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Narc6tiC08 AnOnim08 
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Pauta cia Reuniiio : 

sabado - 2 9 / 10/2005 

09hOO · lniciocom Orac;a.o da Serenidade, a presentac;ees individuais e leituras 
09hl0 - Partilha do 2° e 3° Conceito 
09h20 - Aprovac;ao da Ata da ultima reuniao do CSR Brasil 
09h 30 - Assentamento de novos Nl1cleos/CSAs/Orupos distantes 
0 9h40 - Forum de Assuntos do CSR Brasil 
Tem as: 1- Escrit6rio Nacional de Servic;os, 2- CSR Brasil SUL, 3-Inventario e heranc;a para NA 
12hlS - Intervalo para Almoco 
14hOO - Reinicio com Relat6rio do Q.U, 

Q Armando - Membro do Q. U. 
a) H&I 
b) Forum de H&J em Campinas 
c) GT Manual de H&I 

~ Geraldo - Membro d o Q. U. 
a) J.P. 
h) LdA: Projetos 0800 / 0300 / 400 
c) Dia Mundial de Unidade 

Q Clever - Membro do Q. U. 
a) Longo Alcance: RegiOes Norte e Nordeste 

~ Alexandre - Membro do Q.U. 
a) Longo Alexandre: Regillo Centro Oeste 
h) Sitio na "in ternet'" 
c) Secretaria 
d) I Encontro Nacional de H&I 

Q Alfredo - Delegado Regional 
a) F'ZLA/CLANA VII 
hI Impressao de literaturas no Brasil 

Q Mauricio - DeZegado Regional Suplente 
a) GTRP 
h) GT Traduc;Ao de Literatura 

16hOO - ACS, iDcluindo Tesouraria do CSR Brasil 
17h30 - Elei~6e. , 
1. Vice Coordenador da ACS - 2.) Secretario da ACS - 3.) Urn (0 1) Conselherro Fiscal d.a ACS 

4.) Coordenador da CLANA VlII - 5 .) Analista Financeiro da CLANA VIII 

I Sh - GT Reestrutura~ao do CSR Brasil 

Domingo - 30/10/2005 

DBh - Inicio com OracAo de Serenidade 
OBh 1 0 - Analise das contas da XIV CRNA 
OBh30 - XV CRNA 
09h 10 - Assuntos Velhos, incluindo mocOes 

1.) MOCB.o 19 - Redu~o prec;o do livreto "Ou ia lntrodut6rio de NA" 
2.) Macao 2 1 - Estatistica sohre os membros de NA 
3.) Forum de Nucleos em Dez/200S 

10h - Assuntos Novos, incluindo moc6es 
1.) Forum de Servic;os CSR Brasil SUL- $C - Nov/2005 

12h - Encerramento 
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Narc6tioos Ani)rumo8 

Cornite de Servic;o Regional - Regiiio Brasil 

V"aite D0680 site: www.na .Qrg.br 

Sibado - 29/10/2005 

09h20 - Initio com Orar;a,o da $erenidade, apresenta~Oes individuais e leituras (12 Tradi~oes. 
12 Conceitos ) 

09h42 . Partilha do 2° e 3° Conceito - uAupanhciro Othon RSA Plan alto Central 
- Ap6s a partilha. rm sugerido pelo Q.U do CSR do Brasil a altera9ao na pauta, 
mudando 0 assunto "'m~~ e heranca em NN para UOitavo Conceito 
proceclimentos no grupo \-irtual", 
Sugestao aceita pela pleniria.. Tambe:m fei altc:rado 0 cronograma, com 0 relatorio do 
Oelegado Regional ficando para domingo is 0Sb00. 

09h58 - Aprovac;ao da Ata referente a Ultima reunlio do CSR Brasil em julho de 2005. 

-Ata aprovada com as seguintes ressalvas : 
eSA Tricingulo - encargos de Vice Coord.do CSA e Coord. Linba de Ajuda estao 

preenchidos . 
Foi solicitado pelos eSA'S e Nuc1eos que seus relatOrios sejam Clcamjnhados em anexo 
a ata. 
Solicita9ao aceita peto Q.U do CSR, para tanto roi enfatizado a importimcia dos Nl.i.cleos 
e eSA'S estarem encaminhando seus relat6rios para 0 email alexand..re.ana..org.br . 

lOhlO - Assentamento de novos Nucleos/CSAs/Grupos distantes 
- nao houve 
- 0 Nucleo Unidade estava presente, confirmando 0 as sen tamen to realizado n a Ultima 
reuniao do eSR Brasil, tambem estava presente 0 eSA Centro Oeste.Ambos a partir 
desta reuniao terao direito a voto. 

lOhl2 - Forum de Assuntos do CSR Brasil : 

Escritorio Nacional de Servicos 
Foi feita uma explanacao peto companheiro Pedro Paulo (Presidente da ACS) sobre a 
estrutura desta Associacao que completou 12 anos. Existem dois encargos em aberto; . 
Vice coordenador e Secretaria. Tern como funCao primeira, a importacao. distribuic;ao do 
material e representar juridicamente a irmandade no Bra sil. Aquisicao e manu ten9Ao 
dos titulos de Utilidade PUblica, possibilitando descontos e isencao de impostos. 
A ACS disponibiliza. para seus CSAs 0 CNPJ da AssociaCao, que pode ser u tilizado para 
contratos de alugueis, de linhas telef6nicas, salas, hoUHs para convencOes, abertura de 
contas correntes etc. 
Foi falado sobre a importancia dos CSA"S e Nucleos prestarem conta das contas 
correnles e de lodos tipos de contratos flrmados utilizando 0 CNPJ da ACS. 0 que nao 
acontece hoje. 
Para evitar problemas futuros, com 0 aCUmulo de prestacoes de senricos pela ACS, foi 
s ugerida a criacao de novos CNPJ'S, que podern ser feitos pelos Nucleos e CSAs. 
Foi sugerido que seja feito urn valor de repasse de 15% do excedente de cada evento 
realizado pelo CSA para a ACS. 
Foi abordada a necessidade da criaCao de urn escrit6rio Multi Regional. 
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Narc6ticos An6nimos 

CorDite de Servir;o Regional- Regiao Brasil 

Viaite nosso site: www.na..Qrg.br 

Os teptescntantes presentes chegaram a conclusao que 0 assunto e muito importante 
p;a:ra seT debatido apenas em 40 minutos, h avendo a necessidade de uma nova data com 
r:::>ais t.c:mpO e voltado apenas para este topico, 
A estrutura de servi~ do CSR e ACS esta mais enxuta, existindo estruturas que 
prestam servi~o, como 0 literatura, 
o Grupo de Reestrutura~ao da Regiao Brasil n ao esta atingindo seu objetivo, E 
necessaria a defmi~ao de urn ou mais objetivos, para que 0 trabalho seja focado e possa 
ser mensurado 0 resultado, 

1. CSR Brasil SUL 

o CSR Brasil SuI, apresentou seis alternativas para aprecia~ao do CSR Brasil, 

1) Abertura de uma ACS propria, 
2) Desenvolver urna pessoa juridica e importacao somente de parte do material 
3) Colaborar com a ACS oa produ~o de literatu ra no Brasil, e ainda importando 

algum material diretamente do NAWS, Arcaria com urn percentual do material 
produzido aqui. 0 pre~o a ser vendido pra eles seria de custo + frete, 

4) ACS sendo centro de servi~o Bi regional ou multi regional 
5) Desenvolver pessoa juridica e centro de servi~o , 
6} Os CSAs da regiao continuarao comprando materiais, pOI' tempo pre-determinado, 

nac eliminando qualquer das altemativas acima. 

A posi~ao do CSR e que urn escrit6rio Multi Regional seria 0 mais viavel para a 
lrmandade neste mornento,Para tanto e necessario urn estudo pOI' parte da ACS, 
analisando as possibilidades de se criar esta nova estrutura, tambern foi sugerido que 
no proximo Encontro Nacional de Nucleos (17 / 12/05 Resende-RJJ , seja reservado urn 
tempo para ser discutido este assunto. 

2. Oitavo Conceito 

a. I-Criar urn "news groups" para continuar 0 forum, 
b. 2-Recadastrar todos co~ respectivos encargos e prazos 
c, 3-Criar gropo para os RSGs 

A solu~ao aceita em consenso foi: 0 companheiro J esse estara viabilizando juntamente 
com 0 Frank. moderador do grupo de 8° Conceito. a cria~ao do "News Groups", ou 
"Forum Regional", para debates de qualquer assunto de servi~o, com objetivo de troca 
de experiencias. 
o 8° Conceito soCrera uma adequac;ao de estrutura, voltando ao propOsito inicial, que e 
atender a necessidade de comunicacao da estrutura de servi~o do CSR com os Nucleos, 
CSAs e grupos distantes, Como isso sera feito? 0 companheiro Jesse viabilizara a 
cria~ao do forum . Em paralelo, 0 moderador do 8° Conceito, iniciara urn 
recadastramento dos servidores, enviando e-mails para todos os participantes e 
recadastrando apenas os RSNs, RSAs dos CSA·S sem Nucleos e RSGs de gropos 
distantes. 

7-. Tradi~io R$ 88,00 
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Narc6tioos Anonimos 

Comite de Servi~ Regional - Regiao Brasil 

Visite nosso site: www.na.org.br 

12h30 -~ para Almoc;o 

14h30 - ~cio com Relatorio do Q.U. 

Q Armando - Membro do Q. U. 
a) H&! 
b) Forum de H&I em Campinas 
c) GT Manual de H&I 

Explanou sabre seu relatorio, enfatizou 0 Forum em Campinas onde foi eleito urn 
coordenador (OT) para revisao do manual de H&1. Sera eleito na proxima reuniao do GT 
o Vice Coordenador e urn Secretario para estar trabalhando nesta tarefa. 

Q Geraldo - Membra do Q. U. 
a) J.P. 
b) LdA: Projetos 0800 / 0300 / 400 
c) Dia Mundial da Unidade 

Explanou sobre seu relatorio e a panfletagem do dia da Unidade. Foi debatido 0 assunto 
do 0800. Sera compiementado 0 estudo de custo, pois faltam infonnac;Oes, como por 
exemplo, 0 retorno para quem ligar para 0 0800. Na proxima reuniao sera apresentado 0 

compiemento do estudo. 
Foi colocada a questao do 0800 da Embratel, que direciona as ligac;oes para os CSAs. 
Sera verificado. 

Q Clever - Membro do Q. U. 
a) Longo A1cance: Regioes Norte e Nordeste 

Explanou sobre seu relatorio e frisou que e necessarios uma continuidade na 
comunicac;8.o e integrac;ao dos CSAs e grapos, mesmo apos os eventos. E importante 
que apes a realizac;ao destes, a troca de experiencias continue. 
Falou tambem sobre a importancia de se realizar urn Forum Nacional de Longo Alcance. 

Q Alexandre - Membro do Q. U. 
a) Longo A1cance : Regiao Centro Oeste 
b) Sitio na "internet" 
c) Secretaria 
d) H&! 

Explanou sobre seu relatorio, sobre os resultados dos trabalhos realizados nos CSA"S 
Amazonas, Planalto Central, Centro Oeste e Triangulo Mineiro. Falou sobre as 
alterac;oes no site do CSR Brasil e a importancia dos grupos se cadastrarem, [alou sabre 
o sucesso do I Forum National de H&L 
Estara encaminhando as atas por correia para aqueles CSA'S que tern dificuldade de 
acesso a Internet, para tanto e necessaria a atualiza¢o nos eode~s dos CSA'S e 
Nucleos. 
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Narc6ticos Anonimos 

Comire de Servi~ Regional - Regiao Brasil 

Visite nosso site: www.na.org.br 

~ Jlauricio - Delegado Regional Suplente 
a) GTRP 
b) GT Tradut;8.o de Literatura 

Explanou sobre seu relat6rio e informou que as novas hist6rias pessoais esmo abertas, 
para serem enviadas aos servilYos Mundiais. E necessaria assinatura cedendo os direitos 
autorais para a innandade. Segue passo a passe para envio em seu relatorio. 
Re1lexoes diarias, estli aprovado para impressao no Brasil, mas como temos um estoque 
grande ainda no munelial, foi focada a autorizarrao e impressao do Guia dos Passos. 0 
Guia dos Passos nao estava aprovado para impressao, mas devido a informarrao acima, 
solicitamos junto ao munelial e foi autorizado. 

15h40 - ACS, incluindo Tesouraria do CSR Brasll 

. NOVA CONTA CORRENTE DO CSR BRASIL 

BANCO : ITAU - AG: 6001 - ctc 00212·7 

o valor para Projetos DaO orlY3-dos estli detalhado no relat6rio do tesoureiro. 
A ACS estli fomecendo 0 Kit de abertura de grupo. 
Procedimento: Se a area tern 0 material ficara. com a responsabilidade, caso nao, a ACS 
doa. 
R necessario 0 envio dos dados completos do grupo para envio do material. 
- Conselho fiscal: Tern como objetivo fiscalizar as operacOes realizadas peia ACS e a 
prestarrao de contas para 0 CSR Brasil, e feita somente no fmal do termo. Na sexta feira 
foi feita uma tentativa de auditoria no caixa da ACS, mas DaO foi possiveI, pois a 
funcionaria estava sozinha e era vespera de reuniao do CSR Brasil. Foi identificado urn 
valor de + ou - U$ 3.000,00 enviados ao NAWS, sem registro no banco central. 
- Poupanca dos DRs. Aplicar 0 valor em urn fundo cambial, para possibilitar correcao 
pete delar. 
- Nucleos - temos problemas constantes com a prestacao do contas correntes dos 
Nucleos, eventos e outros, feitos em nome da ACS. Isso pode acarretar problemas na 
manutencao dos titulos de utilidade publica, em todos os niveis, municipal e estadual. 
o federal estli garantido. 
- 0 Titulo de Utilidade PUblica Municipal esta. praticamente ok, faltando uma reuniao 
com a Prefeitura ilia 21-11-05 para obter a resposta da data final da obtencao do titulo . 
- 0 Titulo de Utilidade PUblica Estadual estS. OK, aguardando para eretivayao somente a 
renovacao do titulo junto ao CNAS (Assistencia Social). 
- 0 Titu lo de Utilidade PUblica Municipal, depende do CNAS e 0 Estadual do Municipal. 
- 0 companheiro Pedro Paulo solicitou aos RSNs e RSAs que fomentem a ideia de 
elisponibilizar 2 passaportes para as profissionais da ACS nos eventos, para que estas 
organizem urn STAND da ACS com material promocional e literaturas. 0 investimento 
sempre e positiv~, com uma margem de superavit de 30%. Portanto vale a pena investir 
nesta acao, sendo ainda importante pelo lade de envolvimento e relayao humana que 
proporciona aos membros e aos profissionais da ACS. 
- Manual da ACS. Estil. recebendo inputs ate dez de 2005. 
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Comite de Servit;O Regional - Regiao Brasil 

Visite nosso site : www.n8.org.br 

- As profissionais da ACS estao sendo comissionadas, com objetivo de aumentar 0 

volume de vendas, para institui.-;6es e nao membros. 
- Solicitado pelo representante do Nuc1eo Nac;ao, a participa.-;ao no GTRP, que 
acontecera no Rio em Novembroj200S e a ida de urn servidor da Regiao ao Nuc1eo, para 
realizannos urn Forum de Relac;oes PUblicas. 
A presta.-;ao de contas da Convenc;ao do Nlicleo Nac;ao esta em aberto. Aguardando a 
prestal;Ao de contas pela companheira Penha e Fabiana. 
RESSALTOU A IMPORTANClA DA PRESTAc;:AO DE CONTAS EM NOME DA ACS, 
PAsslvEL DE DESTITUfc;:Ao EM CASO DE NAO CUMPRIMENTO. 
- A ACS voltara a fechar no horario de almoc;o. 

19h25 - Eleic;6es : 

1 . Vice Coordenador da ACS 
Companheiro Luiz Carlos se auto indicou. porem mio foi eleito pela consciencia 
coletiva. 

2 . Secret ario da ACS 
Nao houve auto indica~o 

3 . Um (0 1) Conselhelro Fiscal da ACS 
Nao houve auto indicac;ao 

4 . Coordenador da CLANA VIll 
Companheira Tereza se auto indicou e foi eleita pela consciencia coletiva 

5. Analista Financeiro da CLANA VIII 
Nao houve au to indica.-;ao 

2 0h10 - Doa~ao de literatura CSR Brasll SuI 

- Foi realizada a vota.-;ao da urgencia no sentido de se tomar u ma decisao quanta a doa.-;ao, 
foi aprovada a urgencia 
- Foi realizada a votac;ao e aprovado pela consciencia coletiva a doac;ao de 208 TB e 104 Guia 
dos Passos, que correspondem a 02 TB e 0 1 Guia dos Passos por gropo do CSR Brasil SuI, 
este material custara ao CSR Brasil R$ 904,80. 

2 0hSO - AniUise das contas da XIV CRNA 

- Foi realizada uma anaJise nos relat6rios fmanceiros/ conUibeis desta Conven~o pete 
CSN HOW, que apresentou a seguinte conclusao: no relatorio apresentado pelos 
servidores da XIV CRNA constam diver sas duvidas, que deixam margens para 
interpreta~6es diversas sobre 0 resultado fmanceiro final . 0 Q.U. contatara os antigos 
servidores deste evento para mais esclarecimentos. 
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Narc6tioos Anonimos 

Comite de Serviyo Regional - Regiiio Brasil 

Visite nOS8O site: www.na.o[!!.br 

DomiDgo - 30/10/2005 

08hOO - Inielo com Ora~i.o da Serenidade 

OSh 10 - Alfredo - Delegado Regional CSR Brasil 

.) FZLA/CLANA VII 

Nao apresentou relat6rio sobre sua participac;ao neste evento even to, parem fez 
uma explanac;:ao sobre e tambem informou que estara enviando 0 relat6rio nos 
pr6ximos dias. 
Infonnoll a todos que foi aprovado a realizac;:ao do proximo FZLA e CLANA no 
Brasil e tambem a importancia da divulgac;:ao do mesmo. 

bl Impressio de literaturas no Brasil 
- Ja foram impressos 2.000 Guias para Trabalhar os Passos e esmo disponiveis para 

venda na ACS. 
- 0 CSA POA e CSA Grande Florian6polis solicitou 0 custeio da postagem de literatura. 
- Foi aprovado pela consciencia que este sera feito ate a proxima reuniao do CSR Brasil 

Uaneiro de 2006) onde esta decisao sera reavaliada. 
- Milagres Acontecem, temos no Brasil algumas capias ja traduzidas e ficou decidido pela 

consciencia que a ACS ira digitar este material e encaminhar para revisao, este trabalho 
(revisao) tera urn custo de R$ 500,00. 

cl Testamento - doa~i.o 
Companheiro que faleceu, deixou como heranc;a para NA R$ 250.000,00, 
Alfredo entrou em contato com alguns companheiros do NAWS na CLANA e tambern foi 
informado que nao havia registro de situac;:oes semelhantes, mas que outros 
companheiros seriam consultados e seria dado 0 retorno. 

09hlO - GT Reestrutura~ao do CSR Brasil 

- Companheiro Afonso, coordenador deste GT informou ter realizado uma 
reuniao em 29/05/2005 SP, urn F6rum em 19/07/2008 e outra reuniao em 
29/08/2005, consegui obter algumas informac;:6es, porem 0 trabalho nao evoluiu 
da forma que esperava.Conc1uiu seu encargo porem nao apresentou resultados. 

09h20 - XV CRNA 

- Foi sugerido que se fac;:a materiais promocionais somente com 0 logo de NA. 
- Para informac;:oes rnais detalhadas sobre a tesouraria da convencao sera disponibilizado 0 

relat6rio financeiro no site do CSR Brasil. 
- Inscric;:6es cadastradas 667, porem sao 464 enviadas e apenas 128 seodo pagas 
. Qualquer duvida relacionada a convenc;:ao, e s6 entrar em contato na ACS tada quinta feira 

ap6s 0 almoc;:o das 14hOO as 17hOO. 
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Narc6ticos AnoWmos 

Comiti! de Servi~ Regional - Regiiio Brasil 

Visite nosso site: www.na.Qrg.br 

- Foi. frito um 00\'0 contrato com 0 banco, onde todos os boletos emitidos tenio urn custo de RS 
1,87. e nao sera cobrado juros.Lembrando que no contrato antigo existia varias tarifas 

09hSO - Assuntos Velhos, inclulndo mo~i5es : 

4.} Mocao 19 - Redut;ao pret;o do livreto "Guia Introdutorio de NA" 
Foi decidido pela consciencia que nio sera alterado 0 valor. 

5.} Mocao 2 1 - Estatis tica sobre os membros de NA 
Devido ao baixo numero de respostas, foi proposto pelo Q.U que 0 prazo de 
entrega dos formularios seja prorrogado ate a proxima reuniio em janeiro. 
Pro posta aceita. 

6.) Mot;Ao 39 - Votat;Ao da Logomarca 
Nio houve apresentac;io de novos logos, foi decido pela consciencia que 0 

prazo para apresenta~io sera prorrogada ate a proxima reunlao . 

7.) Moc;ao 37 - Ponto que simboliza Deus em nosso simbolo 
Pelo motivo de falta clrcu1a~io da moc;ao nos Grupos, sera feito um 
levantamento mals detalhado de dados sobre ela, para que todos os Grupos 
possam emitir sua opiniao sobre 0 assunto. 

8.} Dia 10/12 - Reuniao do GT para revisao do Manual de H&I 
Sugestoes para 0 Manual vinispb@gmaU.com 

9.) Forum de Nucleos em Dez/2005 
A pauta sed e laborada pete Nucleo HOWe a estrutura montada pelo eSR 
Brasll 

7". Tradl~ii.o R$ 66,00 
IlhOO - Assuntos Novos. incluindo mo~oe8 

1) Forum de Servi~os eSR Brasll SUL - se - Nov/200S 
Foi decidido pela consciencia coletiva que 0 companheiro Mauricio Paris DR 
Suplente, ira representar 0 CSR Brasil nesta reuniao. 

Nao houve novas mo~6es 

12hOO - Encerramento 
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Comite de Serviyo Regional - Regiao Bra8il 

Visite nosso 8ite : www.na.org.br 

PR6XDIA REUNIAO 07/01/2006 - SP 

NAo ESQUE<;AM I!! NESTA PROXIMA REUNLAO 
ESCOLHEREMOS A NOVA LOGOMARCA DO CSR BRASIL 
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Comite de Servi90 Regional - Regiao Brasil 

Visite n0880 site: www.na.org.br 

LISTA DE PRESEN«;:AS : 

l IIOME E N CARGO NUCLEO/CSA FONE 
Al=mdre B. Membro do Q,U CSR 19-9266 4087 

21 2695-0749 -
AJessandra RelaC6es PUblicas Nilc1eo RJ 9297-8503 

32-9974-6969 -
Ademir R5A CSA Minas 3251 1401 
Armando Membro do Q,U CSR 19-3208-2935 
Aline RSG Saude Oceanica 
Antonio RSN N,Unidade 
Andre RSG Catete 2 1-9256 9470 
Anderson L, 2 1-9132-1580 

21-2237-4718 / 
Bruno RSA LeSto 9406-58 17 
Clever Membro do O,U CSR 91-3243-3320 

21- 22257034-
Carmem 9241 8372 

13-7807-1976-
Elton RSN Suplente NGSP 3495-8212 
Evandro RSA Suplente CSA Baixada 2 1-2763-2872 

65-3634-9524 -
Eduardo RSA CSA Centro Oeste 8411-5355 

45 99784 144 -
Ednei RSA CSA Renascer 30357379 

24 33552395 
Felix RSG Sui Fluminense 3360-8369 

27-9255-4209 
3235 4894 - 3227 

Fernando MCA CSA Esp,Santo 4343 
Flavio Secretario XV CRNA 21 88929352 

21-2796-
6172/2691-9838-

FLavio Conselho Fiscal 95474481 
32-3722-

Gera1do Membro do Q,U CSR 6126/9984-6069 
Gerulio Tesoureiro SuI Fluminense 
GrabrieIa 21 - 9627-9670 
Luiz 21-9322-5245 -
Guilherme Conselho Fiscal ACS 8758-4238 
JUnior 2 1 - 0444 8666 
lrinilson Secretiuio Ntic1eo RJ 
Isabel de 2 1 -81196990-
Oliveira 2247-52 17 

3 1-3423-
Jesse RSA CSA Geraes 0204/9928-5643 

91 - 32558464 -
Jose Vice Coord. CSA Belem 81386530 
Leandro RSN Su plente NHOW 19-9613-2502 

21-9167-3486-
Luiz 38872702 

II 

E-MAIL 
alexandr ,or .br 

ademonoaRi'!oj,com,br 
atofan a i mail. m.br 

? 

bruno leste@vahoo,com ,br 
clev radicteJati ,com, r 

carmemvasoues'Q'D)obo,com 

eltonulissesQ'j",.com.br 

eduardo 'ust4todav@\<ahoo,com,br 

ed neisnMilhotmail,cnm 

oiassinUilhotmail,com 
flavio, ouveia,s a ail.com 

fiaviolfa'lcefetea, br 

IlleradictoraNahoo,com 

ab barbanti'ij': ail,com 
luizguilhermepmm@netscape, net 

catit tliclick21 ,com.br 

isabeloliver@'~.Iobo.com 

'leon(t1lj ,com.br 

chestheri@lbol.com.br 
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INRJ 

INGSP 
CSR 

~BnlSiI 

CSR BnlSiI 

I CSA 

I CSA Base 
eSA Leste 

ISul 

31-377 10808-
19
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Narc6tico8 Anonimo8 

Comite de Semy<) Regional - Regiao Brasil 

Visite nosso site : www.na.ON.br 

Chamada aos Niicleos, eSA -S e Membros do Q.U CSR Brasil 

PRESENI;A8 I" CIlAMADA 2 a CIlAMADA 

81M NAo 81M NAo 

NUCLEO GSP - Mauricio Nadais X X 

NUCLEO HOW - Marcelo P. X X 

NUCLEO NACAO - Fernando X 0 

NUCLEO RJ - Marcelo X X 

NUCLEO UNIDADE - AntoniolRlcardo X X 

CSA AMAZONAS - Terezlnha X 0 

CSA BASE - Ricardo X X 

CSA eELEM - Jose X X 

CSA CENTRO OESTE - Eduardo X X 

CSA DO SOL- O 0 

eSA MINAS - Ademlr X X 

CSA P. CENTRAL - Othon X X 

CSA RENASCER - Ednel X X 

CSA SUL FlUMINENSE - Getullo X 0 

CSA TRIA-NGULO - Ricardo X X 

eSA N. PARANAENSE - 0 0 

CSA GERAIS - Jesse X X 

Mauricio P. (OR Suplente) X X 

Armando (membra do Q.U) X X 

Geraldo (membro do a .U) X X 

Alexandre (membro do a .Ul X X 

Murllo (Tesoureiro CSRlACS) X X 

Alfredo (Oelegado Regional) 0 X 

Clever X X 

Pedro Paulo (coord. ACS) X X 
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Narc6ticos Anorumos 

Comite de Servic;o Regional - Regiiio Brasil 

, .. tsite nosso site: www.na.org.br 

RELATORIO DE ATIVIDADES 
CSA RENASCER 

Sou urn. adiao me cBamo Edoci ~ SJliiC'JUp pela gralj:3 do PS hoje eu estou limpo e grato por servir essa 
i.rn'tmdYk! 
Essee um ~do Ian :aax;rrrido ao DOSSO CS.;\, que esta quase fazendo 10 meses de vida! 
Tmbo algumas inf~ pr:oduln"'ltS em rela~ ao serviyo no nosso CSA, primeiramente 
gostaria de agradeca- os axnpanbriros qoe fa::zcD parte d3 mesa e dizer que sem voces eu nao conseguiria, 
born desde 0 com~ do SC"\.~ b\'CDOS a .. is30 de reesuutura~ dos grupos mais afastados ate entao, 
tomamos a iniciati .. -a de if .. isitar lDdos os gropos que aaeditaram na nova estrutura de serviyo e que 
inlegram nosso CSA. e que estes sen~ seriam pros grupos. haviam aJguns grupos ferindo nossas 
tradiryOes, e noo atraindo 0 rettm-chegado.. e lMSilJO scm urn sub-comite de LA, algu ns companheiros de 
BV se disponibilizaram a ir ate esses grupos e dar uma ~ kmbrando sempre da nossa 43 tradiyao, e 
nao interferindo na maneira do grupo. em rela~o a bem-estar dos membros mas sim preocupados com 0 

propOsito primordia l da nossa innandade, que e 0 de levar a mensagem de recupera~o 80 adicto que ainda 
sofre, entao eonvidamos companheiros que estavam a frente do servi~ nesses grupos e que par motivos 
particu lares estavam tendo dificuldades de personalidade, a partieipar das reuniOes de servicro. Ate pra ves 
do 8° eonceito nos acabamos por pedir sugestoes e ajuda pois nao sabiamos como sanar 0 problema. entao 
aconteceram as reunioes de serv iryo dentro de cada urn dos grupos do nosso CSA e as coisas comec;aram a 
funcionar de maneira mais amena, os grupos, atraves de seus representantes tern vindo as nossa reuniOes 
plemirias, e com boas notieias, os grupos trem se fixado num enderec;o especifico essa era uma dificuldade 
enfrentada por alguns grupos, em relacrao a cartoes de visita e panfletos, pois nao tinha como colocar os 
endere~os visto que volta e meia 0 enderecro mudava de lugar, interferindo tam bern no meio de divlgacao 
da nossa msg ao publico, IP, de quem somos e onde estamos. 

Ternos tambcm estudado a possibilidade de urn LdA, enquanto ainda nao e concreto 0 

cornpanheiro lider do sub comite de IP tern feito laboratorios de estudo dos manuais que nos possufmos 
visto tambem que estamos desatualizados com gll ias de serv it;o. 

o sub comile de H&I tern atendido a duas instituic;oes, sendo uma prisional e outra de curta 
pennanecia. 
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Narc6ticos Anonimos 

Comiti! de SeMI;O Regional - Regiao Brasil 

Visit.e n0880 site : www.na.org.br 

RELATORIO DE ATIVIDADES 
NUCLEO/RJ - OUTUBRO DE 2005 

o hlk:6eo RIo de Janeiro hoje esta sendo composto por oito CSA's: Leopoldina, Verde, Ilha, Leste, Grande Rio, 
()c::ejnica Nova, Serra NA 

ASSUNTOS NOVOS 

EIe.ic6es: Na ultima reuni3.o tivemos mais dois encargos preench idos, agora nossa estrutura encontra-se com a 
seguintc composi~o: Coordenador: Duda., Vice: Vago, Tesoureiro: Adriano, Secretino: lrinilson, RSN: 
MarceHlo, RSN Suplente: Vinicius Viana, Coordenador de Rela~6es Publicas: Alessandra, Coordenador de 
H&I: Felipe. Coorde.nador de Longo Alcance: Paulo Henrique, Coordenador de IP: Vago. 

Relacoes Pliblicas: Nosso RelayOOs Publicas vem trabalhando intensamente com os nossos CSA's, com visitay6es 
em seus subcomi tes de lP e agendamento de serviyos a serem prestados, 0 Nllc1eo enviou sua coordenadora de RP 
para a reuniao de Relay3es Publicas da Regilio em 53.0 Paulo, 0 que foi de grande valia para nossos serviyos. 
Nossos eSA's questionaram a forma como 0 RP da Regiiio vern funcionando, 0 mesmo n30 tern caracteristicas de 
seodo da regi!o e sim de urn determinado Nucleo. 

[ncontro Nacional de H&I: Estivcmos presente no evento que ocorreu em Campinas e foi rnuito importante para 
todos participar do mesmo, podendo absorver rnuitas experiencias para levarmos aos nossos eSA's. 

SEssAo DE PARTILHA DOS CSA', 

CSA LEOPOLDINA 
Agradecernos aos servidores do Nucleo pelo serviyo prestado e solicitamos se possivel a presenya de algum 
membro servidor do Nucleo que compara;:a a nossa reunillo para representar 0 Nucleo RJ. 
CSA LESTE 
A companheira Rachel foi destitu(da do encargo. 0 companheiro Julio Cesar cntregou seu encargo de Coordenador 
de Longo Alcance e 0 mesmo pennancce fechado. Foi eleilo na ullima reuni1l0 0 companheiro Joa.o Miguel como 
Vice-coordenador de IP. 
o CSA Leste conta com 25 grupos, sendo dois instiludonais. 
A mensagem de rccupcrayao continua sendo levada aos adictos que sofrcm e buscamos melhorar nosso serviyo 
sempre com essa intenyilo. 
o sub comite de evenlos organ izou urn f6rum de subcomites no Parque Laje, mas alguns RSG's se colocaram 
contrarios ao local, pais e urn espayo aberto, com nao adictos e sem cobcrtura em caso de chuva. mais a mnte 0 
evento sera mais bern divulgado. 
o nosso tesoureiro, por cngano repassou para a conta pessoal do tesoureiro do Nucleo e nilo para a coma do Nucleo, 
ambos tesourciros ja estilo dentes e a soluyao sera dada de fonna pnitica e espiritual. 
CSA OCEANICA 
Apresentaram urn local para rea liza~lio do proximo Enconpassos do Nucleo RJ em 2006. Acreditam que fortaleceria 
o CSA a realiza~o deste evento. Ainda nao tiveram a experienda de um evenlo deste tipo. Apresentariarnos uma 
m~lio para esludo sobre urna passrvel agregaylio da eCNA e Subcornite compartilhado de Linha de Ajuda do 
Nucleo RJ, 0 que voltamos atrcis na nossa ultima rcuni30 do CSA. 
o eSA ests com varios encargos vagos. 

Esta previsto a realiza~o de uma oficina mensal de sub comites para temannos atrair membros aos nassos 
sub comites. 
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Narc6ticos Anonimos 

Comite de Servir;Q Regional- Regiao Brasil 

Visite nosso site : www.n8.Qrg.br 

Agndecenm a fluxa de servi~os prestados pelo sub comite de rela90es publicas do Nucleo RJ nos ultimos meses 
.,CSA Oc:dnica. 0 grupo Nova Esperan9a do 8oqueirilo (Saquarema-RJ) se desfiliou de nossa area. 

ASERRANA 

~Jo houve alividades, exceto a entrega dos panfletos do dia da Unidade aos grupos S6 por Hoje, Vida e Ajuda em 
Nova Frihurgo e em Cachoeiras de Macacu houve as panfletagens. 
Os grupes de Cachoeira e de Born Jardim continuam com muitas dificuldades, mas ... Abertos. 
Foi concedido a cada companheiro urn tempo para partilhar sobre os sentimentos acerca do CSA Serra-NA. 0 
scntimento dos servidores e de continuar 0 serv i~o com perseveran~ e ndo leimosia. 
Foi marcado IP para novembro em Friburgo, embora 000 haja muitos membros com boa vonlade, sera fe ito gt"89as a 
dois unicos oradores disponiveis. 
Lembrar que fazemos parte da Linha de Ajuda comparti lhada Comunico que 0 grupo de mldia estari. fazendo 
oonlato com os supermercados para vincular a mensagem de NA aos anuncios dos mesmos. 
CSA I LHA 
Reuniiio do CSA Il ha - 1° sabado de todo mes as 14:00 h no grupo Unidade. Rua Comcndador Bastos n° 17 -
Freguesia - llha do Governador. 
Foi feita a panfletagem no dia mundial da Unidade em tada nossa area. 
CSA G RANDE R IO 
o gropo Centenario esta fechado temporariamente. 
A area Grande Rio orgulhosamente apresenta: Torneio de Futebol Society Versilo 2005. Dia 04/1212005, dom ingo 
de 08:00 h as 12:00 h. Apes havera urn churrasco dan9ante estilo anos 80 e 90. Pre~o de R$ 10,00, adulto e R$ 5,00 
crian9as de 06 a J 2 anos. 
Aproveitarnos para pedi r as Areas que mandern a Iista de inscri9iio dos atletas em tempo habil como diz 0 

regulamento. 
Importante: 0 CSA Grande Rio tern a in ten~ao de iniciar urn estudo para a abcrtura do sub cornite de H&1 na area 
Pedimos aj uda a tados e principalmenle a quem ja serviu ao H& 1. Agradecemos ao Coordenador do NiJcleo Rio de 
Janeiro em nossa reuniilo. 
CSA VERDE 
Exisle hoje no CSA urn grupo que se enconlra em dificu ldades de presen98, havendo inclusive ocasioos em que 0 

grupo nao e aherto por fa lta de servidores. 0 grupe em questi'lo e 0 grupo Maria da Gra,a. Exislem em nosso CSA 
duas reuniOes coruj inha, uma as sextas-fe iras no grupo Riachuelo (Rua Frei Pinlo, 27) e aos sabados no gropo 
Pi lares (Avenida Suburbana - Igreja Silo Benedito) ambas das 22:00 h as 00:00 h. 
Conlamos hoje com 10 grupos. 
o subcomite de H&I vern atendendo ao sanat6rio RJ em conjunto com 0 CSA Leopoldina. 

Em espfrilo de servico abnegado 
Marcelo Araujo RSN NucJeoIRJ 
Vioicius Via na RSN-SUP NucJeoIRJ 
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RELATORIO DE ATIVIDADES 
NUCLEO GRANDE SAO PAULO 

o SGSP e formado por 6 CSAs , sendo 4 na grande Sao Pauio(Sul ,ABC,Sao Paulo e Leste paulistano). I 
aa Baixada Santista(Caminho do Mar) e I no interior regiao do Vale do Paraiba (Vale do Paraiba).Todos 

As funeional com estrutura tradieional de mesa e sub-comites. com reunioes regulares a eada 30dias 
com exce~ao do Vale que faz reuniOes a cada 45 dias. 
Todos Csns tern sub-com ites de HI , IP . L.D,A ,L.ALC e Eventos. 
Os sub-comites de L.D.A passam por grandes dificuldades de membros , cogitando - se ate de 0 L.D.A 
fazer parte do sub-comite de J.P. isso esta em pauta em alguns CSAs. 
Os sub-comites de H.l e I.P sao os melhores estruturados e promovem f6runs a nfvel de Nucleo a cada 2 
meses. 
Os sub-comites de L.ALC. alguns estao estrulllrados e funcionando bern, outros passam por certa 
dificuldades por ser em alguns CSAs estruturas novas. 
Os sub-comites de evcntos vern trabalhando bern • tendo como unica dificuldade a falta de datas para a 
marca~ao dos eventos. 
o NGSP tern reuniOes bimestrais e funeiona com uma estrutura de Coord. , Vice Coord. ,Tesoureiro 
Secretario ,Coord. e Vice de Midia ,Coord. e Vice de L.D.A ,Rsn e Sup. 
No NGSP estao algumas mo~oes e alguns assuntos em andamen to: 
10

_ Mo~ao para que 0 Nuc!eo se tome Regiao, esta m09ao sera votada provavelmente em Novembro ou 
mais tardar em Janeiro ,porem faz parte do texto da mo~o que caso seja aprovada 0 Nuc!eo se tamara 
Regiao em Setembro de 2007. 
2° - Mo~o para cria9ao de suh-comites do Nucleo , esta m~ao entrou na ultima reuniao e sera votada em 
Novembro • sua inten9ao e ten tar unir e ajudar na Coordenac;ao dos trabalhos dos sub-comites por tratar-sc 
de uma area geogrMica muito proxima entre os CSAs.Apoio para organiza90es e rcal iza90es de F6runs e 
tambem caso a mo~ao de se tomar regiao passe , sera uma especie de adapta~ao • pois nossa intem;ao e de 
funcionarmos com estrulura de mesa nao de QU. 
3° - Estamos trabalhando para revisao de nosso manual de procedimentos no que diz respeito 
principalmente nas fun~ao de cada servidor, estamos percebendo que em certos periodos alguns servidores 
ficam com pouco a fazer • a idcia e tamMm incentivar os CSAs a participarem mais trazendo propostas de 
traba lho para que a coisa nao seja de cima para baixo. 
40 

- Urn assunto que gerou uma certa centroversia foi a panfletagem que apesar de estar prevista em 
or~amento aprovado , 0 grupo (quem realizeu 0 trabalho) questionou 0 par que nao foram consultados 
antes. 

EVENTOS: 

• II CNGSP-CARAGUA TATUBA- ILHA MORENA 
Dins 17 a 20 de Novembro. 
lnforma~oes - Horacio 11-8221 ]287 
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Estn-tII ... de Quadro Uoleo 

RS.A I Tesoureiro - Jesse: 

Nar06tioo8 Anonim08 

Comire de Servi90 Regional- Regiiio Brasil 

Visite nosso site : www.na.Qrg.br 

RELATORlO DE ATIVlDADES 
CSAGERAES 

RSA Suplente I Coordenlldor - Marco Andre 
Coordeoador - Joel 
Coordf'nadora - ElIsa n&ela 

onelNAS DE I P; 
lP Feito oa Empresa RITS 

OflCINAS DE 1-1&1: 
Oficinas de BH e DiYin6polis atendendo a institui¢e5 de 15 em IS dias. 

l.ONGO A LCANCE: 
Longo akanee em habira e Itauna. 

l..lNUA DE AJUDA: (31) 9684-3123 
GRUPOS: 21 GRUPOS + 4 NOVOS GRUPOS (NOVA LIMA, MANHUACU, ITABIRA EDiVINOPOLlS) -
25 CRUPOS NO CSA 

EVENTOS 
III ENCOMPASSO "MAIS SERA REVELAOO" - ABRILJ2006 (Dias 07/08 e 09) 

DIA DA UNJOADE - GRUPO VIDA NOVA- Em toma de 45 pessoas. 

SITE www.na.orB.br/csaslcsagcraesldefaull.htm &-MAIL csagc@es@na,or&br 

CONFEC<;AO DE CARTAZES E U STAS DE GRUPOS 

1000 Cartazcs problemas com drogas procure Narc6ticos Anonimos. 

5000 Listas de Grupos 

REPASSES 

Cons~uimos repassar, por enquanlo 0 drobro do repasse rr:ilo no ano passado. E pnlendr:mos ate 0 lim do ano, qur: 
eslr: npasst sr:jfl 0 Inplo do npassr: rr:i to ao ano passado. 

2004 - RS 120,00 (Ot:z reais par rnes) 

2005 - RS 360,00 (frinta reias por mes, Ate dezembro iremos depositar mais cern reais) 
Obsl - Fizemos rf:passc integral do DIA DA UNlDADE 

Obs2 - Ndo precisamos pt:dir custeio hospedagem para as reuniOes do CSR 
Obs3 - Eslivemos r:rn tadas as reuniOes do CSR (Exceto na reunilo de abril que foi no dia do nosso Encompasso) 

f:nviando 2 scrvidores, RSA e RSA Suplente. 

PRESENCAS 
III Encornpasso CSA Triangulo Mineiro -"Discussio sobre forma~lo de nuclco" e cria~ da CONVENCAO MINEJRA DE 
NARCOTICOS ANONIMOS. 

I Encontro Nacional de H&I - 8 membros de oficinas de BH e Divin6polis. 

18 
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Visite nosso site : www.na.org.br 

RELATORIO DE A TIVIDADES 
CSA PLANALTO CENTRAL 

J ulho a Outubro de 2005 

o Sub-Comite tern mantido reunioes semanais em sua oficina em Brasilia, com uma media de presenc;a razoavel 
mais ainda longe do que necessario. Os companheiros tern mantido atendimento a 3 instituirroes sendo uma delas 0 

Presidio Feminino, onde temos urn Grupo Institucional e urn painel funcionando em outra ala, os encargos da 
oficina estao preenchidos de acordo com 0 nosso manual de procedimentos que preve encargos para secretArio e 
tesourei ro. 0 MCA Andre e 0 Coordenador do Sub-Comite e tern rnantido 0 Q.U. do CSA sempre infonnado das 
atividades. 
IDformacao ao Publico IP 
o Sub-Comite ainda esta sem atividades, estamos somente respondendo cartas enviadas pela Justirra terapeutica que 
mesmo ap6s N vezes, tennos informado por escrito que nao temos controle de quem vern ou nao vern as reunioes, 
insiste em querer que n6s apresentemos relat6rios sobre 0 encaminhado. Conseguirnos novo local para as reuniOeS 
da oficina, s6 faham ultimos acertos com 0 Paroco da Igreja. que esta viajando e em breve eslaremos funcionando. 
o MCA Othon e 0 Coordenador. e ja manteve contato com 0 Companheiro Geraldo para que nos ajude neste 
recom~o de trabalho. 
Reunii'ies do CSA Planalto Central 
Tivemos boas reunioes de CSA, onde estamos conseguindo organizar 0 servic;<>. Adquirimos urn annario para ° 
material do CSA, aprovamos 0 nosso novo Manual de Procedimentos e poderemos ter reuniOes rnais produtivas 
onde nao ficaremos debatendo assuntos desnecessarios como, por exemplo, fonnas de processo de tomada de 
decis1io. Na ultima reuniao do eSA contamos com todos os Grupos inclusive com urn Grupo Novo que foi criado 
no interior de MG, Paracatu, atualmente somos 12 Grupos, 9 em Brasilia, I Em Goiania, I em UnailMG e I e 
ParacatuIMG. 
10 Encompasso do CSA Planalto Central 
Foi aprovado que teremos urn Encompassos entre janeiro e abril de 2006. Fo; eleito urn Staff com 9 rnembros, mais 
urn tesoureiro. 0 MCA Tim faz parte deste Staff e estara. mantendo 0 Q.U infonnado das alividades. 
Tesouraria 
o nosso Tesoureiro Marcel tern mantido relat6rios c1aros e objetivos e os apresenta nas reuniOeS do eSA, inclusive 
deixando claro que esta a disposi~ao a quaJquer momento; tern anexado c6pia do extrato da conta para melhor 
acompanhamento dos Grupos, 0 nosso caixa atualmente esta abaixo da reserva prudente, mas os servi~os nao 
pararam para 0 MCA Othon participar da reuniao do eSR, foram feitas 7as tradi~Oes extraordinarias nos grupos e da 
mesma fonna foi feito para 0 Q.U. do eSA comparecer na reuniao de fonnay.ao do Nucleo, sendo que 0 CSR 
repassou 0 recurso para 0 combustive!. 

Reuni~es do Ouadro Unico 

o Quadro Unico do eSA tern mantido tres reuniOes regulares entre as reunioes do CSA, nestas ocasiOes 
confeccionamos a ata, discutimos sobre 0 andarnento dos servi~os que cada urn coordena fazernos pre-pauta. Temos 
cronograma pronto e tern sido boas as reuniOes:. 
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Em espirito de irmandade e servi~ol 

Othon G. 
MCA CSA Planalto Central 

Servindo a Deus e aos Gruposl 


