00 
(R$ 240,00 Hospedagem com alimentação)  
***R$ 80,00 Traslado - Opcional 
Ficaremos hospedados no Jardim Getsemani, um espaço com capacidade para 350 
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pessoas, com suítes climatizadas, auditório refrigerado com instalações completas, 
sala de cinema com videoconferência, 02 piscinas, campo de Futebol e Vôlei, refeições 
de qualidade (café da manhã, almoço e jantar), conforto e privacidade, próximo da 
bela praia de Paracuru, distante 84km de Fortaleza.  
O traslado dos companheiros refere-se ao percurso Aeroporto/Paracuru, 
Paracuru/Aeroporto. 
No valor do traslado está incluso um passeio à Praia da Lagoinha, um dos cartões 
postais do Ceará. Esta praia possui extensão de 15 km e formato em meia-lua entre 
dois morros, além de possuir dunas, coqueiros, lagoas e falésias.  
Fotos do local, acomodações e área de lazer podem ser vistas no 
site:http://jardimgetsemani.com/ 

Para Inicio de sua realização o evento solicitará à estrutura R$ 2.000,00. 

Obs: Esse valor de 2.000 diz respeito á:  

- Confecção de cartazes/- Confecção de Material promocional  

- Sinal para reserva do local 

*** Lembrando que ao término do evento esse valor retorna ao caixa do FZB 

juntamente com o superávit que o evento proporcionar.  

Sejam Todos Bem-vindos ao Ceará, Terra da Luz!" 

Intenção: Solicitamos é que esse evento seja em nível nacional, que o 

FZB seja nosso ponto de prestação de contas, para que tenhamos unidade 

entre todas as regiões. 

 

IMPACTO FINANCEIRO: r$2.000,00 

Resolução: Encaminhada para votação 

 

TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS REGIÕES 

 

*12:00 – ENCERRAMENTO  


