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Esta foto, encaminhada por  
Chris M, é do grupo Crippled Dog,  

uma reunião de participação em 
círculo, à luz de velas, realizada na 

segunda-feira à noite, na parte oriental 
de Hollywood, Califórnia.  

O grupo vem se reunindo há doze 
anos. É particularmente atrativo para 

os recém-chegados, em função da sua 
atmosfera serena e calorosa. 

Atmosfera 
de recuperação

Esperamos que o artigo da NA Way de julho de 2005, intitulado “atmosfera de recuperação”, 
tenha inspirado o diálogo nas reuniões administrativas dos grupos. Muitos podem ter identificado 
ações a serem empreendidas para criar um ambiente seguro, convidativo e caloroso para os membros. 
Nesta edição, prosseguiremos com esta discussão, enfocando o que cada um de nós pode fazer em seu 
grupo e no serviço, para alimentar a atmosfera de recuperação.

Em que medida a imagem deste artigo contribui para a atmosfera de recuperação? 
De que forma o ambiente da reunião, nesta ilustração, está demonstrando que 
os adictos são bem-vindos? A arrumação da sala parece mostrar um lugar estru-

turado, podendo passar uma sensação de segurança para os membros. A atmosfera 
da reunião parece transmitir uma preocupação com os participantes, indicando que 
os companheiros se dedicaram a arrumar o local. A figura parece expressar tranqüi-
lidade e serenidade. É compreensível que esta imagem não “fale” a você como aos 
freqüentadores regulares da reunião de NA. Porém, o objetivo dos membros é criar e 
manter um ambiente de recuperação. 

Como muitos de nós aprenderam, existem inúmeras maneiras de se criar uma 
atmosfera de recuperação. O formato da reunião é um dos aspectos. Todos pode-
mos diferenciar o grupo em que as cadeiras estão cuidadosamente enfileiradas ou 
arrumadas em círculo, daquele em que elas estão desordenadas. No primeiro, iremos 
imaginar que os companheiros se orgulham da arrumação, enquanto que no outro a 
desordem pode ser resultado da pressa ou descuido. Qual deles, na sua opinião, é 
mais convidativo para os membros?

Podemos analisar também a reunião em si. Alguns de nós freqüentam grupos onde 
os companheiros partilham soluções, falam de gratidão, comentam o trabalho de 
passos e falam do seu relacionamento com o padrinho e os amigos em recuperação. 
Também podemos freqüentar reuniões onde reclamações e drama correm soltos. 



4

Soluções práticas, trabalho de passos 
e padrinho são conceitos raramente 
mencionados nesse tipo de encontro. 
Qual das alternativas evoca uma maior 
atmosfera de recuperação? 

Seguramente, há momentos em que 
os grupos atravessam fases difíceis, e a 
mensagem de esperança e recuperação 
pode se perder em meio ao caos e à 
confusão. É aí que tomamos um tempo 
maior da reunião administrativa para 
perguntar: “O que está se passando?” 
e “O que aconteceu?”.  Muitas vezes, 
uma queda na freqüência indica que o 
ambiente da reunião mudou. Por outro 
lado, a mudança de freqüentadores 
também poderá acarretar alterações da 
atmosfera de recuperação. 

Podemos encontrar um ambiente 
tão voltado para o recém-chegado, que 
os adictos com mais experiência de 
recuperação desaparecem. Este é um 
exemplo extremado; contudo, ao criar a 
atmosfera de recuperação, será que le-
vamos em consideração as necessidades 
dos novos e dos mais experientes? Por 
certo, nossa literatura afirma que os mais 
antigos só conseguem manter suas con-
quistas através da doação – e que, não 
importa o que aconteça em suas vidas, 
tenham eles trabalhado ou não todos os 
doze passos, irão se deparar com a vida 
como ela é, sem o uso de drogas. Por 
outro lado, o frescor das palavras dos 
novatos pode ajudar os mais experientes 
também. Após a partilha de um recém-
chegado, não é raro ouvir alguém com 
mais tempo dizer: “Eu estava mesmo 
precisando ouvir exatamente isso”.  Pa-
rece sensato acreditar que a atmosfera 
de recuperação é alcançada com uma 
mistura de companheiros novos e mais 
experientes. 

Quando partilham nas reuniões, os 
membros falam de sua experiência, força 
e esperança, ou ficam discursando de 
forma pomposa, tentando falar bonito? 
Nossa literatura diz que a experiência 
de viver sem drogas é a mensagem 
que temos a partilhar. Soa verdadeira e 
toca o coração dos adictos de todas as 
reuniões. 

Nas administrativas, temos com-
panheiros comprometidos, estáveis e 
participativos? Podemos perguntar o 
que uma reunião de serviço tem a ver 
com a atmosfera de recuperação. O 

grupo é responsável por acertar o tom 
e o ambiente de recuperação, que mui-
tas vezes refletem decisões da reunião 
administrativa. Os membros debatem 
assuntos que afetam o grupo e sua ca-
pacidade de transmitir a mensagem de 
recuperação. Às vezes, por exemplo, um 
servidor de confiança quer prosseguir 
em seu encargo, para além do tempo 
previsto. Precisamos avaliar se isso 
atende ao interesse coletivo, ou se não 
é melhor para o crescimento da reunião 
incluir outras pessoas no serviço. Para 
dar suporte aos novos servidores de 
confiança, os membros do grupo po-
derão oferecer materiais escritos para 
ajudá-los a ter sucesso em suas novas 
funções. Quando dispomos de tempo 
para treinar os servidores de confiança 
e deixar que se familiarizem com suas 
responsabilidades, contribuímos para 
seu preparo e confiança, ajudando-os 
a melhor servir ao grupo. Isto melhora a 
atmosfera de recuperação. 

As atitudes abnegadas no serviço 
ajudam a promover um ambiente de re-
cuperação em todas as reuniões. Pensem 
na criação e manutenção da atmosfera 
de seus grupos, e depois estendam essas 
mesmas ações às reuniões do comitê de 
serviço da área. Como seria a reunião da 
área, se estivesse envolta em um am-
biente de recuperação? Freqüentemente 
dizemos que é necessário levar a recupe-
ração conosco, a todos os lugares aonde 
formos, em todas as nossas interações. 
Vamos levar a recuperação e as práticas 
do grupo até o comitê de serviço da 
área, para formar ali um sólido ambiente 
de recuperação. Existe maneira melhor 
de ajudar a promover nosso bem-estar 
comum, gerar unidade de propósito e 
levar a mensagem ao adicto que ainda 
sofre?

Participe do 
Pool Mundial

Eis a sua oportunidade 
de retribuir o que você 

recebeu de graça!!!

 Envie a sua Ficha Informativa 
do Pool Mundial. 

 Os servidores de confiança 
para os projetos dos Serviços 
Mundia is  e  as  e le ições 
são selecionados entre os 
integrantes do pool.

Visite nosso site www.na.org/
HRP/hrp-wpif-pt1.asp, para 

acessar e encaminhar o 
formulário interativo.

Você também pode entrar 
em contato conosco por carta 

ou telefone:  
HRP 

NAWS 
Box 9999 

Van Nuys, CA 91409, EUA 
Tel: +1.818.773.9999 
E-mail: HRP@na.org
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Minha primeira 
convenção de NA 

A Décima Convenção Regional Peruana de Narcóticos Anônimos, realizada em 
Arequipa de 14 a 16 de maio de 2004, foi a minha primeira. Quando chegamos à ro-
doviária, na quinta-feira pela manhã, o clima era bem alegre e festivo. Fomos cerca de 
quarenta companheiros, viajando em um ônibus fretado pela comunidade local de NA. 
A companheira Ana, de Trujillo, 500 km ao norte, tornou-se a minha primeira amiga 
da viagem. Partilhamos durante a viagem de 1.000 km, que durou dezenove horas. 
Foi uma agradável novidade, esse contraste de experiências. Ela é uma veterana em 
recuperação e eu, um recém-chegado novato, apesar de já ter 54 anos. Devo ter uns 
vinte a mais do que ela. 

Beto, coordenador do comitê da convenção, viajou conosco. Pediu 
que todos escrevêssemos em uma folha de papel os nossos desejos e 
expectativas em relação à convenção. Escrevi que desejava receber dá-
divas de recuperação, e que o tema da convenção, “Unidos Pelo Nosso 
Bem-Estar Comum”, se tornasse realidade. 

Chegamos a Arequipa na sexta-feira por volta das 16:00 h. Demos 
entrada no convento, onde passaríamos os três dias seguintes. Era um 
local sossegado, com todo o conforto necessário e uma bela vista da 
cidade, próxima ao vulcão Misti. A convenção teve início naquela noite, 
quando foi feita a apresentação das diferentes comunidades de NA 
participantes. Jantamos e ouvimos dois oradores, e terminamos a noite 
com duas reuniões de recuperação. 

No sábado, continuaram as inscrições, e houve diversas reuniões 
temáticas: hospitais e instituições; impotência e comportamentos des-
controlados; Deus, como nós O compreendemos; defeitos de caráter e 

aceitação; boa vontade para mudar; e, evidentemente, “unidos pelo nosso bem-estar 
comum”, que era o tema da convenção. Depois, foram distribuídas fichas de recupe-
ração. Entreguei uma ficha de dois meses ao Ramon, que me concedeu essa honra, 
no mesmo dia em que completei dezessete meses. Foram leiloados diversos itens, 
inclusive a faixa da convenção, que foi arrematada por uma pessoa natural de Arequipa, 
que agora vive com seu marido no México. Ela levou consigo um inesquecível suvenir, 
com a assinatura da maioria dos presentes. 

Recolhi mais de quarenta comentários de participantes da convenção, cujas ma-
ravilhosas palavras formaram um valioso documento. É um tesouro a avivar minha 
memória, e que me ajuda a reviver os momentos e encontros que partilhei com as 
pessoas preciosas que conheci. Foi uma experiência realmente inacreditável!

No domingo de manhã, ao nos aproximarmos do final da convenção, podíamos 
perceber uma melancolia entre os companheiros. Pela manhã, houve reuniões si-
multâneas. O último orador foi um dos fundadores de NA no Peru, que falou sobre 
despertar espiritual, oração e meditação. Junto com outros membros, ele começou a 
irmandade em nosso país, há dezoito anos. A comunidade peruana vendeu literatura 

Décima Convenção Regional Peruana de  NA
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de NA e suvenires durante todo o evento 
e, na manhã de encerramento, outras 
regiões puderam comercializar suas 
mercadorias. 

Por fim, na volta de ônibus para 
casa, Beto pediu que escrevêssemos, 
resumidamente, o que estávamos tra-
zendo de volta da convenção. Escrevi 
que recebera novos amigos – mais do 
que jamais imaginara. Agora tinha mais 
amizades em meu grupo de escolha, e 
nos outros grupos da minha cidade na-
tal, Lima. Tinha também novos amigos 
de outros grupos da região e de outros 
países. Trocamos endereços de e-mail, 
para nos mantermos em contato. 

Também escrevi que decidi prestar 
serviço de forma mais ativa e organizada, 
e que isso me ajudará em recuperação. 
Acredito que a prática do programa de 
NA fortalecerá minha recuperação e meu 
crescimento espiritual e que, sem NA, os 
passos não existem. Sem os passos, não 
há recuperação. Sem recuperação, não 
há serviço. E sem serviço, não há NA. 

Todas essas dádivas superaram mi-
nhas expectativas. Fiquei tão feliz que já 
estou programando assistir à Assembléia 
Regional e à convenção do ano que vem. 
Também estou pensando no meu serviço 
no grupo e na minha área. Agradeço ao 
Poder Superior por tudo o que me deu! 

Arturo V, Lima, Peru

Continue 
voltando

Existe um bom motivo para você ouvir 
“continue voltando”, repetidamente, 
sempre que for a uma reunião de Nar-
cóticos Anônimos. Pois a maioria de 
nós precisa continuar retornando por 
muito tempo, até conseguir escutar a 
mensagem. A mensagem é de esperança, 
e a única promessa é a liberdade, liber-
tando-nos da adicção ativa. 

No início, tudo soa muito doido, ou 
pelo menos foi assim que eu percebi. 
Levei muito tempo para entender que 
estava complicando tudo. Sempre ouvia 
“continue voltando”, porque não existe 
maneira de se compreender a doença 

da adicção em toda uma vida; porém, 
se continuar freqüentando as reuniões 
durante um bom tempo, minha mente 
ficará aberta o suficiente para escutar 
o que vocês vêm me dizendo desde a 
primeira vez que entrei em uma sala. 

Não sou daquelas pessoas que reco-
mendam “noventa reuniões em noventa 
dias”. Ouvi tudo o que me disseram, 
desde o primeiro dia, porém eu tinha a 
mente fechada. Do jeito que sou compli-
cada, já é difícil deixar as idéias entrarem 
na minha mente quando ela está aberta. 
Não segui todas as sugestões, mas dei 
uma oportunidade a mim mesma, e tive 
fé, na medida certa, para continuar, até 
conseguir perceber que algumas coisas 
estavam mudando à minha volta. 

Ter fé também não é uma coisa fácil. 
Não sei bem por quê. Sempre acreditei 
no cara da droga, no médico, ou na 
pessoa a quem entregava meu dinheiro 
na esperança de que retornasse com as 
minhas drogas. Hoje acho que, como 
não era digna de confiança, tinha medo 
de confiar nos outros. Agora eu sei que 
a pequena parcela de confiança e fé 
que depositei em vocês valeu muito a 
pena. 

“Continue voltando”, é um dos meus 
lemas favoritos. Sabia que tinha a quem 
recorrer, mesmo que não quisesse. 
Quando não compreendia o que estava 
se passando comigo, vocês sabiam, e 
me davam amor para atravessar aquele 
momento.  

Leva muito tempo para você perceber 
por que deveria fazer algo diferente da 
sua vida; porém, com um pouquinho de 
fé, e continuando a retornar, você irá 
começar a compreender por si próprio. 
Entretanto, a primeira coisa a fazer é não 
usar, e “Continuar Voltando”!

Carol Y, Alabama, EUA

Tive fé, na medida 
certa, para continuar

De joelhos
Quero partilhar uma experiência que 

poderá ajudar outra pessoa, porque me 
ajudou muito na questão do ego e do 
orgulho, que representava um obstáculo 
para mim. 

Minha madrinha dizia que eu deveria 
me ajoelhar, mas nos primeiros trinta 
dias de recuperação eu achava isso mui-
to difícil. Rezava em todas as posições, 
menos naquela. Precisei parar para me 
perguntar: “Qual é o problema? Parece 
ser algo tão pequeno, por que eu não 
consigo?” 

Na primeira vez que tentei, bati com 
o joelho na cama, com tanta força, que 
acabei caindo de joelhos, literalmente! 
Pois é, usei isso como desculpa para 
ficar mais uma semana sem tentar. 

Por fim, Deus me ajudou a perceber 
que o motivo de não me ajoelhar era o 
meu ego e orgulho. Essa atitude simples 
significava me curvar a um poder supe-
rior, e ceder o controle a outro ser: Deus. 
Acreditem, é melhor do que entregar o 
comando a qualquer pessoa, porque 
meu ego diz que, se algo não for meu, 
também não será de mais ninguém. 

Funciona para mim, porque todos os 
dias me levanto, com a cabeça cheia dos 
mesmos pensamentos. Ficar de joelhos 
faz com que o dia comece com um 
pouco menos de ego e orgulho, e mais 
humildade, coisa que me faz falta, sem 
dúvida alguma. Sei que há três meses eu 
estava bem pior, por isso percebo uma 
evolução – mas nunca tanto quanto 
quero crer e, com certeza, menos do 
que eu gostaria. Porém, o simples fato 
de estar progredindo já representa um 
enorme avanço para mim, e aprendi, 
com o programa, que posso conviver 
com isso, só por hoje. 

Nunca estarei totalmente livre do 
ego, orgulho e de nenhum outro defeito 
de caráter, porque, caso contrário, seria 
perfeita, ou seja, estaria curada – e ja-
mais estarei curada. Entretanto, minha 
doença está controlada. Um dia, acor-
darei e, em vez de me sentir “inferior”, 
perceberei que meus defeitos de caráter 
estão “menores”. Para mim, isso é fé: a 
segurança das coisas que esperamos, 
mas não enxergamos.

Deborah D, Pensilvânia, EUA
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Um simples 
trabalhador 
comprando 

comida
Lembro-me daquele tempo em que 

carregava meus fardos e problemas 
para a reunião, porque eram pesados 
demais para mim, mesmo com a ajuda 
do padrinho e do meu grupo de apoio. 
O resultado, então, era que todos me 
ajudavam, fazendo com que os fardos 
ficassem mais suportáveis, e que os 
problemas se tornassem solúveis. Para 
alcançar algum equilíbrio, fico atento 
ao lado bom e ao crescimento que a 
recuperação me traz. 

Bem, há umas quatro semanas, quan-
do tinha pouco mais de oito meses de 
recuperação, peguei meu pagamento, na 
obra, fui até o banco para descontar o 
cheque, e atravessei a rua para comprar 
mantimentos no supermercado. De lá, 
segui para casa, jantei e fui a uma reu-
nião. Depois da reunião, parei em outro 
mercado, para comprar algumas coisas 
que estavam em falta no primeiro. 

De repente, me dei conta de que, lá 
estava eu, entre 9:00 e 10:00 horas da 
noite de uma sexta-feira, dia de paga-
mento, sem fazer nada que não fosse 
positivo, sem pensar em usar, em ne-
nhum momento – não que eu “devesse”, 
mas seria a coisa mais natural a fazer.

Certamente, tenho vontade de usar 
de vez em quando, e recorro ao pen-
samento “só por hoje” para atravessar 
esses momentos. Mas não naquela 
noite. Assim, fui para casa alegre, após 
me convencer de que não seria uma 
boa idéia pular em cima do balcão do 
mercado e gritar aos quatro ventos o 
quanto eu estava feliz. 

Na manhã seguinte, contudo, fui à 
reunião das 9:00 para contar esta histó-
ria, com muito entusiasmo e alegria. 

Peter W, Columbia Britânica, Canadá

Recuperação 
em ação

Nas salas de Narcóticos Anônimos, 
vivenciamos a recuperação em ação. 
É a ação dos nossos membros – sejam 
eles novatos, ou aqueles que já desfru-
taram as recompensas de ficar limpos 
por períodos de tempo diversos – par-
tilhando experiência, força e esperança 
com os outros, nas reuniões. Apesar 
de alguns freqüentadores não ouvirem 
a mensagem toda, captam o suficiente 
para se orientar durante o dia e, espero, 
conseguir chegar até a próxima reunião. 
Lembro-me do início da recuperação, 
quando não conseguia compreender 
tudo o que era partilhado, mas pegava 
uma palavra aqui e outra ali, permitindo-
me ficar limpo por mais um dia. 

Nem todas as partilhas da reunião 
têm relação com os temas propostos. 
Falamos dos assuntos que surgem 
diante de nós, pessoalmente, e que dis-
torcem nosso pensamento até o ponto 
em que se encontrava na adicção ativa, 
ou que nos permitem analisar algo que 
ouvimos em outras reuniões, que nos 
tenha ajudado a ficar limpos. É da maior 
importância falar sobre a nossa doença, 
mas é igualmente crucial dizer como 
a recuperação nos ajuda, hoje, a lidar 
com a vida como ela é. Descobri que, 
ouvindo, tenho muito a ganhar. Quan-
do o partilhador fala com o coração, a 
mensagem está ali, à minha disposição. 
Afinal, só doando podemos conservar 
o que temos. Aprenda com os erros 

dos outros, pois você provavelmente 
não terá tempo de vida suficiente para 
cometê-los todos. 

Outra ação que podemos experimen-
tar em recuperação é a responsabilida-
de. Quando somos novatos, podemos 
exercitar nossa responsabilidade lendo a 
literatura no início da reunião. Se formos 
tímidos demais, podemos ajudar a arru-
mar as cadeiras ao término da reunião. À 
medida que avançamos em tempo limpo 
e perdemos o medo de ler, poderemos 
então tentar as leituras. Ninguém irá 
rir de nós se tivermos dificuldade em 
pronunciar algumas palavras. Apenas 
demonstrarão empatia. Podemos agir 
com boa vontade e fazer café, arrumar 
cadeiras, ou ajudar a dispor a literatura 
sobre a mesa. 

Saudar os companheiros com um 
abraço faz com que todos os adictos 
se sintam bem-vindos – não apenas o 
recém-chegado, como também o adicto 
que já está em uma sala há algum tempo. 
Pense no visitante de outra área. Como 
se sente entrando em uma sala, onde 
não conhece ninguém? Sim, podemos 
fazer a diferença com pequenas ações. 

Ao progredirmos em recuperação, po-
demos nos responsabilizar pelo grupo, 
indo às reuniões do comitê de serviço 
de área, e trazendo as informações de 
volta para o grupo. A maioria das reuni-
ões possui um representante de serviço 
de grupo, e os RSGs normalmente são 
receptivos quando outros membros do 
grupo pedem para acompanhá-los às 
reuniões da área. Esta é uma importante 
ferramenta de aprendizado para futuros 
encargos dentro do grupo, ou em outras 
funções da nossa estrutura de serviço. 

Respondendo à pergunta “O que 
posso fazer?” – nossa principal meta é 
ficarmos limpos, mas parece que nossa 
simples partilha pode ajudar outras 
pessoas que possam estar passando por 
dificuldades.

Larry F, Ontário, Canadá

Saudar os 
companheiros com 
um abraço faz com 

que todos os adictos 
se sintam bem-vindos 

– não apenas o 
recém-chegado, como 
também o adicto que 

já está em uma sala há 
algum tempo.
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Editorial
Entusiasmada e grata, apresento-me aos leitores da NA Way. Como este é o meu 

primeiro número como editora, gostaria de falar um pouco de mim, e de como espero 
trabalhar com vocês, na criação desta revista internacional de recuperação da nossa 
irmandade.

Há pouco menos de vinte anos, desenhei meu primeiro prospecto de NA, para um 
evento de aprendizado de informação ao público, na área onde “cresci” em recupera-
ção. Quando apresentei, nervosa, o trabalho para o subcomitê de IP, um companheiro 
mais experiente fez a gentileza de oferecer algumas correções – inclusive acrescentando 
a marca ® junto ao símbolo de NA! Ao final, em vez de ficar constrangida pelos erros, 
me senti como fico depois de uma reunião de NA – melhor, em função do que partilhei, 
ouvi e aprendi com os outros. 

Hoje olho para trás, e vejo que essa experiência e tantas outras me conduziram a 
este lugar, que é exatamente onde eu deveria estar. Agradeço aos companheiros de NA 
mais experientes, que me ajudaram a manter o entusiasmo em relação ao serviço e a 
aprender – às vezes através de difíceis lições – o que significa realmente servir. Minha 
madrinha me ensinou o conceito de “servidor de confiança”, e minha experiência de 
serviço continua a aprofundar  minha compreensão a respeito. 

Juntamente com o serviço de NA, aprendi, na carreira de gestão de sociedades 
sem fins lucrativos, o conceito de aproveitamento de recursos – que, quando presto 
serviço aos outros, sou responsável pela manutenção e aperfeiçoamento daquilo 
que foi desenvolvido antes de mim, para assegurar que outros possam desfrutar 
daquilo no futuro. Nossa editora anterior, Nancy S, realizou um trabalho fora de sé-
rie, compilando as contribuições dos nossos membros para formar uma publicação 
que oferece entretenimento e inspiração. Sou grata pelos seus ensinamentos como 
colega de trabalho e companheira de recuperação, e pelo seu empenho para fazer 
da The NA Way o que ela é hoje. Estou entusiasmada para construir a partir desse 
alicerce, prestando o melhor serviço possível à irmandade. 

O restante da equipe da NA Way inclui nosso dedicado conselho consultivo 
editorial, os copidesques, a equipe do NAWS, o Quadro Mundial, e – acima 

de tudo – membros de NA como vocês, de todo o mundo, que partilham 
sua experiência, força, esperança, opiniões e humor com a Irmandade 
de NA. Meu objetivo é prestar serviço como um hábil tripulante da 

nossa revista, mas sabendo que são vocês que a criam para a nossa 
irmandade. Como diz a declaração de missão da revista: A The NA 
Way Magazine…pertence aos membros de Narcóticos Anônimos. Acima de 
tudo, esta publicação dedica-se à celebração da nossa mensagem de recuperação 
– “que um adicto, qualquer adicto, pode parar de usar drogas, perder o desejo 

de usar, e encontrar uma nova maneira de viver”. 

De J, Editora

Muitos de vocês irão ler esta edição durante a 
WCNA-31 no Havaí! Mesmo se não estiver em 

uma ilha paradisíaca, aproveite toda a mara-
vilhosa recuperação contida neste número da 
revista. Temos mais um artigo sobre atmos-

fera de recuperação, uma história sobre a 
primeira convenção de um membro de 
NA, e grandes partilhas e experiências. 
E não percam a seção “Vejam só!”, na 
página central, onde apresentamos 
lindas fotografias e informações vitais 
sobre o projeto do Texto Básico.
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Medicação
Escrevo em resposta a Kenny M (“E quanto às opiniões?” edição de abril de 2005) 

e Bruce W (“E quanto à medicação…?” edição de janeiro de 2005). É verdade que 
Narcóticos Anônimos não possui opinião sobre questões alheias; contudo, isso não 
significa que os adictos e membros de NA não tenham opinião sobre questões alheias. 
Concordo que elas não devam ser manifestadas dentro das reuniões de NA, mas isso 
não significa que eu (ou qualquer outro membro) não as tenha. Também cheguei a NA 
e descobri que trabalhar os passos e seguir as sugestões do programa (não só mas 
também a abstinência a substâncias químicas que alterem o ânimo e a mente) torna a 
vida controlável e até agradável. Levei muitos anos no programa para admitir que possuo 
um desequilíbrio químico, que nenhuma ferramenta de NA consegue resolver. 

Sou uma purista. Acredito que NA é o único programa que pode me ajudar com 
a doença da adicção. Já fui até acusada de ser “extremista”, por acreditar que não 
devemos tratar de nada nem nos referir a nada nas reuniões que não diga respeito 
à irmandade. Lidei com meus problemas estritamente através de NA durante muitos 
anos, apesar de minha madrinha e diversos companheiros conhecidos procurarem 
aconselhamento fora da irmandade. Sempre tive a firme convicção de que NA poderia 
resolver qualquer acontecimento na minha vida. Foi somente depois do nascimento da 
minha filha que procurei ajuda fora. Mesmo então, levei quase um ano para perceber 
que não conseguiria resolver o problema apenas com NA. Passei mais um ano em 
aconselhamento individual; meu marido e eu fizemos terapia de casal. Foram o meu 
marido (companheiro de NA), meu conselheiro (membro de AA) e nosso terapeuta 
conjugal que por fim me convenceram, após dois anos de sofrimento, a tomar um 
anti-depressivo. Concordei em experimentar a medicação, com a ressalva de que, se 
me fizesse sentir qualquer onda ou alteração, eu a suspenderia imediatamente. Em 
duas semanas, voltei a me sentir como antigamente. Costumava dizer ao meu marido 
que não sabia o que estava errado, mas que sabia que aquilo não era “eu”. 

Já faz quatro anos que estou tomando o medicamento. Ainda me incomoda ser 
uma adicta vivendo limpa, mas tendo que tomar um comprimido, todos os dias, para 
ficar bem. Eu me consolo com o fato de que o remédio não me deixa doida nem torna 
minha vida incontrolável. Ainda tenho que lidar com os altos e baixos da vida, e com 
uma leve depressão ocasional. A depressão que senti durante dois anos, após o nas-
cimento da minha filha, era, por si só, incontrolável. Foi graças ao meu Poder Superior 
e às pessoas nas salas de NA que não recaí naquela época. 

Tentei largar a medicação por diversas vezes, para acabar novamente afundada no 
poço sem fundo da depressão. A depressão que sinto quando não tomo o remédio é 
incomparavelmente mais forte e profunda que uma depressão “normal”. Não defendo 
a utilização de medicação por capricho. Esgotei todas as opções disponíveis antes de 
recorrer a ela. Também acredito que a pessoa precise estar limpa de todas as drogas, 
antes de se fazer um diagnóstico médico. Conheço diversos adictos que chegaram a 
NA com múltiplos diagnósticos. Após ficarem limpos por um tempo mais longo, ficou 
claro que alguns eram equivocados. 

Não estou substituindo as drogas. A medicação não soluciona todos os problemas 
da vida, nem me deixa feliz, alegre ou livre. Encontro alegria e felicidade e sinto uma 
verdadeira liberdade quando trabalho os Doze Passos de Narcóticos Anônimos, e os 
aplico na minha vida. Hoje, admito e reconheço que a doença mental é uma realidade, e 
que existe ajuda para ela. Uso um medicamento para lidar com a doença da depressão, 
diferentemente do programa de NA, que uso para lidar com a doença da adicção. 

Frankie H, Carolina do Norte, EUA
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Esperamos que também convença outros compa-
nheiros a enviar seus relatos. Tem tanta gente que não 
escreve, a menos que alguém ajude ou motive. Não 
é muito diferente do primeiro encargo no serviço ou 
apadrinhamento – muita gente precisa de incentivo 
para agir. Alguns membros verão este comunicado e 
pensarão: “É uma boa idéia, mas eles não estão se 
dirigindo a mim”. Você pode, melhor 
do que nós, convencer esses com-
panheiros de que, sim, estamos nos 
dirigindo a eles. 

Você poderia falar com pelo me-
nos duas pessoas, e pedir-lhes que 
nos enviem seus relatos? Talvez 
vocês possam trabalhar juntos, cada qual lendo o 
texto do outro, e dando sugestões. Não se esqueça 
de fazer o acompanhamento. Pode ser preciso falar 
com as mesmas pessoas, mais de uma vez, para que 
elas escrevam e mandem sua experiência. 

Outra forma de conseguir a atenção dos adictos 
e de motivá-los é realizando uma oficina. Em nosso 
site, existem exemplos de formatos de oficinas. A mais 
curta consiste em uma sessão de partilha, para ins-
pirar as pessoas a encaminharem alguma coisa para 
o projeto do Texto Básico. Utilizamos esse formato e 
podemos garantir que é divertido e emocionante, e 
que proporciona a todos os envolvidos uma oportu-
nidade de se conhecerem melhor (a si e aos outros). 
A sessão mais longa, que poderá durar meio dia ou 
um dia inteiro, deriva da primeira, e inclui também 
uma oficina voltada para redação propriamente dita. 
Estas são apenas algumas idéias para se despertar o 
interesse e entusiasmo das pessoas da sua área. Use 
a imaginação.  

Portanto…envie-nos o seu relato. Ajude alguém.

 um Texto Básico que reflete a diversidade global da Irmandade de NA 

Você já enviou seu relato para o 
projeto do Texto Básico?

Pela primeira vez em mais de vinte anos, estamos recebendo experiências pessoais de membros 
de NA, para inclusão no Texto Básico. A WSC 2004 aprovou uma moção para substituir “todas ou 
algumas” das histórias pessoais, e estaremos recebendo textos até o final de dezembro. 

Desde que o Texto Básico foi publicado pela primeira vez, evoluímos de menos de 3.000 reuniões, 
a maioria nos Estados Unidos, para 30.000, em mais de 100 países. Crescemos em todos os sentidos 
– nos lugares onde vivemos, na diversidade de nossos membros, em experiência de recuperação. 

Você não precisa descrever tudo o que lhe aconteceu. Talvez 
tenha encontrado dificuldades para estabelecer um relaciona-
mento com o Poder Superior, ou tenha passado por um problema, 
aos dois anos de recuperação. Ou pode ter se deparado com 
um defeito, em dado momento da recuperação, e pensado: 
“Não acredito que esteja me debatendo com isto, com x anos 
limpo”! 

Talvez você seja ateu, mãe solteira, uma celebridade ou um veterano. Pode querer nos contar 
como é conviver com uma doença em recuperação, ou como foi começar NA na sua comunidade, 
ou retomar os estudos. Talvez tenha recaído, e agora finalmente “a ficha caiu”. Ou pode ter ficado 
limpo desde o dia em que entrou para NA, mas tenha se deparado com outras manifestações da 
sua doença. 

Partilhe sua experiência; conte para nós o que aconteceu, e como os princípios espirituais de NA 
fizeram com que atravessasse esse momento. Você não precisa escrever como um profissional, nem 
fazer um relato que considere estar “à altura” de um texto literário. Queremos a sua experiência, 
bem como a sua voz e suas palavras.

BRANA
Esta fotografia é do 23º acampamento anual da Área Blue Ridge de 

NA, realizado no Natural Chimneys Regional Park em Mount Solon, no 
estado da Virgínia, EUA. Este acampamento foi o primeiro grande evento 
de NA na Virgínia, antecedendo em cerca de seis meses a Convenção da 
Região das Virgínias. Em 2004, 204 adictos em recuperação participaram 
do acampamento. 

Dan W, Virgínia, EUA

Uma visita à Nicarágua
Durante uma viagem em missão a León, na Nicarágua, encontrei 

uma reunião de NA nesta linda catedral, construída em 1786. Foi 
uma sensação maravilhosa sentir-me em casa, estando tão longe de 
casa! Foi confortador saber que havia companheiros da irmandade 
perto de mim. Na minha cidade, freqüento reuniões na ala nova de 
um hospital e em uma universidade, por isso foi um tanto estranho 
encontrar uma reunião em um local tão diferente. Somos uma família 
unida, de verdade, apesar das singularidades geográficas, culturais 
e de idioma. 

Holly T, Michigan, EUA

Estaremos recebendo relatos pessoais para o projeto do Texto Básico, em qualquer idioma, até o final de dezembro 
de 2005. Encaminhe sua experiência para o Quadro Mundial, a/c dos Serviços Mundiais de NA, Box 9999, Van Nuys, CA 
91409, EUA, ou para o e-mail worldboard@na.org. Você poderá enviar o texto por e-mail, mas terá que nos mandar por 
correio um original assinado do formulário de transferência de direitos autorais. Para maiores informações sobre o projeto, 
entre em contato com os serviços mundiais, ou acesse http://www.na.org/conference/bt.

Você poderia falar com pelo menos 
duas pessoas, e pedir-lhes que nos 
enviem seus relatos?

Vejam só…

Texto Básico, pág. 106
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Propósito Primordial
“Existem muitas formas de se trabalhar em Narcóticos Anônimos. E, assim como todos nós temos 

a nossa própria personalidade, também o seu grupo desenvolverá uma identidade própria, uma forma 
de fazer as coisas e seu jeito especial de levar a mensagem de NA. É assim que deve ser. Em NA, 
estimulamos a unidade, não a uniformidade.” 

Livreto do Grupo, pág. 1

Esta coluna é para vocês, sobre vocês e escrita por vocês. Nós o convidamos a par-
tilhar as dificuldades que seu grupo possa estar atravessando, a forma como encontrou 
a solução, e/ou aquele “jeito especial” que faz você continuar voltando!

NA na Venezuela 
Foi na segunda-feira, dia 27 de janeiro de 1992, que NA iniciou suas atividades na 

Venezuela. A primeira reunião foi aberta na cidade de Caracas, e se chamava “Grupo 
Ave Fenix”, localizado em uma região conhecida como Urbanização Chacao. O gru-
po ainda está ativo hoje em dia. Na época, só dispúnhamos de um Texto Básico em 
inglês e diversas fotocópias de folhetos e livretos de NA, tanto em inglês como em 
espanhol. Contudo, tínhamos muita esperança e fé, e é isso que vem mantendo NA 
funcionando, desde então. 

Em 1992, foram abertos mais dois grupos de NA em Caracas. Mais duas reuniões 
foram inauguradas em diferentes setores da cidade e em seus arredores. Surgiram 
também grupos em outras regiões da Venezuela, tais como Maracay, Valencia, Barqui-
simeto, Acariqua, Maracaibo, San Cristóbal, Puerto Ordaz e San Felix. Muitos deles 
ainda se reúnem regularmente, enquanto outros, por motives diversos, acabaram por 
fechar as portas.

O começo foi difícil, e o crescimento foi lento. Nem a comunidade nem a Venezuela 
como um todo tinham qualquer conhecimento a nosso respeito, por isso ignoravam 
nossa existência. Não era fácil encontrar locais para nos reunirmos. Houve épocas 
em que não permitiam que utilizássemos os banheiros dos locais das reuniões de NA. 
Sofríamos um forte estigma de adictos a drogas, apesar do fato de estarmos tentando 
nos recuperar, e algumas pessoas acreditavam que poderíamos transmitir doenças con-
tagiosas. Entretanto, superamos grande parte das dificuldades, e muitos desses locais 
continuam a nos alugar salas, possibilitando a existência de diversos grupos de NA. 
Mantemos um excelente relacionamento com esses espaços, em todos os sentidos. 

Em 2001, foi formado o Comitê de Serviço Regional de Narcóticos Anônimos da 
Venezuela, graças à ajuda incondicional dos membros da nossa e de outras regiões da 
América Latina. Também recebemos ajuda de outros lugares do mundo, do Quadro 
Mundial e do quadro de funcionários do NAWS.

Atualmente, dispomos de dois escritórios de serviço, sendo um deles operado pelo 
Comitê de Serviço da Área Metropolitana de Caracas, e o outro, coordenado pelo 
Comitê de Serviço Regional da Venezuela. É nesses escritórios que mantemos nosso 
estoque de literatura da área e da região. Os dois são bem equipados e informatizados, 
e dispõem de linhas telefônicas com correio de voz. Os escritórios são administrados 
por servidores de confiança voluntários, que têm a responsabilidade, entre outras 
coisas, de gerir os recursos financeiros e as contas bancárias da irmandade, a caixa 
postal, e coordenar os serviços de IP e H&I regionais e da área. Essas instalações são 
os principais escritórios de NA na Venezuela. 

Desde o princípio de NA em nosso país, tivemos diversas oportunidades de levar 
nossa mensagem a penitenciárias, instituições psiquiátricas, centros de tratamento, 
grupos comunitários e organizações médicas, profissionais, religiosas e cívicas. Tivemos 
experiências semelhantes com informação ao público, tentando levar a mensagem de 
NA, da melhor maneira possível, à comunidade e sociedade em geral, através da mídia 
(jornais, rádio e TV). Nosso objetivo é cumprir nosso propósito primordial enquanto 
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irmandade – transmitir a mensagem de 
NA, de recuperação da adicção. 

Na nossa região, organizamos di-
versos eventos e atividades especiais, 
como piqueniques, festas, reuniões 
regionais, oficinas, dias de aprendizado, 
assembléias regionais de serviço e duas 
convenções regionais de NA. Todas es-
sas atividades nos ajudaram a crescer 
como irmandade. A próxima convenção 
regional de NA da Venezuela acontecerá 
na cidade de Caracas, no estado de Mi-
randa, em novembro de 2005.

Ao longo dos anos, ajudamos na 
tradução de livros de NA do inglês para 
o espanhol, como o Só por Hoje e o Guia 
para trabalhar os Passos de NA. Atualizamos 
e adaptamos diversos manuais de servi-
ço que recebemos de outras regiões. 

Na Conferência Mundial de Serviço 
de NA, em maio de 2004, após diversos 
anos de comunicação com a nossa 
região, o Quadro Mundial recomendou 
o assento da Região Venezuela como 
participante da conferência. Isto nos 
proporcionou a oportunidade de ter 
voz no evento, no qual se reúnem, a 
cada dois anos, os delegados de todo 
o mundo. A Região Venezuela terá um 
delegado votante durante a próxima 
WSC, em 2006.

Em setembro de 2004, tínhamos trin-
ta grupos de NA e 130 reuniões semanais 
na nossa região. Existem nove painéis de 
H&I com onze reuniões semanais. Temos 
cinco comitês de serviço de área. 

Em janeiro deste ano, comemoramos 
treze anos de mensagens de recupera-
ção, amor e esperança sendo levadas 
ao adicto que ainda sofre. Apesar das 
adversidades e dificuldades que encon-
tramos, seguimos o caminho da recupe-
ração e do serviço. Os membros, grupos 
e áreas da nossa região se fortaleceram 
– e seguimos crescendo e aparecendo, 
só por hoje e sempre! NA funciona! Força 
ao grupo! Obrigado, Poder Superior! 

Mauro H, Caracas, Venezuela

A atmosfera 
tem a ver com 
a cor da tinta?
Quando falamos de atmosfera de 

recuperação, alguns companheiros se 
referem ao espaço físico da sala de 
reunião, sua organização, a pintura das 
paredes, e se a reunião é de fumante 
ou não-fumante. Outros, como eu, 
acreditam tratar-se do tom e tipo de 
partilha, da condução da reunião, do 
companheirismo e da integração entre 
os membros do grupo. 

Quando tive meu primeiro contato 
com NA, em uma pequena cidade, 
havia apenas dois membros no grupo; 
havia cinco companheiros, mas só 
dois freqüentavam a reunião. Por isso, 
quase não tínhamos controvérsias. As 
coisas eram feitas de maneira espiritual. 
Tentávamos seguir princípios, e todos 
eram bem recebidos, quer ficassem ou 
fossem embora. 

Mais tarde, mudei para outra parte da 
cidade. Comecei a freqüentar um grupo 
onde havia muitos conflitos, e passei 
a vivenciar uma atmosfera diferente. 
Nesse ambiente havia adictos usando, 
gente entrando e saindo, confrontações 
pesadas (do gênero de terapia de grupo), 
falta de credibilidade e desonestidade. 
Era, para dizer o mínimo, um ambiente 
carregado de fumaça de cigarro. Era 
difícil acreditar que aquilo iria funcionar 
para mim. Pensei até em mudar de grupo, 
porque aquele parecia mais um centro 
de tratamento do que uma reunião. 

Em uma ocasião, conheci um com-
panheiro antigo da área, e lhe falei das 
minhas preocupações com relação ao 
grupo. Ele me disse que, juntamente 
com outros companheiros, estava 
freqüentando uma reunião nova, e me 
convidou para aparecer por lá. Porém, 
também me incentivou a permanecer no 
meu grupo de escolha, porque provavel-
mente aprenderia muitas coisas que me 
ajudariam a crescer. Fiquei imaginando 
como aquelas experiências me ajudariam 
em recuperação. 

Ainda pensei em parar de ir ao grupo, 
porque todos ali fumavam demais, e eu 
deixara de fumar seis meses depois de 

ficar limpo. Nunca me sentia bem, fisi-
camente, ao final da reunião. 

Para minha surpresa, um dia cheguei 
na reunião e a consciência coletiva havia 
decidido que não se fumaria mais. Pensei 
que, com o tempo, esse gesto pequeno, 
porém significativo, poderia se refletir 
em outros aspectos que, para mim, 
representam a atmosfera de recupera-
ção do meu grupo de escolha. Acredito 
que precisamos ter boa vontade para 
atravessar o processo de crescimento, 
de que me falaram os membros mais 
experientes. 

Só por hoje, continuarei freqüen-
tando minhas reuniões regularmente, 
para poder vivenciar o crescimento da 
irmandade. 

Joel O, Mexicali, México
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?
?

?
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?

?
Você sabia?

A Irmandade de Narcóticos Anônimos já evoluiu bastante, desde os seus primórdios, 
em 1953. Crescemos, daquela primeira reunião em Sun Valley, Califórnia, EUA, para 
mais de 33.500 reuniões semanais, realizadas em 116 países do mundo todo. Nossa 
trajetória é rica em diversidade, e desejamos partilhar os dados históricos com vocês, 
tanto os pouco conhecidos como os amplamente divulgados. Se souber de algum fato 
histórico interessante, envie-o para o e-mail naway@na.org ou para o seguinte ende-
reço: NAWS, Attn: The NA Way Magazine, PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409, EUA.

Você sabia Que você mesmo pode inserir seus eventos de NA no calendário 
on-line da The NA Way Magazine, no endereço 
http://www.na.org/comingup-toc.htm? 
A qualquer momento, você poderá alterar ou atualizar os eventos 
que inseriu.

Você sabia Que nosso site recebe mais de 2 milhões de visitas por mês?!

Você sabia Que os grupos e comitês de serviço de NA podem se cadastrar 
on-line no endereço http://www.na.org/updateforms/newregfm.
htm, onde existem mais de 21.200 grupos registrados?

Você sabia Que existem volumes de história e informações disponíveis, 
clicando-se no link “Reports and Periodicals”? A seção contém 
arquivos com os Relatórios Anuais do NAWS Inc., Relatórios da 
Agenda da Conferência e documentos importantes, como o Relató-
rio da WSC 1998.

Você sabia Que todos os folhetos informativos de NA e livretos em inglês já 
se encontram disponíveis on-line, no endereço http://www.na.org/
ips/? 

Você sabia Que existem guias abreviados de IP e H&I disponíveis, clicando-
se nos links “PI Basics” e “H&I Basics”?

Você sabia Que a assinatura da The NA Way Magazine já está disponível on-
line? A assinatura eletrônica é enviada diretamente para a sua 
caixa de e-mail, totalmente a cores, antes que a versão impressa 
seja distribuída. E as assinaturas eletrônicas ajudam a reduzir os 
custos de postagem e impressão. Para fazer a sua, acesse 
http://portaltools.na.org/PortalTools/subscriptions. 

Notícias 
sobre o 
Manual 

de RP
Os comentários para a 

primeira seção do Manual 
de Relações Públ icas 
foram recebidos, após 
um período de revisão 
de noventa dias, que se 
encerrou dia 1 de agosto. 
Estamos entusiasmados 
com o material recebido. 
Muito obrigado! 

A seção dois do Manual 
de RP foi distribuída para 
revisão e comentários, cujo 
prazo se encerra no dia 1 de 
dezembro de 2005. Verifique 
as caixas de correio do seu 
comitê de serviço regional 
e de área, ou obtenha uma 
cópia no site http://www.
na.org/conference/prhb/
index.htm. Estão sendo 
revisados os seguintes 
capítulos: 
 • Mídia 

 • Justiça Criminal

 • Tratamento 

 • Área de Saúde 

 • Linhas Telefônicas

Esperamos receber seus 
comentários!

As primeiras duas seções 
do Manual serão submeti-
das à aprovação da WSC 
2006. 
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P:

R:

Nossa meta, tanto em princípio como na prática, é tornar a 
recuperação acessível para todos os adictos que buscam alívio do 

pesadelo da adicção. 
Self-Support: Principle and Practice

Como posso fazer doações para Narcóticos Anônimos 
pela Internet?

NA Meeting Search

NA Literature Online                    Online Literature Sales 

Como fazer doações para 
os Serviços Mundiais de NA

É só acessar www.na.org e clicar no link “Donate to NA World 
Services”, na parte inferior da página. Lá, você poderá assistir 
a um vídeo que mostra o crescimento da irmandade, rever os 
relatórios financeiros e outras informações e, evidentemente, 
fazer a sua doação, clicando no link “Donate Now”. A contribui-
ção será processada em um site seguro, e o recibo será enviado 
pelo correio. 

Além da doação on-line, você também pode enviar cheques ou 
ordens de pagamento para o seguinte endereço: NAWS; PO Box 
9999; Van Nuys, CA 91409, EUA

Nos Estados Unidos, o IRS (órgão tributário dos EUA) determinou que as doações para o 
NAWS podem ser isentas de impostos, de acordo com o código 501(c)3. Para maiores infor-
mações sobre doações e transferências bancárias, ligue para +1.818.773.9999, ou envie um 

e-mail para: donationquestions@na.org.

Todos nós conseguimos 
libertação da adicção por-
que NA estava ali, quando 

não conseguíamos mais 
sobreviver ao pesadelo da 
nossa doença. O custeio 

dos serviços de NA é nossa 
responsabilidade coletiva. 

Cada um de nós – e não os 
outros adictos da reunião 

– é pessoalmente responsá-
vel pelo custeio dos serviços 

que nos permitem perse-
verar em nosso propósito 

primordial – de levar a 
mensagem de recuperação 
ao adicto que ainda sofre.
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Sugerimos que divulguem seus eventos, colocando-os no ar no nosso “website” e publicando-os na revista The NA Way Magazine. Vocês podem 
enviar ao WSO informações a respeito, através do fax, telefone, correio comum ou por intermédio da nossa página na Internet. Se utilizar esta 
última, você mesmo poderá verificar se já não temos listado o seu evento e, caso necessário, digitar as informações a respeito da sua própria 
convenção. Elas serão então revisadas, formatadas e acrescentadas, em cerca de quatro dias, ao calendário “online” de convenções contido no 
nosso “website”.  Basta entrar em www.na.org, clicar em “NA Events” e seguir as instruções.  

Os anúncios de convenções recebidos pela Internet ou por outros meios são encaminhados também à The NA Way.  A revista é publicada 
quatro vezes por ano: em janeiro, abril, julho e outubro. Como cada edição entra em produção muito antes de ser publicada, para assegurar que 
seu evento saia na revista, precisamos ser avisados com uma antecedência mínima de três meses da data de cada publicação.  Por exemplo, se 
você desejar que o seu evento conste na edição de outubro, precisará nos informar até o dia 1 de julho.

África do Sul
Cabo Ocidental: 18-20 de novembro; Convenção Nacional Anual; 
Okkie Jooste Camp, Cidade do Cabo; reservas de hotel: +27.83.252.442; 
informações: +27.83.269.7273, +27.82.959.2536; prazo para envio de 
fitas de oradores: 10 de outubro; www.na.org.za

Argentina
Buenos Aires: 18-20 de novembro; CRANA XIII - Acendendo e 
Celebrando a Unidade; Chiozza y Guerini, San Bernardo; informações: 
+54.114.342.6659

Austrália
Austrália Ocidental: 21-23 de outubro; Convenção da Área 
Western Australia; Returned Services League Hall, Perth; informações: 
041.032.4268

Bélgica
Bruxelas: 4-6 de novembro; Convenção Belga; Altitude Cent, Brussels; 
informações: +1.32.475.363071; endereço para correspondência: 
Brussels ASC; BP1521060; Brussels 6, Bélgica; www.na-belgium.org

Brasil
Ceará: 7-9 de outubro; 1ª Convenção do CSA do Sol, Fortaleza; 
informações: +55.85.88272403; www.na.org.br/csadosol
Poços de Caldas: 13-16 de outubro; II Convenção do Núcleo; 
Av Vereador Edmundo Cardillo; Poços de Caldas; informações: 
+55.21.99533471; www.convencao.cjb.net
São Paulo: 17-20 de novembro; II Convenção do Núcleo Grande - Uma 
Esperança de Vida; Caraguatatuba; reservas de hotel: +55.11.9751.8656; 
informações: +55.11.9751.8656, +55.11.5535.7837; inscrições: 
+55.11.9994.4240; informações: www.napraia.com

Canadá
Alberta: 7-9 de outubro; XIII Convenção Canadense de NA; Holiday 
Inn Convention Centre, Edmonton; reservas de hotel: 800.661.5193; 
informações: +1.780.450.0071; www.canaacna.org
Quebec: 7-9 de outubro; CRQNA18/QRCNA18; Laval; localização e 
informações adicionais a serem anunciadas posteriormente 
Montreal: 26-27 de novembro; EANAC 6 Montreal – Viva em Liberdade – 
Escolha o Caminho da Liberdade; Days Inn Montréal Metro Centre Hotel, 
Montréal; reservas de hotel: 877.hotel50; informações: +1.514.938.4611; 
endereço para correspondência: English Area Québec; EANAC; Box 453, 
NDG Station; Montréal, Québec, Canadá H4A 3P8

Espanha
Barcelona: 21-23 de outubro; Buscando o Equilíbrio; Tiana, Barcelona; 
informações: 902.180.640; prazo para envio de fitas de oradores: 17 
de outubro; www.na-esp.org

Estados Unidos
Alabama: 18-20 de novembro; GBACNA XI; Sheraton Birmingham 
Hotel, Birmingham; informações: +1.205.381.8913; reservas de hotel: 
800.325.3535; prazo para envio de fitas de oradores: 15 de setembro; 
endereço para correspondência: Greater Birmingham Area; 1008 43rd 
St Ensley, Birmingham, AL 35208, EUA
2) 13-15 de janeiro de 2006; IX Enfim Livre; Holiday Inn, Montgomery; 
reservas de hotel: +1.334.272.0370; informações: +1.334.868.0426; 
inscrições: +1.334.467.4291; prazo para envio de fitas de oradores: 1 
de novembro; endereço para correspondência: Central Alabama Area; 
Box 230572; Montgomery, AL 36123, EUA

Alasca: 7-9 de outubro; XXI Convenção da Região Alaska; Rivers Edge 
Resort, Fairbanks; reservas de hotel: 800.770.3343; endereço para 
correspondência: Alaska Regional Convention; Box 74483; Fairbanks, 
AK 99707, EUA; www.akna.org
Arkansas: 30 de setembro-3 de outubro; Acampamento Ozark 
Mountain High; Wolly Hollow State Park, Greenbriar
2) 7-9 de outubro; Acampamento Cove Lake; Mt Magazine/Cove Lake, 
Paris; informações: +1.918.647.2724; endereço para correspondência: 
Arkansas River Valley Area; Box 5631; Ft Smith, AR 72913, EUA
3) 14-16 de outubro; XIV Acampamento Regional da Unidade do Arkansas; 
Shiloh Recreation Area, Higden; informações: +1.501.541.4728; 
endereço para correspondência: Arkansas Region; Box 216 860 Highway 
62 East; Mountain Home, AR 72653, EUA; arscna.org
4) 24-26 de fevereiro 2006; TACNA; Texarkana; informações: 
+1.903.824.0719, +1.870.773.2287; informações sobre fitas de 
oradores: +1.903.791.1551; prazo para envio das fitas: 15 de outubro; 
endereço para correspondência: Texarkana Area; Box 6321; Texarkana, 
TX 75503, EUA
Califórnia: 30 de setembro-2 de outubro; X Convenção Arco-Íris; 
Ramada Plaza, San Francisco; reservas de hotel: +1.415.626.8000; 
endereço para correspondência: San Francisco Area; 78 Gough St; 
San Francisco, CA 94102, EUA
2) 31 de dezembro-1 de janeiro de 2006; Festa e Reunião de Ano 
Novo; Sacramento Convention Center, Sacramento; inscrições: 
+1.916.470.0964; endereço para correspondência: American River Area; 
Box 418222; Sacramento, CA 95841, EUA; www.sacramentona.org
3) 17-19 de fevereiro de 2006; XIV Convenção da Região Central California; 
Holiday Inn Select, Bakersfield; informações: +1.805.938.0117; 
inscrições: +1.805.720.1777; reservas de hotel: +1.661.323.1900; 
informação sobre fitas e programação: +1.661.835.0887; endereço 
para correspondência: Central California Region; Box 2170; Santa 
Maria, CA 93457-2170, EUA; www.ccrna.org
Carolina do Norte: 23-25 de setembro; Mais Forte Que As Palavras; 
Holiday Inn Express, Salisbury; reservas de hotel: +1.704.637.3100; 
informações: +1.704.857.1078, +1.704.224.1057
2) 6-8 de janeiro de 2006; Espiritualidade no Campo Celeste; Crowne 
Plaza Resort, Asheville; reservas de hotel: 800.733.3211; informações: 
+1.828.242.6338; inscrições: +1.540.588.0457; prazo para envio de 
fitas de oradores: 15 de setembro; endereço para correspondência: 
Western North Carolina Area; Box 16238; Asheville, NC 28816, EUA; 
www.wncana.org
3) 24-26 de fevereiro de 2006; V Liberdade na Costa; Sea Trail Resort 
& Conference Center, Sunset Beach; reservas de hotel: 800.624.6601; 
informações: +1.910.836.7778, +1.910.352.2538; prazo para envio de 
fitas de oradores: 30 de setembro; endereço para correspondência: 
Freedom by the Sea Convention Planning Committee; Box 561; 
Wilmington, NC 28402, EUA
Carolina do Sul: 30 de setembro-2 de outubro; Festival da 
Unidade; Radisson Inn and Suites, Spartanburg; reservas de hotel: 
+1.864.574.2111; informações: +1.864.205.4012
2) 17-20 de novembro; XXIII Festival da Serenidade; Myrtle Beach 
Convention Center, Myrtle Beach; reservas de hotel: Sea Mist Resort; 
endereço para correspondência: Carolina Region; Box 1198; Myrtle 
Beach, SC 29578, EUA; www.serenityfestival.org
3) 17-19 de fevereiro de 2006; Recuperação em Ação; Beach and Tennis 
Resort, Hilton Head Island; reservas de hotel: 800.475.2631; prazo para 
envio de fitas de oradores: 1 de novembro
Connecticut: 7-9 de outubro; Retiro para Oração e Meditação; Camp 
Wightman, Stonington; informações: +1.203.630.2505; endereço para 
correspondência: Free to Be Me; 252 Reservoir Avenue Meriden, CT 
06451, EUA; www.ctna.com/ctnaactv.htm
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2) 6-8 de janeiro de 2006; 21ª Convenção da Região Connecticut; 
informações: www.ctna.com
Dakota do Sul: 16-18 de setembro; SDRCNA VIII; Oaks Motel, Sioux 
Falls; reservas de hotel: 800.326.4656; informações: +1.605.925.4873, 
+1.605.339.2133; endereço para correspondência: SDRNA; Box 788; 
Sioux Falls, SD 57101, EUA; www.southdakotana.org
Flórida: 30 de setembro-2 de outubro; 17º Acampamento Anual da 
Área River Coast; Weeki Wachee Christian Campground, Weeki Wachee; 
informações: +1.352.683.8614, +1.352.592.2741; endereço para 
correspondência: River Coast Area Service Committee; Box 10053; 
Brooksville, FL 34603, EUA
2) 7-9 de outubro; Convenção MidCoast; Tratamento do Espírito; 
Ocean Breeze Golf & Country Club, Boca Raton; reservas de hotel: 
+1.561.994.0400; informações: +1.561.313.6760; inscrições: 
+1.561.859.6264; endereço para correspondência: MidCoast Area; 
Box 8374; Delray Beach, FL 33483, EUA
3) 14-16 de outubro; HACNA III; River Ranch; reservas de hotel: 
+1.888.808.7410; informações: +1.863.401.9283, +1.863.646.6373; 
endereço para correspondência: Heartland Area Service Committee; 
Box 1848; Eaton Park, FL 33840, EUA
4) 28-30 de outubro; UCACNA VIII – A Vida é Bela!; Plaza Ocean Club 
Resort, Daytona Beach; reservas de hotel: 800.874.7420; inscrições: 
+1.407.761.1645; informações: +1.352.246.1865; endereço para 
correspondência: Uncoast Area of Florida; Box 12151; Gainesville, FL 
32604, EUA; http://fdt.net/~ncoastna/
5) 4-6 de novembro; Unidos em Recuperação (Convenção em 
Espanhol); Orlando Grand Plaza Hotel, Orlando; reservas de hotel: 
800.327.1363; informações: +1.407.701.1681, +1.407.383.8775; 
inscrições: +1.321.276.7611; www.orlandona.org
Geórgia: 14-16 de outubro; WEANA XIX; Holiday Inn Select Conference 
Center, Atlanta; reservas de hotel: 800.465.4329; inscrições: +1.678-
508-9704; endereço para correspondência: West End Area of Atlanta; 
Box 11046; Atlanta, GA 30310, EUA
2) 6-8 de janeiro de 2006; Paz em Recuperação 18; Auga Towers Hotel 
& Convention Center, Auga; reservas de hotel: +1.706.855.8100; 
inscrições: +1.706.364.3464; informações sobre fitas de oradores: 
+1.706.951.2937; endereço para correspondência: Central Savannah 
River Area Anniversary, Box 426; Auga, GA 30901, EUA
3) 23-26 de fevereiro de 2006; GRCNA 25; James H Rainwater 
Conference Center, Valdosta; reservas de hotel: +1.229.242.1225; 
informações: +1.229.245.1119, +1.770.591.9219; informações sobre 
fitas e programação: +1.404.542.8509; endereço para correspondência: 
Georgia Region; Box 405; Conyers, GA 30012, EUA
Idaho: 24-26 de fevereiro de 2006; IX Círculo de Irmãs; DoubleTree Hotel, 
Boise; reservas de hotel: 800.437.8010; informações: +1.208.362.3719; 
prazo para envio de fitas de oradores: 1 de novembro; endereço para 
correspondência: Circle of Sisters; Box 140731; Boise, ID 83714, EUA; 
www.circleofsisters.org
Illinois: 12-15 de janeiro de 2006; Convenção da Região Chicago; 
Hyatt Regency Chicago, Chicago; reservas de hotel: +1.312.565.1234; 
informações: +1.708.422.4464, +1.708.754.4573; prazo para envio de 
fitas de oradores: 30 de setembro; endereço para correspondência: 
CRC XVII; Box 5319; River Forest, IL 60305, EUA
Indiana: 23-25 de setembro; II Convenção da Área Central Indiana 
– A Unidade É Imperativa; A Coragem É Um Diferencial; Adams Mark 
Hotel, Indianapolis; reservas de hotel: +1.317.248.2481; informações: 
+1.317.787.5414, +1.317.450.2461; endereço para correspondência: 
Central Indiana Area; Box 441716; Indianapolis, IN 46244, EUA; www.
naindiana.org/home.php
Kansas: 28-30 de outubro; Convenção Não-Convencional; Douglas 
County 4-H Fairgrounds, Lawrence; reservas de hotel: +1.785.766.7850; 
endereço para correspondência: Miracle Area; Box 99; Lawrence, KS 
66044, EUA
Kentucky: 16-18 de setembro; XVIII Liberdade Entre os Lagos; Land 
Between the Lakes; endereço para correspondência: Western Kentucky 
Area; Box 2866; Paducah, KY 42001, EUA; www.nawestky.org
Maine: 2-4 de dezembro; IX Evento de Aprendizado Multi-Regional, 
Alfred; informações: +1.207.824.0287, +1.603.798.4329; endereço 
para correspondência: NNERSC; Box 1274; Saco, ME 04072, EUA
Maryland: 30 de setembro-2 de outubro; OGANA VIII; Clarion Resort 
Fontainebleau Hotel, Ocean City; reservas de hotel: +1.877.270.9494; 
informações: +1.443.366.3857, +1. 410.251.8644; www.ogana.com

2) 25-27 de novembro; XIII Convenção da Região Freestate – Se 
Você Está Interessado no Que Temos a Oferecer...; The Waterfront 
Marriott, Baltimore; reservas de hotel: +1.410.385.3000; informações: 
+1.410.840.4720, +1.410.825.9024; endereço para correspondência: 
Freestate Region; Box 0011; Glen Burnie, MD 21061, EUA
Massachusetts: 17-19 de fevereiro de 2006; Convenção da Área 
Boston; Boston Marriott Quincy; reservas de hotel: 800.228.9290; 
informações: +1.617.590.6821; inscrições: +1.617.596.1262; 
informações sobre fitas de oradores: +1.617.959.0616; prazo para 
envio das fitas: 31 de outubro; endereço para correspondência: BACNA 
11; 398 Columbus Ave, Ste 278; Boston, MA 02116, EUA
Michigan: 14-15 de outubro; VI Oradores do Dia das Mulheres; Holiday 
Inn of Southfield, Southfield; reservas de hotel: +1.248.353.7700; 
endereço para correspondência: Detroit East Area Service Committee; 
Box 13770; Detroit, MI 48213, EUA
2) 24-27 de novembro; VII A Liberdade Vem Com a Mudança; Holiday 
Inn Livonia West, Livonia; reservas de hotel: 800.465.4329; informações: 
+1.734.658.7492; +1.734.481.2258; endereço para correspondência: 
Metro-Detroit Region; 403 Livernois; Ferndale, MI 48220, EUA; www.
michigan-na.org 
3) 3-5 de fevereiro de 2006; Convenção da Área Southwest Michigan; 
Radisson Plaza, Kalamazoo; reservas de hotel: +1.269.343.3333; 
informações: +1.269.344.8694; informações sobre fitas de oradores: 
+1.269.998.2151; e-mail: KalamazooArea@Michigan-NA.org; 
endereço para correspondência: Southwest Michigan Area; Box 50822; 
Kalamazoo, MI 49005, EUA; michigan-na.org/kalamazoo/kalamazoo_
events.
Mississipi: 21-23 de outubro; XXIII Convenção da Região Mississipi; 
Ramada Inn Hilltop, Natchez; reservas de hotel: +1.601.446.6311; 
informações: +1.601.212.9063, +1.601.954.9645; inscrições: 
+1.601.317.4440; endereço para correspondência: Mid-Mississippi 
Area; Box 1556, Ridgeland, MS 39158, EUA
Missouri: 4-6 de novembro; Convenção da Área St Louis; Crowne 
Plaza Airport Hotel, St Louis; reservas de hotel: +1.314.391.6700; 
informações: +1.314.863.0229, +1.314.322.8763; endereço para 
correspondência: Showme Region/St Louis Area; Box 3540; St Louis, 
MO 63143, EUA
Nebraska: 7-9 de outubro; Convenção da Região Nebraska; The 
Villa, Norfolk; reservas de hotel: +1.402.371.7000; informações: 
+1.402.371.6791, +1.402.841.8966; endereço para correspondência: 
Elkhorn Valley Area NA; Box 14; Norfolk, NE 68702, EUA
Nevada: 30 de setembro-2 de outubro; Never Alone-Never Again; 
Peppermill Hotel Casino, Reno; reservas de hotel: +1.866.821.9996; 
informações: +1.775.329.9568, +1.775.884.4829; endereço para 
correspondência: Sierra Sage Regional Service Office; Box 7324; Reno, 
NV 89510, EUA; www.sierrasagena.org
2) 28-30 de outubro; IX Dias de Aprendizado de Serviço do Oeste; Palace 
Station Hotel & Casino, Las Vegas; informações: +1.702.638.0971, 
+1.702.647.6632
Nova Iorque: 14-16 de outubro; I De Braços Abertos; Fallsview 
at the Nevele Grande, Ellenville; reservas de hotel: 800.647.6000; 
informações: +1.646.772.1727, +1.845.494.1403
2) 21-23 de outubro; X Convenção da Região Western New York; 
Holiday Inn Select, Niagara Falls; reservas de hotel: +1.716.285.3361; 
informações: +1.716.308.0153; inscrições: +1.716.602.6815; 
informações sobre fitas de oradores: +1.716.831.6815; endereço 
para correspondência: Western New York Region; Box 218; Buffalo, NY 
14220, EUA; www.nawny.org
3) 13-15 de janeiro de 2006; NACNA III; Hilton Huntington, Melville; 
reservas de hotel: +1.631.845.1000; informações: +1.917.975.8718, 
+1.516.731.6011; inscrições: +1.516.505.2680; informações sobre 
fitas de oradores: +1.516.457.7578; prazo para envio das fitas: 1 de 
outubro; endereço para correspondência: Nassau Convenção da Área 
Committee; Box 531; Hicksville, NY 11801-0531, EUA
4) 3-5 de fevereiro de 2006; Convenção Hispânica, White Plains; 
reservas de hotel: +1.914.682.0050; informações: +1.347.613.3275; 
inscrições: +1.718.872.6460; informações sobre fitas de oradores: 
+1.718.496.2539; prazo para envio das fitas: 31 de outubro; endereço 
para correspondência: Metro Area de Habla Hispana; Box 734; New 
York, NY 10116, EUA
5) 4-6 de fevereiro de 2006; 18 Espírito de Amor; Holiday Inn, Waterloo; 
prazo para envio de fitas de oradores: 1 de novembro 
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6) 24-26 de fevereiro de 2006; RACNA XII; Hyatt Regency, Rochester; 
reservas de hotel: 800.233.1234; informações: +1.585.266.1306, 
+1.585.503.5146; endereço para correspondência: Rochester Area; 
Box 30485; Rochester, NY 14603, EUA
Nova Jérsei: 7-9 de outubro; XI Em Espírito de Unidade; DoubleTree Hotel 
& Executive Meeting Center, Roselle; reservas de hotel: +1.732.469.2600; 
informações: +1.908.241.1257, +1.908.468.6258; endereço para 
correspondência: Northeast NJ Area; Box 409; Roselle, NJ 07203, EUA 
Ohio: 16-18 de setembro; Friendly Valley; Camp Oyo, West Portsmouth; 
reservas de hotel: +1.740.776.6010; informações: +1.740.776.6010, 
+1.740.776.6010, endereço para correspondência: KORASCNA; 101 
Wilson Ave; Portsmouth, OH 45662, EUA
2) 7-9 de outubro; Retiro Espiritual de 12 Passos da Região Ohio; 
Tar Hollow State Park, Chillicothe; informações: +1.419.420.1981, 
+1.740.452.8273; endereço para correspondência: Ohio Region; 
139 1/2 North Sixth Street; Zanesville, OH 43701, EUA; www.naohio.
org/orscna_events.htm
3) 25-27 de novembro; XIV Graças ao Milagre – Do Isolamento à 
Conexão; Kings Island Resort and Conference Center, Cincinnati; 
reservas de hotel: 800.727.3050; informações: +1.513.821.7667, 
+1.513.333.0845; endereço para correspondência: Greater Cincinnati 
Area; Box 19439; Cincinnati, OH 45219, EUA
4) 6-8 de janeiro de 2006; Convenção da Área Central Ohio; The 
Columbus (formerly Adams Mark Hotel), Columbus; reservas de hotel: 
800.417.1057; informações: +1.614.657.0613, +1.614.228.5050; 
endereço para correspondência: Central Ohio Area Service Committee; 
1561 Old Lenold Ave; Columbus, OH 43219, EUA
5) 10-12 de fevereiro de 2006; TACNA IX – Através dos Passos 
e Somente Com Vigilância, Mantemos o Que Possuímos; Hilton 
Hotel, Toledo; reservas de hotel: +1.419.381.6800; informações: 
+1.419.867.9576
Oklahoma: 7-9 de outubro; Convenção Shawnee Fall; Ramada 
Inn, Shawnee; reservas de hotel: +1.405.275.4404; informações: 
+1.405.812.4580, +1.405.598.1626; endereço para correspondência: 
Shawnee Fall Convention; Box 3615; Shawnee, OK 74804, EUA
Pensilvânia:  18-20 de novembro; XXIII Comece a Viver; Seven 
Springs Mountain Resort, Champion; reservas de hotel: 800.452.2223; 
informações: +1.412.431.6073, +1.412.460.1060; endereço para 
correspondência: Tri State Region; Start to Live XXII; Box 337; 
Homestead, PA 15120, EUA
Rhode Island: 24-26 de fevereiro de 2006; Convenção da Área 
Greater Providence – Ondas Intermináveis de Esperança; Providence 
Marriott, Providence; reservas de hotel: 800.937.7768; inscrições: 
+1.401.751.5265; informações: +1.401.274.6026; informações sobre 
fitas de oradores: +1.401.954.8745; prazo para envio de fitas de 
oradores: 30 de setembro; endereço para correspondência: Greater 
Providence Area; Box 75; Cumberland, RI 02864, EUA
Tennessee: 23-27 de novembro; XXIII Convenção da Região Volunteer; 
Hilton Memphis; reservas de hotel: 800.445.8667; informações: 
+1.901.728.4143; Volunteer Region Convention Committee 23; Box 
770728; Memphis, TN 38177, EUA; www.na-wt.org
Texas: 30 de setembro-2 de outubro; Brincando no Bosque; Garner 
State Park, Pecan Valley Grove Site, Concan
2) 30 de setembro-2 de outubro: Para o Recém-Chegado; Park 
Plaza Austin; reservas de hotel: +1.888.201.1803; informações: 
+1.512.775.1338, +1.512.322.9234; endereço para correspondência: 
Miracles & Solutions; Box 141805; Austin, TX 78714, EUA
3) 14-16 de outubro; XXXII Aniversário do Grupo Alive and Kicking; 
Sheraton Brookhollow, Houston; reservas de hotel: +1.713.688.0100; 
informações: +1.281.748.4860; inscrições: +1.832.794.7637 
4) 14-16 de outubro; BLRCNA XVIII; The Inn, Wichita Falls; reservas 
de hotel: +1.940.761.6000; informações: +1.940.761.4824, 
+1.940.569.4482; endereço para correspondência: Best Little Region; 
214 Dogwood Ln; Burkburnett, TX 76354, EUA
Vermont: 11-13 de novembro; CVACNA XVI – Da Escuridão Para A 
Luz; Wyndham Hotel, Burlington; reservas de hotel: +1.802.658.6500; 
informações: +1.802.318.5030, +1.518.563.7578; inscrições: 
+1.518.324.6259; endereço para correspondência: Champlain Valley 
Area; Box 64714; Burlington, VT 05406, EUA; www.cvana.org
Washington: 14-16 de outubro; 28ª Convenção Pacific North West; 
Sheraton Tacoma Hotel, Tacoma; reservas de hotel: 800.845.9466; 
informações: +1.253.208.7798; inscrições: +1.253.473.6035; endereço 
para correspondência: Washington Northern Idaho Region; PNW 28, 
Box 700; Tacoma, WA 98401, EUA

2) 4-5 de novembro; WNIR 4º Evento de Aprendizado Combinado 
de H&I e IP; Emanuel Lutheran Church, Spokane; informações: 
+1.509.483.1349; endereço para correspondência: Washington 
Northern Idaho Region; Box 945; Spokane, WA 99210, EUA
Wisconsin: 28-30 de outubro; WSNAC XXII; Para Além dos Nossos 
Sonhos Mais Selvagens; The Abbey Resort, Fontana; informações: 
+1.608.356.1702; +1.262.245.0404; inscrições: +1.608.257.1990; 
endereço para correspondência: WSNAC XXII; Box 149; Baraboo, WI 
53913, EUA

França
Ilha de França: 7-9 de outubro; Uma Nova Oportunidade; Espace 
Agora, Alfortville; reservas de hotel: 0609544705

Grécia
Peloponeso: 7-9 de outubro; 6ª Convenção Pan-Helênica – Seja o Milagre; 
Porto Hydra Hotel, Ermioni-Thermissia; reservas de hotel: 30.210.36.03 
556.7; informações: 30.6936.685.111; endereço para correspondência: 
Greece Region; NA Greek Convention Committee; Dimofontos & 
Iperionos 1; Ano Petralona; Athens, Grécia; www.na-greece

Guatemala
Ciudad: 21-23 de outubro; Terceira Convenção Regional de NA na 
Guatemala; Hotel Villa Espanola, Ciudad; reservas de hotel: www.
hotelvillaespanola.com

México
Baja California: 28-30 de outubro; XIII Convenção Baja California; 
Grand Hotel, Tijuana; reservas de hotel: México: 01.800.026607, EUA: 
+1.866.472.6385; informações: +1.818.765.5593, +1.925.753.5074; 
informações sobre fitas de oradores: +1.858.277.6438; prazo para 
envio das fitas: 1 de outubro; endereço para correspondência: CBCNA; 
PMB-80, Box 439056; San Diego, CA 92143, EUA
Cidade do México: 15-18 de dezembro; I Convenção da Área Ciudad 
de México; Hotel Fiesta Americana Viaducto, Mexico City; endereço 
para correspondência: Mexico City Area; Parral 28 Colonia; Condesa 
Cp 06140, México

Noruega
Oslo: 30 de setembro-2 de outubro; IX Viver, OØKNA; Marienlyst 
skole, Oslo; 4748078673: informações: 4793257530, 4795133229; 
endereço para correspondência: Area East Service Committee; Box 
85; Lamberseter, Oslo N-1101, Noruega

Portugal
Lisboa: 3-5 de fevereiro de 2006; Não há Lugares Marcados; Lisboa; 
www.na-pt.org

República Dominicana
Juan Dolio: 18-20 de novembro; Mais Será Revelado IV – O Milagre 
Continua; Coral Costa Caribe Hotel, Juan Dolio; reservas de hotel: 
+1.809.334.1235; informações: +1.646.245.0292, +1.809.259.8666; 
inscrições: +1.917.566.3714; prazo para envio de fitas de oradores: 
30 de setembro; www.m.809k.com/Convencion

Suíça
Berna: 30 de setembro-2 de outubro; SCNA - Juntos; Gwatt-Zentrum 
am Thunersee, Gwatt; informações: +41.78.723.21.09; www.narcotics-
anonymous.ch

Turquia
Istambul: 30 de setembro-2 de outubro; Terceira Convenção da Área 
Turca – Juntos, Podemos; Hotel Villa Blanche, Istambul; reservas de 
hotel: 90.212.2163719; informações: 90.216.3624261, 90.240.7935215; 
endereço para correspondência: Turkish Area; MBE 123 Mecidiyekoy 
34394; Istambul, Turquia; www.nalinks.org/turkiyena

Venezuela
Caracas: 4-6 de novembro; CRENA Venezuela III – Enquanto Seguir Este 
Caminho, Não Terei Nada a Temer; Circulo Militar, Caracas; informações: 
+58.416800040, +58.4167194425; www.na-venezuela.org
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Dinamarquês
Guia Introdutório de NA

En introduktionsguide til 
Narcotics Anonymous

Item Nº DK-1200    Preço US$ 1,70

Chaveiros
De Bem-Vindo até Múltiplos Anos

Item Nº DK-4100–4108 
Preço US$ 0,37/cada

Croata 
Chaveiros

De Bem-Vindo até Múltiplos Anos
Item Nº CR-4100–4108 
Preço US$ 0,37/cada

Grego
Uma Outra Perspectiva — 

Item Nº GR-3105*

Μια άλλη ματιά
Sou um Adicto? 
Item Nº GR-3107*

Είμαι ναρκομανής;
Só por Hoje — Item Nº GR-3108*

Μόνο για σήμερα
A Experiência de um Adicto… 

Item Nº GR-3114*

Η εμπειρία ενός 
ναρκομανή με αποδοχή, 

πίστη και δέσμευση
Para o Recém-Chegado 

Item Nº GR-3116*

Για τον νεοφερμένο
Auto-Aceitação 
Item Nº GR-3119*

Αυτο-αποδοχή
Bem-Vindo a NA 
Item Nº GR-3122*

Καλώς ήρθες στους NA 

Manter-se Limpo na Rua 
 Item Nº GR-3123*

Μένοντας έξω καθαροί

Islandês
Sou um Adicto? 

Item Nº IS-3107*

Er ég fíkill?

Viver o Programa 
Item Nº IS-3109*

Að lifa prógrammið

Bem-Vindo a NA 
Item Nº IS-3122*

Velkominn til NA

Hebraico
IP Nº 2: O Grupo

הקבוצה
Item Nº HE-3102    Preço US$ 0,26

Recuperação e Recaída 
Item Nº HE-3106*

ונפילה החלמה
Sou um Adicto?  
Item Nº HE-3107*

מכור? אני האם

Viver o Programa
Item Nº HE-3109*

התכנית את לחיות

Apadrinhamento 
Item Nº HE-3111*

חונכות

O Triângulo da Auto-Obsessão 
Item Nº HE-3112*

האובססיה  משולש
העצמית

Para o Recém-Chegado 
Item Nº HE-3116*

לחבר החדש

Auto-Aceitação 
Item Nº HE-3119*

עצמית קבלה

Bem-Vindo a NA 
Item Nº HE-3122*

הבאים  ברוכים
אנונימיים למכורים

“Ei! Para que Serve a Sacola?” 
Item Nº HE-3124*

מה בשביל ”היי!
הסלסלה?‘‘

Moldavo 
Chaveiros

De Bem-Vindo até Múltiplos Anos
Item Nº MD-4100—4108 

Preço US$ 0,37/cada

Russo 
Fichas de Leitura do Grupo

 (conjunto de 7)
Item Nº RU-9130    Preço US$ 2,50

* Os itens assinalados com 
asterisco custam US$ 0,21 cada.

Novos produtos do WSO
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Novo Design do Medalhão 
18 meses e 1–50 anos

Bronze: Item Nº EN-43xx  Preço US$ 2,35

 Folheado a ouro: Item Nº EN-73xx  Preço US$ 11,00

 Folheado duplo: Item Nº EN-53xx  Preço US$ 12,13

 Prata: Item Nº EN-61xx  Novo preço US$ 24,00

Suporte para Literatura 
metálico, com oito divisões 

Item Nº EN-9053    Preço US$ 18,00

Novos produtos do WSO
Sponsorship,

Edição Especial
Item Nº 1131    Preço US$ 19,00

Narcotics Anonymous,
Quinta Edição

Reprodução do nosso Texto Básico (capa dura), 
agora em versão de bolso

Item Nº 1105    Preço US$ 11,00

Caneca The NA Way
Tenha a The NA Way Magazine sempre “à mão”,

com esta caneca especial.
Item Nº EN-9416    Preço US$ 6,25




