
Nar-Anon
RESUMO DAS ATIVIDADES
ÁREA-PAINEL SÃO PAULO 2018 
No início de 2018 a Área-painel de São Paulo 
enviou aos RDs e RDSIDs arquivos sobre Ofi-
cinas de Serviços no Nar-Anon para serem di-
vulgadas e realizadas pelos Distritos e/ou Gru-
pos. Essa proposta decorreu da constatação 
de que as Oficinas ocorridas no Escritório não 
obtiveram êxito na frequência.
A distribuição do Boletim Informativo, Nar-Anon 
Em Foco, passou a ser feita eletronicamente, 
visando o equilíbrio na relação custo benefício. 
Foi publicado no site e distribuído via e-mail e 
whatsapp, ficando a critério dos Grupos im-
primirem ou não. Portanto, para os próximos 
números as contribuições dos membros con-
tinuam sendo necessárias.
Mais uma vez o Nar-Anon recebeu e aceitou 
o convite de Narcóticos Anônimos para coo-
perar participando da Convenção de N.A. que 
será realizada de 11 a 14 de abril de 2019 na 
cidade de Olímpia/SP. Será disponibilizada 
uma sala para o Nar-Anon. Para tratar deste 
evento, foi criado um Comitê com membros 
da Área São Paulo.
Foi realizado nos dias 24, 25 e 26 de agosto 
de 2018 um Encontro de Estudos em Nazaré 
Paulista/SP cujo tema foi UNIR, CONVIVER 
E CRESCER. Além da participação calorosa 

dos membros Nar-Anon,no sábado aconte-
ceu um bingo que com as doações generosas 
dos Distritos e dos companheiros  se tornou  
muito divertido e bastante agradável. 
Para o evento de 2019 foi solicitado aos com-
panheiros pesquisa de hotéis e na reunião 
unificada da Área e SID do dia 29.09.2018 foi 
aprovado e lançado o próximo Encontro Esta-
dual na cidade de Águas de Lindoia no Hotel 
Guarani. Os membros presentes concordaram 
por unanimidade. 
No dia 27 de outubro realizou-se a Assembleia 
de votação para novos Servidores da Área de 
SP e do SID.
Aproveito a oportunidade para agradecer a to-
dos pela colaboração durante o triênio 2016-
2018 no qual prestei serviço com muita grati-
dão.

Coordenadora da Área-painel de São Paulo
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EDITORIAL
Olá companheiros!
Pois é, mais um ano que finda, e gra-
ças ao Poder Superior, mais um ano 
que se inicia. Novas esperanças, novos 
projetos, novos sonhos... 
Cada dia é uma nova vida, um reco-
meço. O Universo não para! Precisa-
mos lembrar que o Nar-Anon também 
não para, os Grupos não fecham para 
férias ou balanço, embora para alguns 
companheiros seja tempo de férias, 
viagens e descanso. Diante disso a 
frequência nos Grupos diminui e con-
sequentemente a contribuição da Tra-
dição Sete também. Nossa gratidão de 
forma material se faz necessária para 
podermos honrar nossos compromis-
sos permanentes. Essa conscientiza-
ção é nossa responsabilidade como 
membro e faz parte da nossa recupe-
ração.
Novos servidores também nos Grupos, 
Distritos e na Área e SID de São Paulo. 
Nesta edição relacionamos os nomes 
dos companheiros de boa vontade que 
assumirão encargos na Área-painel e 
no SID no próximo triênio 2019 a 2021. 
Nossa gratidão aos servidores que 
terminam este ano sua prestação de 
serviço e aos que estarão assumindo, 
votos de sucesso.
Nesta edição publicaremos apenas o 
balancete de setembro. 
Aproveitamos para desejar aos nossos 
companheiros um Ano Novo de reali-
zações e que cada um de nós nunca 
deixe de sonhar com o melhor. 
Que venha 2019 com Força, Fé e Es-
perança.

Boa leitura.
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ACONTECE NO NAR-ANON
EVENTOS NO NAR-ANON – SÃO PAULO

ANIVERSÁRIOS
12/09 - GRUPO VIVA E DEIXE VIVER – SÃO PAULO – 10 ANOS
25/09 - GRUPO SÃO JUDAS – SÃO PAULO – 39 ANOS
26/09 - GRUPO CLAREAR – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS– 19 ANOS
25/10 - GRUPO FAMÍLIA E AMOR – CARAGUATATUBA – 1 ANO
31/10 - GRUPO ACEITAÇÃO – SÃO PAULO – 6 ANOS
12/11 - GRUPO CALVÁRIO – SÃO PAULO – 24 ANOS
20/11 - GRUPO CORAGEM PARA MUDAR – PERUÍBE – 5 ANOS
23/11 - GRUPO SAPOPEMBA – SÃO PAULO – 8 ANOS
26/11 - GRUPO CORAGEM PARA MUDAR – SÃO PAULO – 20 ANOS
29/11 - GRUPO HARMONIA – SÃO PAULO – 22 ANOS

DOMINGOS DE RECUPERAÇÃO: 
18/11 – DISTRITO VII
25/11 – DISTRITO III e VI
02/12/ – DISTRITO II

NOVOS SERVIDORES TRIÊNIO 2019-2021 - ÁREA-PAINEL SÃO PAULO
COMITÊ DA ÁREA
Coordenadora: Ivanety – Distrito VIII – Grupo Vida Nova- Capivari
Secretária: Fátima – Distrito VI – Grupo Despertar – Praia Grande
Delegada da Capital – Daisy – Distrito IV – Grupo Serenidade – São Paulo
Delegada da Capital Suplente – Suely – Distrito IV – Grupo Coragem para Mudar – São 
Paulo
Delegado do Interior – Paulo – Distrito XII – Grupo Libertar é Amar – São Carlos
Delegado do Interior Suplente – Marcelo – Distrito IX – Grupo Vivência - Campinas

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO – SID
Coordenadora: Maria Cristina – Distrito V – Grupo Não Estou Só – Lençois Paulista
Secretária: Ciça – Distrito IV – Grupo Que Comece por Mim – Mogi das Cruzes
Tesoureira: Tânia – Distrito I – Grupo Santo André – Santo André

CONSELHO FISCAL
Marcelo – Distrito I – Grupo Jardins – São Paulo
Cláudio – Distrito VI -  Grupo Esperança Divina - Santos
Daniel – Distrito X – Grupo Passo a Passo - Caçapava

BALANCETE DE SETEMBRO DE 2018
Conta Corrente Banco Itaú:  R$
Saldo Anterior 13.100,26
Entradas 7.946,27
Saídas -12.461.82
Margem do Mês -14.515,55
Saldo Final 8.584,71

BALANCETE DE MAIO DE 2018
Conta Corrente Banco Itaú:  R$
Saldo Anterior 11.594,19
Entradas 11.542,37
Saídas -11.079,18
Margem do Mês 463,19
Saldo Final 12.057,38

BALANCETE DE JULHO DE 2018
Conta Corrente Banco Itaú:  R$
Saldo Anterior 12.921,14
Entradas 8.386,27
Saídas -12.500,93
Margem do Mês -4.114,66
Saldo Final 8.806,48
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VIM A ACREDITAR 
Quero agradecer ao meu Poder Superior e deixar 
bem claro para mim o quanto essa programação faz 
diferença na minha vida. 
Há alguns dias vêm me acontecendo situações que 
não são da minha vontade, que se tivessem acon-
tecido antes da programação eu estaria me sen-
tindo a vítima, a coitadinha, cheia de autopiedade, 
abandonada por Deus e por todos. Mas, hoje sinto 
a presença do Poder Superior na minha vida e um 
pouco na minha vontade. Estou aceitando o que vem 
acontecendo e tentando enxergar o melhor de cada 
situação para crescer e me sentir mais forte. 
Estou conseguindo entender e perceber que tenho 
contato com meu Poder Superior sim, mas isso não 
quer dizer que acontecimentos ruins não irão ocor-
rer. Preciso interpretar cada situação e acreditar que 

tudo tem um propósito. 
Posso dizer que depois de tudo que tem me acon-
tecido, só ficou mais firme meu contato e a minha fé 
nesse Poder Superior.  Cheguei a questionar em al-
guns momentos, por que isso ou aquilo estava acon-
tecendo comigo, mas logo em seguida eu rogava ao 
Poder Superior pelo conhecimento de Sua vontade 
e força para realizá-la, e então me sentia mais tran-
quila. 
Como é bom acreditar que, em qualquer momento, 
seja bom ou ruim, vou estar amparada pelo meu Po-
der Superior. Apenas preciso deixá-Lo estar comple-
tamente em minha vida, em meu eu interior, aman-
do-O, respeitando-O e aceitando o que Ele tem para 
mim. 

VIDA
A vida é bela! Se eu prestar atenção verei os mila-
gres que acontecem à minha volta todos os dias.
Decidi entregar-me a essa aventura chamada 
vida. Sou privilegiada por ter uma família uni-
da pelo coração, apesar dos problemas. Tive a 
chance de conhecer o Nar-Anon, de praticar os 
Passos, as Tradições, os Lemas e os Conceitos 

de Serviço. Hoje sou muito grata, porque essa ir-
mandade me devolveu a sanidade, a capacidade 
de pensar antes de agir, o meu eu muitas vezes 
perdido e a minha vontade de ser feliz.
A doença me abriu as portas de uma nova vida, 
onde aprendi que a minha paz e serenidade de-
pendem única e exclusivamente de mim mesma.



Expediente Boletim Informativo:
“Nar-Anon em Foco” 
O “Nar-Anon em Foco” é uma publicação 
dos Grupos Familiares Nar-Anon do Brasil, 
Área-painel de São Paulo e Serviço de 
Informação e Divulgação da Área-painel de  
São Paulo - SID/SP. Qualquer matéria 
publicada neste Boletim somente poderá 
ser duplicada, em qualquer forma, após 
autorização expressa do SID/SP.

Linhas de Ajuda aos Familiares e
Amigos de Adictos: 
Grupos Familiares Nar-Anon:
Atendimento de 2ª à 6ª das 9h às 17h 
São Paulo: (11) 3311 7226 
Santos (13) 3013 2070 
Rio de Janeiro: (21) 2263 6595 
Escritório e Redação: 
Av. Senador Queirós, 96 - 9º andar
Salas 905/906/907 - São Paulo/ SP 
CEP 01026-001 - Tel. (11) 3227 8983
www.naranonsp.org.br
naranoninf@gmail.com 
WhatsApp: 11/95937-1111

Pedidos para colaborações: 
Depoimentos, Matérias, Perguntas, 
Sugestões deverão ser encaminhadas 
via email: naranoninf@gmail.com 
Fax: (11) 3227 8983 
A/C NAR-ANON EM FOCO
Correio: Av. Senador Queirós, 96
9º andar, Sala 905 - CEP 01026-001
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E
DIVULGAÇÃO DE SÃO PAULO
Segundo Semestre de 2018

Atendimento no Escritório
• A companheira Ângela externou a von-
tade de não mais continuar suas ativida-
des no escritório do SID e seu desliga-
mento foi efetuado. Agradecemos a sua 
participação eficiente enquanto esteve 
conosco. Em substituição, a compa-
nheira Patrícia, a quem desejamos boas 
vindas, assumiu as  atividades dessa 
função.
• Lembramos que houve um período de 
transição para que os serviços fossem 
passados adequadamente de uma para 
outra. Assim a contração da segunda se 
deu aproximadamente 30 dias antes da 
demissão da primeira. 
Plantão telefônico
• Devido à modificação da Operadora 
Vivo ficou indisponibilizado o serviço que 
possibilitava a transferência das ligações 
da Linha de Ajuda para o número resi-
dencial das companheiras que presta-
vam serviço neste setor.
Por outro lado as companheiras que 
prestavam o mesmo serviço no escritório 
alegaram estar desestimuladas pelo fato 
de se deslocarem até o Escritório para 
atenderem somente uma, ou nenhuma, 
ligação. Entregaram os encargos e hoje 
só temos duas companheiras por meio 
período cada uma. Em decorrência des-
te desmantelamento do plantão telefôni-
co decidimos, em consciência de grupo 
na reunião unificada da Área e SID, com-
prar uma secretária eletrônica e colocar 
uma gravação  instruindo as pessoas  a 
usar a Linha de Ajuda Whatsapp. Há um 
grande ganho neste sentido, uma vez 

que quem ligar nos fins de semanas ou 
feriados também poderá se sentir aten-
dido. 
IPs e CCPs
• Transcorreram normalmente, não sen-
do possível, porém, deixar de ressaltar a 
dificuldade em conseguir novos voluntá-
rios suficientes para aliviar o excesso de 
trabalho dos companheiros que já fazem 
as divulgações.
SITE
• Foi lançado o projeto Site Novo que 
já está quase pronto e foi apresentado 
oficialmente na Reunião unificada da 
Área e do SID no dia 1 de dezembro 
pp. Assim que for colocado no ar todos 
serão avisados e convidados a apontar 
possíveis erros, dar novas sugestões, e 
ainda, acessá-lo com frequência , para 
que o site suba no ranking de procura 
no Google.
FINANÇAS
• O fechamento do ano está em anda-
mento e assim que estiver pronto (início 
de 2019) será demonstrado em relatório 
à parte pelo atual Tesoureiro da Área e 
do SID
Tendo em vista que neste ano se encer-
ra o triênio da atual gestão, venho agra-
decer a oportunidade de aprendizado e 
a dedicação de todos aqueles de várias 
formas colaboraram. Desejo também 
externar meus votos de sucesso aos 
companheiros que ora iniciam suas ati-
vidades, pedindo ao Poder Superior, da 
forma que eu o concebo, para lhes dar 
Força, Paz e Serenidade para transpo-
rem os desafios que surgirão.
Obrigado

Coordenador do Serviço de Informação 
e Divulgação da Área de São Paulo

RESUMO DE ATIVIDADES DO SID


