
 
 

Fórum Zonal Brasileiro 

Reunião nº 28 

Rio de Janeiro – RJ – 10 a 11 de Março de 2018; 

 

REUNIÃO DO FZB – 10-03-2018 – SÁBADO 

PRESENÇAS: 

Eliana                       Secretária FZB e Secretária da Região GSP 

Michael                   Coordenador RTL Nacional 

Roberto   Delegado da Região GSP 

Carlinhos   Delegado da Região Rio de Janeiro 

Maxwell  Delegado Suplente da Região Brasil 

Francelle  Delegada da Região Brasil 

PC   Tesoureiro do FZB 

Eduardo  Delegado da Região HOW Brasil 

Daniel  Vice Coordenador da Região Brasil Sul 

Rogério   Delegado Suplente da Região Brasil Sul 

Marco Emílio Delegado Suplente da Região Brasil Central 

Rodrigo  Delegado da Região Nordeste 

Pedro   Delegado da Região Rio Grande do Sul 

Raphael   Delegado da Região Minas 

Marcos  Delegado Suplente da Região Nordeste 

Fabrício  Coordenador do FZB 

Saul   Delegado Suplente da Região Rio de Janeiro 



Cristiano  Tesoureiro da ABNA/ACS 

Maurício  Membro 

Gilberto  Coordenador da ABNA/ACS 

Daniel  Vice Coordenador da Região Rio de Janeiro 

Tuninho  Secretário da ABNA/ACS 

 

A reunião teve início às 09h15min com a oração da serenidade e a leitura 

dos conceitos e das tradições. 

O coordenador de RP do FZB não se fez presente na reunião. Justificou sua 

ausência por motivos de trabalho. Foi questionado o fato de que ele não 

havia adquirido passagem ou reservado hotel, e que sua ausência nesta 

reunião foi uma falta importante, uma vez que é a última do encargo. 

Foi sugerido inversão de pauta, portanto a reunião teve início pelos 

encargos e atribuições dos servidores da ABNA/ACS. 

 

Encargos dos novos servidores na ABNA/ACS 

Embora no estatuto haverá uma designação para o encargo, sendo 

chamados de “Diretor de Literatura”, “Diretor de Relações Públicas” e 

“Diretor de Desenvolvimento da Irmandade”, serão  de fato 

coordenadores e farão o serviço em equipe. O coordenador de Tradução e 

Revisão de Literatura continuará realizando o trabalho feito até aqui. Os 

outros dois coordenadores para o serviço na ABNA terão a função de 

trabalhar os projetos relacionados a IP/RP, H&I, Desenvolvimento da 

Irmandade (Longo Alcance), Linha de Ajuda e Website; e dividirão o 

trabalho entre si.  

No caso das Convenções Nacionais e da Conferência Nacional de Serviço, 

o procedimento continua como está: uma região faz o projeto para sediar 

a convenção, que é aprovado por todos. Essa região então elege um 

quadro de servidores e presta contas tanto na própria região, quanto na 

reunião da ABNA/ACS. 



Esses servidores continuarão realizando relatórios a cada três meses (uma 

reunião virtual entre as duas presenciais), para que os delegados regionais 

possam acompanhar e orientar o trabalho. 

Os pré-requisitos para servir a ABNA/ACS nesses encargos serão os 

mesmos pré-requisitos do manual de procedimentos do FZB, paginas 8 e 

9. 

Procedimento para a eleição 

Foi consenso que qualquer membro que tenha interesse em servir algum 

dos encargos em aberto, tenha o prazo para se manifestar até o início da 

reunião.  

As candidaturas são feitas através do envio do currículo ou de 

simplesmente comunicar (por mensagem, email, telefonema ou 

pessoalmente) o desejo de se candidatar. Todos os candidatos passarão 

por uma entrevista (perguntas e respostas), seja pessoalmente, seja por 

internet (programa de conferência virtual, chamada telefônica, qualquer 

meio que esteja acessível ao candidato). 

 

Orçamentos 

Custeio dos serviços dentro da ABNA/ACS 

Segundo o estatuto da ABNA/ACS é necessário a existência de um projeto 

para a realização de qualquer serviço. Os projetos são apresentados aos 

delegados e servidores para apreciação, incluindo cronograma, orçamento 

e necessidades de recursos humanos.  

No caso de não haver recursos financeiros para realizar algum projeto, 

haverá necessidade de mobilizar as regiões para completar o orçamento 

com repasses. É consenso que o preço da literatura não pode ser 

aumentado para a realização dos serviços.  

Foi criado um grupo de trabalho para fazer uma proposta de estabelecer o 

limite e forma de utilização dos recursos da ABNA/ACS para o serviço, bem 

como avaliar a atual política de preços, tendo em vista poder fazer alguma 

sugestão em relação a ela.  



 

O tesoureiro do FZB comentou que existe a possibilidade de ter algum 

valor de superávit da CNS. 

Decidimos autorizar o tesoureiro da ABNA/ACS a utilizar os recursos 

orçados para gastos com informática para adquirir licença de uso de um 

programa que possibilita realizar reuniões virtuais. O acesso a esse 

programa será para o serviço da ABNA/ACS, bem como para as regiões, no 

serviço regional. Será feita uma agenda para sua utilização. 

O valor deverá ser de R$ 400,00 anuais. 

A diretoria administrativa da ABNA/ACS participará de todas as reuniões 

virtuais a partir da próxima. 

 

TESOURARIA DO FZB 

O saldo atual da conta inclui a tesouraria da Conferência Nacional de 

Serviços (CNS). Houve o gasto com as passagens e hospedagem para esta 

reunião. Teremos o custo de encerrar as contas e o CNPJ da associação do 

FZB, que será aproximadamente 600 reais, segundo estimativa do 

contador. 

O saldo do FZB hoje é alto, pois inclui as finanças do evento da CNS, que já 

tem todas as vagas internas fechadas e terá inscrições externas. O evento 

tem uma expectativa de superávit. Ao final do evento, o tesoureiro da 

CNS, que é o mesmo que foi tesoureiro do FZB, acompanhado pelo DR da 

GSP, seu suplente e o DR da HOW Brasil, encerrará a conta e a associação. 

O montante que restar dessas operações será repassado à ACS. 

 

Revisão e Tradução de Literatura 

Michael é o coordenador, Lucas o vice-coordenador – estão trabalhando 

juntos. Foi consenso que a eleição do coordenador de RTL feita na última 

reunião fica confirmada nesta – o serviço será de 3 anos a partir desta 

data.  



Foi confirmado que o vice-coordenador não é um servidor oficial da 

ABNA/ACS, mas que é eleito pelos servidores de RTL na sua conferência 

no sentido de aprender o serviço e ser treinado para possivelmente 

assumir o encargo de coordenador.  

 

Pontos a ressaltar do relatório de RTL 

‘Guia para Trabalhar os Passos’ – foi corrigido para refletir a 6ª edição do 

Texto Básico. Ou seja, os próximos disponíveis na ACS já serão a versão 

revisada, na qual teve pequenas alterações de ortografia e correção de 

erros também. 

O livro ‘Funciona, Como e Porquê’ (Isto Resulta em português brasileiro) 

está sendo finalizado para ser enviado pronto ao NAWS para as revisões 

finais e publicação. 

O livro ‘Milagres Acontecem’ teve a sua revisão presencial concluída e 

também será enviado em breve ao NAWS, após uma revisão ortográfica. 

O ‘Manual de RP’ – Ele havia sido disponibilizado como “trabalho em 

andamento” em 2011 e foi revisado pelo SRTL da região Nordeste em 

2016. A versão que está sendo divulgada, chamada de ‘Guia de RP’ que 

não tem esse cabeçalho “trabalho em andamento” não é uma versão 

publicada por NA e, por ser uma cópia do original em todos os aspectos, 

dando a impressão de ser uma versão oficial, mas não sendo, é uma cópia 

que não deve ser utilizada. A versão traduzida do manual de RP é aquela 

que disponibilizamos para uso no serviço. 

‘Princípios Orientadores’ – o trabalho de revisão deste será iniciado tão 

logo seja terminado o trabalho com o livro Vivendo Limpo, que é a 

prioridade do momento. 

A próxima Conferência Nacional de RTL será em 18 e 19 agosto em 

Curitiba.  

 

 



Conferência Nacional de Serviços 

O evento já tem todas as inscrições vendidas. Não haverá cobrança para 

as inscrições externas, somente a alimentação, que será cobrado 10 reais 

por refeição para as inscrições externas. 

 

Mapeamento de NA no Brasil 

O Longo Alcance nacional tem um grupo de trabalho que está estudando 

há algum tempo o mapeamento dos grupos no Brasil. Com a apresentação 

do trabalho de mapeamento feito pelo coordenador de RP regional do Rio 

de Janeiro, que cederá o trabalho a ser estendido a todo o país. Cinco 

companheiros participam desse grupo.  

 

Projeto História de NA no Brasil 

Está sendo concluída a digitalização do material que será enviado à ACS o 

quanto antes, visto ter o coordenador de RP terminado o seu encargo. 

 

InfoFZB 

InfoFZB está em seu 3º ano, já teve duas edições, e tem previsão de 

publicação das duas edições deste ano, março e novembro. Na próxima 

reunião, teremos uma página voltada a mudança da ACS e lançamos uma 

campanha para a criação do logo da revista digital, aberto a toda 

Irmandade, o logo escolhido ganhará um Texto Básico 6ª Edição 

comemorativa numerada, assinada pelos participantes da WSC como 

lembrança. 

 

Criação de soluções 

O responsável pelo GT informou que foram feitos os questionários e que 

eles têm dezesseis (16) membros ativos no GT. 



 

Revisão do Manual de Longo Alcance 

O manual de LA está sendo revisado por um grupo de trabalho 

coordenado pelo companheiro Silvio, de São Paulo. O trabalho de revisão 

está sendo feito em um grupo de Whatsapp, no qual quase todos os dias 

alguma parte é revisada. 

 

Vídeo do FZB para a WSC 

Foi apresentado para a plenária o vídeo que foi feito pelo DR da região RS. 

Será feita a tradução das frases para o inglês que é a língua da Conferência 

Mundial, bem como será colocada uma música gratuita de fundo e a 

adição de mais fotos. 

 

Eleição 

Coordenador de Serviço (Diretor 1) – O companheiro Fabrício foi eleito  

O encardo de Coordenador de Serviço (Diretor 2) ficou em aberto. A 

oportunidade de eleição será na próxima reunião presencial. 

 

REUNIÃO - DOMINGO – 11-03-18 

 

Assuntos Novos 

Moção nº 02/2018 

Proponente: CSR Brasil Central 

Endosso: Região Rio de Janeiro 

Texto: Contratação da empresa especializada pararealização de auditoria 

externa na ABNA (Antiga ACS), com base no menor orçamento anexo, 

especificamente a partir de 01/01/2015 até a  responsabilidade atribuída 

à estrutura de serviço, deve ser claramente definido um único ponto de 



decisão e prestação de contas” 

11º Conceito: “Os recursos de NA devem ser usados para promover nosso 

propósito primordial e devem ser administrados com responsabilidade”. 

Impacto financeiro:R$ 12.000,00 divididos em 6 (seis) vezes. 

Resolução: A moção foi colocada fora de ordem pois a auditoria que foi 

feita é referente a 2015 e 2016, faltando apenas 2017, nós estamos em 

dia quanto às atividades da ABNA/ACS, na reunião de sexta-feira o próprio 

contador da ABNA/ACS apresentou a auditoria. 

 

Foi aprovada a assinatura do contrato dos Royalties pelos delegados. 

 

Próximas reuniões 

Reunião Virtual: 26 de Junho de 2018 – 20h. 

Reunião Presencial: 26, 27 e 28 de Outubro de 2018 – em São Paulo no 

espaço da RGSP – ABNA/ACS/FZB. 

 

FÓRUM ZONAL BRASILEIRO 

Partilha de troca de experiências entre as regiões  

O DR da região HOW coordenou esse momento de troca de experiências, 

que foi muito produtivo e informativo, sendo positiva a avaliação de 

todos. 

 

Término da reunião às 11:50h. 

 


