
 
 
 
 
 
 
Ata da reunião virtual do Fórum Zonal Brasileiro - 12 de janeiro de 2016. 
  
1. Início da reunião: 20h10min.   
 
2. Apresentação e oração da serenidade.  
 
Presenças:  
 
Nome: Encargo: 
Willame  Delegado região Nordeste   
Raphael  Delegado região Minas Gerais  
Gustavo  Delegado Suplente região How Brasil  
Eduardo  Delegado região How Brasil  
Edinho  Delegado região Grande São Paulo  
Filemon  Delegado região Brasil Central  
Kiko  Delegado Suplente região Nordeste   
Francelle  Delegado Suplente região Brasil  
Nelson  Delegado região Brasil  
Miguel  Delegado região Brasil Sul  
Irion  Delegado Suplente região Brasil Sul  
Noel  Delegado Suplente região Grande São Paulo  
Cristiane  Coordenadora região Rio Grande do Sul  
Paulo César  Tesoureiro Fórum Zonal Brasileiro  
César  Coordenador de Relações Públicas do Fórum Zonal Brasileiro  
Gilberto  Coordenador de Tradução e Literatura do Fórum Zonal Brasileiro  
Carlinhos  Delegado região Rio de Janeiro  
Saul  Delegado Suplente região Rio de Janeiro  
Lagarto  Coordenador 1 do Fórum Zonal Brasileiro  
Fabrício  Coordenador 2 do Fórum Zonal Brasileiro  
  
3. Aprovação da ata anterior da reunião presencial.  
 
Região Nordeste apresentou uma ressalva referente à moção do encontro GLBT que não 
foi postada com o texto completo. 
 
4. Fórum Nacional de Serviços.  
 
O coordenador do evento disse que já tem 30 inscrições pagas. Foi feito um repasse 
inicial ao local de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referente a 37 inscrições. Ainda estão 
sendo vendidas 80 camisas que estão com servidores de nossas estruturas, o que nos dá 
ainda R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). 
A pagar : Só estamos devendo R$ 600,00 (seiscentos reais) à serigrafia. 



Responsável por cada subcomitê durante o evento: 
Abertura – Fabrício; 
H&I – Dolmar e Xupeta; 
IP e Linha de Ajuda – César; 
RP – Cesar; 
Longo Alcance – Rudy; 
Literatura – Giba; 
Eventos - em aberto (Procurando alguém); 
Reserva do Local: fizemos a reserva para 150 pessoas com NO SHOW. 
Divulgação: Estamos divulgando nos grupos do Whatsapp de diversas estruturas. Existe 
uma caravana de Fortaleza para Recife com 50 companheiros. 
O cartaz do evento já foi enviado para todas as estruturas (quem ainda não deve ter 
recebido foi o Nelson, mas já foi enviado, peço desculpas pelo transtorno e demora 
Nelson). 
O Delegado da região Minas Gerais perguntou sobre o custeio dos servidores do FZB 
ao evento - o evento vai isentar os servidores do Fórum. 
O Delegado da região Grande São Paulo disse que para a presença dos servidores do 
FZB no evento, não precisa aprovação se tiver saldo no caixa e se não comprometer os 
serviços, os servidores serão custeados, sendo que todos concordaram. 
 
 

TESOURARIA CONSOLIDADA  

 

RECEITAS  
  
REPASSE FZB  R$ 5000,00 
INSCRIÇÕES  R$ 2790,00 
MATERIAL PROMOCIONAL  R$ 7390,00 
NÃO INDENTIFICADO R$ 280,00 
RENDIMENTO                    R$  25,01 
  
TOTAL  R$  15485,01 
 
DESPESAS 
  
LOCAL DO EVENTO R$ 5.999,99 
CARTAZES R$ 480,00 
DIVERSOS R$ 118,70 
TARIFA BANCÁRIA R$ 345,60 
MATERIAL PROMOCIONAL R$ 5.296,00 
  
TOTAL   R$ 12240,29 
 
SALDO BANCÁRIO  R$ 3.227,22 

CAIXA EM DINHEIRO  R$ 43,30 



TOTAL  R$ 3.244,72 

 
5. Relações Públicas.  
 
O Coordenador de RP, César, apresentou seu relatório verbalmente, informando que os 
serviços do site, atualização das listas de grupo, cadastramento de eventos, resposta aos 
e-mails do “Fale Conosco” estão ocorrendo normalmente. Estão preparando materiais 
de apoio para os serviços de RP, que em breve serão disponibilizados no site. 
O Projeto História de NA esteve parado no final do ano, e está sendo retomado agora, 
ainda faltam várias transcrições de entrevistas e catalogação de materiais da história. 
O Projeto 800 está parado aguardando uma resposta da ANATEL, ficou de entrar em 
contato para verificar o andamento. 
Está acompanhando os serviços do Projeto de Revisão do Manual de H&I baseado no 
manual de 95 e estará presente na próxima reunião presencial. 
  
6. Manual de H&I.  
 
Sobre o grupo de trabalho que está atualizando o Manual de H&I, o Coordenador 
entregou o encargo e o Vice assumiu. No Fórum Nacional de Serviço será eleito outro 
Coordenador. O novo Manual (Projeto) será apresentado no FNS. O delegado da região 
Rio de Janeiro disse que é legítimo eleger o Coordenador de HI no FNS, pois o Fórum é 
deliberativo, mas é autonomia deles. 
Abaixo o relatório do GT. 
 
GRUPO DE TRABALHO 
Revisão do Manual do H&I (1995) 
O INTUITO DESTE PROJETO É FACILITAR O ENTENDIMENTO, ADEQUAR À 
REALIDADE DO BRASIL, SINTETIZAR SEM PERDER E ELABORAR COM A 
PARTICIPAÇÃO DE MAIS REGIÕES AS SUAS NECESSIDADES GERAIS. 
 
Cronograma: 

� Diminuir a redundância; 
� Diminuir partes inapropriadas ou sem interesse para novos membros e outros 

companheiros; 
� Diminuição de capítulos, amostras e anexos, que não usamos; 
� Acrescentar partes importantes e novos capítulos; 
� Revisão do todo; 
� Apresentação para as regiões; 
� Retorno para novas modificações; 
� Nova apresentação; 
� Melhorar o índice depois de pronto para abreviar os assuntos; 
� Etc. 

 
Pontos a ressaltar para mudança do Manual: 

� Mudança das funções do encargo de Coordenador de Painel. 
� Criação da parte de instituições religiosas. (Fervor religioso). 
� Criação da parte de instituições de contenção. 
� Criação da parte de estudo de passos em presídios. 
� Criação de um Glossário para siglas, nomes, etc. 



� Inclusão no Checklist para instituições de contenções, como seus alvarás de 
funcionamento entre outras. 

� Abordar assuntos sobre a transição do H&I para o Longo Alcance (questões dos grupos 
institucionais). 
 
Encargos do Grupo de Trabalho: 

*  Coordenador – Eduardo Cornélio (CSA Limite) (Região HOW) 
Cel.: (34) 99102-9783 

*  Vice-Coordenador – Em Aberto 
Cel.:  

*  Secretário – Rafael Henrique (CSA Limite) (Região HOW) 
Cel.: (16) 98103-7031 
 
As reuniões são realizadas por vídeo conferência (Skype) toda terça-feira, com início às 
20h e término às 22 horas. 
A cada dois meses é marcada uma reunião presencial. 
A cada reunião realizada, o secretário encaminha um e-mail com os dados da reunião 
para os participantes (ATA). 
Nossa intenção é a de que tenhamos dois servidores de cada região no Grupo de 
Trabalho. 
Acreditamos que esse é um trabalho com duração de 18 meses. 
E-mail:  manualfzb2014@gmail.com 
Servidores presentes na última reunião presencial (07 e 08 de novembro 2015 - Ribeirão 
Preto – SP): 
 

01. Márcio Neves - CSA Cerrado – CSR Brasil Central (Coordenador GT) 
02. Eduardo – CSA Limite – CSR HOW Brasil (Vice-Coordenador GT) 
03. Rafael – CSA Limite – CSR HOW Brasil (Secretário GT) 
04. Dolmar – CSA Oceânica – CSR Rio de Janeiro (Vice-Coordenador do 

Subcomitê) 
05. Chico Britto – CSA Grande BH – CSR Minas (Coordenador Subcomitê) 
06. Karen – CSA Cerrado – CSR Brasil Central (Coordenadora Subcomitê) 
07. Fernando Dragaud – CSA Leste – CSR Rio de Janeiro (Secretário 

Subcomitê) 
08. Oreovaldo – CSA Cerrado – CSR Brasil Central 
09. Edilson – CSA Bandeirantes – CSR HOW Brasil (Coordenador Subcomitê)  
10. Júnior – CSA Bandeirantes – CSR HOW Brasil (Vice-Coordenador CSA) 
11. Luciano – CSA Bandeirantes – CSR HOW Brasil (Coordenador CSA) 
12. Aurélio – USL Sem Fronteiras – CSR HOW Brasil (Coordenador Regional) 
13. Marco Famelli – CSA SP Norte - CSR Grande São Paulo (Coordenador 

Regional) 
14. Carlos – CSA SP Norte – CSR Grande São Paulo (Coordenador CSA) 

15. Hugo – CSA Limite – CSR HOW Brasil 
 
 
ASSUNTOS RELEVANTES 

• Em nossa última reunião presencial, foi decidido que revisaremos o Manual de 1995, 
levando em consideração ou não as alterações feitas no Manual 2007; 

• Após a reunião presencial, foram criadas frentes de trabalho: 



CSA Grande BH (Chico Brito) - ficou responsável por trazer proposta para instituições 
carcerárias; 
CSA Leste Rio de Janeiro (Fernando Dagraud) - ficou responsável por trazer novas 
experiências de H&I através de literaturas no site mundial. 
CSA Cerrado (Karen) - ficou responsável por trazer proposta sobre clínicas de 
contenção, fervor religioso e parte de longo alcance para o Manual. 
CSA Limite/USL Sem Fronteiras/CSA Bandeirantes (Aurélio) – partes retiradas e 
inclusas do Manual de 1995; 
Grande São Paulo (Famelli) – analisar materiais de apoio apresentados e sintetizar 
para apresentar ao GT, inclusive o projeto Tenda. 

• Realizamos duas reuniões pelo software da Adobe. Servidores alegaram dificuldades 
com o sistema e voltamos para o Skype; 

• Realizamos três reuniões no Sistema RAD, onde contamos com a ajuda dos servidores 
do sistema nos auxiliando em problemas com áudio e vídeo. Servidores alegaram 
dificuldades com o sistema e foi decidido que voltaremos a utilizar o Skype; 

• Foi decidido que as reuniões passam a ter duração de duas horas, iniciando às 20 horas e 
encerrando às 22 horas; 

• Na reunião do dia 05/01/2016 Márcio (Coordenador) entregou o encargo. Alegou uma 
sobrecarga na vida pessoal; 

• Eduardo, Vice-Coordenador, passa a nos representar como Coordenador desse GT. 
 
PRÓXIMA REUNIÃO PRESENCIAL: 
 
16 de Janeiro 2016 (Sábado) 08h às 18 horas; 
17 de Janeiro 2016 (Domingo) 08 às 13 horas. 
 
Local 
Rua: Monte Serrat, nº 230, Tatuapé, São Paulo/SP  
Região Grande São Paulo 
 
Nossas reuniões até hoje: 
1º Terça-Feira 18/11/2014 
2º Quarta-Feira 26/11/2014 
3º Terça-Feira 09/12/2014 
4º Terça-Feira 16/12/2014 
5º Terça-Feira 06/01/2015 
6º Terça-Feira 13/01/2015 
7º Terça-Feira 21/01/2015 
8º Terça-Feira 03/02/2015 
9º Terça-Feira 10/02/2015 
10º Terça-Feira 03/03/1015 
11º Terça-Feira 10/03/1015 
12º Terça-Feira 24/03/1015 
13º Sábado 28/03/2015 Reunião Presencial 
14º Terça-Feira 31/03/2015 
15º Terça-Feira 07/04/2015 
16º Terça-Feira 14/04/2015 
17º Terça-Feira 28/04/2015 



18º Terça-Feira 12/05/2015 
19º Terça-Feira 26/05/2015 
20º Terça-Feira 02/06/2015 
21º Sexta-Feira 12/06/2015 Reunião Presencial 36º WCNA 
22º Sábado 13/06/2015 Reunião Presencial 36º WCNA 
23º Terça-Feira 16/06/2015 Grupo 1 e Grupo 2 
24º Terça-Feira 23/06/2015 Grupo 1 e Grupo 2 
25º Terça-Feira 30/06/2015 Grupo 1 e Grupo 2 
26º Terça-Feira 07/07/2015 Grupo 1 
27º Terça-Feira 14/07/2015 Grupo 2 
28º Terça-Feira 21/07/2015 Grupo 2 
29º Terça-Feira 28/07/2015 Grupo 2 
30º Terça-Feira 04/08/2015 Grupo 2 

31º Terça-Feira 11/08/2015 
Discussão sobre o Encontro Multi 
Regiões 

32º Terça-Feira 18/08/2015 Grupo 2 
33º Terça-Feira 25/08/2015 Grupo 1 
34º Terça-Feira 01/09/2015 Grupo 1 
35º Terça-Feira 15/09/2015 Grupo 1 
36º Terça-Feira 22/09/2015 Grupo 1 
37º Terça-Feira 29/09/2015 Grupo 1 
38º Terça-Feira 06/10/2015 Grupo 1 
39º Terça-Feira 13/10/2015 Grupo 1 e Grupo 2 

40º Terça-Feira 20/10/2015 
Discussão sobre nossa presença na 
reunião do FZB 

41º Terça-Feira 27/10/2015 Grupo 1 

42º Terça-Feira 03/11/2015 
Discussão e preparação para reunião 
presencial 

43º Sábado 07/11/2015 Reunião Presencial 
44º Domingo 08/11/2015 Reunião Presencial 
45º Terça-Feira 10/11/2015   
46º Terça-Feira 17/11/2015   
47º Terça-Feira 24/11/2015 (Software Adobe) 
48º Terça-Feira 01/12/2015 (Software Adobe) 
49º Terça-Feira 08/12/2015   
50º Terça-Feira 15/12/2015   
51º Terça-Feira 22/12/2015  (Sistema RAD) 
52º Terça-Feira 29/12/2015  (Sistema RAD) 
53º Terça-Feira 05/01/2015  (Sistema RAD) 
 

REGIÕES PARTICIPANTES DO GT 

CSR Brasil Rubinho - Daniel 
CSR Brasil Central Karen - Fernando (Cabeça) 
CSR Brasil Sul   



CSR Grande São Paulo Famelli 
CSR HOW Brasil Rafael - Eduardo - Aurélio - Edílson - Jonas 
CSR Minas Chico Britto 
CSR Nordeste Kyko 
CSR Rio de Janeiro Dolmar - Fernando Dragaud 
CSR Rio Grande do Sul Cris 
 
 
7. Encontro nacional GLBT.  
 
Foi solicitado adiamento da moção pelas regiões Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul 
devido à moção não estar completa na última ata e essas duas regiões ainda não terem 
colhido o resultado das áreas. Foi votado o adiamento e não passou. 
Foi votada a moção e não passou. 
 
8. Informativo FZB.   
 
O nome escolhido para o informativo realizado por pesquisa online entre os membros 
foi "INFO FZB". O Delegado da região Brasil Central solicitou um calendário das 
reuniões online do grupo de trabalho, que em breve será divulgado. Estamos ainda 
aprendendo a trabalhar com as ferramentas de edição de texto, alguns companheiros 
estão ajudando. A ideia é fazer dois informativos por ano, publicados logo após as 
reuniões presenciais do FZB. A responsabilidade do informativo é da mesa do FZB. 
 
9. Associação FZB.  
 
Feitos todos os documentos necessários, foi assinado pelo Mauricio Paris e Wellington 
e após reconhecido firma, teve necessidade de mais um documento assinado pelo 
Mauricio. Tudo já está em mãos do contador, tendo agora que dar entrada no cartório 
em Campinas. Após trâmite, transferência para cartório da Praia Grande. Esse trâmite 
será feito pelo PC. Os gastos serão por volta de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 400,00 
(quatrocentos reais), mais as despesas do PC ou quem for a Campinas. Feito isso, 
aguardaremos o retorno do cartório ratificando o registro da Ata de Alteração e Estatuto. 
A mensalidade do contador é de 30% (trinta por cento) do salário mínimo. Lembrando 
que houve gastos pelo Mauricio de reconhecimentos de assinaturas e sedex, além das 
assinaturas dos companheiros Noel, Edinho e PC. 
Foi comentado sobre despesas para fechamento da Associação, podemos considerar os 
mesmos valores. 
A Associação foi criada na época (em 2012) para que o FZB tenha CNPJ para conta 
bancária, contratos, eventos (convenções, etc..), foi através de moção aprovada pelos 
grupos do Brasil, então qualquer ação, se houver intenção, deverá ser através do mesmo 
procedimento. Está sendo dado andamento na alteração e acreditamos que em 40 ou 50 
dias estará regularizada. 
Essa é uma atribuição da mesa do FZB que está sendo efetuada por companheiros de 
São Paulo. 
 
10. Tradução e Revisão da Literatura.  
 
O Coordenador de Revisão e Literatura resumiu sua fala durante a reunião nesse texto. 



10.1 Literaturas: 
 
a. 12 Conceitos para o serviço em NA – assinados os documentos de entrega do arquivo 
final. 
b. Fundamentos de HI, RP e Planejamento – em revisão final pelo NAWS. 
c. IP21 – revisão final de QC. 
d. Milagres acontecem – proofreading. 
e. Meditação diária _ SPH – em proofreadin com Carlinhos. 
 
10.2 Reunião mundial online: a Uschi está organizando para os próximos dias uma 
reunião com todos os SRTLs do mundo para partilharmos experiências e tirarmos 
dúvidas. 
 
10.3 Estamos também pleiteando a participação da Uschi na nossa conferência em 
Campinas por Skype. 
 
10.4 Estou conversando com a Ana M., vice-coordenadora, para decidir da sua maior 
participação na nossa coordenação nacional. 
 
10.5 Estou preparando uma planilha da literatura de serviço, assim como temos a de 
recuperação. 
 
10.6 Minha participação no FNS ficou confirmada. 
 
10.7 Minha participação ficou cancelada na reunião próxima (SP) do FZB. 
 
10.8 O delegado da região Rio de Janeiro que também é um membro ativo no SRTL 
acrescentou que o GT de traduções funcionou mais como ponto de comunicação para 
evitar a duplicação de esforços - passamos a pedir ajuda projeto a projeto na lista dos 
servidores de tradução de literatura e deu certo. Tem diversos companheiros da lista do 
Literatura trabalhando firme. O livro de traduções está bem adiantado na sua tradução, 
esperamos apresentar em breve. As apresentações do CAR estão quase prontas, amanhã 
ou depois já envio por e-mail ou por Google drive para todos. Talvez de para ter os 
vídeos com narração em português.  
Um dia após a reunião virtual do FZB esse e-mail foi postado nos grupos do FZB e 
literatura. 
 
Olá, 
Graças ao esforço coletivo do pessoal da lista do serviço de tradução de literatura, segue 
o primeiro conjunto de uma série de materiais de serviço relacionados à WSC e ao 
NAWS traduzidos para uso dos servidores e membros da irmandade. 
Eles podem ser baixados em: http://tinyurl.com/z2yxl9z  
Aqui ainda falta a quinta apresentação sobre o futuro da WSC, que tem um texto 
bastante longo, esperamos receber essa tradução nos próximos dias. 
Em breve teremos mais material. 
Estas apresentações também estão em inglês no formato de vídeo, e o grupo que está 
trabalhando nelas está traduzindo os roteiros desses vídeos. Outros companheiros estão 
se mobilizando para conseguir um estúdio e um narrador. Esperamos, se tudo der certo, 
ter uma ou mais dessas apresentações no formato em vídeo também. 



Além disso, o CAR este biênio traz um livro para aprovação, o Nossos princípios 
orientadores: as 12 Tradições de NA, que também está sendo traduzido e em breve será 
disponibilizado.  
Favor divulgar e disponibilizar este material. 
Forte abraço e obrigado a todos que têm contribuído com seu tempo e energia neste 
trabalho. 
 
11. Assuntos novos 
 

RELATÓRIO DE MOÇÃO                          

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:  
Encaminhada às regiões assentadas no FZB 

 


