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EDITORIAL 
Qual comunidade de NA nunca sentiu falta de companheiras 
nas reuniões e no Serviço de NA? E se hoje a sua comunida
de não precisa refletir a esse respeito, sinta-se privilegiado(a). 
Provavelmente isso se deva a uma primeira companheira que 
durante um longo período foi a única representante do sexo 
feminino em sua comunidade e, como descreve a nossa litera
tura, possuía uma vontade inflexível e obstinada de ficar limpa, 
"aconteça o que acontecer''. 
Antes de serem adietas, são filhas, mães, tias, avós, namoradas, 
amigas, mas antes de tudo, são mulheres! E é porque são mu
lheres adietas que nós do Unidade & Serviço não temos dúvida 
sobre a necessidade e a importância da contribuição feminina 
em nossos grupos e estruturas de serviço. Precisávamos contri
buir de alguma forma para ampliar cada vez mais o espaço e a 
voz de nossas companheiras. Portanto, cada cor, página, tema 
e partilha desta edição foi carinhosamente pensada de modo 
onde procuramos refletir uma parte de toda doçura, delicadeza, 
mística e ao mesmo tempo resiliência, garra e força feminiNA 
contida em cada companheira de nossa irmandade. 
Então, não poderíamos continuar este serviço sem ter no mí
nimo noventa porcento de todas as partilhas e experiências 
feitas diretamente por nossas companheiras de recuperação e 
serviço. Não temos a pretensão de colocar em apenas um único 
serviço toda a diversidade do universo feminino que existe em 
NA, mas esperamos que nossas companheiras continuem a di
vidir conosco suas experiências de recuperação e serviço e que 
continuem voltando. 
Conseguimos fechar o segundo ano de nossos esforços de ser
viço agradecendo de coração a todas e todos que contribuíram 
direta e indiretamente para realização deste serviço, dentre os 
quais, o nosso corpo de serviço do Unidade & Serviço pelo ser
viço, nosso amigo e designer Ricardo A. pelo belíssimo trabalho, 
a Região Nordeste por acreditar, as demais Regiões Brasileiras 
pelas contribuições e a nossa ABNA com todos os seus esforços 
de serviço. Viva NA!!!! 
Um grande abraço em espírito de unidade a todos e todas 
... e força mulheres, força feminiNA!!! 

José A. - Editor. 

Escreva uma partilha ou entre em contato conosco através 

de nosso e-mail: unidadeeservico@gmail.com. As parti

lhas não devem ultrapassar o número de 30 linhas, conter 

o seu nome, cidade e contato. Lembre-se que nos reserva

mos o direito de editá-los. As fotos enviadas também serão

apreciadas para que o anonimato da nossa irmandade seja

preservado.
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Associações para Comitês de Serviços 
da Região Nordeste (ACS - Nordeste) 

Foi Formalizado a Associação para Comitês de Serviços da Região 
Nordeste ACS - NE, em 13 de Maio de 2013. É o escritório de Nar
cóticos Anônimos no Nordeste do Brasil, ou seja, é uma entidade 
sem fins lucrativos nem intuito político, criado por tempo inde
terminado, tendo como sede atual o escritório localizado na Rua 
Norvinda Pires, n 60, Aldeota, Cep: 60150-280, na cidade de For
taleza, no Estado do Ceará. 
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Temos 15 Linhas de Ajuda dentro de nossa Região 
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