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A reunião teve início às 09h. 



 
Presenças: 

Nome  Estrutura encargo 

Eliana Secretária do Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo 

Gustavo Delegado Suplente do Comitê de Serviço Regional HOW 

Eduardo Delegado do Comitê de Serviço Regional HOW 

Etiene Membro Comitê de Serviço Regional HOW 

Armando Membro Comitê de Serviço Regional HOW 

Raphael Delegado do Comitê de Serviço Regional Minas 

Kiko Delegado do Comitê de Serviço Regional Nordeste 

Carlinhos Delegado Suplente do Comitê de Serviço Regional Rio de 
Janeiro 

Saul Suplente do Comitê de Serviço Regional Rio de Janeiro 

Paulo César Tesoureiro do Fórum Zonal Brasileiro 

Miguel Delegado do Comitê de Serviço Regional Brasil Sul 

Filemon Delegado do Comitê de Serviço Regional Brasil Central  

Marco Emílio Delegado Suplente do Comitê de Serviço Regional Brasil 
Central 

César Coordenador de Relações Públicas do  Fórum Zonal Brasileiro 

Rudy Conselheiro Fiscal da Associação para Comitês de Serviço 

Noel Delegado Suplente do Comitê de Serviço Regional Grande São 
Paulo 

Edinho Delegado do Comitê de Serviço Regional Grande São Paulo 

Cristiane Coordenadora do Comitê de Serviço Regional Rio Grande do 
Sul 

Francelle Delegada Suplente do Comitê de Serviço Regional Brasil 

Nelson Delegado do Comitê de Serviço Regional Brasil 

Sandra  Coordenadora de RP do Comitê de Serviço Regional Grande 
São Paulo 



 
Natercia MCR do CSA Sul  

David MCR Suplente CSA São Paulo Norte 

Famelli Membro NA 

Daniel  Líder H&I 

Marcos Membro NA 

Ricardo Coordenador de H&I Comitê de Serviço Regional HOW 

Daniel Vice Coordenador Comitê de Serviço Regional Grande São 
Paulo 

Eduardo Lider Nacional de H.I 

Fabrício Coordenador Fórum Zonal Brasileiro 

 

1ª Chamada. 

Na primeira chamada somente o CSR Brasil não estava presente, mas chegaram 
em seguida. 

Aprovação da ata. 

A Ata anterior foi aprovada sem ressalvas. 

Foi solicitada inversão da pauta para que os assuntos novos sejam falados hoje, 
sugerido que o informativo do FZB seja colocado para amanhã, que o assunto 
novo parte 1 seja falado amanhã e o assunto novo parte 2 seja falado hoje, após 
votação, não foi aprovado a alteração da pauta.  

Prestação de contas do Fórum Nacional de Serviços. (FNS) 

Companheiro coordenador do FNS leu o relatório postado, explicando toda a 
movimentação financeira constante no relatório. O superávit foi de R$ 3.700,00. 
O Delegado do CSR GSP falou sobre o investimento da estrutura que enviou 5 
servidores custeados para o FNS. Fez questionamentos sobre os valores 
apresentados; no que tangia os R$ 5.000.00 que o FZB repassou ao FNS, a 
dúvida era a cerca de ser esse valor um investimento ou adiantamento a ser 
devolvido para o caixa do FZB. 



 

Nesse momento o coordenador do FNS elucidou que cada participante do FNS 
pagou R$ 160,00 o valor da inscrição, o local cobrou R$ 180,00, que foram pagos 
pelo FZB e com o lucro das vendas do material promocional do evento.  

O tesoureiro do FZB esclareceu as informações referentes ao repasse que foi 
feito para do FZB para o FZB. O valor de R$ 5.000.00 foi um investimento, o 
superávit é resultado do material promocional, mas que em momento algum 
era esperado do evento a devolução dos R$ 5.000.00. Foi solicitado ao 
coordenador do FNS que coloque no relatório os valores subsidiados para que 
assim ficassem mais claros. 

O coord.do FNS explicou sobre os valores e que os servidores do evento  foram 
custeados pelo FZB. 

Como está na proposta do FZB o valor que foi encaminhado ao FNS?  
A intenção era que esse evento fosse custeado, entendíamos que um evento 
dessa natureza abrangesse todas as nossas estruturas. 
Todas as regiões olham o que faz o FZB.  

No orçamento só tem a saída do valor. 

O How informou a responsabilidade que o FZB tem em juntar esse valor de 5000 
daqui a dois anos. Delegado da região Minas disse que o valor de retorno do  
fórum deveria ser maior,  para que pudesse ajudar no valor investido no 
próximo evento. O tesoureiro disse que o valor desse fórum, quando de sua 
criação era de R$ 2.000.00, porém subiu para R$ 5.000.00. Coord.do FNS 
lembrou que quem custeia o FZB são as regiões, nós não podemos inverter os 
papéis, que o retorno que devemos ter de um fórum não é financeiro. A região 
RJ solicitou reforço do orçamento, reunir recursos do fórum passado. Foram 
bem esclarecidos os valores referentes à tesouraria do FNS. 

O Coordenador do FZB informou que todo material produzido no FNS foi 
recolhido, e o resultado foi a produção de um book com todas as experiências e 
projetos discutidos no FNS, o coordenador de RP do FZB teve a percepção que 
as comunidades presentes tinham pouca experiência para ser trocada dentro do 
fórum. Foi importante a ida de várias pessoas com experiência, pois as pessoas 
lá tinham dificuldades com serviços básicos, ele disse que já tem solicitações no 
Fale Conosco de pedidos de serviços. Existe uma importância grande de 
levarmos servidores, é importante levarmos o fórum para locais distantes pois a 
comunidade que está em desenvolvimento necessita receber essas 
informações. A região RJ comentou que deveria ser um fórum no eixo RJ/SP.  



 
 

TESOURARIA CONSOLIDADA 
RECEITAS 
REPASSE FZB R$ 5000,00 
INSCRIÇÕES R$ 19732,00 
MATERIAL PROMOCIONAL R$ 9643,00 
SÉTIMA TRADIÇÃO R$ 139,00 
RIFA R$ 200,00 
RENDIMENTO PERÍODO R$ 70,23 
TOTAL R$ 34784,23 
DESPESAS 
LOCAL DO EVENTO R$ 21.294,79  
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO R$ 796,70  
MATERIAL PROMOCIONAL R$ 796,70  
KIT INSCRIÇÃO R$ 476,65  
COPOS | ÁGUA R$ 107,00  
CUSTEIO SERVIDORES R$ 1.150,00  
TARIFAS BANCÁRIAS R$ 508,35  
DESPESAS HI R$ 72,00  
TOTAL R$ 31081,49 
REPASSE FZB R$ 3702,74 

 
Debate sobre a liderança nacional de H&I. 

O Coordenador do FZB comentou que o Coordenador do RP do FZB participou 
de uma reunião informal com todas as lideranças de H&I e vários assuntos 
foram discutidos, inclusive sobre uma liderança de H&I dentro do FZB, foi 
explicado para todos os representantes de H&I que poderiam eleger uma 
pessoa para participar desse time que o RP já tem, essa pessoa iria compor os 
servidores de H&I, no outro dia foi eleito dentro do FNS esse companheiro 
como líder nacional de H&I, ele seria o elo do H&I dentro do FZB. Foi sugerido 
que eles fizessem um projeto, o relatório do que aconteceu no FNS está bem 
detalhado. Delegado da região HOW questionou como foi feita eletiva, porque 
várias pessoas o questionaram, pois também tinham interesse em servir. 
Comentou também que teve vários problemas na região HOW devido a esse 
acontecimento no FNS. O Delegado da região Minas comentou sobre as pessoas 
que servem o FZB anonimamente, pois o serviço pode ser tocado sem ter essa 
eletiva. Delegado suplente da região nordeste disse que lhe incomoda quando é 
falado o nome do companheiro que foi indicado pela comunidade de H.I para 



 

servir a liderança nacional e outros companheiros fazem chacota, existe mal 
estar, disse que está sendo criado um problema. DR do CSR Nordeste informou 
que a demanda de serviço existe, porém a pessoa que está à frente é que 
incomodou as pessoas, que devemos retirar as personalidades. A representante 
da região Rio Grande do Sul acha que o problema das comunidades é a pessoa e 
não o encargo. Relatou também que os procedimentos não são respeitados 
pelos companheiros do projeto de revisão do manual e acima de tudo, que não 
adianta o tempo que vamos perder aqui discutindo, pois o “povo do H.I” ignora 
diretrizes e manuais, manuais esse criados para nos protegermos; e que seja lá 
qual for nossa intenção e sugestão, eles sempre farão da forma deles. Disse 
também que o pessoal do H.I quer o mérito e os loros do reconhecimento 
nacional, que não adianta tentar aplicar anonimato com eles que não irá 
funcionar. DR do CSR RJ comentou que conhece o companheiro que foi eleito e 
não entende o que está acontecendo, deu exemplo do RTL que foi eleito pela 
conferência nacional de literatura e ratificado pelos DRs em plenária do FZB. A 
região Brasil comentou os questionamentos feitos lá sobre a pessoa que foi 
eleita dentro do fórum, qual foi o requisito? Quais as atribuições? Nós temos 
que ter uma consciência melhor do que estamos fazendo aqui. Porque o H&I 
tem um tratamento especial, teremos então também um líder nacional de IP, de 
LDA, algumas atitudes tomadas deixam todos no ar. O DR Suplente do CSR GSP 
acha que é um momento novo no serviço, que o caminho será esse mesmo, 
essa liderança dentro do RP, acredita que a unidade para revisão do manual foi 
importante, que nunca será 100% de aceitação, temos que ter direcionamentos 
escritos para que mais pra frente tenham uma base melhor. O DR do CSR GSP 
comentou sobre o que ficou foi o mal estar referente ao custeamento de mais 
um servidor, que precisamos saber quais são essas lideranças, quais os nomes 
das pessoas que ajudam no contato com as comunidades, o grande mal estar foi 
como o assunto chegou, sobre “houve uma eleição dentro do fórum”. O DR da 
Brasil Sul comentou sobre as discussões que aconteceram nas reuniões do FZB 
antes do fórum, que o que aconteceu já tinha sido comentado aqui na reunião 
do FZB, que foi deliberado que isso acontecesse antes.  O DR da Brasil Central  
disse que existe o bairrismo sim, principalmente dentro do H&I, então fizemos 
uma confusão com o assunto de H&I porque nós aprovamos a revisão do 
manual de H&I, que foi aprovado aqui na plenária, o projeto foi encaminhado 
para Brasil Central, depois do Segundo Fórum Nacional de Serviços, ele disse 
que conhece o companheiro indicado no FNS, disse que o projeto foi 
desenvolvido e que os participantes desse projeto decidiram que esse 
companheiro seria o líder do projeto, que por diferenças pessoais começaram 



 

questionamentos sobre o companheiro, porém ele disse que dentro do projeto, 
nada pode ser falado desse companheiro como servidor de NA; ele comentou 
que todas as pessoas que estão tocando o serviço se auto indicaram e ele 
escolheu, porque essas pessoas querem tocar os serviços, e quem vai tocar o 
projeto é quem tem que definir o que precisam, sugeriu que deixassem que eles 
decidam, o ponto de prestação de contas ser somente uma pessoa. O CSR RJ 
comentou sobre a criação desse encargo, que não foi criado um coordenador 
nacional de H&I e que tudo deve ser criado aqui, nas reuniões do FZB. O 
coordenador de RP do FZB informou que a revisão do manual foi feita, que o 
projeto foi concluído, que cada CSA irá analisar esse manual, se as comunidades 
decidirem utilizar esse manual, irão utilizar, o FZB aguarda a reposta das 
comunidades, só isso. O RP do FZB não desenvolveu nenhum projeto além dessa 
revisão do manual, a maneira que foi adotado o sentido de comitê RP em 
algumas regiões confunde bastante pois em cada local é interpretado de uma 
maneira. O assunto sobre a eleição foi definido da seguinte maneira, não existe 
dentro do FZB o encargo de líder nacional de H&I, que o comitê de RP do FZB 
tem total liberdade para indicar seus colaboradores. Foi encerrado o debate 
sobre isso.  

Encontro Multirregional de H&I. 

Delegado do CSR Minas falou sobre o evento multirregional, que antes do fórum 
fosse feito e enviado um projeto, esse projeto foi feito e enviado e lá dentro do 
fórum ele acredita que foi apresentado no FNS de outra maneira, que houve um 
desconforto, que isso foi colocado errado lá dentro do fórum, a região Minas 
criou esse projeto e esse projeto não era nacional porque nem todas as regiões 
estavam envolvidas, ele disse que iniciou de outra maneira, Willame disse que lá 
só foi aprovado para ser apresentado aqui, Raphael disse que foi criado um 
desconforto na região HOW também sobre isso. O companheiro Miguel 
solicitou que fosse esclarecido que o Multirregional não é um evento do FZB, 
que deve ser tirado o logo do FZB, que é somente das regiões envolvidas e só. O 
DR do CSR GSP disse que quando houve a discussão dentro da região, eles não 
estariam envolvidos e que também deve ser retirado o logo, Miguel do CSR 
Brasil Sul disse que também não discutiram a participação no Multirregional de 
H&I, o foco desse evento é interessante. Carlinhos do CSR RJ comentou que o 
valor de 500,00 de cada região para compra de texto básico para ser levado 
dentro de presídios porque isso foi decidido e pronto, as coisas não podem ser 
feitas em cima de personalidades, ele expressou a opinião das áreas do RJ. Foi 
pedido encerramento do debate. 



 

Revisão do Manual de H&I. 

Delegado da região Brasil Sul comentou que a forma que está escrito é 
realmente a intenção do que quer dizer as coisas, dentro desta ata é importante 
que esse projeto seja bem esclarecido, para que fique bem claro. Delegado do 
CSR HOW concorda com isso, temos que sair daqui com um direcionamento 
sobre esse manual, pois esse projeto se perdeu em questão de procedimento, o 
que chegou no HOW foi distorcido e que deveria ser melhor esclarecido, um 
grupo de pessoas passou 2 anos nesse trabalho e esse trabalho está 
automaticamente aprovado, pois se for levado para áreas nem sempre a 
opinião será igual, cada oficina ou subcomitê tem sua opinião, usam o manual 
revisado ou não, na ata 17 de outubro 2015 lida pela Coordenadora da Região 
Rio Grande do Sul diz que o serviço de H&I deveria estar em unidade, na ATA 18 
consta que a responsabilidade desse projeto é do FZB, a DR Suplente da região 
Brasil disse que os subcomitês de H&I desenvolveram esse projeto de revisão do 
manual, que esse manual já está confeccionado e que as lideranças de H&I das 
áreas que estão envolvidas entregaram o material ao Coordenador do RP do 
FZB, por isso não precisamos validar isso aqui, não precisamos discutir isso aqui. 
O CSR GSP comentou que não precisamos aprovar ou não esse manual, mas sim 
encaminhar para as áreas, não iremos tomar decisão aqui, iremos passar para 
que seja decidido dentro dos CSA’s. O FZB não é autoridade final, que esse 
manual será apresentado para que seja decidido dentro das regiões, isso tem 
que ficar bem claro. Será elaborado pelo Coordenador do FZB e o Coordenador 
de RP do FZB em destaque na ATA um comunicado sobre a conclusão de toda 
essa discussão. A sugestão do César é que as áreas que não participaram desse 
projeto da revisão, apenas apreciem e alterem o que for de acordo com a sua 
região.  

SRTL. 

Foi decidido na última reunião presencial que não seria necessária a presença 
do Coordenador de RTL, porém o companheiro Willame questionou sobre a 
presença da companheira Ana que é Vice Coordenadora de RTL e é de São 
Paulo, mas foi esclarecido que eles não foram convocados, foi comentado que 
ela está afastada das suas funções, foi sugerido chama-la de volta ao serviço, 
perguntar a ela o que está acontecendo. 

Relatório do Coordenador de Revisão de Tradução de Literatura 



 

Segue abaixo a lista das nossas atividades no Literatura: 
 
1. Revisão do livro “Funciona: como e por quê” (“Isto resulta”). Já temos a 
tradução e revisão 100% prontas. Estou na fase de proofreading*. 
2.  O “Livreto 12 Conceitos” foi finalizado e entregue ao NAWS. Agora, 
precisamos aguardar que o estoque da ACS demande nova impressão. Ficou de 
se resolver o tipo de impressão que será feito para essa nova versão.  
3. Continuo empenhado em coordenar as duas primeiras revisões presenciais do 
“Viver limpo”, novo livro da irmandade para companheiros com mais tempo 
limpo. Temos as traduções prontas, estamos no processo de revisão presencial. 
Alguns capítulos ainda na 1ª fase, outros já na segunda revisão. 
4. Estou empenhado em publicar o “Miracles Happen” (“Milagres acontecem”), 
cujo conteúdo conta a história de NA no mundo. Temos todos os quatro 
capítulos traduzidos e revisados, e estamos na fase de proofreading* do 
primeiro capítulo. 
5. O Carlinhos segue na coordenação da revisão virtual do nosso livro “Só por 
hoje” – livro de meditação diária. Estamos na fase final de revisão e compilação. 
Esse livro deve ser o próximo a ser enviado ao NAWS, cuja demanda é imediata, 
uma vez que concluímos o TB 6ª edição recentemente. 
6. Outra conquista de finalização, nesse período, foi o IP 21, “O solitário”. Este IP 
21 ainda existe em estoque na ACS na versão PO (português Portugal). 
7. O IP 29, o “Uma introdução às reuniões de NA”, cujo conteúdo é novo, está 
em fase final de QC (quality check), e a impressão deve sair em breve, assim que 
terminarmos os ajustes.  
8. Outras peças publicadas foram os livretos dos três fundamentos: 
“Fundamentos de H&I”, “Fundamentos de RP”, e “Fundamentos de 
planejamento”. 
 
9. Já temos a revisão final do “Manual RP” – manual de relações públicas, 
portanto, assim que terminarmos o trabalho nas literaturas de recuperação, que 
são sempre prioridade, iniciaremos a conclusão deste manual. 
10. Fiz uma lista das literaturas de recuperação e serviço, enviadas previamente 
para vocês. Elas nos mostram nossa situação em relação ao que está impresso, 
o andamento de cada uma ainda não concluída e a situação de revisão da nova 
ortografia. 



 

11. Iniciamos o trabalho de revisão da nova ortografia no “Guia para trabalhar 
os Passos”, assim como iniciaremos este ano outras revisões de igual teor em 
outras peças de literatura que ainda estão desatualizadas. 
Minhas participações: 
- Estamos preparando nossa V Conferência Nacional do Literatura, em 
Campinas, no Centro de Serviços da Região HOW. As datas já estão agendadas: 
de 19 a 21 de agosto de 2016. 
- Participei do III FNS (ver relatório à parte) em Recife nos dias 18, 19 e 20 de 
março. Muito obrigado a todos os servidores que fizeram desse evento um 
acontecimento de recuperação antes de tudo. Espero poder participar do 
próximo. 
- A companheira Ana M., vice coordenadora do SRTL ficou de assumir a lista de 
literatura de serviço e gerir esse processo de tradução e revisão desse material. 
- Continuamos com a publicação do “Reaching Out – Estendendo a mão” a cada 
trimestre, e devo ressaltar o mérito disso ao companheiro Vinicius pelo seu 
empenho e dedicação em não deixar esse trabalhão se perder no esquecimento 
durante todo esse tempo. Sem esquecer, claro, de todos os voluntários que 
sempre se dispõem a servir abnegadamente. 
Quero estender meus agradecimentos aos companheiros Carlinhos e Michael 
pela vossa participação nas decisões finais quando do encerramento do nosso 
trabalho para envio ao NAWS. 
Quero também agradecer aos companheiros Lucas (SP) e Fabi (Bauru) pela 
dedicação no proofreading* quando solicitado. 
Continuo à disposição de esclarecer quaisquer dúvidas que tenham, e aproveito 
para agradecer a confiança de todos. 
Em espírito de irmandade,  
Giba. 
Coordenador de RTL no FZB 

Ana M. 

Vice coordenadora RTL no FZB 

*compilação e correção gramatical 

Relatório do SRTL no III FNS 

Atividades realizadas durante o Fórum: 
 



 

1. Participei da reunião do HI quando da apresentação do novo “Manual de HI” 
feito com muito empenho pelo GT. Ainda não recebi uma cópia para ver como 
ficou, mas confio no trabalho dos envolvidos. Com isso, suspendemos a revisão 
do outro manual de 1995 publicado pelo NAWS. 

2. Também participei de uma parte da reunião de RP quando da apresentação 
das diretrizes do FIPT.  

3. No sábado de manhã, às 11h, fizemos uma reunião com alguns servidores de 
outros SRTLs e alguns membros interessados (ver a lista de presença abaixo). 
Conversamos sobre o andamento da nossa literatura de recuperação e serviço, 
tirei algumas dúvidas em relação à dinâmica do comitê e conversamos sobre um 
maior envolvimento do vice coordenador na gestão do processo de tradução e 
revisão. 

 4. À noite fiz a apresentação do SRTL e o processo de criação e aprovação de 
literatura, assim como algumas ferramentas que usamos e processos de 
decisão. Segue o resumo da apresentação: 

  PARTE 1: intro 

a. O que é o SRTL e o que fazemos 
b. Oração do SRTL 
c. Mapa de processo de criação, tradução e revisão da literatura 

PARTE 2: ferramentas 

d. Fundamentos de tradução 
e. Glossário do SRTL 
f. Guia para proofreading 
g. Guia para QC (quality check) 
h. Lista dos padrões usados para publicação 
i. Exemplos dos “sign-offs” (dois documentos que assinamos antes da 

publicação do material) 

PARTE 3: diversos 

j. Listas da literatura de recuperação e serviço 
k. Documento sobre a consciência de grupo e uso da literatura de NA 



 

l. Encerramento com o “Serenity Prayer” (oração em inglês) 

Ao final da minha apresentação, me pediram que apresentasse a “História de 
NA”, uma apresentação que fiz do primeiro capítulo do “Miracles Happen” 
sobre o surgimento da irmandade no mundo. 

Agradeço aos membros presentes pela paciência em me ouvir falar por 2 horas 
e ½. Espero que tenha sido de crescimento para todos, pois com certeza o foi 
para mim. 

Obrigado mais uma vez a toda equipe que fez desse evento um momento de 
celebração da recuperação e de unidade do serviço. 

Abc irmanado, 
Giba 
SRTL - FZB 

LISTA DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO: 

Giba – coordenador SRTL no FZB 
Hanna – membro (RJ) 
Laura – vice coordenadora SRTL Região NE 
Marcos – coordenador SRTL Região NE 
Fernando – membro (Fortaleza) 
Peter – membro (Fortaleza) 
Andrea – membro 
Paulo – coordenador LA (RS) 
Angélica – membro (Fortaleza) 
Silvio – membro e servidor abnegado do SRTL (SP) 
Redinar – membro (CSA Dunas) 
Marcos – membro (PR) 

Estatuto. 

Foi reconhecida firma, para o registro da associação, o tesoureiro PC pediu a 
documentação para que seja registrado em um cartório do litoral de SP, foi 
registrado primeiramente em Campinas, o valor de manutenção não será alto 



 

porque temos pouca movimentação, os documentos serão recolhidos em 
Campinas para registro no cartório de Santos. 

INFO FZB. 

Foi decidido na última reunião em Curitiba a mesa do FZB faria o informativo, o 
coordenador está recolhendo material para incluir no Info, todas as decisões 
sobre o conteúdo e formato do informativo foram decididas nas reuniões online 
da mesa, foi apresentado o modelo de como será o trabalho. A ideia é que seja 
divulgado sempre em 15 dias após as reuniões presenciais; as últimas páginas 
do Info serão eventos, serão divulgados os eventos regionais, terá um espaço 
para uma partilha de recuperação e uma partilha de serviço, informações sobre 
o que está acontecendo nas regiões, é interessante que tenhamos informações 
gerais, seria interessante ter informações da ACS, A região Brasil sugeriu a 
espaço para divulgação da nossa literatura, que tenham partilhas pessoais, que 
várias experiências sejam trocadas, se a divulgação for efetiva, mais pessoas 
terão acesso a essa revista. César informou que muitas pessoas através do Fale 
Conosco solicitam o envio da meditação diária. Filemon comentou que esse 
serviço deve ser divulgado, porque o serviço está sendo feito para isso. Fabrício 
comentou que outras pessoas podem participar, que para manter esse serviço, 
ele deve ser feito aos poucos. As lideranças poderão imprimir e levar o 
informativo para suas áreas, caso haja interesse.  

Vídeo do FZB para a Conferência Mundial. 

Foi comentado que lá várias regiões apresentam vídeos de suas comunidades. É 
de vontade de todas as regiões que seja apresentado lá um vídeo do FZB. Foi 
solicitado que a região Brasil e Brasil Sul se informem, se pode ou não ser 
apresentado esse vídeo durante a WSC, os textos que serão apresentados nesse 
vídeo, são partes do nosso manual. Será feito um trabalho em cima de mapas e 
números. Foi sugerido que sejam mais atrativos, mostrar de forma mais 
agradável com mais imagens e menos textos. A RGSP disse que temos que fazer 
um vídeo atrativo para qualquer pessoa, não só para conferência, Carlinhos do 
CSR RJ propôs que seja feito uma apresentação com fotos, em inglês, que seja 
criado um material bacana para essa apresentação, foi definido que a mesa do 
FZB junto com o DR do RJ façam esse trabalho. 

Almoço: 12:08 às 14h 

2ª Chamada: Ausentes CSR Brasil e CSR Rio Grande do Sul, que 
chegaram logo após. 



 

RELAÇÕES PÚBLICAS 

O Coordenador de RP César entregou os CD’s com o novo manual de H&I para 
as regiões que não estavam representadas no FNS.  

Será gerada uma lista em Excel com todos os grupos, esse formato será utilizado 
para as atualizações no site e poderá ser impressa direto na página. 
O site terá materiais de apoio, materiais de H&I, IP, LA e LDA, aos membros que 
quiserem terá a possibilidade de adquirir material por um link direto com o site 
da ACS, isso foi muito solicitado pelo Fale Conosco, e será desenvolvido nos 
próximos meses. 

As listas de grupos devem ser alteradas pelo e-mail: listadegrupos@na.org.br – 
Isso deve ser bem divulgado pelos DR’s nas suas comunidades. 
Foi questionado que se tivermos vendas de literatura em nosso site, poderá 
ocorrer a queda de vendas no site da ACS, mas será melhor analisado. Foi 
sugerido um botão como: Loja Virtual, esse botão ficará na barra. 
Estão se esgotando as contas de e-mail’s no site; a mesa usa o Fale Conosco, 
lista de grupos, Relações Públicas, Coordenador, Vice Coordenador, Tesoureiro 
e o restante está dividido entre as regiões, o total é de 30. Se houver 
necessidade terão que aumentar a capacidade de armazenamento de cada e-
mail. Na época que foi dividido, ficou 5 endereços para cada região, portanto a 
sugestão é que cada região verifique os que estão sendo utilizados e passe as 
informações para o companheiro César.  

Projeto 0800, o projeto estava parado desde abril. Um companheiro achou 
nosso protocolo lá na Anatel, ele tem influência razoável e desarquivou esses 
papéis, teremos notícias sobre isso nos próximos dias. A solicitação estará mais 
visível, eles terão informações de quando terá uma reunião, onde os nossos 
números de telefones sejam migrados para esse 0800, nesta reunião estaremos 
entrando com um pedido de portaria. 

O Projeto História de NA já está quase todo catalogado. Já foi reunido quase 
todo o material. Ainda tem material com alguns companheiros, o material está 
todo separado em pasta, existe uma caixa disponível para ser catalogada. Uma 
parte das transcrições de partilhas está sendo feita, as entrevistas são 
demoradas para serem transcritas e foi feito convite para caso alguém queira 
ajudar nesse serviço. O serviço caiu um pouco de rendimento devido à virada de 
mesa visto que os antigos servidores estavam a frente do projeto. 
A história de NA Mundial está descrita no livro Milagres Acontecem, e a história 
de NA no Brasil está sendo toda reunida nesse material, a linha do tempo já foi 
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apresentada na Convenção Mundial. Todo material será enviado para ACS 
depois de finalizada o processo de reunião das informações. Quando o processo 
estiver quase todo finalizado será apresentado aqui no FZB, o armazenamento 
do material e como será usado ainda será definido. O que foi digitalizado foi 
feito lá no HOW, mas não pode ser utilizado por nós porque não tinha uma 
sequência e o César não conseguiu acompanhar o serviço deles. A ideia é levar 
para digitalizar tudo de uma vez, se esses papéis começarem a ir de um lado 
para o outro eles irão se perder, são materiais delicados.  

O projeto de literatura infantil está parado, no momento não temos ninguém 
envolvido nesse trabalho. O valor orçado para primeira parte do projeto é de R$ 
1.000,00, é um projeto aprovado no FZB. 

O Google Grants foi concedido para NA pelo título de utilidade pública, temos 
um crédito para utilização; O valor de crédito é de R$ 10.000,00 mensais. 

Projeto da revisão do Manual de H&I já foi discutido no início da reunião. 

Temos uma verba aprovada para colagem nacional de cartazes, essa colagem foi 
aprovada no segundo FNS, esse projeto será feito no dia de unidade mundial, 
essa data muda de acordo com a data da conferência mundial e data da 
convenção mundial, portanto ela muda no decorrer dos anos, então iremos 
confirmar a data para poder marcar essa colagem de cartaz.  

O DR do CSR RJ falou das mídias que foram apropriadas para a TV, segunda-feira 
será confirmada a veiculação de um vídeo de mídia para Globo. A intenção é 
que o vídeo seja veiculado sem o número do LDA. Está sendo feito um 
orçamento de edição, foi sugerido duas versões para essa mídia, pois pode ser 
veiculada tanto no RJ como em outros locais. Todas as vezes que veiculamos um 
vídeo na TV o nosso LDA sobrecarrega, nós não suportamos a quantidade de 
ligações, a sugestão é que seja feito um guia dentro do RP sobre esse tipo de 
mídia para TV e disponibilizar para as regiões as trocas de experiências e 
dúvidas. 

O que está acontecendo no H&I Nacional, qual o impacto financeiro desse líder 
indicado pelo III FNS? Foram dúvidas que surgiram novamente.  
DR região RJ explicou que quando foi decidido a respeito do fórum deliberativo 
justamente para que possamos passar as regiões,  
DR RGSP acredita que todo esse assunto é de RP, que esses assuntos só devem 
ser passados como informações, quando tiverem projetos formados e orçados 
aí sim levamos para as regiões decidirem. 



 

A prestação de contas deve continuar com o coord. de RP, mas foi solicitado 
pelos DR’s que sejam informados os nomes dos companheiros que servem com 
ele, as pessoas que vem tocando o serviço. Ele informou que pode até divulgar 
o nome dessas pessoas, porém essa lista não pode ser divulgada. 
Quando os projetos tomarem corpo mesmo, precisamos saber quem são as 
pessoas que estão a frente dos serviços, o nome das lideranças.  
Quando chega uma demanda de serviço de H&I essa demanda é encaminhada 
para as pessoas envolvidas e no caso desse subcomitê, se foi decidido passar 
esse serviço a uma pessoa, não há nenhum problema em passar para essa 
pessoa. 

DR Suplente CSR Brasil sugeriu o direcionamento para os dois Coordenadores ao 
invés de criar mais encargos dentro do FZB, ela comentou que pode se pensar 
na reestruturação da mesa do FZB. 

O volume de serviço a nível de RP cresceu muito de 6 meses pra cá. O serviço 
vem sendo bem desenvolvido. 

A sugestão é que tenhamos o nome das pessoas que toquem o serviço. 
Sabemos que para a maioria dos projetos quem é o responsável é o 
coordenador de RP e se houver o nome de qualquer outra pessoa, existe a 
possibilidade de alguém cobrar essa pessoa. 

Na última reunião presencial em Curitiba o coord. de RP levou todo o material 
que estava sendo executado porque se outra pessoa fosse escolhida para tocar 
o serviço, ele entregaria esse material. 

O DR suplente do CSR GSP comentou que a unidade entre os subcomitês é 
muito valiosa e tem mais informações precisas. 

A única comunidade que tem um líder e que teve um grande projeto até o 
momento foi o H&I. Foi solicitado então que quando tivermos líderes de 
projetos de outros subcomitês, seja divulgado para todos. 

Coord. de RP informou que quem quiser saber quem são as pessoas que servem 
com ele, isso pode ser informado via e-mail, ele estará informando. 
O DR do CSR GSP disse que não solicitou a informação de todos que serve com o 
César e sim as lideranças, como a única liderança que existe é o H&I.  

Relatório do Coordenador de Relações Públicas. 

Segue o relatório das atividades de RP do FZB: 



 

Serviços Locais: 

A proximidade com as diversas localidades vem acontecendo principalmente 
através da execução dos projetos, tanto o site na parte de encaminhamento de 
serviços e atualizações, como História de N.A na busca de material e pessoas 
para as entrevistas. A participação das regiões é sem dúvida essencial para 
execução de qualquer serviço. Para a continuidade dos serviços dependemos 
desse apoio que em parte fica a cargo dos delegados. 

O site prossegue em atividade, reforçamos a necessidade de passarmos os e-
mails para atualização de grupos e eventos nas comunidades: 
listadegrupos@na.org.br e eventos@na.org.br. Quanto mais informação nos 
enviarem, mais atualizado estará o site. Os companheiros que tiverem interesse 
em auxiliar no site é só entrar em contato conosco, como em qualquer projeto 
não precisa de grandes habilidades, somente boa vontade. 

Os relatórios do site que costumam vir anexados serão realizados por um 
companheiro que é profissional da área e estará sendo encaminhado em breve. 
Estamos desenvolvendo junto à empresa contratada para hospedagem e 
manutenção do site uma ferramenta para gerarmos as listas de grupos 
conforme nossa necessidade das comunidades e atualização à lista mundial. 
Estamos desenvolvendo um arquivo com material de apoio para serviços de RP 
(H&I, LA, LDA, IP) que ficará disponível para consulta para qualquer membro ou 
estrutura. 

Projeto Lda Nacional 0800: 

O companheiro Luciano esteve presente na Anatel agilizando o processo, mas 
ainda aguardamos reunião onde serão esclarecidas todas as dúvidas e planos e 
daremos andamento ao projeto. 

História N.A no Brasil:  

Quanto ao projeto História de N.A no Brasil, infelizmente desaceleramos o ritmo 
devido à virada do termo e dificuldades de alguns servidores, mas não paramos 
de forma alguma e estamos retomando tudo o que está pendente para 
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concluirmos o mais breve possível, por hora contamos com a paciência de todos 
e segue a realidade atual do projeto: 

O projeto teve sua primeira ação concreta com a exposição do museu na 
convenção mundial, a experiência foi de grande contribuição para o projeto e 
para todos os companheiros envolvidos. Através dessa exposição foi possível 
visualizar o material que temos em mão, que totaliza 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 paste 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 já tem 16 
entrevistas realizadas, cerca de 12 pastas de material e uma caixa grande. 
Infelizmente ainda não recebemos material de todas as regiões, o documento 
será entregue dentro do prazo estipulado, mas só conterá as informações e 
documentos que nos serão passados. Solicitamos aos Delegados que solicitem 
material de seus CSRs e indiquem pessoas para serem entrevistas, sobretudo 
neste momento servidores que tiveram envolvimento com a implantação dos 
subcomitês. 

Literatura Infantil: 

Foi orçado um valor inicial para a confecção de 10 páginas de uma história em 
quadrinhos no formato “painel de IP” o orçamento inicial de um rascunho seria 
de R$15,00 por página, totalizando R$150,00. Aguardamos mais 
direcionamentos para andamento do projeto. 

Google Ad Grants: 

Continuamos utilizando a ferramenta, para quem não conhece 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. Também observamos através do Google Analitics 
que houve um aumento de cerca de 3.000 sessões. 

Projeto Revisão do Manual de H&I: 



 

O projeto foi concluído e o relatório disponibilizado no grupo de e-mail do FZB. 

FNS: 

Produzimos material para mais um FNS e estivemos presentes coordenando a 
parte de RP, mais informações estão no relatório do evento que já foi 
disponibilizado. 

Temos diversos projetos para darmos andamento e contamos com o apoio de 
todas as comunidades, começaremos a produção dos materiais para iniciarmos 
a divulgação da colagem nacional de cartazes que será realizada no dia mundial 
de unidade conforme decidido no II FNS e refirmado no III FNS, já com verba 
aprovada pelo FZB. 

Nós do grupo de serviços de RP do FZB, agradecemos imensamente a 
oportunidade de servir. 

Servidores de RP - FZB 

 

TESOURARIA DO FZB 

Três servidores do FZB foram custeados para o FNS. 
Foi solicitado que seja feito um novo orçamento (previsão dos custos para o 
próximo período) do FZB. 

O tesoureiro foi reeleito na última reunião do FZB em Curitiba, há 6 meses atrás 
tendo mais 2 anos e meio pela frente.  

Temos ainda a ser pago um valor para o contador, referente ao estatuto. 
Teremos a despesa para Conferência de literatura no valor de R$ 1.500,00, A 
proposta orçamentária existe, mas foi solicitado uma previsão de gastos até 
outubro, para que seja incentivado o repasse. O tesoureiro disse que fará o 
relatório parcial de gastos. 

A tesouraria do FZB não ficará mais responsável pelas reservas do hotel durante 
as reuniões presenciais do FZB. 

Eduardo do How perguntou quanto é que temos para aprovar projetos novos. 
Temos hoje o valor de R$ 6.841,00. 

  DATA HISTORICO ENTRADA SAIDA SALDO 
 



 
            

   18/out Saldo Anterior     5.096,59 
 01 25/nov taxa manutenção Conta   21,30 5.075,29 
 02 28/dez taxa man. Conta   25,30 5.049,99 
 03 07/jan passagem Fabricio reuniao SP (abril2016)   233,08 4.816,91 
 04 07/jan taxa ted   7,85 4.809,06 
 05 14/jan passagem Fabricio FNS Recife (marco 2016)   825,28 3.983,78 
 06 14/jan taxa  ted   7,85 3.975,93 
 07 18/jan passagem Giba Coord.SRTL p FNS Recife   825,00 3.150,93 
 08 18/jan taxa ted   7,85 3.143,08 
 09 19/jan repasse Região NORDESTE 300,00   3.443,08 
 10 29/jan repasse RGSP 500,00   3.943,08 
 11 29/jan TAXA MAN. CONTA   25,30 3.917,78 
 12 11/fev repasse Região Minas 150,00   4.067,78 
 13 11/fev Passagem Cezar FNS Recife   727,14 3.340,64 
 14 11/fev taxa ted   7,85 3.332,79 
 15 19/fev repasse Região Sul 100,00   3.432,79 
 16 28/fev taxa manutenção conta   25,30 3.407,49 
 17 14/mar repasse Região How 1.000,00   4.407,49 
 18 21/mar transporte Fabricio Viagem Recife FNS   45,00 4.362,49 
 19 21/mar Repasse FNS  3.702,74   8.065,23 
 20 29/mar Reconhecimento Firma Estatuto   285,96 7.779,27 
 21 30/mar taxa manutenção conta   25,30 7.753,97 
 22 02/abr café/lanche reunião FZB 02/04   143,17 7.610,80 
 

23 02/abr 
refeição 03 servidores fzb (sexta,sábado e 
domingo)   300,00 7.310,80 

 24 02/abr hotel 02 servidores FZB   355,95 6.954,85 
 25 02/abr transporte 02 servidores fzb   105,00 6.849,85 
 26 05/abr Rendimentos aplicação da conta 83,27   6.933,12 
 27 05/abr Taxa TED   7,85 6.925,27 
 28 05/abr  Saldo atual FZB     6.925,27 
 custo FZB reunião SP R$ 1.000,00  
 

       Convenção CSR GSP/HOW. 

O Coordenador da Convenção conjunta em unidade do CSR GSP e HOW 
apresentou o evento e distribuiu os cartazes para as regiões, os cartazes foram 
distribuídos para todos os grupos. As duas regiões se uniram nessa nova 
experiência, nós precisamos crescer em unidade, já estão com um hotel lotado, 
já estão com mais de 800 pessoas inscritas.  



 

Será adotado o modelo da Convenção Mundial – Começa na quinta-feira à noite 
e acaba no sábado à noite. Ainda não foi decidido como e quanto será a 
externa. 

Intervalo: 16:38h às 17:08h 

Assuntos velhos. 
MOÇÃO Nº: 01/2016 DATA: 12/01/2016 

PROPONENTE:  
Região Brasil Central 

ENDOSSO:  
Região Brasil Sul 

TEXTO/CONTEÚDO DA MOÇÃO: 
 
Que se crie um calendário para o FZB, de datas das reuniões presenciais e 
virtuais; que os lugares das reuniões sejam dois no eixo Rio/São Paulo e 
outra fora , como é descrito pela estrutura do FZB. 

INTENÇÃO DA MOÇÃO: 
 
Para que as regiões possam se programar melhor, tanto quanto à viagem de 
seus servidores, para preparação para sediar a reunião do FZB e para marcar 
suas reuniões presenciais e virtuais. (8º conceito), (11° conceito) 

IMPACTO FINANCEIRO: 
 
Não há, pois já estão aprovadas pelo planejamento orçamentário do termo 
todas as reuniões presenciais. 

RESOLUÇÃO: 
 
Aprovada 

 

Assuntos novos. 

Convenção nacional: 

O formato da convenção é desmotivador para que uma região apresente um 
projeto para sediar, o fluxo de caixa fica muito prejudicado onde as pessoas têm 
o costume de fazer sua inscrição na hora. Foi sugerido que seja seguida a 
proposta que existente. 



 

No manual consta: A cada 5 anos, que as hospedagens sejam pagas pelas 
pessoas individualmente, diretamente com os hotéis, isso não é encorajador 
para ninguém. 

O DR do CSR RJ falou da acessibilidade nessa Convenção, que seja mudado para 
um molde que tenha uma pousada com um valor baixo, como um hotel 5 
estrelas. O DR do CSR GSP comentou que se colocarmos outras diretrizes, o 
evento também estará engessado, portanto deveríamos apresentar as 
propostas e analisar essas propostas a cada convenção. Foi decidido que será 
formulada uma moção para alteração do formato da reunião. Isso será colocado 
como assuntos novos. 

Essa convenção será em 2018, a resposta disso tem que acontecer até a 
próxima reunião presencial, as propostas têm que chegar até a próxima.  

 

Grupos do WhatsApp. 

Os nossos grupos de whatsapp são grupos informais, pois funcionan melhor 
dessa maneira. Porém depois que apareceu o grupo de whats diminuiu muito a 
troca de e-mails entre os DR’s, velocidade na troca de informações. Carlinhos da 
RJ disse que não há problemas nos grupos de whatsapp, pq a maioria dos 
assuntos discutidos nesses grupos podem ser discutidos ali. Delegado da região 
do HOW comentou que deve ser formalizado que esses grupos são informais, 
que não devem ser feitas votações, que devemos utilizar a lista de e-mails. A 
partir de agora que existe esse direcionamento, não se deve mais tomar decisão 
nenhuma dentro do grupo de whatsapp, tudo deve ser solicitado pelo grupo de 
e-mail. O DR do CSR Minas disse que a nossa comunicação após o grupo de 
whatsapp ter sido criado melhorou muito, a nível de comunicação melhorou 
muito. O DR do CSR GSP disse que vários assuntos são discutidos e ninguém 
dentro da região GSP está cobrando ele quanto aos e-mails que ele esteja 
enviando para o FZB. Existe maturidade neste grupo, ele é um grupo funcional. 
Carlinhos da RJ disse que antes as coisas eram resolvidas através de ligações, 
que as decisões eram tomadas aqui. Dr sup. CSR-RJ comentou que dentro de um 
grupo informal também podem ser colocados assuntos importantes, a 
velocidade que o whatsapp permite que sejam tomadas atitudes importantes, 
porém é uma ferramenta limitada. O DR CSR Brasil Sul disse que como não é um 
grupo oficial, a região Brasil Sul solicitou que o companheiro Lagarto ( coord.1) 
não coloque regras dentro do grupo de whatsapp, ele não é coordenador desse 



 

grupo, não foi tomada uma decisão nem indicado um encaminhamento, a 
discussão foi para crescimento. 

Tempo para tomada de decisão das moções. 

Dr CSR do How comentou que nunca vai conseguir levar uma decisão para 
região pela falta de tempo, porque algumas decisões são tomadas pelas 
reuniões virtuais, ele comentou que possa ser necessário o tempo de 6 meses 
para resolução de uma moção. O Dr região RJ sugeriu que seja definido como 
urgente e normal, que quando for urgente, pode-se pegar o resultado na 
reunião virtual. O DR Suplente da RGSP falou que podemos ser flexíveis nas 
reuniões virtuais, como por exemplo aconteceu que por causa de alguns dias, 
nós perdemos a resposta de uma região, para que assim todos possam votar,  
Fabrício comentou que de acordo com as reuniões da ACS, as presenciais tem 
que ser nas datas específicas, não podem ser alteradas. No CSR Brasil Sul as 
reuniões ocorrem de 6 em 6 meses, porém eles possuem várias ferramentas 
para tomar decisões. DR região Nordeste sugeriu que os votos sejam coletados 
de outras formas, que no CSR Nordeste eles passam as informações e como 
coletam os votos, as vezes ocorre fora das reuniões devido ao tempo da 
resolução. O Dr região do HOW comentou que as decisões dentro da sua região 
se necessário podem ser tomadas por ele e pelo seu suplente. Foi sugerido que 
as reuniões presenciais fossem após 4 meses, será redigida uma moção para 
isso. 

Calendário FZB. 

Com a aprovação da moção do CSR Brasil Central o calendário que seria 
apresentado pela mesa do FZB caiu, na próxima reunião presencial será 
apresentado o novo calendário já contemplando as novas diretrizes aprovadas.  

Tuninho da ACS comentou que o FZB abriu mão de fazer as reuniões no Rio de 
Janeiro porque o valor da estadia nos hotéis está muito caro, no estatuto da ACS 
diz que a assembleia seja feita em março, portanto não pode ocorrer reunião no 
mês de abril, temos que cumprir o estatuto. A reunião que seria no Rio de 
Janeiro foi transferida para Fortaleza, a ACS sempre estará respeitando as 
decisões das regiões. O Companheiro Rudy que é conselheiro fiscal da ACS disse 
que foram mudadas as datas da reunião e não podemos esquecer que existem 
as reuniões junto com a ACS. 



 

A próxima reunião será na RGSP. O DR do CSR RJ comentou que em ano de 
conferência Mundial temos que ter cuidado pois o valor que as regiões gastam é 
grande.  

A região Brasil Central está solicitando que a próxima reunião seja fora do eixo 
Rio/SP, mas a mesa do FZB entendeu que devido a moção aprovada que trata 
do calendário, a próxima reunião deve ser no eixo, após debate ficou decido 
que a próxima reunião será no eixo. 

Próxima reunião presencial do FZB e ACS 
dias 07, 08 e 09 de outubro em São Paulo. 
 

 

Primeira Conferência Nacional de H&I. 

Moção da RGSP – Realização da primeira conferência nacional de H&I em 2017. 
LOCAL: Jundiaí 

Esse projeto saiu de dentro do FNS, é uma moção em regime normal para ser 
discutida nas regiões. 

O H&I quer uma Conferência porque em Fóruns não pode ser decidido nada, 
eles querem tomar decisões. 

Discussão: Foi comentado que a nossa realidade financeira não permite que 
esse valor de R$ 3.000,00 para essa Conferência seja fornecido para tocar esse 
projeto em 2017.  

O DR da RGSP comentou que a Conferência só ira acontecer se houverem 
recursos para isso, porém o projeto tem que ser aprovado primeiro para 
sabermos se há ou não verbas para o mesmo. Esse projeto saiu de dentro do 
FNS e a RGSP se propôs a sediar este evento. Existe uma prioridade dentro do 
FZB e isso deve ficar claro. Dr CSR Nordeste propôs a emenda onde no FNS seja 
feito como uma conferência, que possam se tomar decisões. O receio do DR da 
Brasil Sul é que o FZB tenha que realizar vários eventos um para cada comitê, o 
manual do FZB diz que o FNS seja realizado de 2 em 2 anos e seja feito outro 
evento e atividade que se sinta necessário. 



 

O Dr região HOW lembrou que foi resolvido um fórum a cada dois anos para 
que as regiões tenham seus eventos regionais também, e que tenhamos uma 
convenção nacional e uma conferência nacional de literatura. Essa conferência 
de H&I que a moção solicita entraria no calendário. Foi sugerido pela Brasil Sul 
que fosse feita uma conferência para todos os subcomitês.  

Foi sugerida uma moção substituta. Foi discutida essa moção substituta para 
que sejam todos os subcomitês. 

Votação da moção substituta: a moção substituta será encaminhada para as 
regiões. 
Texto original apresentado pelo CSR GSP depois modificado por moção 
substituta. 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE HOSPITAIS & INSTITUIÇÕES - 2017 

MINUTA DE PROJETO 

Endosso Rio de Janeiro 

OBJETIVOS: 

• Apresentação de Projetos das Regiões Interessadas  
• Compartilhamento de Projetos e Experiências de H&I Locais 
• Definições sobre Website de H&I Nacional (Material de apoio para H&I) 
• Construção de Calendário de Eventos para biênio 2017/2018 
• Cativar futuros e ex-voluntários e ex-servidores ao Serviço de H&I/RP 

LOCAL: 

Estado de São Paulo, Jundiaí  

DATA: 

19,20,21/Maio/2017. 

PÚBLICO ALVO: 

Servidores de H&I e RP de CSA’s e Regiões brasileiras, voluntários de H&I e 
membros interessados. 

PONTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 



 

Fórum Zonal Brasileiro. 

VERBA SOLICITADA AO FZB PARA DESPESAS INICIAIS: 

R$ 3.000,00 (três mil reais). 

ELEIÇÃO DE JUNTA DE SERVIÇO DO EVENTO: 

Reunião do FZB 

Valores sugeridos para inscrição:  
Internas R$ 220,00   (é 180,00 p a casa incluindo a alimentação) 
Externas c alimentação R$ 120,00 (é 25,00 cada alimentação em número de 
3 refeições sab e dom). 

Externas alimentação R$ 60,00 (30,00 p dia). 

MOÇÃO SUBSTITUTA 02/2016  

SUBSTITUI A MOÇÃO ORIGINAL QUE PREVIA A CONFERENCIA NACIONAL DE 
H&I (a proposta deve ser encaminhada como uma moção para as regiões). 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE SUB COMITÊS - 2017 

MINUTA DE PROJETO 

Endosso Rio de Janeiro 

OBJETIVOS: 

• Apresentação de Projetos das Regiões Interessadas  
• Compartilhamento de Projetos e Experiências dos subcomitês Locais 
• Definições sobre Website de subcomitês Nacional (Material de apoio para 

subcomitês) 
• Construção de Calendário de Eventos para biênio 2017/2018 
• Cativar futuros e ex-voluntários e ex-servidores aos Serviços de subcomitês 

LOCAL: 

Estado de São Paulo, Jundiaí  

DATA: 



 

19,20,21/Maio/2017. 

PÚBLICO ALVO: 

Servidores de subcomitês de CSA’s e Regiões brasileiras, voluntários de 
subcomitês e membros interessados. 

PONTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

Fórum Zonal Brasileiro. 

VERBA SOLICITADA AO FZB PARA DESPESAS INICIAIS: 

R$ 3.000,00 (três mil reais). 

ELEIÇÃO DE JUNTA DE SERVIÇO DO EVENTO: 

Reunião do FZB 

Valores sugeridos para inscrição:  
Internas R$ 220,00   (é 180,00 p a casa incluindo a alimentação) 
Externas c alimentação R$ 120,00 (é 25,00 cada alimentação em número de 
3 refeições sab e dom) 

Externas  alimentação R$ 60,00 (30,00 p dia). 

 

MOÇÃO Nº: 03/2016 DATA: 0 3 /04/2016 

PROPONENTE:  
Região Minas 

ENDOSSO:  
Região Rio de Janeiro 

TEXTO/CONTEÚDO DA MOÇÃO: 

  Exclui o item 14. A do manual de procedimento do FZB 

 INTENÇÃO DA MOÇÃO: 

  Não paralisar as propostas de convenção, permitindo apresentação livre de formatos. 

 fi i  h  

 

IMPACTO FINANCEIRO: 
 
Nenhum 



 
RESOLUÇÃO: 
 
Encaminha as regiões 

 

MOÇÃO Nº: 04/2016 DATA: 0 3 /04/2016 

PROPONENTE:  
Região Rio de Janeiro 

ENDOSSO:  
Região Brasil Sul 

TEXTO/CONTEÚDO DA MOÇÃO: 

  Exclui o item 14. A do manual de procedimento do FZB 

 INTENÇÃO DA MOÇÃO: 

 Que sejam instaurados os regimes de urgência e normal, sendo que no regime normal               
as moções são decididas em seis meses; e no regime de urgência decididas em três 
meses. 
Intenção: evitar repetição de situações de urgência de tomada de decisão quando isso 
não for necessário. 
 

   

 

IMPACTO FINANCEIRO: 
Nenhum 

RESOLUÇÃO: 
 
Encaminha as regiões 

 
Longo Alcance. 
 
Região Rio Grande do Sul colocou uma moção para um projeto nacional de 
longo alcance; os delegados entenderam que era um projeto a ser desenvolvido 
pelo relações públicas, então após o entendimento foi encaminhado para que o 
RP toque o GT para o estudo de projeto de Longo Nacional e apresente a 
plenária quando estiver pronto. 
 
Trocas de experiências. 
 
Nesse momentos as regiões presentes, externaram um sentimento de mudança 
no formato das reuniões do fórum (FZB). Que sejam realizados mais workshops, 
que o momento de troca de experiência não seja o ultimo momento da reunião, 
pois já chegam desgastados pelos dois dias exaustivos, regados de assuntos que 



 

exigem longos debates, muitas vezes até agressivos, que nos tratemos com mais 
amor, que possamos tratar de mais assuntos que interessem aos grupos, que 
novos projetos surjam de nossas reuniões, que seja menos uma reunião de 
negócios e mais uma reunião de princípios espirituais. 
 
Informe importante sobre o manual de H&I 

O FZB através de seus servidores e delegados regionais informa 
que o manual de H&I proposto pelo grupo de trabalho que 
durante 2 anos prestou um excelente serviço a comunidade 
Brasileira de NA, é mais um material que poderá ser usado 
pelas áreas e regiões, sem a necessidade de aprovação do FZB 
(somente conferencia mundial tem a autoridade de aprovação 
de material de recuperação e serviço) esse material pode ser 
usado juntamente com outros manuais e guias já disponíveis 
dentro das estruturas da nossa irmandade. 
 


