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CONTINUAMOS!

Que bom dar continuidade ao nosso projeto, apresentando a edição de número #1 do 
CSR Minas NotíciA! Estamos caminhando para quase um ano de pandemia da Covid-19 
em nosso país e nesse período tivemos de nos adaptar à nova realidade. Agora, com o 
retorno de muitas reuniões presencias em nossa Região, também estamos reaprendendo 

a conviver com outras pessoas com os 
devidos cuidados e, devido a esse re-
torno das presenciais, muitas reuniões 
virtuais foram encerradas, inclusive 
as do CSR Minas. Mas ainda estamos 
sendo assombrados por uma possível 
segunda onda da pandemia, portan-
to estamos preparados para reabrir a 
qualquer momento as reuniões virtu-
ais, caso seja necessário.

Nesta edição #1 do Informativo, va-
mos falar um pouco dos 132 — a nova 

linha de ajuda nacional.Também, nosso informativo que contempla um espaço dedicado 
ao “seu grupo de escolha”, nesta presente edição apresentará o grupo da cidade João Pi-
nheiro. Além disso, esta edição conta ainda com as sessões: “Subcomitês em ação”, “CSA-
contece”, coluna, entre outras.

Espero que gostem da leitura e, oportunamente, solicitamos que nos enviem contribuições 
para as próximas edições através do nosso e-mail: webmastercsrminas@gmail.com.

Obrigado a todos! 

 
TMJ !!!

Novembro de 2020 
 

Companheiro R. L. 
Coordenador de Web Master

EDITORIAL
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- O que é o 132?

132 é o número da Linha de Ajuda Nacional de 
Narcóticos Anônimos que possibilita que qual-
quer pessoa ligue gratuitamente, sem sinal e em 
qualquer localidade do país. Tecnicamente, tem a 
performance mais desenvolvida disponível. 

 
- Qual a vantagem do sistema?

Poder ligar sem ter sinal (até mesmo sem chip) e 
de forma gratuita. Não precisando usar o sistema 
callback (retorno automático), mas sim ligações di-
retas e mais rápidas.

 
- Como serão direcionadas as chamadas recebidas 
para as Áreas?

Serão distribuídas igualmente aos ramais disponí-
veis. Pois não é realidade do subcomitê de LDA e 
nem atendentes em todas as áreas.

- Qual será o custo para as Áreas?

O custos serão arcados pelas regiões que quei-
ram participar e estas regiões vão contribuir 
com o que pode. Caso o valor não atinja o ne-
cessário a região HOW além do valor já pré dis-
posto para o projeto arcará com o restante.

 
- Qual é o custo da ligação? 

A ligação é gratuita. 

 
- Os números de Linha de Ajuda já existentes 
serão extintos?

Cada subcomitês decidirá a esse respeito. O 132 
não vai interferir e nem ter opinião sobre.

Companheiro R. G.  
Coordenador de LDA Região How Brasil

MATÉRIA DE CAPA



- Pag. 5 - 
Informativo Trimestral - CSR Minas - #1 - Novembro/2020

DE VOLTA ÀS PRESENCIAIS - Entrevista com o companheiro V. M.

Falar da  volta das reuniões presencias é muito bacana, o CSA GBH e os CSAs próximos, contando 
hoje estamos já com 24 grupos abertos.

O grupo Mente Livre de Vespasiano, que tem um salão grande, a gente insistiu, pegamos o decreto, 
não queríamos que nada acontecesse, mas queríamos a sala aberta pra partilhar e olhar olho no olho. 
As reuniões virtuais foram muito validas, todo o serviço de NA é muito valido, mas para mim outros 
companheiros, olho no olho e o café é parte vital pra minha recuperação e muitos compartilharam 
desta ideia também.

Na reabertura, foi muito bacana, as pessoas chegando, o 
recém chegado, as pessoas ficando limpas, sentindo falta, 
felizes, parecendo as primeiras reuniões, não tem preço o 
sorriso de um adicto limpo.

NA ficou muito abalado com o fechamento dos grupos, 
todas as estruturas, no mundo inteiro, por causa da sé-
tima,  por causa de membros que se afastaram, membros 
recaindo, membros sumindo, membros sendo internados, 
membros falecendo, tirando vidas e esta parte não foi legal, a doença é foda, ela é traiçoeira e hoje eu 
vejo com as reuniões presencias voltando muita gente brincando com a recuperação , muita gente 
fazendo uso de cerveja zero, de outras bebidas, achando que uma pode que outra não pode, negocian-
do a recuperação, eu não sei porque isto.

Eu vou continuar voltando, vou continuar amando esta irmandade de paixão, NA é muito  impor-
tante na minha vida, eu amo esta irmandade, eu brigo, eu endoido, eu exagero, mas para que o cara 
que não conhece esta irmandade não precise morrer nos horrores da adicção. 

Estou muito feliz e muito grato só sei isto.

Depois da abertura do mente livre, surgiu também uma ideia de abrir um grupo de NA no bairro são 
Paulo e tive a oportunidade de participar da abertura do grupo.

Na primeira reunião fui convidado para coordenar. 

Na  outra segunda feira tinha 43 companheiros. Tivemos que fazer a reunião no salão da paroquia e 
foi muito massa, pra ver como que o pessoal estava sentido falta. 

O grupo esta funcionando, mais uma sementinha que foi plantada, mais uma porta aberta para o 
adicto que ainda sofre. 

O grupo São Paulo foi aberto na pandemia e eu não ouvi falar de outro grupo que abriu na pande-
mia. Muito bacana!

 
Companheiras G. F. e S. T. 

Redatora e Colaborada/Revisora

coluNA
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Olá companheiro(as),

A mesa do CSR Minas vem dizer que 
após o assentamento na WSC nós, do cor-
po de serviço, seguimos com os próximos 
projetos de desenvolvimento da nossa re-
gião, além dos que já são realizados há 
um tempo.

Atualmente, estamos com o projeto de 
desenvolvimento do Norte de Minas, re-
gião que tem dificuldades devido as lon-
gas distâncias e poucos grupos em fun-
cionamento. Esse mês que passou foram 
abertos grupos nas cidades de Corinto e 
Curvelo, onde foram enviados, pela re-
gião minas, kit de grupos e cartazes, além 
de treinamentos para colagem de cartaz 
realizados pelo subcomitê de Relações
-públicas do CSR. 

O H&I vem mostrando sua grande for-
ça através do “projeto cartas” durante a 
pandemia, onde adictos privados de li-
berdade mantém contato com a recupe-

MESA NEWS

ração por meio das cartas enviadas ao sub-
comitê, nas quais são respondidas pelos 
membros envolvidos neste projeto. 

Outro projeto que está acontecendo é a 
nossa convenção em unidade com a re-
gião HOW, que acontecerá em setembro de 
2021. As inscrições estão abertas e os ma-
teriais tem sido vendidos aqui em Minas. 
Não fiquem de fora! Participem da nossa 
confraternização, todos são bem vindos, 
inclusive nossos familiares. 

Seguimos servindo nossa irmandade pau-
tados sempre na nossa 5º tradição, de levar 
a mensagem ao adicto que ainda sofre. 

Em espírito de irmandade,

Companheira N. R.
Secretária da Mesa da Região Minas
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SUBCOMITÊ DE H&I REGIÃO MINAS

SUBCOMITÊS EM AÇÃO 

A oficina virtual de H&I do CSR Minas está funcionando todas as terças feiras às 19:00 e 
sábados às 16:00.

As terças feiras com o projeto cartas e Apadrinhamento Amadrinhamento por detrás das 
grades e aos sábados com treinamento de painéis de H&I virtual.

Hoje estamos com 19 Instituições assentadas sendo que 12 são Instituições prisionais.

* Total de Painéis Virtuais realizados: 70;
* Total de Recém chegados: 241;
* Total de oradores: 197;
* Total de Ouvintes: 78;
* Total de pessoas que receberam a 
mensagem: 1604.

Fazemos um convite a todos que 
queiram participar e realizar treina-
mentos, pois, estamos precisamos 
de servidores voluntários.

O serviço é um poder maior do que 
nós e tem um significado importan-
te para todos nós.

APADRINHAMENTO/ 
AMADRINHAMENTO  

POR DETRÁS DAS GRADES

No último período demos início ao projeto Apadrinha-
mento Amadrinhamento por detrás das grades sendo 
que hoje estamos com 12 padrinhos e 2 madrinhas tota-
lizando 14.

É um serviço novo, mais está despertando a curiosida-
de e desejo de vários membros querem servir nesta nova 
aventura.

Procure mais informações nas reuniões do projeto cartas 
ou com o subcomitê de H&I do CSR Minas.
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PROJETO CARTAS

O projeto cartas da Região Minas e um dos proje-
tos que mais cresce dentro do subcomitê de H&I do 
CSR Minas.

Desde o início do projeto até hoje estamos com pou-
co mais de 280 cartas respondidas e caminhando 
para as 300.

Um serviço tão anônimo só poderia dar certo mes-
mo. Qualquer um pode participar e ajudar a res-
ponder uma carta.

Procure mais informações com o subcomitê de H&I 
de sua área ou Região.

SUBCOMITÊS EM AÇÃO 

Próximo Fórum Compartilhado  
em Três Corações/MG

O próximo fórum compartilhado de 
H&I será realizado na cidade de Três 
Corações MG - CSA Sul de Minas, se-
guindo todos os protocolos de saúde.
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GRUPO DA CIDADE DE JOÃO PINHEIRO/MG

MEU GRUPO DE ESCOLHA

O Grupo João Pinheiro foi fundado no dia 06 de 
junho de 2009 pela necessidade que alguns com-
panheiros que tinham em buscar recuperação 
na cidade de João Pinheiro/MG. Na época, exis-
tiam poucos membros, e a esses poucos mem-
bros temos uma imensa gratidão, que foram ate 

Unaí e pediram ajuda ao Grupo Unaí e seu corpo 
de serviço para ajudarem a abrir um grupo de 
NA. Poucos dias depois, estavam todos abrindo 
o Grupo João Pinheiro em sua primeira reunião, 
no antigo endereço, em uma sala anexa à Igreja 
Presbiteriana de João Pinheiro. A comunidade 
local, amigos, familiares e a parte da sociedade, 
compareceram; também companheiros de ou-
tras cidades vieram nos prestigiar.

Essa primeira reunião serviu para informar so-
bre a existência de nossa Irmandade e que a par-
tir daquela reunião já existia um grupo local em 
nossa comunidade. Alguns anos se passaram e 
já fazem dez anos que este Grupo leva a men-
sagem de esperança e de que é possível sim se 
recuperar através do programa de 12 passos de 
Narcóticos Anônimos.

Por causa da pandemia do coronavírus (COVID 
19), o Grupo João Pinheiro paralisou suas reuni-

ões presenciais, sendo disponível apenas as 
reuniões virtuais via Zoom, mesmo assim es-
tamos conseguindo arcar com todos os com-
promissos, em especial as despesas, como 
aluguel, luz, entre outras.

Hoje, retomamos as nossas reuniões presen-
ciais, tomando todos os cuidados e seguindo 
todas as orientações dos decretos estaduais e 
municipais.

O Grupo João Pinheiro se encontra no ende-
reço na rua Aparício Saraiva, n°182 - Sala 102, 
Centro, segundo andar, em João Pinheiro/
MG.
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CSA ESTRADA REAL

CSAcontece

Um pouco da História do 
CSA Estrada Real. 

Estes são os grupos que compõem o 
nosso CSA: 

- Grupo Alternativa da cidade de 
itabirito 
- Grupo Ouro Preto 
- Grupo Congonhas 
- Grupo renascer ( Lafaiete ) 

Estes grupos eram filiados ao CSA 
grande BH e, em julho de 2018 de-
cidimos criar um grupo de estudo 
para criação de um CSA. Convida-
mos o grupo Esperanca da cidade de Ouro Branco, 
que era filiado no CSA Sem Fronteiras para partici-
par conosco desta criação, tento em vista apoiar e ter 
um crescimento nas cidades na nossa área. 

Iniciamos nossa primeira reunião em agosto de 2018 
com apoio da Região Minas. Durante estas reuniões 
presenciais, estudamos e discutindo sobre o propósi-
to do novo CSA. 

As reuniões aconteceram  itinerantes, sendo a pri-
meira na cidade de Ouro Branco, e assim sucessiva-
mente realizando uma reunião mensal, cada mês em 
uma cidade .

Realizamos ao todo 12 reuniões em 12 meses, com a 
presença efetiva e participativa do CSR MG. Reali-
zamos a primeira Reunião do CSA ESTRADA REAL  
com partilhas de membros servidores do CSA gran-
de BH e da região MG. 

Completamos 1 ano em agosto de 2020 com reuniões 
presenciais do CSA em Ouro Branco.

Foram aberto novos grupos durante esses 12 meses 
nas cidades de Belo Vale e Cachoeira do Campo.  

O CSA funciona em formato de quadro único, com 
servidores da cidade de Ouro Preto, Itabirito e Ouro 
Branco. 

Nosso foco maior é estruturar os grupos da nossa co-
munidade, para que o CSA se fortaleça.

Lançamos nosso primeiro encom-
passo, que será realizado em No-
vembro de 2021 , apesar do saldo do 
CSA estar baixo. O intuito de lançar 
o evento não foi superávit e sim so-
bre o tema que escolhemos para o 
evento PORQUE ESTAMOS AQUI? 

Rotineiramente são feitos serviços 
de I.P., como Espot nas rádios locais 
Itabirito e 

Ouro Preto além de panfletagens 
nas empresas terceirizada dos cor-
reios ( itabirito). No Jornal local de 
itabirito existem anúncios sobre 

nossa irmandade. 

Também foram feitos anúncios no Busdor em ôni-
bus que passa por três cidades diferente na área 
geográfica do CSA, Blitz na cidade de Congonhas 
também com panfletagens, dente outros serviços. 

Na cidade de Conselheiro Lafaiete temos um Gru-
po institucional na Apac da cidade.

Bem, este é o nosso CSA Estrada Real, que vem 
crescendo apesar das dificuldades que um novo 
CSA enfrenta. Seguimos levando a mensagem de 
NA na nossa área.
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SERVIÇO DE  
“ARQUIVO DIGITAL”

O Subcomitê de Webmaster da Região Minas, 
pensando na importância de preservar o acervo 
da irmandade de narcóticos anônimos na nossa 
região, criou o arquivo digital da Região Minas.

Trata-se de um local seguro para que qualquer 
estrutura, área, subcomitê ou grupo filiado à 
nossa Região tenha um espaço seguro para 
guardar seus arquivos. Tudo aquilo que a estrutura julgar necessário: atas de 
reuniões, relatórios de ações, vídeo de eventos, etc.

Vantagens do arquivamento em nuvem:
• Local de fácil acesso para encontrar o arquivo que procura, mesmo com 
a mudança de servidores; 
• Local seguro sem perigo de roubos enchentes ou incêndios que são ca-
pazes  de danificar o material que for físico; 
• Serviço sem custo para as áreas e suas respectivas estruturas;
• Com a adesão de todos, será preservada toda a historia e acervo de NA 
da nossa região.

Na oportunida-
de, solicitamos 
às estruturas que 
digitalize todo 
seu arquivo físico 
e nos envie para 
que possamos ar-
quiva-lo na nossa 
plataforma digi-
tal.
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A IMPORTÂNCIA 
DA SÉTIMA
A pandemia do Covid 19 afetou o mundo inteiro nas mais diversas áreas e um dos seus efeitos foi 
a queda abrupta das atividades financeiras e até mesmo empresas bem capitalizadas, que teriam 
bons resultados econômicos em situações normais, portanto umas das áreas bastante afetada foi a 
financeira e isso não foi diferente com a irmandade de Narcóticos Anônimos 

Grupos, CSAs, Regiões e a estrutura  mundial foram diretamente  afetados pelo fechamento das 
salas, falta de venda de literatura, impedidos que ficamos com nossa contribuição voluntaria.

Assim como nos reorganizamos rapidamente e mostramos nossa força com reuniões online, pode-
mos também demonstra-la  com nossas contribuições na sacolas nas reuniões,  da forma  que cada 
um consegue. 

Se  você  pode contribuir com  um pouco mais ou com  um pouco menos, apenas contribua,  o 
importante é fazer essa engrenagem girar para que nossas contribuições sigam o fluxo normal de 
estrutura para estrutura e com a ajuda de todos nós o empenho e a verdadeira demonstração da 
nossa  gratidão, assim  vamos conseguir superar essa etapa e sair mais fortalecidos de tudo isto.

Pratique a sétima tradição seja no seu grupo de escolha ou através da sacolas virtuais. Obrigado e 
tamo junto! 

Companheiro R. L. 
Coordenador de Web Master
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CONTRIBUA PARA  
A PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO:
O Informativo Trimestreal CSR Minas NotíciA receberá contribuições, na 

forma de textos e fotos, para nosso próximo número. As sessões que  
aceitarão colaborações para o número #1 do Informativo são: 

- Subcomitês em ação 
- Meu grupo de escolha (fotos e informações sobre seu grupo)

- CSAcontece 
- TMJ fale conosco

Os conteúdos (texto e imagens) deverão ser enviados,  
até dia 15/01/2021, para o e-mail:  

 
webmastercsrminas@gmail.com
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EVENTOS
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0 A 05 ANOS e 11 MESES 

COM 2 ADULTOS

R$
FREE

06 a 11 ANOS e 11 

MESES COM 2 ADULTOS

R$
400,00

12 ANOS a 59 ANOS 

e 11 MESES 

R$
960,00

A PARTIR de 60 ANOS

COM 2 ADULTOS

R$
400,00

23, 24, 25 e 26

2021
SETEMBRO ENJOY OLÍMPIA PARK RESORT

OLÍMPIA - SP

Baixe nosso App

Clique para mais informações: 

https://m.app.vc/a_jornada_na
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.app.gpu2465238.gpu6d8304a17fbbbadd444a4ce0cb8d736b
phone=5519998989094&text=whast%20app%20%20da%20conven%C3%A7%C3%A3o%20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlaUUABbiC8014rYg40-OvHp209t33hxiAVGiKrlMuS-FYhQ/viewform
https://www.instagram.com/ajornada_na/
https://www.youtube.com/channel/UCmRsVVdOVHBL3ep_oRdiUnA
https://www.facebook.com/ICRNA.HOWeMinas.AJORNADA

