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As 20:30 horas do dia 05 de abril de 2017, o casal Coordenador do CONDIN - 
Conselho Diretor Nacional, Rubens Carvalho e Rosana Neves, declararam 
aberta a reunião do CONDIN, contando com a presença do casal Felipe e 
Rosário Secretário Executivo, Deise e Gomes do CONDIR Norte, Duzinho e 
Cláudia do CONDIR Sudeste, Maria Lúcia e Leandro do CONDIR Centro-Oeste 
e Zeno e Vilma do CONDIR Sul. O casal Maria Lúcia e Leandro fizeram a 
oração inicial. O Rubens declarou aberta a reunião e convidou aos 
coordenadores para falarem a respeito das novidades. O casal Zeno e Vilma 
do CONDIR Sul começaram a informar as novidades do Sul. Rubens 
parabenizou o CONDIR Sul pela realização do CONDIR Sul realizado no 
Paraná. O Zeno também agradeceu a participação de todos os participantes 
dos demais CONDIR’s. Rubens informou que nesse CONDIN do Paraná foi a 
primeira experiência realizada com a reunião do CONDIR no domingo, em 
seguida questionou o que eles acharam. Foi unanime a avaliação positiva de 
todos os CONDIR’s e que concordam que os demais CONDIN’s sejam 
realizadas dessa forma. Rubens falou da reunião do Zonal 3 que será realizada 
na Argentina em 26 de abril e falou do convite do coordenador do SPLA para 
fazer uma visita ao MFC do Uruguai. O Rubens sugeriu entregar uma placa de 
reconhecimento e agradecimento do MFC Brasil ao MFC do Uruguai, o qual 
fundou o MFC. O que foi aprovado por unanimidade. Rubens falou que após o 
CONDIN de Curitiba teve uma reunião com o SENEN, o qual vai aplicar uma 
metodologia para fortalecer e/ou nuclear as cidades que o movimento está 
precisando de oxigenação, em princípio cada CONDIR indicaria uma cidade. 
Rubens agradeceu novamente o casal de Tatui por representar o MFC na 
reunião da CNLB. Rubens cobrou a indicação de cada CONDIR de um Mfcista 
para compor o editorial da revista Fato e Razão. Rubens pediu para que os 
coordenadores conversem com os representantes de cada regional da equipe 
de metodologia do ENA para intensificarem os trabalhos. Rubens ratificou a 
necessidade de cumprimento das exigências apontadas pelo Milton do 
SENFIN, solicitando que cada coordenador cobre das suas estaduais. Rubens 
falou da alteração do Estatuto proposta pelo Ferrari que consiste na 
possibilidade do Coordenador Nacional não ser necessariamente coordenador 
Regional, informou também que a Comissão foi formada no próprio ENA e que 
haverá uma reunião virtual com a referida comissão. Em seguida o Duzinho 
voltou a falar sobre as várias logomarcas que estão aparecendo, Rubens falou 
que será realizada uma campanha para utilização da nossa logomarca oficial. 
Rubens fez um convite a todas as regionais para participar da reunião do AGLA 
na República Dominicana que será realizada nos dias 03, 04 e 05 de novembro 
de 2017. Rubens falou que o MFC Brasil não vai lançar nenhum candidato ao 
SPLA e vai apoiar o Marcos e a Lícia do Paraguai, mas caso alguma regional 
queira indicar algum nome ele deve ser apresentado até a reunião de 26 de 
abril na Argentina. O último assunto da pauta é a realização do próximo 
CONDIN que se realizará nos dias 15, 16 e 17 de setembro em Macapá e 
ainda será comemorado os 50 anos do MFC de Macapá. Rubens encaminhou 
ainda o vídeo produzido no momento de formação realizado em Juiz de Fora 
pelos jovens MFCSIATSAs. Rubens agradeceu o apoio dos CONDIR’s aos 
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jovens e pediu para que os coordenadores continuem apoiando os jovens. 
Após considerações finais de cada coordenador, a Vilma fez a oração final. 
Nada mais havendo, a reunião foi encerrada. Eu Felipe de Castro Figueirêdo, 
secretário executivo, digitei e subscrevo. 
 
 

Brasil, 05 de abril de 2017. 
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