
                                                
 
Fórum Zonal Brasileiro  
Reunião nº 26  
Vitória - ES 28 e 29 de outubro de 2017  

 
Sábado, 28 de outubro de 2017. 

      Início:  08h 40min 
      Iniciamos com a Oração da Serenidade. 

 
PRESENÇAS: 
 
Maxwell Secretário (Voluntário) 
Fabrício Coordenador FZB 
Michael Coordenador RTL Nacional 
Irion Delegado da Região Brasil Sul 
Roberto Delegado Suplente da Região Grande São Paulo 
Gustavo Delegado Suplente da Região HOW Brasil 
Eduardo Delegado da Região HOW Brasil 
Wilson Conselheiro Fiscal da ACS 
Marcelo RSA CSA Canela Verde 
Reginaldo RP Região Brasil 
Francelle Delegada da Região Brasil 
Carlinhos  Delegado da Região Rio de Janeiro 
Pedro Delegado da Região Rio Grande do Sul 
Marco Emílio Delegado da Região Brasil Central 
Saul Delegado Suplente da Região Rio de Janeiro 
Rodrigo Delegado da Região Nordeste 
Marcos Antônio Delegado Suplente da Região Nordeste 
César 
 

Coordenador de Relações Públicas do FZB 

Samuel 
 

RSA ES 
 

 
Tivemos na reunião a presença de 30 membros que fazem parte da comunidade local. 
 
Agradecemos a comunidade local por nos receber neste fim de semana para realização 
das reuniões da ACS e FZB. 

 
      Leitura das 12 Tradições e 12 Conceitos. 
 
      Aprovação da ATA  
      (ATA nº 25 da reunião virtual): Aprovada. 

 
 
Workshop   
 
(Região Rio de Janeiro): O DR da Região RJ apresentou o Workshop sobre “Unidade” e 



explanou sobre a quebra de unidade. Deu enfoque nas questões de personalidade e a 
dificuldade de colocar princípios acima de um nível pessoal nas discussões nas quais há 
discordâncias. 
Foi dividido em grupos para debates de possíveis soluções - Grupo A: discute se vai haver 
intervalo ou não e argumentar, Grupo B: defenderá que o intervalo é prejudicial para 
reunião e para Quinta Tradição e argumentar a favor. 
 
Apresentação do Grupo A:  Defenderam a importância do intervalo devido aos estudos 
comprovando que didaticamente informações em grupos por mais de uma hora se tornam 
improdutivos. O intervalo é importante para tomarmos o café, nos ajuda também com a 
aproximação do recém-chegado e o melhoramento da 5ª Tradição. O intervalo também é 
importante para questões de organização e manutenção da ordem da 1ª Tradição e que 
também está na nossa literatura, que momentos após a reunião são importantes para 
dizermos questões que não foram ditas na própria reunião, a aproximação com 
companheiros de mais intimidade acontece nos intervalos. Também é importante para os 
fumantes saírem e se acalmarem e não tirarem o bem estar da reunião. 
 
Apresentação Grupo B:  Defendeu contra e disse que o tempo do intervalo toma ao 
menos dois tempos de partilhas da reunião, que ocorre perda de quórum quando acontece 
e que também é um hábito exclusivo brasileiro e que é herança do AA, que geralmente é 
adotado por companheiros mal educados e que isso compromete a imagem de NA junto 
ao local da reunião. 
 
 
Foi aberto para complementações dos argumentos:  Foi defendido o respeito da cultura 
local e que realmente é importante para o relaxamento das pessoas. Reforçou a questão 
da herança do AA. Quando não se tem intervalo estimula os encontros após a reunião. 
 
Também foi complementado que em outras experiências, não se vê necessidade para 
acolher o recém-chegado ou se aproximar dos membros em um intervalo e também que 
há ganhos relacionados à saúde em ficar 2 horas sem fumar. 
 
Foi reforçada a questão do bem estar pessoal, pois existem pessoas que tem essas 
necessidades específicas, que passam mal por não fumar, tomar café, conversar, ir ao 
banheiro e etc., que o intervalo é algo necessário para unidade e bem estar citados em 
nossa 1ª Tradição. Precisamos olhar a necessidade do todo, do grupo e não somente o 
meu bem estar pessoal. 
 
Foi reforçada a questão do comprometimento com a programação, disciplina e com a 
honestidade, que existe a necessidade de mostrar o horário de início e fim da reunião e 
exemplificar de forma prática a importância do respeito com o programa e com os 
membros. O intervalo também prejudica o bem estar da reunião, devido ao não 
cumprimento do tempo estipulado e o retorno atrasado prejudica o andamento da reunião 
e o bem estar comum. 
 
DR RJ: Explanou que às vezes estamos em um grupo contrário e propôs o exercício de 
defendermos o lado contrário. No tempo de 30 segundos cada membro participante fez 
sua explanação.  
 
Fechamento:  Foi explanado pelos participantes do resultado da dinâmica aplicada, que 
se colocar no outro lado é um excelente exercício de ventilar novas ideias, aprender a 
discordar sem ser desagradável, passar a ter uma visão menos egocêntrica e mais 
coletiva, que isso quando acontece reforça nossa unidade e colabora para o nosso bem 
estar. Foi falado de um aspecto cultural que se assemelha com nossa política formal atual. 
Foi falado também sobre a questão da liberdade pessoal, e que essa liberdade nos faz 
mudar no estado do desejo.  
 
 



Assuntos velhos: 
 
Eleição de novos servidores: 
Foram distribuídos os currículos e a eletiva será feita após a apresentação dos relatórios 
dos servidores. 
Foi sugerido pelo DR da Região RJ que haja apresentação e debate sobre os currículos, 
diferente do que vem sendo feito. Ficou de ser debatido esse assunto também após a 
apresentação dos relatórios de servidores.  
 
 
Relatórios dos servidores do FZB 
 
Coordenadores: 
 
O Coordenador apresentou o relatório verbal, e justificou que não apresentou relatório 
escrito devido suas funções serem limitadas a facilitar a reunião. Informou que foi 
delegado para estar a frente do GT de LA e que os relatórios desses GT’s já foram 
encaminhados para os DR’s.  
Solicitado, explanou sobre a experiência de prestar serviço junto ao outro Coordenador 
que encerrou o tempo do seu encargo nessa reunião. Questionado sobre a demanda de 
trabalho e desempenho nas funções que acumula, informou que divide bem as funções 
com os líderes dos GT’s, e que isso tem funcionado. Explanou sobre os GT’s e sobre o 
andamento dos trabalhos e prazos para conclusão. Os trabalhos serão encerrados no dia 
7 de abril e apresentados na CNS.  
A Região RJ questionou de onde partiu a demanda da criação do GT de LA, o 
Coordenador respondeu que em uma reunião em SP foi debatido a respeito do interesse 
de alguns membros, foi realizado uma enquete virtual sobre as principais demandas da 
irmandade nacional e foram acolhidas as quatro mais votadas e desenvolvido o trabalho.  
 
A situação em relação à aprovação dos resultado desses trabalhos se assemelha com o 
processo do Manual de H&I e que o direcionamento e ou aprovação dos resultados 
acontecerá na CNS. 
 
Foi solicitado pelo DR do HOW que se organize uma forma mais inclusiva para 
participação de representantes das regiões. A DR da Região Brasil sugeriu a realização 
de algumas reuniões online. Foi sugerido pelo Coordenador de RP Nacional a criação do 
grupo de e-mail para ser mais uma opção de participação dos membros. 
 
O Coordenador repassou as informações dos relatórios que já foram postados 
anteriormente, “Revisão do Manual de LA”, “Criação de Soluções” e “Mapeamento de NA 
no Brasil”.  

 
 
 
GT LONGO ALCANCE NACIONAL  
GRUPO - CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES – FZB  
 

1. DATA DE CRIAÇÃO DO GRUPO DE WHATS APP: 09 de agosto de 2017.  
 

2. OBJETIVO DO GRUPO: Criar soluções para dificuldades recorrentes na Irmandade 
através das experiências  
 



coletadas pelo grupo e que serão apresentadas na Conferência Nacional de Serviços.  
 

3. TOTAL DE PARTICIPANTES: 31  
 

4. PARTICIPANTES ATIVOS (QUE EM ALGUM MOMENTO COLAB ORARAM COM 
SUA EXPERIÊNCIA): 18  
 

5. ESTADOS REPRESENTADOS: RS, PR, MS, DF, GO, SP, RJ, MG, ES, BA, PA.  
 

6. ATIVIDADES DO GRUPO:  
 
 

       Realização de uma enquete via Google (Untitlet form).  
        
A enquete fez a seguinte pergunta “Escolha uma estrutura que você tenha dificuldades e 
soluções para partilhar?”.  
 
Foi disponibilizada uma lista com 15 “estruturas” entre Grupo, CSA, CSR , Fórum Zonal, ACS, 
subcomitês e outros.  
 
Obtivemos um total de 170 acessos e 115 respostas na pesquisa As estruturas mais 
escolhidas com dificuldades foram o Grupo com 25,2%, Comitê de Relações Públicas 13,9% e 
Hospitais e Instituições com 13%.  
 
 
7. OS PRINCIPAIS COMENTÁRIOS DE DIFICULDADES DE UMA  MANEIRA GERAL SÃO:  
 
A. Carência/Renovação dos servidores e treinamento (59,6%);  
B. Personalidades acima dos princípios (17%);  
C. Apadrinhamento para o serviço (12,8%);  
D. Dificuldade de conhecimento da estrutura e LA (10,6%).  
 
 
8. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS:  
 
Já trabalhamos os tópicos A e B e atualmente estamos no tópico C. Para exemplificar como 
funciona na prática a dinâmica do grupo, iremos colocar na íntegra a estrutura desse tópico 
para melhor compreensão.  
 
C) APADRINHAMENTO PARA O SERVIÇO.  
Prazo para sugestões dos subtópicos de soluções: 06/10 a 08/10.  
Prazo para explanação contributiva escrita dos subtópicos sugeridos: 09/10 a 16/10. 
(Prorrogado).  
Obs. Só constarão no “relatório final” as contribuições escritas.  
 
Sugestões:  
 
1 – Exemplo, convite para um café... Aproximando e trazendo para o serviço;  
2 – Encargos de continuidade, o apadrinhamento natural no serviço;  
3 – Comprometimento entre padrinho e afilhado;  
4 – Passar uma outra perspectiva do serviço ao afilhado;  
5 – Recebendo o recém-chegado no serviço.  
 
Obs. Essa é a dinâmica de trabalho que estamos utilizando, onde cada um da sugestão de 
subtópicos de soluções para o tópico do momento e então iniciam-se as contribuições através 
de partilhas escritas.  
 



9. CONCLUSÃO:  
Acreditamos que com tranquilidade conseguiremos entregar um material “final” na Conferência 
Nacional de Serviços e que esse poderá ser distribuído entre as regiões e replicado aos CSA’s 
para apoio de orientação de possíveis soluções para essas principais dificuldades observadas 
nesse determinado momento.  
Após essa experiência concluída, existe a ideia da realização de uma pesquisa mais ampla e 
com maior divulgação pela Irmandade a nível nacional e também estruturada de forma mais 
adequada com ajuda de um membro profissional da área.  
 
“Com fé num Poder maior que nós, trabalho duro e unidade, sobreviveremos e continuaremos 
a levar a mensagem ao adicto que ainda sofre”.  
 
 
 
Em abnegação e unidade,  
GT Criação de Soluções – FZB.  

23 de Outubro de 2017. 
 



 

 
 
 
GT da Revisão do Guia do FZB:   
 
O DR da Região RS explanou sobre seu sentimento com o comprometimento no 
serviço e agradeceu a participação dos membros envolvidos e que foram 
emocionantes as discussões, o trabalho foi concluído e enviado para as regiões e 
apresentou um book de moções desde 2015. Falou sobre dúvidas que surgiram e 
da riqueza das trocas de experiências.  
O Coordenador sugeriu a reconsideração da moção que acaba com a convenção 
nacional, após a discussão entre os DR’s ficou decidido em consenso que essa 



moção não exclui a realização da convenção, que apenas deixa aberto o formato a 
ser utilizado, não sendo necessariamente o formato da WCNA. 
Houve um debate sobre a nomenclatura da “Conferência Nacional de Literatura” a 
mesma passa a ser por uma questão de identidade, conforme explanação do 
Michael “Conferência Nacional dos SRTL”. 
 
 
Info FZB:  
 
Foi falado sobre as dificuldades no desenvolvimento do periódico. O tema é “Nossa 
História”, foram solicitados ao Coordenador de RP os materiais que estão com ele, 
o mesmo disponibilizou todo material e se comprometeu a enviar o material até 
sexta-feira. Será disponibilizado uma nova senha de acesso ao webmail do 
na.org.br; 

      Foi solicitado um link para disponibilizar o Info FZB aos membros pelo        
      site.                   
      O mesmo irá incluir o link na parte dos periódicos do site. 

Foi definido um prazo de 30 dias para a publicação do periódico.  
 
 

Relações Públicas:  
 
O Coordenador postou seu relatório e fez apresentação do mesmo. 
Site:  Foi apresentado um relatório com os gráficos, relatando sobre o aumento da 
demanda de acesso no site após a reportagem no Fantástico. Falou sobre os 
10.000 créditos com o Google para divulgação de NA devido a sermos uma ONG. 
Falou sobre descontos em programas de tecnologia. Falou também sobre o 
aumento da demanda do Fale Conosco e que cerca de 99% são pedidos de ajuda 
de adictos em potencial e familiares e que apenas 1% são de serviços que são 
repassados das Regiões. 
Relatou sobre ter dobrado o número de acessos no site após o mesmo ser 
repaginado e que tende a aumentar, se o site se tornar responsivo (com acesso por 
celulares e smartphones) o valor para se tornar responsivo será de R$ 3.728,20, foi 
colocado em votação o orçamento para realização do serviço e foi aprovado por 
consenso unânime, será passado para ACS realizar.  
Foi verificado um erro funcional do site sobre a busca por região, quando não é 
colocado uma cidade e somente o estado, a busca está sendo direcionada para 
SP. Foi solicitado o reparo desse erro e o mesmo encaminhará a solicitação. 
Mostrou na prática como funciona a atualização no site de grupos e a exportação 
das listas de grupos, ele envia para todas as Regiões no início de todos os meses.  



Foi explanado sobre a necessidade de alinhar a plataforma com a do NAWS que 
exibe uma lista de reuniões e não de grupos e que isso facilita o acesso e o 
aprimoramento da tecnologia, como aplicativos e etc. 
Foi questionado sobre a atualização de listas de reuniões e grupos junto ao NAWS, 
os DR’s irão se responsabilizar pelo envio das atualizações.  
Foi informado que na solicitação de atualização junto ao site nacional é importante 
o envio somente dos grupos que necessitam atualizar, não enviar lista de grupos 
inteiras por motivo de dificuldade de servidores da lista de grupos do site para 
revisão. 
Canal do Youtube: 
Foi apresentado um vídeo de IP e iniciou-se um debate sobre a frase do vídeo 
“orientação sexual”, foi questionado sobre a manutenção da frase do texto básico 
que diz “preferência sexual”. Porém, o termo utilizado atualmente e mais aceito 
socialmente é “orientação sexual”. 
O DR da Região RJ falou da dificuldade de aceitação de vídeos que apareçam 
rostos. 
O vídeo foi editado num formato que caiba no canal do Youtube com o propósito de 
divulgar a Irmandade em um dos canais de vídeos mais acessíveis do mundo, 
aumentando o número de acessos ao site. O investimento é de R$ 2.500,00. 
O DR da Região RJ colocou seu ponto de vista sobre a linha tênue entre atração e 
promoção nesses tipos de campanhas publicitárias. 
O Coordenador de RP informou que o canal já está criado e pronto para ser 
utilizado e que pode ser direcionado por região. 
A DR da Região Brasil perguntou qual o próximo passo e o companheiro informou 
que é a disponibilização para apreciação das Regiões. 
As Regiões Brasil, How Brasil, Nordeste, RGSP e Brasil Sul demonstraram 
inicialmente apoio ao projeto. 
O DR Suplente da RGSP ponderou sobre o que fazer a respeito caso tenha retorno 
financeiro pelos números de visualizações. O Coordenador de RP respondeu que a 
opção de recebimento de lucros por visualização deve ser autorizada e que no 
nosso caso não será autorizada, assim como propagandas em nossos vídeos, 
existe a opção de não permissão. 
Encaminhamento: O trabalho do canal do Youtube será encaminhado para o GT de 
mídia do NAWS. E serão cruzadas as informações com nossa comunidade 
nacional e a partir daí, acolher ou não esse projeto. 
 
 
 
 
 



História de NA:   
 
Será entregue o relatório final em janeiro de 2018 e os materiais (documentos, 
fotos, fichas e etc), estão armazenados adequadamente para conservação. Está 
em construção um arquivo digitalizado que será entregue com o relatório. Até 
dezembro será enviado para ACS todo material físico que está na casa do 
Coordenador de RP do FZB. 
 
  
Revisão e Tradução da Literatura 
 
O Coordenador apresentou seu relatório que foi postado com antecedência. 
Informou sobre o aumento da confiança dos serviços mundiais na comunidade 
brasileira e que isso ficou claro quando tivemos a autorização do NAWS para fazer 
a revisão final de literaturas traduzidas por nós. Somos a terceira maior 
comunidade de NA no mundo em literatura, tradução e revisão. 
Trabalhamos com cinco livros no termo de três anos, Milagres Acontecem (história 
de NA) que já está na reta final de conclusão, Funciona Como e Porque que está 
em andamento e devido ao alto número de sugestões e de alterações, cerca de 
900 itens, o NAWS está trabalhando na revisão, Manual de Relações Públicas 
foram retomados os trabalhos, Vivendo Limpo está em 95% de sua revisão total, 
Livro das Tradições está em 80% de tradução e revisão efetuadas. Também tem 
diversos IP’s que já foram revisados e outros estão em fase final de revisão. 
Recebemos do NAWS uma literatura chamada “Informações de NA” que veio 
traduzida, uma literatura de estudo e que passará por um processo de revisão mais 
rápido. 
O Coordenador falou sobre a ênfase do Manual de RP sobre as populações não 
alcançadas por NA, que são adictos deficientes visuais, auditivos e indígenas. Em 
uma Reunião houve uma solicitação de uma tradução do Texto Básico para língua 
Tupi e explicou sobre o processo que não é simples assim, e explicou o porquê 
disso. 
Temos no Brasil línguas indígenas faladas e não escritas o que também dificulta 
esse processo.  
Propôs uma solução de criar um vídeo com tradutor traduzindo o IP número 1 para 
libras o que serviria para os deficientes auditivos e em voz alta para deficientes 
visuais e também para línguas indígenas e que fossem linkados no site nacional.  
Guia para serviços locais, o que fazer? O guia para serviços locais não mudou 
desde a tradução feita nos anos 90, fizemos revisão sobre os 12 conceitos e livreto 
do grupo. Provavelmente a revisão do guia de serviços locais será retomada em 
algum momento. 



A DR da Região Brasil enfatizou a necessidade do trabalho de tradução 
para línguas indígenas e que existe uma demanda na região Brasil e se 
coloca a disposição para trabalho em conjunto nesse sentido. O 
Coordenador disse que tem interesse de ser contatado por membros que falem 
línguas indígenas para apoio no desenvolvimento desse trabalho. 
Foi relatado pelo DR Suplente da RGSP da participação de um companheiro de 
Manaus no fórum de HI que aprendeu falar Tupi para levar a mensagem em 
aldeias indígenas.  
O DR da Região How Brasil relatou a experiência que no NAWS existe fila de 
tradução do TB para outras línguas e que existe uma priorização e que as decisões 
são muito mais racionais e que inicialmente priorizam a língua oficial do país e deu 
o exemplo da África. 
O Coordenador de RTL fez seus agradecimentos finais dizendo que devemos 
explorar mais as diversas maneiras de levar a mensagem aos adictos que ainda 
sofrem. 
O Coordenador do FZB solicitou a permissão do FZB para realização da gravação 
de um vídeo em braile do IP número 1 e os DR’s foram a favor, devendo o mesmo 
incluir o Coordenador de RTL no trabalho.   

 
 
RELATÓRIO 
de Revisão e Tradução de Literatura 
FZB 
27/10/2017 
 
 
Na Sexta Conferência Nacional dos SRTLs, que ocorreu em Fortaleza nos dias19 e 20 
de agosto de 2017, fomos eleitos para servir como Coordenador (Michael) e Vice 
Coordenador (Lucas) de RTL (Revisão e Tradução de Literatura). Agradecemos toda a 
comunidade de NA brasileira por esta oportunidade de servir. 
 
Na Conferência Nacional dos SRTLs, foram estabelecidas algumas prioridades, e 
desde então estamos trabalhando nesse sentido. Isso significa, de uma forma mais 
objetiva, que estamos nos concentrando principalmente para concluir a revisão final do 
livro “Funciona: como e por quê” e preparar o “Guia para trabalhar os Doze Passos em 
Narcóticos Anônimos” para que seja de acordo com a reforma ortográfica e a Sexta 
Edição do Texto Básico. Em breve, o NAWS precisa fazer uma nova tiragem do Guia, 
portanto estamos priorizando esse serviço. 
 
Neste meio tempo, recebemos do NAWS um folheto a ser traduzido. O título é 
“Information about NA” (Informações sobre NA), e este já foi encaminhado para um 
tradutor. Recebemos também uma pergunta do NAWS sobre o IP no 10, e um pouco de 
estudo revelou que esse “IP”, de fato, é um livreto chamado “Trabalhando o Quarto 
Passo em NA” e que a tradução e a primeira etapa de revisão já foram feitas. Essa 



literatura, então, foi enviada para um dos SRTLs (CSA SP Norte) para a revisão final 
(proofreading). 
 
O SRTL da Região Rio Grande do Sul está concluindo a revisão final de “Milagres 
acontecem”, um livro sobre a história de NA. Em pouco tempo, o texto deve ser 
enviado para diagramação no NAWS, enquanto o subcomitê continua trabalhando na 
revisão das legendas. 
 
Os outros SRTLs estão se empenhando na revisão de dois livros. A revisão do 
“Vivendo limpo” está chegando ao fim, pois falta a segunda revisão de, apenas dois 
capítulos. Após, o livro irá para nossa revisão final (proofreading) antes de ir para os 
Serviços Mundiais.  
 
Por sua vez, o livro “Princípios orientadores: o espírito de nossas tradições” está em 
fase de tradução e revisão ao mesmo tempo, pois falta a tradução de alguns capítulos 
enquanto outros capítulos estão sendo revisados nos SRTLs. 
 
Segue abaixo simplificadamente um quadro com os trabalhos em andamento de cada 
SRTL: 

 

 

Na Sexta Conferência Nacional dos SRTLs, houve uma conversa sobre a possibilidade 
de haver tradução de literatura de NA para uma língua indígena. E como existem 
outras populações de adictos que dificilmente estejam sendo alcançados pela 
mensagem de NA, esperamos poder conversar com os Delegados Regionais sobre 
esse tema na reunião do FZB, a fim de recebermos direcionamento. 
 
No mais, estamos trabalhando, em contato com o NAWS, para disponibilizar à nossa 
comunidade, através do site, o perguntas e respostas ("FAQ about the FIPT") e o 
boletim nº 1 ("FIPT Bulletin nº 1"), ambos, referentes à propriedade intelectual de NA. 
No mesmo sentido, um trabalho foi feito para formatar um trecho do livro “Só por hoje” 
para incluir como conteúdo em um aplicativo de inventário diário pelo NAWS. 
 
Por fim, hoje no Brasil, há 08 subcomitês de revisão e tradução de literatura, 06 
regionais e 02 presentes em comitês de serviços de área, todos, atualmente, com 
coordenadores, com exceção do presente na Região Rio de Janeiro que está sendo 
aberto pelos seus Delegados. Nesse sentido, estamos auxiliando e apoiando o 
coordenador do SRTL da região Nordeste que estão ocorrendo movimentos para abrir 
“braços” do subcomitê em determinados estados. 

SRTLs Localidade Trabalhos em andamento
Região Grande São Paulo São Paulo (SP) 1ª Revisão - Trad 9 - Princípios orientadores
CSA Extremo Sul São Paulo (SP) 1ª Revisão - Trad 3 - Princípios orientadores
CSA SP Norte São Paulo (SP) Proofreading - Livreto "Trabalhando o quarto passo"
Região HOW Bauru (SP) 2ª Revisão - Cap 7 - Vivendo Limpo
Região Rio de Janeiro Rio de Janeiro (RJ) 2ª Revisão - Cap 4 - Vivendo Limpo
Região Brasil Sul Curitiba (PR) 1ª Revisão - Trad 4 - Princípios orientadores
Região Rio Grande do Sul Porto Alegre (RS) Proofreading - Livro "Miracles happen"
Região  Nordeste Fortaleza e região (Nordeste)1ª Revisão - Trad 5 - Princípios orientadores



 
Vale salientar, também, que temos diversos itens de literatura nas últimas fases de 
revisão, mas que já existem no português de Portugal. São: o livro “Funciona: como e 
por quê”, o IP no 10 “Trabalhando o Quarto Passo em NA”, o livreto “NA, um recurso 
em sua comunidade”, o livreto “Atrás das grades”, e “Em tempos de doença”. É 
importante mencionar essa realidade, para que a ACS possa manter isso em mente 
antes de pedir a impressão de grandes quantidades desses itens, a fim de evitar um 
acumulo de estoques. 
Muito obrigado pela atenção e a oportunidade de servir, 
 
Michael (coordenador) 
Lucas (vice coordenador) 

 
 

IV Conferência Nacional de Serviços   
 
A Conferência acontecerá em Santos- SP Local: CEFAS, 80 vagas estão 
reservadas para que sejam distribuídas entre as Regiões, a capacidade no local é 
de 180 pessoas, 5 inscrições estão reservadas para o FZB, 10 inscrições para 
Região BR Sul, 10 inscrições para Região BR, 5 inscrições para Região BRC, 11 
inscrições para a Região GSP, 12 inscrições para a Região HOW, 5 inscrições para 
a Região Nordeste, 4 inscrições para a Região RS e a Região Minas estará 
confirmando a quantidade de inscrições que vai reservar. 
O saldo é de R$ 900,00 em conta no nome do DR Suplente da RGSP.  
Temos 9 membros inscritos até o momento. 
Foi informado que o FZB disponibilizaria a conta poupança para movimentação 
financeira. 
Foi sugerido pela DR da Região Brasil que tenha um prazo para utilização das 
vagas disponibilizadas para a CNS e após expiração do prazo estabelecido as 
vagas sejam devolvidas e caso não sejam vendidas que a região pague os custos. 
O prazo das vagas já foi estabelecido até janeiro de 2018. 
Foi solicitado pelo Coordenador do FZB um espaço para apresentação do FZB e 
organização de um espaço e tempo para entrega dos trabalhos dos grupos do GT 
de LA Nacional, foi informado que também os outros subcomitês precisarão de um 
espaço e que isso será ajustado com a programação.  
Foi sugerido pelo DR da BR Sul que seja organizado um cronograma com temas, 
salas e horários para uma melhor organização da programação.  
Ainda não tem informação definida sobre a externa, mas que haverá sim. 

  
 
 
 



ELETIVA: 
 
Elegemos para Coordenador de RTL Nacional o companheiro Michael por 3 anos. 

       
      Elegemos para Secretária do FZB a companheira Eliana por 3 anos. 

 
Obs. Deverá ser alterado ou retirado o item do processo de decisão que prevê 
maioria absoluta para eleição de servidores do FZB. 
 
Coordenador de RP informou que seu encargo encerra em outubro de 2018 e 
solicitou às regiões que divulguem e que caso alguém tenha interesse que passe 
acompanhar os serviços de RP o quanto antes.  
 
 
Moções – Assuntos Velhos  

 
      Moção nº:  03/2017 

Regime da Moção:  Normal 
Proponente:  Região RJ 
Endosso:  How 
Texto:  Retirar do Manual de Procedimento do Fórum Zonal Brasileiro (FZB) o 
procedimento parlamentar de “moção de substituição”. 
Intenção:  Manter as ideias originais e decisões tomadas por uma consciência 
coletiva, não alterando o conteúdo e nem seu sentido por ela aprovada. 2º 
CONCEITO. 
Impacto Financeiro:  Não há. 
Resolução : encaminhada para as regiões 
Resultado:  Aprovada. 
 
 
Moção nº:  05 /2017 
Regime da Moção:  Normal 
Proponente:  CSR BRASIL SUL 
Endosso:  CSR BRASIL 
Texto da moção:  Que o FZB envie um representante para a próxima Conferência 
Mundial e que esse servidor tenha imediatamente os mesmos acessos que os 
outros participantes terão. 
Intenção:  Fazer valer a moção n. 11 aprovada na Conferência Mundial de 2016 
que requer o seguinte: 
permitir ao representante de qualquer Fórum Zonal existente atualmente, se assim 
solicitar, que receba assento WSC de 2018 como participantes não votantes por 
somente uma conferência. A despesa decorrente de sua participação será da 
responsabilidade do Fórum Zonal, e não da WSC com Intenção de envolver as 
zonas na WSC. 
Impacto financeiro:  R$ 6.000,00 



Resolução:  encaminhada para as regiões 
Resultado:  Reprovada. 
 
 
Moção nº:  06 /2017 
Regime da Moção:  Normal 
Proponente:  CSRGSP 
Endosso:  HOW 
Texto:  Que o FZB envie um representante para participar das reuniões do FZLA 
Intenção:  Tendo em vista que não são todas as regiões brasileiras que são 
assentadas no FZLA, melhorar a interação e troca de experiência com as 
comunidades de NA da América Latina. 
Impacto financeiro:  O custo de uma viagem para o país sede que é itinerante nos 
países da América do Sul. Exemplo: A próxima será no Chile, tendo um custo de 
aproximadamente R$ 2.000,00 
Resolução:  encaminhada para as regiões 
Resultado:  Reprovada. 
 
 
Moção nº:  07/2017 
Proponente:  RGSP 
Endosso:  Região Minas 
Regime da Moção:  Normal 

      Texto da Moção:  Conferência Nacional de Hospitais e Instituições – 2019.  
      A moção para aprovação da Conferência Nacional visa discussões e tomadas de                      
      decisões que implicam em procedimentos em comum e o não fazer em comum,   
      uma vez que a imagem pública de NA está em evidência, notadamente o  
      reconhecimento       dos órgãos do governo é coisa séria e o sistema carcerário 

brasileiro é um dos maiores do mundo (o quarto) e um percentual muito grande de 
adictos em potencial encontra-se lá, privados da mensagem de NA e de reuniões. 
A intenção deste projeto e transmitir uma mensagem de unidade, jamais de 
separação em nossa irmandade, visando um menor número de eventos 
específicos dessa estrutura dentro de nossa comunidade. Devido a grande 
demanda de serviço achamos necessário um evento a nível nacional para essa 
estrutura de serviço. 
Intenção: 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 2019/2020 
• Cativar futuros e ex-voluntários e ex-servidores ao Serviço de H&I/RP 
• Diretrizes de serviço e procedimentos. (Manual de serviço) 
LOCAL: Cidade de São Paulo, Jundiaí 

      DATA: 17,18,19 / Março /2019. (Data prevista) 
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: Região Grande São Paulo 
Valores sugeridos para inscrição: Internas R$ 250,00 (3 dias incluindo a 
alimentação) 
Externas com alimentação R$ 120,00 
Impacto financeiro : R$ 3.000,00 
Resolução:  Encaminhada para as regiões 
Resultado:  Reprovada.  

 
 
Assuntos novos: 

 
Moção nº: 08/2017 
Proponente: CSR HOW 
Endosso: CSR GSP 
Regime: Urgente 
Texto da Moção: 
Que no quadro de servidores da ACS seja criado um quadro de três diretores para 
coordenar os serviços de RP, H&I, Longo Alcance, Revisão e Tradução de Literatura e 
desenvolvimento da irmandade junto às regiões, bem como convenções nacionais e 
conferências nacionais, porém no caso desses eventos seria executado pelas regiões 
que se indicarem para tal, assim com já acontece hoje. Esse quadro seria formado por 
servidores com experiência no serviço em geral, em especial RP, sendo que um dos 
servidores precisará ter necessariamente conhecimento do serviço de literatura. Esses 
servidores dariam continuidade ao serviço hoje realizado no FZB. 
Que sejam extintos os encargos do FZB, sendo o Fórum voltado somente à troca de 
experiências e apoio à unidade, não havendo execução de serviços no FZB. 
Intenção da Moção: 
Tornar o FZB um Fórum com o propósito daquilo que foi idealizado: um espaço para 
troca de experiências somente. Possibilitar à ACS melhor direcionar os recursos que 
por ventura existirem para os serviços. Possibilitar a ACS melhor apresentação para 
sociedade de sua atuação como utilidade pública. 
Impacto financeiro: 
O impacto é relativo, somando os servidores do FZB (dois Coordenadores, Tesoureiro, 
RP e RTL) e ACS (Presidente, Vice e Tesoureiro) temos 8 companheiros, com esse 
novo modelo diminuiríamos para seis servidores. As regiões passariam a repassar à 
ACS em vez de ao FZB. 
***** Emenda amigável da Região Nordeste aceita  
Resolução: Encaminhada para as regiões. 
 
 
Moção nº: 09/2017 
Proponente: CSR HOW 
Endosso: CSR GSP 



Regime: Normal 
Texto da Moção: 
Criar um GT para estudar a possibilidade de implementação de um CHATBOT 
integrado entre Facebook, Messenger e WhatsApp em nível nacional. 
Intenção da Moção: 
Proporcionar para sociedade um mecanismo moderno e eficiente de conseguir 
informações sobre a Irmandade com mais rapidez. 
Impacto financeiro: Não há impacto financeiro. 
Resolução: Encaminhada ao RP 
 
 
Moção nº:  10/2017 
Proponente:  CSR RJ 
Endosso: CSR Brasil Central 
Regime:  Urgente 
Texto da Moção:  
Que as eleições tenham um período para apresentação dos candidatos que enviaram 
os currículos. Que os currículos sejam enviados através dos delegados de cada região 
de origem dos candidatos e estes sejam apresentados pelos delegados de cada região. 
Intenção:  melhorar o processo seletivo de servidores. 
Impacto financeiro:  Não há impacto financeiro. 
Resolução: Encaminhada para as regiões. 

 
Foi solicitado pela Região RS que em nossa próxima reunião esteja presente um 
servidor do Quadro Mundial. A solicitação será feita pelo FZB. 
 
Foi solicitado para Região HOW explanar sobre o FZLA, o DR do HOW fez um breve 
relatório oral. 
 
 
Tesouraria 
 



 
 
 
 
Calendário das regiões, ACS e FZB 
 

      Próxima reunião dias 9, 10 e 11 março 2018 no RJ. 
30 de Janeiro às 20h reunião virtual 
 
 
Associação para comitês de Serviço  
 
março 2018 - eixo Rio/SP 
outubro 2018 - eixo Rio/SP 
março 2019 - eixo Rio/SP ou fora. 
outubro 2019 - eixo Rio/SP 
Março 2020 - eixo Rio/SP 
 

 



Fórum Zonal Brasileiro  
 
28 e 29 de outubro  2017 - Vitória 
março 2018 - eixo Rio/SP 
07 de abril 2018 Conferência Nacional de Serviços. 
outubro 2018 - eixo Rio/SP 
março 2019 - eixo Rio/SP ou fora. 
outubro 2019 - eixo Rio/SP 
março 2020 - eixo Rio/SP 
 
 
Região Brasil Sul.  
 
03 e 04 de março de 2018. 
 
 
Região Grande São Paulo . 
 
25 de novembro 2017 
27 de janeiro 2018 
31 de março 2018 
26 de maio 2018 
28 de julho 2018 
29 de setembro 2018 
24 de novembro 2018 
26 de janeiro 2019 
30 de março 2019 
25 de maio 2019 
27 de julho 2019 
28 de setembro 2019 
30 de novembro 2019 
25 de janeiro 2020 
28 de março 2020 
 
 
Região Rio de Janeiro  
 
18 novembro 2017 
20 de janeiro 2018 
28 de março 2020 
17 de março 2018 
19 de maio 2018 
21 de julho 2018 
22 de setembro 2018 
17 de novembro 2018 
19 de janeiro 2019 



16 de março 2019 
18 de maio 2019 
20 de julho 2019 
21 de setembro 2019 
16 de novembro 2019 
18 de janeiro 2020 
21 de março 2020 

 
 

Região Rio Grande do Sul  
 
08 de dezembro 2017 - online 
10 e 11 de fevereiro 2018 - presencial 
13 de abril de 2018 - online 
09 e 10 de junho 2018 - presencial 
06 de julho 2018 - online 
06 e 07 de outubro 2018 - presencial 
07 de dezembro 2018 - online 
09 e 10 de fevereiro 2019 - presencial 
12 de abril de 2019 - online 
08 e 09 de junho 2019 - presencial 
 
 
Região Nordeste  
 
18,19 e 20 de Agosto 2017  - Fortaleza-CE  3º Final de Semana 
17,18 e 19 de Novembro 2017 - Fortaleza-CE  3º Final de Semana 
16,17 e 18 de Março 2018 - Recife-PE  3º Final de Semana 
20,21 e 22de Julho 2018 - Fortaleza-CE  3º Final de Semana 
16,17 e 18 de Novembro 2018 Recife-PE 3º Final de Semana 
15,16 e 17 de Março 2019 ELETIVA Fortaleza-ce  3º Final de Semana 
 
 
Região Brasil 
 
26,27 E 28 DE JANEIRO/VITÓRIA-ES       
REUNIÃO ELETIVA - DIAS 28,29 E 30 DE MAIO EM SALVADOR-BA 
 
 

 
 

 
 
 


