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Narc6ticos An6nimos 

Comite de Servi~o Regional - Regiao Brasil 

Visite n0550 site: www.na.ori.br 

INVENTARIO = QU-REGIONAL 

SERVIDOR -CLEVER == PERiODO: ABRIL 2005 6 ABRIL 2006 

LONGO ALCANCE 

Gostaria de agradecer a todos a oportunidade e confian~a a mim destinada e assim 
possibilitou dar minha pequena parcela de contribui~ao para com a irmandade que vern 
salvando rninha vida ao longo destes 9 anos e 10 meses. 

Contatos 
Realizamos urn trabalho de aproxima~ao com estes c.s.as e gropos distantes onde podemos 
estaI' trocando experiencias e estreitando mais 0 contato da regiao com estas comunidades 
distantes e explicando sobre a funcionamento de nossa estrutura de servi~o procurando levar 
nossa mensagem de servico de N. A para estas comunidades e estrutura. Temos estes grupos 
em funcionamento. 

C.S.A Amazonas,C.S.ABelem,C.S.A Base, 
Acre,Roraima,Rond6nia,Paraiba,Natal,Recife,Tocantins 
Mato Grosso e Piaui . 
Eventos: 
Neste Termo a Regiao esteve presente: 
Forum Amazonas e grupos distante Acre, Rondonia, Roraima. 
Conven~ao C.S. A do Sol,Workshop de Servi~o. 
Encontro de Grupos e Enconceito do C.S. A BeIem. 
Forum de Servico dos Grupos distantes do C.S. A Base em Vitoria da Conquista. 

Solicitac;oes: 
Faram encaminhadas algumas solicitacoes via site: 
Pedido de informa~ao so bre a N.A profissional da area de odontologia na cidade de 
Serrinba(BA) mantivemas contato via telefone e e-mail e fomecemos alguma literatura (folhetos 
) 
Pedido de informa~ao sobre reunioes de N.A e Naranon uma familiar na cidade de Recife(PE) 
prestamos algumas informa~6es via e-mail e fornecemos enderecos de alguns grupos naquela 
cidade. 
A traves de urn telefonema para nosso escrit6rio um membra do conselho antidrogas de Coari 
(AM) alto Amazonas tinha interesse de saber moos inforrna~oes sobre N.A e a intencao Abrir 
urn grupo naquela cidade,mantivemos contatos via telefone fornecemos algumas informa~oes 
sobre a irmandade e de funcionamento de grupo e direcionamos para a estrutura de semco 
moos proxima que era 0 c.s.a Amazonas na cidade Manaus. 
Houve tambem tres solicitar;oes de l.P via site que vinham de salvador de escolas mantivemos 
contato e direcionamos ao subcomite local e as reunioes foram realizadas naquela cidade. 

Abertura de Grupos: 
Foram abertos 05 grupos 
01 no Piaw Teresina foi enviado kit de abertura de gropo 
02 na Parmoa (Joao Pessoa e Campina Grande) foi enviado kit de abertura de grupo 
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Narc6ticos Anonimos 

Comite de Servi~ Regional- Regiao Brasil 

Visite nosso site; www.na.org.br 

01 Palmas rrocantins) enviado kit de abertura de gropo 
o 1 Aragar~ divisa de Mato Grosso e Goias enviado kit de abertura de gropo 

lnclusao de Membros Oitavoconceito: 
Membros: Acre, Rondonia, Roraima, Vit6ria da Conquista (BA). 
Cadastro Revlsta The NA Way Magazine: 
Mem.bros: Belem, Vit6ria da Conquista (BA), Teresina (PI), 
Envio de Spot de Comercias de Radio Para grupos distantes: 
Enviamos Para as grupos de Teresina (PI), Jequie (BA), Aragarcas divisa Mato Grosso e 
Goiania. 

Relatorio Dos Grupos Distantes Do C.S. A Base Vitoria da Conquista. 
Companheiros 0 Prazer e a satisfacao sao Tamanhos para relatar este Forum a voces 
Que de fate nossa mensagem nao tern fronteira.Sair de Belem na sexta feira rua 17/03 
07:00 hs chegando ao aeroporto de Salvador as 12:00 onde ja tinha urn. companheiro servidor 

Coord de I.P do c.s.a Base a minha espera junto a 0 vice coord. do c.s.a Base 
Para de fato partimos para nosso destine local onde se realizara 0 forum Vitoria da Conquista 

a 550 km de Salvador e dez horas de carro que somando ida e volta sao 10 horas de aviao e 20 
horas de estrada e confesso a voces que cansaco foi mjnimo perto da espiritualidade que 
tomou conta do local e dos companheiros urn fato que acredito ser importante frisar foi urn 
membro da cidade que ja algum tempo nao conseguia ficar limpo se juntou a nos e no final do 
forum emocionado por conseguir participar do forum e ficar limpo urn primeiro final de 
semanaja de muito tempo que conhece a irmandade.Chegamos a Vit6ria da Conquista 01:00 
hr da manha e fomos bern recepcionados pelos membros de que ja estavam nos aguardando. 
No Sabado ainda aguardavamos as servidores dos grupos de Porto Seguro, Arraial da Juda, 
Trancoso. 

Sabado ella 18/03 Inlclo as 09:00hs 

Orat;ao da serenidade, leitura dos doze conceitos e tradicoes e meditac;:ao diaria 
Apresentacao individual: 
Thiago Rsg Grupo junto podemos 
Izaias Membro 
Givanildo Rsg grupo retorno Ii vida Jequie (BA) 
Sergio Coord C.S.A Base 
Ricardo Vice Coord C.S. A Base. 
Clever LA Q.U CSR 
Ronaldo IP C.S.A Base 
Reinaldo Membro 

Membro 
Rsg Grupo Mente Livre V. Conquista 
Membro 

Paulo 
Lorena 
Lismar 
Facchelo 
Willis 
Wilson 
George 
Lana 

Secretario Grupo Redescobrimento P.Seguro 
Membro P.Seguro 
Rsg Grupo P.Seguro 
Tesoureiro Grupo Redescobrimento 

Membro de Vitoria da Conquista 
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Ass'unto.: 

Narc6tioos An6nimos 

Comhi de Servi9J RegionaJ - Regiao Brasil 

Visite nosso sile; www.na.org.br 

Dificuldades c necessidades dos Grupos Vit6ria da Conquista 8Qconceito PartilhOll 
Companbeiro Tbiago Rsg do Grupo Junto Podemos 

Companheira Lorena Rsg do Grupo Mente Livre Partilhou sobre a falta de mat erial 
principalmente fichas, tambem falOll sobre os adictos que estao sendo enviados pela justic;a 
pela falta de experiencia sobre 0 assunto e perguntou como the dar com estas situac;oes 
nestes casos se assinam ou nao a ficha de presenc;a na qual vinham assinando. 

Companbeiro Clever Q. U relatou algumas experiencias de diferentes comunidades do Brasil e 
sugeriu que em vez de assinar a fichas usassem urn carimbo com a logomarca que os propios 
membros dos grupos de Conquista que fornecem para a justic;a registrando a presenc;a dos 
apenados nas reunioes.e que as fichas deveriam vir da justic;a que nossa participac;ao no 
assunto seria de carimbar e as fichas ficam par conta dajustic;a 0 orgao que esteja enviando 0 

adicto. 
Companheiro Givanildo Rsg do grupo Retorno a Vida Partilhou sobre a dificuldade em realizar 
H&l e IP por falta de servidores e pediu ajuda como incentivar os membros a participarem de 
H&I e lP. 
A companheira Rsg do grupo Mente Livre partilhou sobre as dificuldades das mulheres 
permanecerem em salas. 
Andre servidor do grupo redescobrimento de Porto Seguro 
Partilhou sobre as dificuldades sobre 0 material e comurucac;ao com 0 resto da estrutura de 
N.A 
Estrutura de Servi~o : 
A importancia do quadro de servic;o dos grupos se unir, para juntos levarmos a mensagem. 
o cuidado com as responsabilidades atribuidas a membros com pouca experiencia no servic;o, 
para logo ap6s estarmos cobrando atitudes ou falta de atitudes. 
Estrutura de Q. U 
Companheiro Clever membra Q.U explicou sobre a estrutura e func;ao dos servidares e 0 

andamento dos projetos sobre literatura impressa no Brasil. 

Sub Comites: 

H&I - Grupos Instit ucionais: na cidade de Vitoria os grupos de 13. juntos realizam urn 
trabalho de h&i em uma instituiC;a.o de longa permanencia. A pouco tempo foi farmado urn 
grupe na mesma.Houve traca de experiencias a respeito de algumas diretrizes de H&l e a 
troca de experiencia de H&l. 

I.P: - Midia Programas de Radio: Houve troca de experiencias a respeito do que vern senda 
feito sabre trabalho de midia, spat comercias de radio alguma experiencias sobre entrevista em 
radios realizadas por membros do sub comites l.P S de alguns c.sas. 
o cornpanheiro Andre servidor do grupo Redescobrimcnta citou que alguns mcmbros do gropo 
vern a cinco anos realizando urn programa de radio chamada momento NA em uma radio de 
Porto Seguro com espac;o de 10 minutos onde a cada programa se fala de uma tradirrao ou urn 
tema da irmandade como apadrinhamento,o que como e porque e demais ips etc . .. 
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Domingo dIa 19/03 

Nan:6ticos An6nimos 

Camhi de Servi~ Regional- Regiao Brasil 

Vwte nosso site: www.na.org.br 

lniclamoa : ora~o. leitura con ceitos e tradic;:oes,meditac;:ao diana. 
LDA: 
Houve uma troca de experiencia variada sobre os servic;:os que vem sendo realizados em varias 
comunidades no Brasil .Tambem sobre 0 metodo do celu lar se falou bastante do que vem e do 
que nao funcionou no trabalho de LDA, tambem se podemos ou nao atraves de nossa linha 
telefOnica imformar numeros de telefone de ou tras irmandades ou instituic;:ao foi bem 
proveitoso Ii troca de experiencias.onde houve espac;:o para boa parte dos servidores trocarem 
experiencia. 

Inten~ao e n ecessiciade de Forma~ao de um Novo C.S .A 

o Coord do C.S. A Base sobre a area distancia 1.200 KM aproximadamente, foi unarume a 
posic;:ao dos grapos do suI e sudeste sobre a criac;:ao de urna area.o c.s .a Base se colocou 
totalmente a disposic;:ao,no sentido de apadrinhamento desta maneira sendo que esta decisao 
seja cociente.Houve debate sobre 0 que os grupos iriam fazer de agora para frente entao surgiu 
a ideia que partiu de alguns membros em se reunirem alternadamente nos espac;:os da reuniao 
do c.s.a Base em cidades diferentes onde funcionam os grupos discutirem os assuntos 
abordados no c.s.a Base e escolherem urn membro de urn dos grupos para representar as seis 
grupos envolvidos no sui e sudeste para a reuniao do c.s .a Ba se es te membra tera seu voto 
peso 6 pelo fato de estar representando os seis grupos. Ate que se defma a que rumo ira 
tamar. Final houve tres minutos para cada participante expressar seu sentimento a respeito do 
forum e do servic;:o as 12:30 com orac;:ao da serenidade. 

Em espirito de Servic;:o 
Clever 
Membra Q.U LA CSR BRASIL 
cleveI@na.org.br 
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Narc6ticos Anonimos 

Comite de Servir;o Regional - Regiao Brasil 

Visite nosso site: www.na.o[s.br 

INVENTARIO = QU-REGIONAL 

SERVTDOR -ARMANDO == PERiODO: ABRIL 2005 6. ABRIL 2006 

HOSPITAlS & INSTITUICOES 

QUERIDOS COMPANHEIROS DO QU. DO CSR-BRASIL. 

ESTAMOS FELIZES POR SERVlR E GOSTARlAMOS DE PRESTAR(CONTAS) INFORMAc;:OES 
SOBRE 0 H&I DO CSR-BRASIL. 

TENTAMOS SEGUIR A META DE FAZER ECONOMIA E PRESTAR BONS 
SERVlC;:OS, ... USANDO CRlATIVlDADE, MENTE ABERTA, BOA VONTADE E QUALIDADE NA 
PARTICIPAc;:Ao PARA TROCA DE EXPERIr;;NCIAS, FORC;:AS E ESPERANC;:AS COM AS 
ESTRUTURAS DE SERVIC;:OS JA EXlSTENTES. 

ESTIMULAMOS OS SERVlC;:OS DE H&I EM TODOS CSA'S, CSN'S E ASSUMIMOS ALGUNS 
COMPROMISSOS EM NlvEL DE CSR-BRASIL. 

o I ENCONTRO NACIONAL DE H&I (26/27/28/AGO/2005) EM CAMPINAS-SP, FOI 
REALIZADO COM CUSTO ZERO E AlNDA TIVEMOS SUPERAVlT (VIDE REALATORIOS DA 
r;;POCA) 

ELEGEMOS A ESTRUTURA DO GT PARA REVlSAo DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS, 
ESTA FUNCIONANDO E MOSTRAREMOS OS RESULTADOS NA PROX.REUNIAO DO CSR
BRASIL EM SP. 

OIl ENCONTRO NACIONAL DE H&I QUE SERA NO RJ. DIAS 28/29/30/ABRIL/2006, ESTA 
EM PLENO VAPOR, E, GRAC;:AS AOS SERVIDORES DO CSN-RJ. , OUTROS CSN'S E CSA'S 
ESTAMOS ESTRUTURADOS PARA REALIZARMOS UM FRATERNAL EVENTO DE ESPERANC;:A 
E ATRAC;:AO AOS QUE SOFREM DA ADIcc;:Ao "ATRAS DAS GRADES' ENOS" LEITOS DAS 
INSTITUIc;:OES' 

ESTAMOS COM NOVOS PROJETOS: 

1- FORMULAR!O PADRAO DE H&I, PARA COMPILARMOS TODOS SERVlC;:OS DOS CSA-S 
EM UM ONICO RELATORIO DO CSR-BRASIL, ASSIM, FACILITAREMOS A ACS EM MANTER 
1NF0RMAc;:OES MAlS ATUAIS E PODER ENCAMINHAR AOS ORGAOS COMPETENTES, .. . 

U- SOLICITAR AOS SERVIDORES DOS SUB-COMITr;;S DE H&I DE TODOS CSA'S DO CSR
BRASIL, ... ELEGEREM UM REPRESENTANTE RESPONSAVEL PARA ENVJAR VlA EMAlL,SEU 
RELATORIO MENSAL(OU DO PERlODO DO SEU CSA) , PARA 0 REPRESENTANTE DO H&I DO 
CSR-BRASIL, ASSIM, FARlAMOS UM CALENDARIO DE TODOS EVENTOS. 

ill- CONTINUAR OS SERVlC;:OS DE H&I NACIONAL INDEPENDENTE DE QUANTOS CSR'S 
TENHAMOS, ... UNIDADE COM AMIZADE E SOLIDARIEDADE. 
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Narc6licos An6nimos 

Comile de Servi~ RegionaJ - Regiio Brasil 

Visite nosso site: www.na.o[a.br 

IV- DlSTRlBUlCAO DOS FOLHETOS QUE RECEBEMOS DE DOACAo DO 
WSO. PEDlMOS 20.000. RECEBEMOS 14.400 SENDO(S.OOO-QUEM.O QUE.COMO E 
PORQUE ?---S.200-JUVENTUDE E RECUPERACAO---4.200-APADRlNHAMENTO)PARA ESSA 
DlSTRlBUICAO USAREMOS OS CRlTtRiOS DE QUANTIDADE E NUMEROS DE 
PARTICIPANTES DOS PAlNtlS EM FEBENS E ATENDlMENTOS A MENORES.-PRIORIDADES 
PARA CRlANt;;AS.JOVENS E ADOLESCENIES.J;SSA DlSTRIBUlCAO ACONTECEAA NO II 
ENCONTRO NACIONAL DE H&I- RJ. 

CONTINUAMOS SEMPRE DlSPOSTOS AOS SERVICOS AMOROSOS DE N.A.-BRASlL E DE 
TODO PLANETA TERRA. PARA QUE NENHUM ADICTO MORRA SEM TER A CHANCE DA 
RECUPERACAO. _ 

JUNTOS PODEMOS .... SEMPRE ... . s6 POR HOJE. N A 0 
Fraternalmente, ... Armando·CSR-Brasil-QU·H&I. 
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Narc6ticos AnOnimos 

Comite de Servic;o Regional - Regiio Brasil 

Visite nosso site: www.na.org.br 

INVENTARIO : QU·REGIONAL 

SERVlDOR -ALEXANDRE B. :: PERiODO: ABRIL 2005 a ABRIL 2006 

SECRETARUVWEBMASTEWLONGOALCANCE 

SECRETARIA : 
Neste periodo assumi a responsabilidade de elaborar as atas do CSR Brasil e dispooibiliza-las 
em nosso site, alem de eneaminha-las por e-mail.Tambem fui respon savel por reeeber os 
relatorios de atividades dos membros do Q.U do CSR Brasil e formatar em urn unieo 
documento, disponibilizando a todos servidores em nossas reunioes, em nosso site e por e
mail. 

WEBMASTER: 
Tambem fui responsavel pelo nosso site, sendo que para esta atribui~ao servi como contato 
entre a irmandade e 0 profissional contratado, respondendo e criando e-mails com 0 dominio 
@na.org.br. atualizando sites (CSR, CSA'S e Nucleos). hospedando novos e excluindo os 
desatualizados. 
Participei da reformu1a~ao de nosso site que teve como consequencia 0 aumento das visitas, 
passando de 450 para 6000 acessos mensais. 

LONGO ALCANCE : 

Maio/200S - Estive em GoiAnia participando de uma reuniao de servic;.o com os servidores dos 
CSA-S Planalto Central, TriAngulo Mineiro e Cuiaba, esta tinha como objetivo a formacao de 
urn n ovo Nucleo.Tambem estive em Brasilia visitando alguns grupos tendo como proposito 
promover a Unidade no CSA Planalto Central, pois neste periodo houve uma reuniao de servico 
onde nenhum servidor foi eleito para servir 0 eSA. 

Agosto/200S - Participei do I Eneootro Naeional de H&I, onde fui responsavel pelas 
inscricoes e hospedagem dos participantes. 

Novembro/ 200S - Estive em Cuiabaj MT, onde coordenei a reuniao para formaCao do novo 
Nucleo "NA-ESTRADA'" formado pelos CSA-S Planalto Central, Triangulo Mineiro e Centro 
Oeste.Tambem participei do Forum de Servicos realizando uma tematica sobre nossa estrutura 
de servicos. 

Fevereiro /2006 - Estive em Londrinaj PR, participando do Forum de servicos e aniversmo do 
grupo Bons Momentos, onde falei sobre Linha de Ajuda, Longo Alcance, H&I.e lP.Neste evento 
podemos trocar varias experiencias e acredito que nosso objetivo principal foi atingido que era 
o de ativar 0 Linha de Ajuda, ja que este eSA possui um aparelbo celu1ar e 0 numero ja esta 
divulgado na cidade. 

Agradec;o a todos peJa oportunidade de servir nossa innandade.Foram mais 02 anos limpo e servindo. aumenlando 
aiDda mais minha certeza e 0 meu prop6sito de levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. 

VIVANA!!I S6PORHOJE!!! 
.4J.eondre 8. 
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Narc6ticos An6nimos 

Comite de Servit;o Regional - RegHio Brasil 

Visite nosso site: www.na.Qrg.br 

INVENTARIO = QU·REGIONAL 

SERVIDOR - GERALDO. == PERiODO: ABRIL 2005 tl ABRIL 2006 

INFORMACAO AO PUBLICO 

Em primeiro lugar gostaria de agradecer a oportunidacle e a confian~a depositada em 
mim como servidor do quadro Dnico da Regiao Brasil. 0 maior privilegiado fui eu, que venho 
aprendendo a colocar minha agenda em Narcoticos An6nimos e nolo Narcoticos Anonimos em 
minha agenda. 

A mim foram direcionados os servicos dentro dos Subcomites de Informacao ao PUblico 
e Linha de Ajuda porern, sem maiores direcionamentos me senti a principio perdido, pois 
deveria servir a Regiao Brasil sem saber claramente qual seria 0 meu papel junto as outras 
Estruturas de Servico (Nucleos, Areas, Oficinas Locais e Grupos). 

Porern, na Reuniao posterior a Assembleia, as coisas come~aram a clarear e os 
compromissos foram surgindo. Sorte minha. 

Comecei a confeccionar varios cartazes para eventos (I Encontro Nacional de H&I, 
Concurso para escolha da nova logo do CSR_BRASlL, II ENCONTRO NAClONAL de NUCLEOS 
e DIA MUNDIAL DA UNIDADE/DIA NAClONAL da PANFLETAGEM) 

Alguns projetos estao em andamento e outros foram concretizados, como segue em meu 
relatorio do trimestre. Dentre eles cito: 0800, 3 digitos, preseOl;:a em f6runs e reuni6es, 
divulgacao da Irmandade, placas em rodovias, revisao do manual e I ENCONTRO NACIONAL 
DEIP. 

Gostaria de destacar 0 trabalho feito no DIA MUNDIAL da UNIDADEjDIA NACIONAL da 
PANFLETAGEM: Foi uma experiencia e tanto, pois a ideia surgiu dentro da Reuniao da Regiao 
e j a. na segunda-feira seguinte estava dando os primeiros passos. A partir dai foram varias 
trocas de e-mails para cotar;ao de precos, atualizacao de numeros de Linhas de Ajuda e 
finalizacao das correc5es de ortografia e arte. Depois disso, 0 desafio era fazer chegar em 
tempo habil, os panfietos nas moos diversas e longinquas regi5es do Brasil. Mas eles chegaram 
lei, tres pacotes voltaram e verdade, mas naquele domingo a mensagem de forca, fe e esperanca 
foi levada no pais inteiro. VIVA NAIl! 

Mais recentemente recebi a incumbencia de estar respondendo aos e-mails direcionados 
ao nosso site. Aceitei, e esta sendo uma experiencia muito gratificante e de crescimento. 

Para 0 proximo ano, de acordo com a vontade do Poder Superior, espero dar 
continuidade a esta linha de servie;o, pois penso estar no caminho certo. 

Obrigado a todos pelo incentivo, pela confianr;a e pela oportunidade de servir essa 
Irmandade que salvou minha vida e que so por hoje faz parte integral dela. 

Bons momentos, 

Geraldo. 

"0 fruto de um trabalho de amor atinge sua plenitude na colheita, e esta c:hega sempre ) 
em seu tempo certo". 
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Narc6ticos Anonimos 

Comite de SelVi<,io Regional - Regiao Brasil 

Visite nosso site: www.na.org.br 

RELATORIO DE ATIVIDADES 

Periodo - 08/01 a 25/03/2006 
)j;. Presenc;a na Reuniio do Grupo de Midia do Rio de Janeiro no dia 21/01/2006. 

yF Esclarecimentos sobre trabalhos realizados e em andamento pelo Grupo de Midia 
do Nuc1eo How . 

./' Sugestao de como otimizar servic;os de IP adaptados as novas realidades em 
midia . 

./' Partilha sobre nossa realidade e direcionamento de opc;oes de servic;os a serem 
feitos. 

» I ENCONTRO NACIONAL de IP - JUIZ de FORA - 02/03/04 de junho-2006 
./' Estive em Juiz de Fora no ilia 11 / 03 avaliar as possibilidades, negociar com 

hoteis, convidar urn "stafr, etc. Porem urn imprevisto me impossibilitou de trazer 
urn resultado concreto . 

./ S d uas melhores opc6es de hoteis: eguem as 

OMEGA APART HOTEL 

APARTAMENTO QUANTIDADE P~O 

Individual 06 R$ 4500 
Duplo 40 R$ 6500 
Triplo 13 R$ 9000 

LQuaciruplo 03 R$ 10000 
Alue:uel Audit6rio R$ 12000 
Cofee Breack R$ 1,50 pi Pessoa /I Rodolfo 

Contato -
Tel.: (32) 3217-4034 Site - www.omegahotel.com.br 

SOLAT FLET HOTEL 

APARTAMENTO QUANTIDADE P~O 

Individual 23 R$ 6200 
Duplo 25 R$ 8200 
Triplo 25 R$ 9500 
Alue:uel Audit6rio R$ 12000 
Coree Breack R$ 5,00 pI Pessoa If Luiz Mario 

Contato -
Tel. : (32) 3217-4034 Site 

www.solarflathotel.com.br 
OBS.: Se conseguirmos ocupar 15 apartamentos 0 audit6rio sai por 
cortesia. 
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Narc6ticos AnOnimos 

Comite de Servic;;o Regional - Regiao Brasil 

Visite nossa site: www.na.Qrg.br 

./ Os dois hoteis sao bern proximos e no centro da cidade, ficando 0 acesso e 0 translado 
entre des bastante facil . 

./ Material Promociona1: Tenho a inten~ao de confeccionar 50 camisetas-R4 10,20 e 24 
bones-R$ 5,50 . 

./ Os TEMAS a serem abordados em formato de Plenana e Workshop serao: Manual, A 
~nue linha entre atra~do e promo¢o nos servit;Os de !PI Rela96es publicae e midiaJ 

Profissionais multiplicadores da mensagem, Criatiuidade nos seroi90s de !P e a fun¢o de 
cada estrutura nos servi~os de !P. 

~ INFO-NA 
./ Desde 0 dia 30/01 fiquei encarregado de responder aos e-mails enviados ao 

nosso site. 
N° Acessos -

N° Respostas -
Encaminhamentos 

Webmaster -

./ Segue relatorio detalhado: 

DIA30/01 

01- Endereco de Grupos em Curitiba 
02- Doa~ao de materiais para institui~ao 
03- lndica~ao de clinica pi tratamento de dependencia quimica 
04- Pedido de NAWAY 
05- Familiar pedindo ajuda 
06- Informa~ao sobre IF p/ forum sobre dependencia quimica em Tiradentes-MG 
07 - Endereco de Grupos em Salvador-BA 

DIA 01/02 

08- Pedido de !ista de clinicas no Nordeste 

DIA 02/02 

09- Informa~ao sobre Grupo on-line 
10- lnforma~ao sobre institui~ao 

DIA 06/02 

11- Infonna~o sobre abertura de Grupo em Atibaia-SP 
12- Informa~ao sobre Grupo virtual 
13- Painel de lP no Projeto FORMARE 
14- Informa~ao sabre Grupo local 

DIA 07/02 

15- Informa-;ao sabre Grupo em sao Paulo e Linha de ajuda que nao responde 
16- Membra perguntando opiniao de NA sabre determinada bebida 
17- Irma pedindo ajuda ou indica~ao de institui~ao 
18- Informa-;ao sabre reuniaa de ALA-NON 
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19- Familiar de alagoas pedindo ajuda 
20- Servidor de oficina de IP pedindo informat;:ao sobre veiculacao de servico no site 
21- lnformat;;:ao sobre abertura de gropo no Rio Grande do Norte 
22- Solicitat;;:ao de IP em Rio das Ostras-RJ, para congresso sobre seguranca no 

trabalho 
23- Informat;;:ao sobre grupo em Fernando de Noronha 
24- Infonnat;;:ao sabre como inscrever pessoas em Grupos 
25- Informat;;:ao sobre grupo em Presidente Prudente-SP 
26- Membro procurando Grupo no Japao 
27 - Infonnacao sobre Grupo no Bairro de Moema-Sao Paulo 

OIA20/02 

28- NotificafY3o de abertura de Grupe na Paraiba 

OIA 25/02 

29- Informat;;:ao sobre Grupo na Zona Oeste de Sao Paulo 
30- lnformacao sobre como receber a NAWAY 

OIA 28/02 

31- InformaCao sobre como receber a NAWAY 
32- Informacao sobre a CLANA 

OIA 03/03 

31- Abertura de Grupo em Tangara da Serra-MT 

OIA 13/03 

32- Noticia de que Grupo em angra dos Reis esta fechado 
33- Irmao de adicto procurando reuniao 
34- Profissional de saude pedindo infonnacao sabre como ajudar 
35- Endereco de Grupo em Campinas-SP 
36- Profissional querendo ajudar como voluntArio 
37- Irma de adicto procurando ajuda 

OIA 18/03 

38- lnformat;;:ao sobre reunioes na Baixada Santista 
39- Profissional querendo ajudar como voluntario 
40- Informat;;:ao sobre reunia.o em Alfaville-Sao Paulo 
41- Adicto na Frant;;:a procurando pelo Paulo do H&I 

OIA 21/03 

42- Estudante procurando par reunioes para trabalho de escola 
43- Familiar buscando ajuda 
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44- Familiar buscando ajuda e instituic;ao em Curitiba-PR 
45- Adicto procurando por reuruao em Belem-PA 
46- Aclicto na Franc;a dizendo que 0 Paulo do H&I e de Sao Paulo 
47 - Adicta da Baixada Santista <liz que tista de Grupos esta desatualizada 
48- Profissional da area de processamento de dados (Geoprocessamento) 

querendo ajudar. 

DIA 23/03 

49- lnformaC;ao sobre reuni6es em Belem 
50- Familiar procurando por Grupos em Sao Paulo 
51- lnformac;6es sobre Grupos em Sao Paulo 

). Revisao do Manual 
./ Comecei pelo cadastro de todos os servidores de IP disponiveis e interessados 

pelo servic;o . 
./ Teremos como urn dos temos do ENCONTRO NACIONAL de IP a dita revisao e it 

partir dai direcionaremos os procedimentos. 

» 0800 
./ Segue 0 estudo da operadora EMBRATEL (21). cujo custo-beneficio e mellior que 

a concorrente (TELEMAR-31) . 
./ Principais vantagens e beneficios que 0 servico oferece: 

.:. A lrmandade seria reconhecida em todo 0 Pais atraves de um uruco mimero. Isso 
facilitaria a memorizac;ao da mesma e do nlimero da Linha de Ajuda . 

• :. 0 0800 oferece desconto por volume de chamadas recebidas, reduzindo os custos das 
ligac;6es; quanto mais chamadas 0 cliente receber, maior 0 desconto . 

• :. Por ser uma ligac;ao gratuita, 0 0800 incentiva 0 contato, aproximando-os da 
Irmandade . 

• :. Atrairia a irmandade, passando uma imagem de modemidade, organizac;ao e 
preocupac;ao com 0 proposito primordial . 

• :. 0 0800 inteligente utiliza a platafonna de Rede inteligente da Embratel, que oferece 
facilidades para direcionar e selecionar as chamadas recebidas de acordo com 0 dia, 
honirio ou area geogratica . 

./ Mudanc;a de enderec;o: 
.:. Devido a abrangencia nacional da Embratel, em caso de mudanc;a de enderec;o, 0 

numero 0800 pennanecera 0 mesmo, independente de nova localidade . 
./ Vantagem em relac;ao a ligac;ao a cobrar: 

.:. A vantagem sao os descontos que a irmandade ganhara em funC;ao do volume de 
chamadas recebidas. Quanto mais chamadas, maior 'o percentual de desconto . 

./ Facilidades que 0 servic;o oferece: 
.:. Agendamento por horario e data: As chamadas recebidas fora do honmo/ dia de 

funcionamento j podem ser reencaminhadas para uma mensagem explicativa 
padronizada sobre a impossibilidade de atendimento, orientando 0 cliente a ligar no 
hormo moos conveniente. (Ex.:"Por favor, chame-nos no proximo dia util".) 

./ Assinatura 
.:. ServiCo Comutado (0800-99/90) 
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ITEM PRE 0 MENSAL UNITARlO 
DlSPONlBlLlDAO DO ATENDlMENTO R$ 25 00 

Utiliza9ii.o (TrMego Telefonico) ., 
.:. Se . d T I £ . F· d Lo di t· . N fVl90 e e e orua lXa e nga sancia aClOn al DO Fix - - 0 

Valores das tarifas em R$ 
Chamadas Minuto Cada 6 segundos 

inicial adicionais 
Dentro da mesma area Oocal) R$ 013 R$ 0 013 
Dentro do mesmo estado (Intra- R$ 0,22 R$ 0,022 
estadual) 
De fora do estado{inter-estadual) R$ 0 32 R$ 0 032 
Servicos de Telefonia Fixa de LonEa Distancia Nacional DOD Movel Fixo 

Valores das tarifas em R$ 
Chamadas 

30 segundos iniciais 
Cada 6 segundos 

adicionais 
R$032 R$ 0 0604 

.:. Facilidades 
!tens de Facilidades Unidade de ?reeo ?reeo Unitario 

Faturamento Mensal- R$ -2200 

2200 
Agendamento por Por numero 0800 e 

horano por CA a.endado 

2300 Agendamento por Por nfunero 0800 e R$ 21,00 
data p~r CA agendado 

2700 Restri~o area de Por nilmero 0800 
AbranEencia 

3400 Mensagem Gratis Gratis 
Padronizada 

./ Tarifas 
Telefonia PUblica - TrafeEo local e conurbado 

Item de Minutos Fator "L" aplicavel ao total 
Faturamento Utilizados de minutos de utilizacao de 0800 

8400 Ate 90 minutos R$100 
De 91 a300 R$098 

De 301 a 1.000 R$097 
De 1.001 a 5000 R$O 95 

DE 5.001 a 10.000 R$O 94 
DE 10.001 a 30.000 R$092 
De 30.001 a 50.000 R$ 0 91 

De 50.001 a 100.000 R$ 089 
De 100.001 a 

R$ 0,88 200.000 
De 200.001 a 

R$ 0,86 500.000 
De 500.00 a R$ 0,84 

1.000.000 
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De 1.000.001 R$ 0 ,82 
3.000.000 
I de ~oOO.OOO R$ 0.80 

;ntra e 

~~ ". 
Ate-9 R: ,00 

De ' II a 300 R: ,99 
De 3111 a .. 000 R: 

De .. 001 " 

i, ~ 00 1 • 10 
.OC .a 1.95 

De DC 
. aalOO~O 

1.93 
De 1.92 

De 100.001 a R$ 0,90 
200.000 

De.
nAAnA 

a R$ 0,89 

De 500.00 a R$ 0,87 1.000.000 

D~ ~~O~~~I R$ 0,86 

,de . 

ao to:~800 
de 

Minutos de Fator "I" d"t~Ci>.vel ao, ::':~BOO 
Ate 

~a5.000 
io.85 

De 
tde5.000 

./' Eauioamentos necessarios - Custos 
Cabine TeIemarketin20 84xO 80xl 26 R$ 29880 
Cadeira Diretor Fixa cl Braco Espuma Inietada R$ 27800 
Head Set R$ 19000 
Comoutador oara Pesauisa de Dados Sobre NA R$ 1.50000 

./' Atendente Profissional Sruano/Encaroos/Outros 
sALARIO R$ 690,00 (Trabalhando no m8xi.mo 6 horas) 
c 

FGTS 8% Salario pago pelo contratante 
= 
PIS/FOLHA PAGAMENTO - 1 % Salflrio bruto oaQ'O oelo contratante 
VALES TRANSPORTE 6% pago pelo funcionario / restante 

contratante 
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~ DlVULGAC;AO DA IRMANDADE 
./ Conforme sugerido e debatido em tennos anteriores estamos procurando 

pacironizar todo 0 material reCerente it Identidade Visual de Narc6ticos An6nimos 
no Brasil nas cores amarelo e azul como nos cartazes que Coram confeccionados 
anteriormente . 

./ Penso ser este, urn grande passo , proporcionando Comunicacao Visual 
padronizada, modema e impactante da Irmandade no Brasil . 

./ Passei via Oitavo Conceito todo 0 material como segue, porem noto urn 
desinteresse por esse assunto: 

.:. Cartazes - Foi 0 primeiro item a ser produzido e utilizado . 

. :. Panfletos - Seguindo a mesma linha dos cartazes, Coi 0 segundo item a ser 
produzido e utilizado na panfletagem do Dia da Unidade . 

• :. Fachadas de Grupos - No formato "Front Light", mandei como modelo via 
Oitavo Conceito a fachada do Grupo Mais Sera Revelado do Rio de Janeiro, 

.:. Cartaes de Visita - Mandei via Oitavo Conceito 0 modele do Grupo Muriae 
MG . 

. :. Divulgac;:aojModelo - Para serem utilizados com criatividade em sacolas, 
embalagens, tabl6ides, etc. Tambem disponibilizado via Oitavo Conceito, 

~ PLACAS RODOVlAS 
./ Disponibilizac;ao do orcamento inicial via Oitavo Conceito como segue: 

" 
MATERIAL QUANT. PRE(;O CAPACIDADE 

l Galv. 1 IR > 24, ,36 

~CH20 1 I R ' lC .74 
, 4 EWFIX ICX~C 126 , Dor 

rinta . AB Azul Del Rev 3.6 3.6 16 
Tinta 'AB 3.6 litros 12 
Agua Raz I slitros I R > 23.0 1 16 

IR , 18.00 15 
I ( ,Ype ,7X43m 12 IR 12 

MAODEOBRA 

r de ~OO lPlaca 
1 cf solda I I R$l5.00 I 1 Placa 
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., DisponibilizalYao do Oficio para os servidores interessados via Oitavo Conceito, como 
se e: 

@. Narcoticos Anonimos 
SOLICITAC;AO PARA VINCULAC;AO DE PUBLICIDADE VISUAL NAS RODOVIAS SOB 

JURlSDIC;Ao DO ......... 6rgdo responsaveljEstado .......... .. 

TImo Sr . ........ ....... Nome do Diretor Responsavel .............. . 
Coordenador da ..... Na da CRG ... do ... 6rgao ResponsaveL ..... . 

Prezado Senhor, 

A ACS - ASSOClAQAo PARA COMITEs DE SERVIQO, com sede it Avenida Franklin 
Rooselvelt 71/801 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CNPJ 73.372.435/0001-30, vern pela 
presente solicitar a Vsa. A devida autorizalYao para ocupacao da faixa de dominio da(s) 
Rodovia{s) ... ............. .... .. Descri<;do e Km da(s) Rodouia(s). : ...................... , para instalac;ao de 
Placas Informativas. 

Esclarecemos que conhecemos 0 conticlo na RT 06.02 - Veiculac;ao de Publicidade 
Visual nas Roclovias sob jurisdic;ao do ...... 6rgao ResponsaveL .... enos comprometemos a 
respeitar e cumprir todos os itens nela contidos. 

Para que seja procedida a analise tecnica de nossa proposicao, anexamos a presente 
solicitacao na documenta-rao abaixo relacionada, conforme estabelecimento na referida 
Recomendac;ao Tecnica: Certidao e Certificado de lnstituicao de Utilidade PUblica sem fins 
lucrativos e 0 Modelo da Placa. 

Sem mais para 0 momento, aguardam.os ° pronunciamento do ...... 6rgao Responsavel 
.... ... a respeito. 

Atenciosamente; 

ACS - ASSOClAC;AO PARA COMITES DE SERV1C;O 

~ PROJETOS FUTUROS . 
./ DivulgalYao em orelhoes - Atraves de adesivos au pinturas na parte interna dos 

mesmos . 
./ Stand de NA - projeto com divisorias timbradas, mesa, cadeira e sofas 

padronizados, para divulgacao da irmandade em feiras congressos e outros 
eventos. Nele constariam tambem literaturas para serem vendidas, panfletos ou 
folders. Espero, no ENCONTRO NACIONAL de IP ja ter uma maquete ou m esmo 
urn modelo com custo. 
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INVENTARIO = ACS 

SERVIDOR - PEDRO PAULO == PERiODO: ABRIL 2005 d ABRIL 2006 

,. Titulos de Utllidade Piiblica 

Estivemos atualizando nossos titutos com seus respectivos conselhos e secretarias. 
Ap6s uma consideravel espera conseguimos a atualizacao de nosso Titulo de Utilidade 

PUblica Federal junto Ministerio da JustiCa. Este titulo ja nao proporciona 0 desconto 
relativo ao percentual do 1.1. (Imposto de importacao) J.P.!' (Imposto de Produtos 
lndustrializados) e urn percentual minimo na l\1arinha Mercante. perfazendo urn total 
aproximado de 18% sobre 0 valor pago nos medalhoes e fichas chaveiros quando da 
importacao de nosso material. Contudo. a expedicao do mesmo viabilizou a atualizacao de 
nosso Titulo de Utilidade PUblica Municipal junto ao Municipio do Rio de Janeiro e tambem 
de nosso Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social (CEBAS) junto ao 
Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS) . Foi urn. processo demorado para expedicao 
de ambos. 

No momenta 0 Titulo Estadual esm regularizado. No entanto, precisaremos iniciar 0 
processo de inscricao junto ao Conselho Estadual de AssisU:ncia Social (CEAS), pais 56 
assirn poderemos ter mais facilidade na manutencao de nossos titulos em outros orgaos. 

Para um maior entendimento, abaixo relacionamos todos os titulos que hoje a ACS 
possui: 

Certificado de Entidade Beneficente de Ass. Social (CEBAS); 
Titulo de Utilidade PUblica Federal; 
Titulo de Utilidade PUblica Municipal (CMAS) ; 
Titulo de Utilidade PUblica Estadual (CEAS) - inscricao no Conselho em andamento; 

,. Solicitae;oes dos CSA#s, Nucleos e Grupos Distantes 

Durante 0 periodo 2005/2006 atendernos as seguintes solicitacoes: 
./' Encaminhamento de inumeros documentos para vanos Csa's e Nucleos; 
./' XV CRNA: No momenta nos limitamos a receber e arquivar alguns documentos do 
subcomite de inscriCao deste evento . 
.,/ Envio de Kit de abertura para urn. Grupo em Iguape/SP; 
./' Envio de Kit de abertura para urn Grupo em Goias; 
.,/ Envio de Kit de abertura para urn Grupo em Palmas/TO; 
./' Envio de Kit de abertura para urn Grupo em Angra dos Reis/RJ; 
./' Envio de Kit de abertura para um Grupo em Barra dos Gracas/MT; 
./' Envio de Kit de abertura para urn Grupo em Campina Grande/PB; 
.,/ Envio de Kit de abertura para urn Grupo em Terezina/PI; 
./' Envio de Kit de abertura para um Grupo em Joao Pessoa/PB; 
./ Envio da doaCao (Textos Basicos e Guias dos Passos) destinada a Regiao Brasil Sul; 
.,/ Viabiliza~ao da documenta~ao necessaria para aluguel de sala pelo eSA do SOL. 
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Fizemos·nos presentes nos seguintes eventos oeste periodo . 

./ n Conven~ao do Nuc1eo Na~ao: Evento interno realizado nos dias 03, 04 e 05 de 
Junho, total de vendas de R$ 1.853,60; 

./ Baile da VI Conven'rao Carioca: Evento interno realizado no dia 16 de Julho, total de 
vendas de R$ 638,50; 

./ VI CCNA: Evento interno realizado nos dias 23 e 24 de Julho, total de vendas de R$ 
2.005,00; 

./ Baile da XV CRNA: Evento interne realizado no dia 06 de Agosto, total de vendas de R$ 
430,50 . 

./ Conven~o do Nucleo How: Evento interno realizado nos dias 13, 14, 15 e 16 de 
Dutubro em Pocos de CaldasjMG, total de vendas de R$ 2.104,00; 

./ Conven~ao do Nuc1eo Grande Sao Paulo: Evento interno realizado nos dias 17, 18, 19 e 
20 de Novembro em Caraguatatuba/SP, total de vendas de R$ 2. 139,50; 

-I' Baile da VII CCNA: Evento interno realizado no dia 20/01/2006, total de vendas de R$ 
234,50; 

Com os resultados apresentados (so do material promocional 30% deste valor entra 
como superavit para nosso escritorio) constatamos a necessidade de que nossos 
funcionanos tenham direito a passaportes e convites em todos os eventos realizados pela 
RegiAo Brasil. Pois so assim. poderemos disponibilizar todo nosso material (literatura e 
promocional) e tambem alcan~ar nossas metas de venda de modo a ampliar a margem de 
supenivit financeiro. 

:> Reorganizac;io Fisiea do Eserit6rio 

Procuramos neste periodo realizar todas as mudan'ras e alteracoes necessarias para 
adequar 0 escritorio a nossa realidade. 

No periodo foi confeccionado um armario com balcao e prateleiras visando a 
acomoda~ao de nosso material, facilitando e adequando assim. a guarda e distribui~ao de 
nossa literatura e de todo 0 resto de nosso material. Embora ainda tenhamos material 
exposto a nao protegido como deveria em razao dos limites fisicos de nosso escrit6rio. 

A lim de liberar espa'ro fisico foram colocados a disposi~o dos Gropos, CSA's e Nuc1eos 
os seguintes itens:02 arquivos de ferro com 4 gavetas; 01 porta (estilo divisoria); 01 tampao 
de mesa de madeira; 01 quadro de aviso ejou mostruario (madeira com vidro); 02 fichanos 
de ferro (com duas gavetas).Todos devidamenteja distribuidos. 

Adquirimos uma nova geladeira (um Frigobar da marca Electrolux) e uma nova 
impressora (HP-5650), pais a geladeira que utilizavamos estava muito antiga (nao gelava e 
apresentava partes podres) e a impressora que utilizavamos ja apresentava serios problemas 
funcionais. 

Finalizamos com a confeccao de uma mesa para reunioes e colocaCao de divisoria a fun 
de armazenar as materiais de forma um pouco mais segura. 

Acreditamos que precisamos procurar urn espa~o maior para funcionamento de nosso 
escritOrio, onde nosso material possa ser melhor estocado e onde tenhamos uma melhor 
divisao e organizaryao de toda a infra-estrutura. Neste momenta optamos por adiar a busca 
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por um novo espa.-;o em func;ao de algumas outras alterac;6es que estamos processando na 
composicyao da mao-de-ohra de nosso escritorio (contratatrao de rnais urn funcionario e 
prom~o da funcionaria Fatima a condic;ao de gerente). 

}:> Divida Luis Femando 

Durante este periodo foi efetuado 0 pagamento total de R$ 1.110,00 em forma de 
parceJas mensais, conforme 0 instrumento particular de confissao de divida que existe 
entre a ACS e 0 Sr. Luis Fernando Ribeiro Lopes, realizado atraves do escritorio de 
advocacia Maciel Tavares. 

Atualmente late Mar<;o/2006), a situa9ao da divida perlaz um total de R$ 1.990,00. 
Estando em atraso os seguintes meses e valores: Out/200S R$40,OO; Dez/ 200S R$SO,OO; 
Jan/06 R$250,00; Fev/06 R$250,00. 

o pagamento das parcelas tern side realizado com certo atraso, estando ainda em aberto 
as 4 parcelas supracitadas. Mas orientados pelo advogado optamos em manter as cobranc;as 
e aceitar esse atraso. 

~ Custo Material 

Em regime experimental reduzimos 0 valor do texto basiee, que partir de 01 / 07/2005 
passou a custar R$ 7,50 (R$ 10,00 no balcao) . 

o levantamento de receita e despesa de nosso escritorio realizado durante todo ano de 
2005 apresentou um deficit de R$1.315,54 e com isso pudemos constatar que ainda 
precisamos buscar urn melhor equih"brio em nosso balantro financeiro financeiro. A verdade 
e que precisamos de uma avaliatrao mais embasada (profissionalmente falando) de urn 
analista de custos. Neste momento optamos por adiar a contrata~o em regime de 
consultoria de urn profissional oesta area em fun~o de algumas outras alterac;Oes que 
estamos IMPLEMENTANDO. 

> Texto Basieo 

N otamos que tivemos urn ano de significativ~ sacrificio financeiro para que pudessemos 
bancar a decisao de reduc;ao de custo desta pec;a de nossa literatura. 

A partir do dia 01 de agosto de 2005 foi decidido pela diretoria da ACS e pelo QU 
Regional que passariamos a comissionar as vendas desta literatura para clinicas. 

Esta metodologia de venda funciona em regime provisorio e visa e1evar 0 total de livros 
vendidos, facilitando assim a redutrao do pretro do mesmo. 

o percentual e de 12% do valor unitano de R$10,00 e passou a ser pago juntamente 
com os salarios de nossas funcionarias. 

Ate 0 momento nao notamos nenhuma mudanc;a significativa no valor total das vendas, 
mas estamos optando por manter esse comissionamento em regime experimental. 

,. Guia Para Trabalhar os Passos 

Foi um ano de conquistas para todos nos. Acreditamos que nossa principal conquista 
diz respeito a enfim estarmos produzindo algumas pec;as de nossa literatura em nosso 
proprio pais, entre essas petras destacamos tambem 0 Guia Para Trabalhar os Passos, que 
vern apresentando excelente procura e que realmente possibilita que cada membro de nossa 
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irmandade possa melborar sua propria recupera9ao alem de servrr com o refor90 na 
arrecadacao de n osso escritorio. 

,.. Pagamento WSO 

PEDIDOS DE MATERIAL: De Janeiro de 2005 a Fevereiroj2006 recebemos material do 
WSO correspondente a U$ 39,856,13 . 

PAGAMENTOS: Realizamos neste mesmo periodo pagamentos que perfazem 0 valor de 
$34 .675,44. Temos, portanto, ainda U$ 5. 180,69 a pagar. 

» Presta~ao de Contas (telefones, contas correntes e salas) 

TELEFONES 

Salientamos que somente 0 CSA Caminho do Mar (que coordena a Linha de Ajuda de 
Santos . Tel. : 13-3289-8645) tern prestado con tas da linha telefonica que se encontra em 
nome daACS, 

Abaixo segue a rela9ao completa dos telefones: 

.J,. Rio de Janeiro 
Cidade - (21) 2533-5015 (1inha de ajuda) 
2532- 1580/2215-8674 (ACS) 
.J,. Sao Paulo 
Cidade - (11) 3101-9626 
Campinas - (19) 3255-6688 
Jail - (14) 36247999 
Santos - (13) 3289-8645 
.J. Rio Grande do Sul 
Porto Alegre - (5 1) 3333-3550 
.J. Espirito Santo 
Vitoria - (27) 3323-6699 

CONI'AS CORRENTES 

No final de Fevereiro de 2006 precisaremos come9ar 0 processo para renova9ao de nosso 
titulo de Utilidade PUblica Federal e para isso precisamos fechar n osso Balan90 Contabil do 
ano de 2005 . No entanto as contas corren tes abaixo descritas em negrito mio estao em dia 
com a presta9ao de contas das rnesrnas (envio de uma c6pia mensal do extrato e uma c6pia 
do livro caixa correspondente) junto ao nosso escrit6rio e ao nosso con tador. Precisamos 
dessa presta9ao de contas no final de FEVEREIRO, senao perderemos 0 prazo para a 
renova9ao de nosso titulo. Necessitamos da ajuda de voces para colocar em dia nosso 
balan~ contabil e adiantamos que precisarernos da presta9ao de contas dos demais 
meses do ana de 2006. 
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I Nome Banco 

Narc6licos Anonimos 

Comite de Servi~ Regional - Regiao Brasil 

Visite nosso site: www. na.org.br 

IAgencia Conta Extrato LivroCaixa 

iX)JCRNA BRADESCO 1692-2 150354-5 OK OK 
NUCLEO EM 
NAc.40 ITAU 941 60359·9 ABERTO EMABERTO 
iNOCLEO G. SP ITAO 37 62932·6 OK OK 

EM 
CONV. N.HOW BB 4039·8 33000-0 ABERTO EMABERTO 
NUCLEORJ BRADESCO 0469-3 130699-5 OK OK 
CONY. CSA 
!)ELEM BRADESCO XXX 19990-7 OK OK 
7' CCNA BB 0288-7 62910-3 OK OK 

SALAS ALUGADAS 

o eSA Sol mio tern prestado contas do pagamento do aluguel da sala que esta em nome 
da ACS. Bastando que nos envie a c6pia do recibo de pagamento do alugue1 mensalmente. 

Sao Paulo 
Escrit6rio do Nucleo Grande Sao Paulo: Viaduto Dna. Paulina nO 34, sala 96, 
Prat:a da Se - Centro. 

Fortaleza 
Escrit6rio do CSA do SOL: Rua Pedro 1, 233, sala 03 - Centro. 

Lembro que esta prestat:ao de contas junto ao nosso contador e muito importante e que 
se nao for feita regularmente pode afetar a manutencao de alguns de nossos tltulos, 
consequentemente, inviabilizar que possamos usufnlir dos beneficios proporcionados pelos 
mesmos. 

Estamos aproveitando 0 grupo virtual Oitavo Conceito para manter a consciencia 
coletiva de nossa regiao informada e estimular as respectivas comunidades a prestarem as 
devidas contas. 

Gostariamos de aproveitar e sugerir as comunidades que u tilizam 0 CNPJ de nosso 
escrit6rio que acrescentem como premissa no preenchimento do encargo de tesoureiro esta 
responsabilidade, podendo, quem sabe, haver destituicao do encargo no caso da mesma nao 
ser feita. 

Lembramos tambem que incentivamos todas as comunidades a criarem uma pessoa 
juridica atraves da abertura de uma associacao para fecharem contratos de alugueis de 
salas, telefones, aberturas de contas-correntes e contratos com instituic6es que nos prestem 
algum tipo de serviCo. 

Assim aliviaremos a ACS dessas responsabilidades e evitaremos problemas serios e 
cr6nicos como 0 que esta descrito acima. 
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Narc6ticos AnOnimos 

Comire: de Servi~ Regional - Regiao Brasil 

Visite nosso site: www.na.org.br 

, Manual de Procedimentos ACS 

Aguardamas imputs e sugestoes ate Janeiro de 2006 para nosso manual de 
procedimentas. A partir desta data a manual passou a ser utilizada oficialmente e s6 
recebera imputs e sugestOes apes a perioda de u rn ana (Janeiro de 2007). Sendo modificado 
apenas para utilizaC;aa durante a proximo termo (Abril de 2007 a Abril de 2009). 

Listamos muitas das funC;Oes que nassas funciananas realizam e anexamos as 
mesmas ao manual. Lembramos que todas as funcionanas realizam todas as func;6es 
listadas . 

.> Minuta de Procedimento para Desvio de Recursos 

A ACS no intuito de orientar e esclarecer os Nlicleos, eSA's e Grupos de Narc6ticos 
An6nimos, no que diz respeito a desvio de recursos no servic;o, criou urna minuta que 
orienta as comunidades como procederem no caso de algum servidor desviar nossos 
recursos.Lembrando que Outros proceclimentos nao esclarecidos deveraa ser submetidos a 
Diretoria da ACS para analise e posterior tomada de decisao. 

}> Gestio 2005/2007 

lnformamos novamente que a estrutura de servi~os que compreende 0 termo 
2005/2007 teni como bases de ac;ao: 

1 0 ManuteD~ao da reforma do espac;o fisico de DOSSO escrit6rio, 

2 0 Desenvolvimento de estudos visanda 0 oferecimento pleno dos servic;os da ACS a todas as 
regi,6es que existem au possam vir a existir no Brasil. 

3 0 Desenvalvimento e controle de uma politica de prec;os que viabilize reducOes seguras dos 
prec;os de nosso material, trabalhando sempre com prioridades e de forma prudente. 

o quando ouvimos Dao "F;e.,a,.~.~ p,al" v.jra.,~ 
mas - 0 espirlto q~ esta _por 

guando b'Qscamos faze..r 
nao- a nos 
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PROPOSTA ORr;AMENTARIA 2005/2006. CSR 

m" 2.290,10 
RJ '" 3.22>4,10 

N 
RJ ""'"' 

1>00 " 1.966,90 
W SP"",", 160,00 ... 4,012,40 

SP "'''''''' 
1110,00 ... 1.999,1 1 .. 2,134,80 

ReunUoSP ~ 6.832,11 

RJ """'" 
160,00 .... 5.071.811 

SP_ " .00 T" ".,138,04 
Allme~ M6cll. 4 .281,28 
AS 60.00 por seMdor (AS15,00 porem.~) 

...,""" V .... ..... 5.941,10 
(I) Secret3ria, inr:kri des~ com: F~ 3..401,01 
, )(efO)[ "'" 3,188,74 ...... "'" , T aritas banc8l1as T..., 13,1311,116 

M6cIl. 4,378,95 

-



CSR BRASIL 

RELATORIO DA TESOURARIA - PERloDO DE 01 /MARJ2006 a 31 /MARJ2006 

ISALDO ANTERIOR : R$ 14.868,89 I 
REGEITAS 

DATA DISCRIMINAGAO VALOR (R$) 
01 /03/06 Repasse do GSA do Sol 115,00 
07/03/06 Repasse do CSA Oceanica 9929 
08/03/06 Repasse do eSA Minas 202,11 
13/03/06 Repasse do Nuc/eo Grande Sao Paulo 499,91 
15/03/06 Repasse do Nucleo Grande Sao Paulo 49991 
15/03/06 Repasse do eSA Sui Flumlnense 17,08 
17/03/06 Partlclpacao RSS na traducao Manual RP 

~ 
,0 

21 /03/06 Dep6s~0 nao idenliflcado r S N J:l:p. \AI 4~ 22/03/06 Repasse do Nucleo Rio de ~eiro 
23/03/06 Reoasse do Nucleo Unldade 30000 
23/03/06 Reoasse do Nucleo Grande Sao Paulo 499,91 
24/03/06 Reoasse do Nucleo Rio de Janeiro 50070 
24/03/06 Repasse do Nucleo HOW 150,00 
27/03/06 Reoasse do Gruca Posto 9 de loanama 289,92 
28/03/06 Reoasse do eSA do Sol 115.00 
31103/06 Repasse do Nucleo Grande Sao Paulo 499.91 

Rendimentos financeiros no mes 0.00 

TOTAL DE RECEITAS (R$) 9.089,44 



DESPESAS 

DATA DISCRIMINA AO 
02/03/06 Tanfa Maxiconta (5 
02/03/06 Postaoem do periodo de 08/12 a 10/02 (6) 
03/03/06 Webmaster· fevereiro/2006 (14 
03/03/06 ParticipaQao au na criaQao eSA Sui Bahia (8) 
03/03/06 Diversos: 89 80(5); 109 63(10); 3 20(4) 
14/03/06 Passagem Clever para Assembh~ja GSR (2) 
14/03/06 Emprestimo para ACS pagar gratica 
23/03/06 Devolu,ao cheque repasse NRJ 
24/03/06 Ajuda de custo para eSA Selem reuniao GSR 9 
27/03/06 Ajuda de custo para eSA do Sol reuniao GSR 9 
27/03/06 Piilgamento hotel 20 Encontro Nacional H&I 
27/03/06 Custeio de 50% traducao do Guia RP 113 
28/03/06 A'uda de custo Dara N. Na Estrada reuniao eSR (9 

CPMF do Derfodo 

TOTAL DE DESPESAS IR$) 
(SALDO ANTERIOR + RECEITAS) • DESPESAS = 
POUPAN9A PARA OS DELEGADOS = 

DISPONiVEL " 
DESPESA POR CONTA: 

1 Reuni6es GSR Rio de Janeiro 
2 Reuni6es GSA Sao Paulo 
3 Conta telefone Servidores 
4 Subcomrte de Tradu~ao e Revisao literatura 
5 Secretaria 
6 Postagem de Literatura 
7 Reunioes extras eSR 
8 F6runs 
9 eSA's distantes nas Reuni6es eSR 
10 Kits de Literatura 
11 Poupan9a dos Delegados Regionais 
12 Despesas GT Rela~6es Publicas 
13 Projetos nao or~ados 
14 Web Master 

25 

15 

TOTAL 

VALOR (R$) 
9,60 

1.311,88 
100,00 

1.713,00 
202,63 

1.141 ,00 
1.000,00 

500.70 
400,00 
840,00 

1,037.40 
1.150,00 

100,00 

20.78 

9.526,99 
R$14.431 ,34 

R$ 1.617,86 
R$12.813.48 

0,00 
1.141,00 

0,00 
3,20 

120,18 
1.311,88 

0,00 
1.713,00 
1.340,00 

109,63 
300,00 

0,00 
1.150,00 

100,00 
7.288,89 
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RECEITA X DESPESA 2002 

300.000,00 282.663,38 

250.000,00 +-----

tJ 200.000,00 
tJl 

150.000,00 +-----

100.000,00 +-----

50.000,00 +-----

0,00 +-----
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I.N 
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Receita x Oepesa 2002 (mes ames) 

70.000,00 

60.000,00 -/----------------+-

50.000,00 +-------------+-

40.000,00 -/------------------/-

30.000,00 +----------hfi-------\---j-- -f\--

20.000,00 ~~~~----~=r----;~-'T____::::=t----T-

10.000 ,00 -I-----"'----lI .......... ,..-£--- :::::::;;;;/----

0,00 +---~~~~~~~~~-~~~~ 

........ Receita 

..... Des esa 



RECEITAX DESPESA 2003 

260.000,00 
256.603,13 

255.000,00 -+---

IJJ 250.000,00 
1-

245.000,00 

240.315,35 
240.000,00 

235.000,00 

230.000,00 
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40.000,00 -

35.000,00 

30.000,00 
U\) 

i" 25.000,00 
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Receita x Oespesa 2003 (mas a mas) 
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RECEITA x DESPESA 2004 

250.000,00 r~~ 

245.000,00 , _,.,.. .... ' 
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IlRECEITA .OESPESA 

-



45.000.00 
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RECEITA X DESPESA MES A MES 2004 
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A 

mes 
Janeiro 

Fevereiro 
MarGo 
Abril 
Maio 

Junho 
Julho 

Agosto 
Setembro 
Outubro 

Novembro 
Dezembro 

total 

mes 
Janeiro 

Fevereiro 
MarQo 
Abril 
Maio 

Junho 
Julho 

AQosto 
Setembro 
Outubro 

Novembro 
Dezembro 

total 

RELACAo DESPESA / RECEITA 

2002 
recelta despesa 

16.517.08 20.974.25 
16.135.12 10.933.09 
17.003.05 19.780.05 
19.385.29 10.449.91 
20.426.65 8.981 .23 
18.729.69 13.255.80 
29.462.12 39.832.17 
36.676.65 8.304.15 
17.002.70 6.946.00 
34.240.59 15.520.93 
37.886.11 15.391.10 
19.198.33 64.948.77 

I 282.663.38 235.317,45 

2003 
receita despesa 

30.334.92 28.360.87 
18.194.63 7.141.87 
20.588.38 35.663,88 
19.979.15 23.971.26 
21 .061 .27 11 .900.79 
16.69955 25.276.28 
15.146.79 18.930.76 
31.529.65 30.640.39 
17.495,44 10.162,17 
16.46076 11.838.78 
24.242.60 24.642.02 
24.869.99 11.786.28 

256.603,13 240.315,35 

35 

j 

-

47.345,93 

16.287,78 



2004 
Mes Recelta Oespesa 

Janeiro 21.052,11 31.132,12 
Fevereiro 17.230,47 22.335,12 

MarGo 11.195,37 11 .580,89 
Abril 6.130,75 9.670,47 
Maio 26.373,03 12.889,71 

Junho 21 .283,91 38.526,82 
Julho 18.166,94 18.001,34 

Aaosto 27.102,90 31 .021,21 
Setembro 10.749,74 10.071,82 
Outubro 16.273,76 22.484,11 

Novembro 34.074,26 29.380,70 
Dezembro 23.072,17 8.752,77 

total 232.705,41 245.847,08 

-13.141,67 



2005 

llli.: .% 
27.366.74 .16 8.42 21. 65.71% 

),41 25.119.59 -10.289,18 17.157 .81 68,30% 
15. , 7.132.78 - -

Abril 11 11 2.194,52 - -
Maio , 27. -4.181 ,62 7.961 .69 29,18% 

, ;1 2.659,01 - -
TuihO 11. .11 1.165,55 - -, 

1oG27A3 -11.427,17 14.7~50 52,48% 

~ ~ :so -1.025,29 - -
=;;;- -1.209,91 - -

17. 17.298,77 '.18 12.57% 

~44 31~ 1.0'< ~o 41~ TOtal 23~ 18 33.S: 

* Os pagamentos WSO ja estao inclusos na despesa. 
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RECEITA X DESPESA MES AMES - ANO 2005 
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EVOLUC;AO RECEITA X DESPESA - MES AMES 
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RECEITA X DESPESA MES AMES - ANO 2005 

40.000,00 ,---- ---------------------, 

35.000,00 
30.000,00 
25.000,00 
20.000,00 
15.000,00 
10.000,00 
5.000,00 

0 ,00 

• Receita 
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2006 

Mes Receita Oespesa Acumulado Pagtos WSO* Repres. % 
Janeiro 17.720,60 13.469,52 4.251 ,08 - -

Fevereiro 9.682,52 25.525,93 -15.843,41 8.952,00 35,07% 
Margo 0,00 
Abril 0,00 
Maio 0,00 

Junho 0,00 
Julho 0,00 

Agosto 0,00 
Setembro 0,00 
Outubro 0,00 

Novembro 0,00 
Dezembro 0,00 

Total 27.403,12 38.995,45 -11.592,33 8.952,00 22,96% 

* Os pagamentos WSO ja estao inclusos na despesa . 

...... ABAIXO OS GRAFICOS ...... 


