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 O maior encontro de servidores do Brasil.
 Trocas de experiências Entre Todos os Níveis de Serviços.
 Serviços Mundiais, FZLA e a ABNA.

5ª Conferência Nacional De Serviços

Associação

Brasileira

de

Narcóticos

Anônimos

Nós Nos Reunimos Em Busca De Um Único
Propósito: 5a Tradição.

N

ada pode nos ser tão familiar quanto a nossa 5ª Tradição, afinal todos os esforços dos
nossos comitês de serviços estão
centrados em fazer aquilo para o
qual nossos grupos os criaram,
ajudar a levar nossa mensagem
enquanto mantemos nossos grupos com as portas abertas.
É isso mesmo, nesse momento
enquanto estamos escrevendo,
lendo, realizando painéis de HI,
IP, Longo Alcance, Linha de ajuda e tantos outros serviços, são
eles, nossos grupos, que estão
levando a mensagem através dos
nossos membros.
Nunca foi tão evidente para a
irmandade de Narcóticos Anônimos o papel fundamental dos
nossos grupos. Envoltos em uma
crise mundial, tendo que nos
manter isolados podemos perceber profundamente a base invertida da nossa pirâmide.

Os grupos são a alma da nossa irmandade, nada pode nos aproximar
mais de nós, do serviço e de outros
membros quanto os grupos, e é através do direcionamento deles que
desenvolvemos tantas atividades em
NA.
As sacolas pararam de rodar, nossos
eventos “deixaram de acontecer
fisicamente”, nossa literatura deixou
de ser produzida e vendida, sim ele
“O GRUPO” é a chave da nossa
quinta Tradição e sem eles estamos
perdidos, como um Navio a deriva,
sem direção e sem sua calorosa mensagem de Recuperação.
Para cumprir melhor esse papel, nós
nos encontraremos em Florianópolis
nos dias 30 abril e dias 01 e 2 de
maio de 2021, estamos ansiosos para
trocar experiências e nos abraçar na

5.ª

CNA. E você não pode mesmo

ficar de fora dessa, faça logo sua
reserva.

Qual A Importância Da Conferência Nacional De
Serviços Para A Irmandade De NA No Brasil?

A

Conferência Nacional de
Serviços é o local onde
temos as mais diversas experiências de serviços dentro da
Irmandade, temos servidores de
todas as áreas Geográficas.
Nós nos reunimos por 3 dias
para juntos construirmos caminhos que nos aproximem ainda
mais do nosso propósito primordial.
Podemos ouvir e entender como
projetos realizados nas 9 Regi-

ões hoje do Brasil funcionam,
como elas dão certo, quais as
dificuldades encontradas e como
elas foram superadas.
Teremos lideranças de serviços
de Grupos, Hospitais e Instituições, Relações Públicas, Longo
Alcance, Linha de Ajuda, Literatura, Eventos e tantos outros
níveis e vocês não podem ficar
de fora dessa, reserve logo seu
passaporte e venham desfrutar
conosco de um Grande encontro
de Servidores de NA, no Brasil.
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Região Brasil Sul

Um Pouco da Nossa História

Fundação e desenvolvimento
O CSR Brasil Sul foi fundado em abril
de 2005 depois de decidirmos pela
criação na II convenção do Núcleo
Brasil Sul. No ano seguinte, 2006
realizamos nossa I Convenção Regional. Em 2007 realizamos nossa II
Convenção em Garopaba- SC e nossa
reuniões eram sempre itinerantes
com o propósito de integrar a comunidade do sul.
Assentamento na WSC
Em 2008 o CSR foi assentado na WSC
(Conferência Mundial de Serviço), no
mesmo dia que realizávamos nossa
reunião plenária em Lages- SC, momento muito marcante. Em 2008
iniciamos o Fórum Inter- Áreas no RS
e realizamos nossa III Convenção em
Florianópolis, onde tivemos um prejuízo enorme, causando uma grande
quebra de unidade e depois uma união muito forte e integradora no propósito de quitar a dívida contraída e
melhorar nossa imagem na comunidade.
Workshop Dos Serviços Mundiais
Em 2009 realizamos um workshop
dos serviços mundiais em Florianópolis com a presença de dois membros
do Quadro Mundial e um servidor do
Escritório Mundial. Nesse evento
participaram 200 membros de diversas partes do país.
CAR
Em 2010 realizamos o primeiro estudo do CAR, fato que mudou os serviços de forma significativa em nossa
comunidade (algo que nos envolve e se
repete a cada dois em dois anos e
enfim, participamos de nossa primeira WSC com um delegado e suplente.
Convenção Ilha Do Mel
Em 2011 realizamos nossa IV e maior
Convenção Regional na Ilha Do Mel.
Em 2011 produzimos um VT de IP
para veiculação em TV chamado de
(existe um caminho), muito aplaudido
na Convenção e na WSC e um novo
site.
Primeiro Fórum Nacional De Serviços
Em 2012 sediamos o 1º Fórum Nacional de Serviços em Londrina (evento
mais tarde transformado em uma
Conferência) e a 1ª Conferência Nacional de Literatura em Curitiba. Também 2012 participamos novamente da
WSC em Los Angeles, EUA, com dois
delegados. Estiveram presentes 112
regiões do mundo todo.
Fórum Inter Áreas
Em 2012 os Fóruns Inter- Áreas são
realizados nos 3 estados e tem promovido Unidade e o desenvolvimento dos
CSA´s e Grupos. Propósito do Fórum

era um encontro informal para troca
de experiências das áreas.

Estruturas Intermediárias
•
Em 2012 foi lançado o projeto para criação das estruturas intermediárias com o intuito de transformar os fóruns Inter- Áreas em estruturas para treinamento e troca de
experiências até 2014. Propondo a
reformulação da Região e repassando
os trabalhos de RP para as estruturas
intermediárias em 2015.
•
Em 2013 estudamos a criação das estruturas intermediárias
seguindo algumas ideias do novo sistema de serviços.

Los Angeles, onde foi aprovado o livro
das tradições, 3 regiões brasileiras
foram assentadas e onde foi aprovado
a participação das zonas na conferência com direito a voz, sem direito a
voto.
Em 2017 apoiamos os fóruns de serviços dos CSEs.
Nossa quinta WSC
Em 2018 participamos de nossa quinta conferência mundial de serviços.
Conferência com muitas mudanças,
com a participação de 5 regiões brasileiras, com a aprovação para que em
2020 a Zonas representem as regiões
não assentadas e com a continuidade
do estudo do futuro da WSC. Realizamos 1º Fórum De Serviços Dos CSES.
Sediamos pela 2ª vez a Conferência
Nacional de SRTL.
Fórum regional de serviços do
CSR e CSEs
Em 2019 realizamos nossa maior
assembleia dos RSGs da Região com
a presença de 80 participantes.
Também em 2019 realizamos nosso V
Fórum De Serviços, outros fóruns
menores foram realizados nos estados, nas áreas e CSEs.

Nossa terceira WSC
Em 2014 estivemos em nossa terceira
conferência com a participação de DR
e suplente. Nesta conferência teve o
fim da moratória de assentamento e a
aprovação de parte das propostas do
novo sistema de serviços.
Mudanças
Em 2015 – Aprovada moção e efetivada a mudança na estrutura da Região,
encaminhando os serviços de RP para
as estruturas estaduais, diminuindo o
quadro de servidores da Região assim
como seus custos. A partir dessa data
a região se tornou um "Fórum de Serviços", responsável pela representação
da comunidade no FZB, ACS, Conferência Mundial e NAWS, serviço de
SRTL, assembleia dos RSGs, fóruns
de serviço, convenções, pessoa jurídica, treinamentos, troca de experiências, apoio e suporte aos CSEs.
CSE
Em 2015 os Comitês De Serviço Estaduais (CSEs) passaram a ser responsáveis pelo RP nos estados, passando
a serem também estruturas administrativas com poder de decisão.
Reunião FZB e ACS
Em 2015 o CSR Brasil Sul sediou a
reunião do FZB em Curitiba.
Nossa quarta WSC
Em 2016 participamos de nossa quarta conferência mundial de serviços em

Região Brasil Sul Hoje
Atualmente o CSR Brasil Sul apresenta suporte em todos os níveis de
serviço, tanto em nível local quanto
mundial e exerce as seguintes funções:
Reúne e desenvolve os recursos para
os serviços locais;
Espaço para interação entre os CSA´s
e CSEs; Representar os CSA´s e Grupos na Conferência Mundial, ABNA e
Conferência Nacional de SRTL ;
Organizar fóruns de serviços e a convenção regional.
Apoia os CSEs que são seus órgãos de
serviço de RP nos estados.
Em 2020 participamos de nossa sexta
WSC, essa de forma virtual pela primeira vez na história devido a pandemia do Corona Vírus. Também estivemos envolvidos preparando a V
conferência nacional de Serviços em
plena pandemia.
Seguindo em frente
Ansiosos para realizar a V Conferência Nacional de Serviços, agora em
2021, de forma harmônica e eficiente
seguindo os protocolos vigentes dos
órgãos públicos da jurisdição de Florianópolis.
Gratos pela oportunidade de estarmos com vocês!
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Informações Importantes

C

ompanheiro/
companheira,

Informações e Diretrizes

Obrigado por se inscrever na CNS 2020, cuja
realização se dará nos dias 30
de abril, 01 e 02 de maio de
2021.
Gostaríamos de compartilhar
com você algumas informações que julgamos importantes:
a) A confirmação da sua inscrição é o comprovante do seu
pagamento que poderá ser
feito no valor total ou parcelado conforme indicado no
cartaz do evento, ou seja,
R$260,00 ou R$60,00 mais 4
x R$50,00.
b) Após cada depósito ou
transferência realizada é necessário fazer o envio do com-

provante via whatsapp para o
tesoureiro Márcio - contato
(48) 99911-5246 - informando
o nome do inscrito.
c) Caso não possa ir, o prazo
para devolução dos valores
pagos será até 60 dias antes
do evento.
d) A quitação do valor total
da inscrição deverá ser feita
até 15 dias antes do evento,
quando acontecerá a confirmação da reserva no hotel
onde será realizada a CNS.
e) Os serviços contidos no
valor da sua inscrição são: 2
diárias do fim de semana e
todas as refeições, desde a
janta de 6ª feira até o almoço
de domingo.
f) Quanto ao tipo de hospedagem: serão oferecidos para os

solteiros (as) quartos quádruplos e para os inscritos casais
quartos duplos. A distribuição dos inscritos nos quartos
será feita de maneira aleatória, salvo indicação feita previamente. Aqueles que desejarem quartos individuais
deverão entrar em contato
diretamente com o hotel, fazendo a reserva e pagamento
da diferença, sem esquecer de
mencionar o evento.
g) Hospedagem além do tempo da CNS: quem quiser chegar antes e/ou sair depois do
evento, deverá fazer a reserva
diretamente com o hotel. Para conseguir o mesmo valor
da diária oferecida para o
evento, deverá fazer tal identificação como participante da
CNS para o hotel.

Diretrizes

N

esta conferência
Nacional de Serviços a fim de
cumprir com o propósito de
ser um evento de convergência de ideias, troca de experiências, treinamento e deliberativa definimos algumas
diretrizes que poderão serem
complementadas através do
processo da CNS do futuro,
segue:
a) foram criados grupos de
trabalho, com reuniões pré
estabelecidas, reuniões virtuais, com lideranças de serviços, das regiões brasileiras
para elaboração da agenda
( cronograma e facilitadores
das sessões) os subcomitês
das regiões, após conhecimento de sua plenária, enviaram
suas demandas (assuntos) da

CONFERÊNCIA NACIONAL
DE SERVIÇOS e em conjunto
decidiram a agenda.
b) Os assuntos poderão ser
deliberados na conferência ou
encaminhados para o devido
processo, inclusive aqueles
que poderão surgir na plenária. Assuntos com cunho administrativo, financeiro serão
encaminhados a ABNA.
c) Os assuntos encaminhados
pelas regiões, para deliberação, foram compilados na
agenda da Conferência e encaminhados para todas as
regiões no prazo máximo de 2
meses antes da CNS para que
cada comunidade possa se
familiarizar e conversar a
respeito.
d) Que os assuntos enviados
pelas Regiões (representantes

dos subcomitês regionais)
sejam atendidos ao máximo
dentro nas salas específicas
de cada sub comitê de IP/
LdA, LA, HI, SRTL e Eventos.
e) Cada Subcomitê será representado, de forma efetiva,
por seu coordenador ou representante.
f) Tomada de decisão: maioria
absoluta ou consenso. Todos
os participantes votam.
g) A resolução sairá na ata da
Conferência no prazo máximo
de 15 dias.
h) Para cada sessão deverá
ter um facilitador e um secretário previamente escolhidos
pelo GT do evento.
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CREDENCIAMENTO

01

02

13 HORAS

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DO
KIT DE BOAS VINDAS.

05

20H30—SALA A

08

2021
AGENDA DA CNS

11

22H45—SALA B

WORKSHOP

WORKSHOP: 1. USO DA MARCA DE NA
2,3 E 4 —CAPACITAÇÃO, CALENDÁRIO
E TRANSMISSÃO PARA EVENTOS

LA—INTRODUÇÃO

09

COOPERAÇÃO ENTRE SERVIÇOS
22H45—SALA A

COOPERAÇÃO ENTRE ESTRUTURAS (LA, LDA,
IP E H&I). SRTL / COOPERAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE REGIÕES QUE DIVIDEM UMA MESMA ÁREA GEOGRÁFICA.

RELAÇÕES PÚBLICAS

12

22H45-SALA C

RP
(IP/LINHA
DE
AJUDA)
COOPERAÇÃO COM GOVERNO E
ÓRGÃOS DE CLASSE

DESENVOLVENDO EM UNIDADE

20 HORAS—SALA A

22HORAS—SALA B

PAINEL DE LONGO ALCANCE

LONGO ALCANCE

EVENTOS
22H45—SALA D

EVENTOS: CENSO

REUNIÃO DE RECUPERAÇÃO

13

23H30—SALAS A,B,C,D
Eventos

Longo Alcance

uitos de nós, acreditavam que jamais poderiam voltar a se
divertir sem o uso de drogas.Participar dos eventos de
Narcóticos Anônimos, pode ser vital para a nossa recuperação. Neles, encontramos alegria, novas formas de diversão e o
contato com os princípios do programa, através da experiência partilhada de nossos membros. O que acontece em nossos eventos é Recuperação e levar a mensagem é o nosso único propósito.

espeitar diferenças culturais, barreiras econômicas,
barreiras de linguagem, distância geográfica e
limitações legais é crucial para encontrar abordagens eficazes. Frequentemente, os esforços de desenvolvimento da irmandade começam depois de identificar um
grupo de pessoas que NA falhou em alcançar.

M

Desenvolvimento da Irmandade

O

s princípios como autossustento, autonomia, levar a
mensagem de NA, unidade,
são essenciais ao serviço de desenvolvimento da irmandade.” E ação criativa...

6ª FEIRA - 30

06

22 HORAS-SALA D

22 HORAS—SALA C
WORKSHOP: REVITALIZAÇÃO DO
LDA / TREINAMENTO DE SERVIDOR
DE LDA/ LEVAR A MENSAGEM/

ABERTURA

Juntos Somos Mais Fortes
PARTILHA COM MEMBRO DO
WOLRD BOARD

WORKSHOP HI

APADRINHAMENTO PARA NOVOS
ORADORES E LÍDERES DE PAINEL E
REVISÃO DAS TÉCNICAS PARA
TREINAMETO NAS OFICINAS.

LINHA DE AJUDA

10

19 HORAS

22HORAS– SALA A

ABNA—RELAÇÕES PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO DA IRMANDADE.

07

03

JANTAR NO RESTAURANTE DO HOTEL

ABNA

04

JANTAR

P

R

Declaração de Relações Públicas
or que RP é importante para o membro de NA
A mensagem de Narcóticos Anônimos é " que um adicto pode parar de usar drogas, perder o desejo de idade encontrar uma nova maneira de viver."

Nossa relações com o público permitirão compartilhar esta mensagem amplamente para
que aqueles que querem nos encontrar e podem se beneficiar do nosso programa de recuperação.
Realizamos o serviço de relações públicas para aumentar a concientização e a credibilidade

Hospitais e Instituições

C

om fé num Poder maior do
que nós, trabalho duro e
unidade, sobreviveremos e
continuaremos a levar a mensagem
ao adicto que ainda sofre.

do programa de NA. Manter uma atitude aberta e atraente nesses serviços nós ajuda a
criar e melhorar relações com o público. Estabelecer e manter um compromisso com esses
relacionamentos pode nos ajudar a promover nosso propósito primordial.
Os princípios espirituais dos passos, tradições e conceitos e conceitos nós guiam ao perseguir nossos objetivos de relações públicas e nossos esforços para melhorar a imagem pública e reputação do Narcóticos Anônimos.
Linha da Ajuda

U
A literatura de NA é feita pela Irmandade e reúne uma grande quantidade de experiência muito rica pela diversidade encontrada. O Programa funciona! É feita na língua
inglesa e depois traduzida e revisada para que todos os membros e o público interessado possam acessar. É uma das fontes de recursos também. É escrita por adictos para
adictos, por isso traduzir e revisar é uma paixão.

ma chamada para linha de
ajuda de NA, pode ser o primeiro contato de alguém com Narcóticos Anônimos. Essas ligações são vitais;
uma ligação para o linha de ajuda pode
fazer uma grande diferença para o adicto
comparecer ou não em sua primeira
reunião de NA. Precisamos responder a
essas ligações de uma forma que os faça
sentir que são importantes.
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01

CAFÉ DA MANHÃ
07H30

CAFÉ DA MANHÃ.

04

02

RP

07

HI
10H45-SALA A

08H30-SALA A

REVISÃO DO MANUAL

05

08H30-SALA C
LINHA DE AJUDA—ATENDIMENTO
NACIONAL –POSSÍVEIS NÚMEROS E
INTENÇÃO DE FAZER

HI

SRTL
08H30-SALA D

RELATÓRIOS E TROCA DE EXPERIÊNCIA DOS SRTLS

08

LA
10H45-SALA B

2021
AGENDA DA CNS

TECNOLOGIA NO H&I, PAINÉIS -REUNIÕES- LA- FUTURO DA CNS
RELATÓRIOS E TREINAMENTOS VIRTUAIS.
RP QUE SEJA LIDERANÇA DE HI

10

SRTL
10H45-SALA D

11

LONGO ALCANCE
08H30-SALA B

MANUAL DE LONGO
FUTURO DA CNS.

06

ALCANCE/

INTERVALO
10H30

INTERVALO DE 15 MINUTOS

09

IP
10H45—SALA C

INTEGRAÇÃO ENTRE SERVÇOS EXISTENTES

ALMOÇO
12H00

RELATÓRIOS DE COORDENAÇÃO NACIONAL E TRABALHOS EM ANDAMENTO

12

HI
13H30 SALA A

INSTITUIÇÕES CARCERÁRIAS. REACHING OUT. GRUPOS INSTITUCIONAIS EM PRESÍDIOS. DIA DE PASSO
PRISIONAL.

15

RTL
13H30-SALA D

VER. DE LIT. DE SERVIÇO, ESCOLHA
DE SERVIDORES PARA O TERMO

18

ASSOCIAÇÕES

13

HI
17H30-SALA A

PROJETO CARTAS A NÍVEL NACIONAL
(ALCANÇAR LOCAIS AONDE A MENSAGEM AINDA NÃO CHEGOU).

24

16

EVENTOS

EVENTOS DE INTERESSE ESPECIAL
(MULHERES, LGBT+, PORTADORES
DE NECESSIDADES ESPECIAIS /

NAWS
20H30 SALA A

RP DO NAWS—VÍDEO CONFERÊNCIA

30

COFEE BREAK

15H30

RESTAURANTE

19

LONGO ALCANCE

RP
22H-SALA C

RP (IP) MÍDIAS SOCIAIS

14

22

LONGO ALCANCE

17

25

LIVRE
19H00

TEMPO LIVRE

28

HI
22H-SALA A

COORDENADOR DE H&I COMO ENCARGO NA ABNA

31

FZLA
22H-SALA D

FÓRUM ZONAL LATINO AMERICANO

13H30-SALA C

HI
16H00 SALA A

INSTITUÍÇÕES CARCERÁRIAS– CONTINU-

20

SRTL
16H-SALA D

PERIODICIDADE DA CONF. DOS SRTLS E REUNIÕES VIRTUAIS DO RTL (SERVIÇO DE LITERATURA) NACIONAL COM OS SRTLS;

23

17H30-SALA B
LA- FAL/ RSG

RP

ID. VISUAL UNIFICADA, BANCO NACIONAL DE
MATERIAIS DE INFORMAÇÃO, COOPERAÇÃO
COM GOVERNO E ÓRGÃOS DE CLASSE

16H-SALA C

17H30 SALA D

27

13H30 SALA B

LA- GR CIDADES MENOS POPULOSAS & (RAD E REDE DE SERVIDORES EM PLATAFORMAS DIGITAIS)

CNPJ

21

EVENTOS

GUIA UNIFICADO DE EVENTOS

16H-SALA B

SÁBADO - 01

03

RP/LINHA DE AJUDA
17H30-SALA C

PRESTAÇÃO DE CONTAS E BUSCA DE
INFORMAÇÕES

26

JANTAR
19:30 HORAS

RESTAURANTE

29

LONGO ALCANCE
22H-SALA B

ATIVIDADES VIRTUAIS

MERCADO DA CONFERÊNCIA NACIONAL— SÁBADO HORA E SALA A
SER DEFINIDO E INFORMADO
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01

CAFÉ DA MANHÃ

02

07H30

HI
08H30-SALA A

ESPAÇO DELIBERATIVO.

04

RP

05

08H30-SALA C

RP (IP) REVITALIZAÇÃO MATERIAIS
IP/ MAPEAMENTO DE INSTITUIÇÕES/
MAPEAMENTO MATERIAIS IP.

07

HI

10

08

SRTL

PARTILHAS
ENCERRAMENTO

PESSOAIS/

08H30-SALA B

SESSÃO DELIBERATIVA—APROVAÇÃO
DO MANUAL DE LA

06

INTERVALO

09

LINHA NDE AJUDA

10 HORAS

LONGO ALCANCE
10H30-SALA B

DECLARAÇÃO DAS RESOLUÇÕES

11

ENCERRAMENTO
11H45-SALA A

10H30-SALA C

RP (LINHA DE AJUDA)VOLUNTARIO
12

12

12° PASSO
12H00

ENCERRAMENTO

DOMINGO - 02

2021

AGENDA DA CNS

10H30-SALA D

08H30-SALA D

LONGO ALCANCE

COMO PODEMOS APIOAR OUTROS
SERVIÇOS EM NA. PRIORIDADES
PARA O PRÓXIMO TERMO.

10H30-SALA A
ESPAÇO DELIBERATIVO

SRTL

03

r
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