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SÓ EU POSSO
POSSO,, MAS NÃO POSSO SOZINHO!
Somos seres grupais. Necessitamos estar com outros seres humanos para nos descobrirmos, para nos curarmos,
paras crescermos e nos expandirmos! Os grupos, quaisquer grupos, deveriam funcionar como ninhos que nos
acolhem e onde os demais membros interagem conosco para um enriquecimento mútuo. Para tanto, precisamos
todos, cada um e o próprio grupo, buscar uma paz interior que permita a liberação de nossas energias para que a
magia da transformação possa acontecer.
Mas para irmos ao encontro de nossos propósitos de crescimento e libertação interior, precisamos estar atentos
aos nossos vícios mentais de competição, de luta pelo poder e prestígio, de luta para que nossa idéias e opiniões
sejam as vencedoras, estar atentos às nossas atitudes controladoras...
A Luta, em cada um de nós e nos grupos dos quais fazemos parte, desgasta nossa energia, nossa força e criatividade,
roubando-nos a capacidade de nos abrirmos, mente e coração, até para nós mesmos! No afã da luta, ficamos cegos
ao nosso propósito inicial de recuperação da sanidade, da descoberta e transformação de quem somos, da busca da
serenidade!
A luta nos fecha e paralisa, interiormente, cada um de nós num eterno processo de defesa/ataque. A luta fragmenta o
Grupo, despedaça o Ninho! E então, como crescer, florescer, ser mais livre e feliz?
Só posso modificar a mim! Mas quando mantenho o foco em meu propósito, deixo de ser um membro que
disputa e luta para ser um agente de pacificação, boa vontade e cooperação.
Preciso cuidar de minha tolerância e compaixão!
Preciso cuidar da minha honestidade e gentileza!
Preciso cuidar do respeito a mim e do que devo aos outros!
Preciso cuidar da minha responsabilidade comigo e com o Grupo, com quaisquer grupos de prestação de
serviços ao Grande Grupo - a Irmandade Nar-Anon.
Preciso cuidar da integridade e da UNIDADE do Grupo onde me cuido!
Preciso lembrar que nos une, nossa Humanidade, nossa UNIDADE de propósitos, e a crença nos Princípios
Espirituais que norteiam e possibilitam esses propósitos.
O Nar-Anon em sua XVIII Conferência de Serviços Gerais, sensível à importância desse cuidado, escolheu
como tema para próxima Conferência - UNIDADE – CAMINHO PARA CRESCIMENTO DO NAR-ANON!
QUE COMECE POR MIM... A REFLETIR, AGIR E CRESCER JUNTO COM O NAR-ANON!
Anônimo
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No primeiro fim de semana de maio, com o tema
VIVENCIANDO OS PASSOS PARA SERVIR COM
RESPONSABILIDADE, foi realizada a XIII Conferência de
Serviços Gerais. Foram três dias em que nossos servidores de
confiança reunidos dedicaram-se ao estudo, discussão e tomadas
de decisões de assuntos do interesse de nossa querida Irmandade
em busca de melhorias em nossa missão de atender aos anseios
de crescimento do Nar-Anon tendo participado, como convidada,
a companheira Cathy, Diretora Executiva do WSO, que esteve
atenta ao desenrolar dos trabalhos, contando com o apoio de
nossa Delegada à Conferência Mundial para tradução dos
assuntos levados à discussão. Foi dado destaque à UNIDADE
do Nar-Anon como um todo com a ratificação do desejo dos
membros da Irmandade no Brasil em intensificar cada vez mais
nossa aproximação e comunicação com o Escritório Mundial.
Nesta edição o leitor poderá tomar conhecimento das
decisões e orientações oriundas deste evento de serviço.
Em junho foi realizado na cidade de Paty do Alferes - RJ, o
XVII Seminário de Serviços Regional, evento patrocinado pelo
ENSNAR abrangendo a Região Sudeste, com o apoio do Comitê
de Área do Rio de Janeiro e que contou com a presença e
participação de membros e servidores de Brasília-DF e dos
Estados do Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Enquanto isto continuamos com os trabalhos preliminares
para realizar em novembro do XI Encontro de Servidores que
contará com a participação de servidores das Áreas que venham
a aderir a este evento de Serviço.
Iniciamos também, os trabalhos de pesquisa para definição
da cidade onde realizaremos o próximo Encontro Nacional
programado para o próximo ano.
Boa Leitura.

SAUDAÇÃO AOS NOVOS GRUPOS
Minas Gerais - Grupo Itajubá (Itajubá)
São Paulo - Grupo Boa Vontade (Guarulhos)
São Paulo - Grupo Aceitação (São Paulo)
São Paulo - Grupo Augusta (São Paulo)
São Paulo - Grupo GAMU (Guará)
São Paulo - Grupo Amor e Vida (Jundiaí)
Rio Grande do Sul - Grupo Luz no Caminho (Lageados)
Rio Grande do Sul - Grupo Renascer (Viamão)

Linha direta com
Escritório de Serviços Gerais Nar-Anon
ENSNAR
(Sede administrativa dos Grupos Familiares Nar-Anon do Brasil)

Para mostrar como os membros da estrutura de
serviços devem se relacionar entre si e com os Grupos, o
Comitê de Literatura solicitou e obteve aprovação da XVIII
CSG para editar o livreto “Os Doze Conceitos de Serviço
do Nar-Anon” (R$ 8,00)..

Atendendo a solicitação de membros do Nar-Anon, foi
reeditado e também se encontra a disposição para repasse o livreto “Eu costumava Usar Jogos Loucos”
(R$10,00).

REUNIÃO ANUAL DA JUNTA DE CURADORES
No dia 05 de maio de 2013, após o encerramento da XVIII CSG, os Curadores se reuniram e
elegeram os candidatos a Curador cujas indicações foram referendadas pela XVIII CSG, a diretoria
dos Grupos Familiares Nar-anon do Brasil e os novos servidores do ENSNAR (conforme quadros
abaixo).
Mandato

1º ano

2º ano

3º ano

Nome
Edilair
Walter
Zuleica

Deolinda
Vera Ione
Rodrigues
Augusto
Daisy
Tania

Secretária Geral

JUNTA DE CURADORES – maio / 2013 a maio / 2014
Grupo ‐ Cidade
1ª Indicação 2ª Indicação
Vida Nova - Salvador - BA
BA
Paz - Fortaleza - CE
JC
Serenidade - Porto Alegre - RS
JC
-

Regata - Rio de Janeiro - RJ
Ação - Porto Alegre - RS
Asa Sul - Brasília - DF
Luz e Sabedoria - Itu
Serenidade -Zona Oeste - SP
Maracanã - Rio de Janeiro - RJ
Eliete Maria

JC
RS
JC
JC
SP
RJ

JC
-

SERVIDORES DO ENSNAR – maio / 2013 a maio / 2014

Diretoria
-

Vice-pres.
2ª Tes.
Presidente
Tesoureira

Regata - Rio de Janeiro

Comites

Coordenadores
J. Firmino
Tânia

Maracanã - Rio de Janeiro/RJ

Comitê de Normas e Diretrizes

Zuleica

Serenidade - Porto Alegre - RS

Comitê de Indicação

Nora

Barão da Torre - Rio de Janeiro/RJ

Comitê de CSG

Arli

Regata - Rio de Janeiro/RJ

Comitê de Divulgação

Deolinda

Regata - Rio de Janeiro/RJ

Comitê de Literatura

Daisy

Serenidade - Zona Oeste - SP

Comitê de SSRs

Carlos

Renovar - Santos - SP

Comitê de Informática

Juarez

Serenidade - Santos - SP

QUANTOS SOMOS? ONDE ESTAMOS?

TOTAL

R. das Ostras - R. das Ostras /RJ

Comitê Executivo
Comitê de Orçamento

REGIÕES 1994 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

N
NE
CO
SE
S

Grupo ‐ Cidade/Estado

6
3
3
6
6
5
6
6
6
8
9
8
7
8
7
8
3
6 16 18 21 23 27 29 30 32 33 29 32 28 33 34 32
1
3
4
3
5
3
3
4
4
3
3
4
3
3
3
4
7
60 100 165 170 206 195 205 211 208 169 170 162 159 163 171 167 178
8 17 27 28 31 35 46 49 43 47 42 39 42 46 46 44 41
72 132 213 222 269 262 286 300 291 257 256 243 244 247 261 256 266
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TRADIÇÃO SETE
1º Trimestre de 2013 - Resumo das Receitas e Despesas
RECEITAS

31.319,09

DESPESAS

37.232,41

Sacolas Tradição Sete
Sacolas Quadrimestrais
Contribuições Avulsas
Outras Receitas
Receita Líquida de Literatura

8.797,39
4.239,17
5.361,80
1.175,00
11.745,73

C/Pessoal
Administrativas
Desps.c/Boletim
Reuniões de Curadores
Comitês Permanentes

9.884,15
15.969,28
945,73
3.460,10
6.973,15

ORIGENS
Amazonas
Bahia
Brasília - DF
Ceará
Espirito Santo
Goiás
Minas Gerais
Pará
Paraná
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
São Paulo
Santa Catarina
Sergipe

TRADIÇÃO SETE QUADRIMESTRAL
60,00
345,00
100,00
245,00
600,00
40,00
840,00
50,00
330,00
1.450,25
767,00
3.466,14
430,00
74,00

30,00
100,00

MOVIMENTO COM LITERATURA - 1º TRIMESTRE 2013
Vendas Brutas
Custo de Literatura vendida
Desps.c/expedição de literatura
Receita Líquida de Literatura

24.903,58
12.236,55
921,30
11.745,73

500,00
40,00
848,00
185,00
2.536,17

NOTAS DO TESOUREIRO
No Primeiro Trimestre de 2013 ocorreu a recisão do contrato de trabalho da nossa antiga funcionária. As despesas por conta
dessa recisão tiveram um forte impacto nas nossas despesas operacionais. Assim terminamos o trimestre com um prejuízo operacional
de R$5.913,32. Esperamos que ao longo do ano a nossa irmandade possa reforçar as contribuições da Tradição Sete e das
Quadrimestrais para que este resultado negativo seja absorvido e terminemos o ano com superávit.
Gostaria de prestar aqui um esclarecimento. O quadro que publicamos no Boletim com os valores de receitas e despesas do
ENSNAR se refere sempre ao trimestre anterior já que, no momento do fechamento da edição, a contabilidade do trimestre em
curso ainda não está fechada. No Boletim anterior, a data que deveria aparecer no título do quadro desapareceu na editoração.
Ficou então a impressão de que aquele quadro se referia ao Primeiro Trimestre de 2013 quando, na verdade, ele era referente ao
Quarto Trimestre de 2012. Peço desculpas aos companheiros pela confusão ocasionada
Nossa querida companheira Tania é a nova coordenadora do Comitê de Orçamento. Assim sendo, a partir do próximo
trimestre essas notas serão apresentadas por ela.
Com gratidão
Nora - Coord. do Comitê de Orçamento

MITO OU REALIDADE
Embora hoje já tenhamos uma quantidade expressiva de literatura Nar-Anon e seja sugerido que
procuremos usá-la cada vez mais e que a priorizemos, não há recomendação e muito menos
proibição do uso da literatura Al-Anon por decisão do ENSNAR ou da CSG.
Ainda nos valemos de algumas peças de literatura Al-Anon que abordam temas e assuntos que
não há na literatura Nar-Anon, como por exemplo: “ Plano para progredir” ou “Quando prestei serviço me senti melhor”.
Logo, a crença de que os Grupos não podem usar literatura Al-Anon, por decisão do ENSNAR
ou da Conferência de Serviços Gerais é um MITO e não realidade.

Boletim Informativo Nacional dos Grupos Familiares Nar-Anon do Brasil
Rua 1º de Março, 125/801 - Rio de Janeiro - CEP. 20.010-000 - Tels. (21) 2283-0896 e 2263-6595
http://www.naranon.org.br

e-mail: naranon@naranon.org.br
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LINHA DIRETA COM O COMITÊ DE NORMAS E DIRETRIZES
comitenormasediretrizes@naranon.org.br
Comitê de Normas e Diretrizes recebeu consulta de alguns membros do Nar-Anon sobre o porquê dos
tempos verbais usados nos enunciados dos Passos, Tradições e Conceitos.
Esta resposta é fruto de consulta feita à Literatura:
“Os dias pioneiros dos Grupos Familiares Nar-Anon são tão antigos quanto Narcóticos Anônimos.
Mulheres, filhos, amigos e parentes de adictos em recuperação compreenderam que também precisavam de
ajuda para resolver seus problemas pessoais. Decidiram dedicar-se a um programa de Grupo Familiar. A
primeira reunião do Nar-Anon ocorreu na cidade de Studio, Califórnia, na mesma hora e local da única
reunião de NA. Iniciou-se com membros do Al-Anon e eventuais mulheres de membros do NA.
Nos enunciados dos Doze Passos os verbos estão escritos no tempo passado, ecoando a experiência daqueles que passaram
por este caminho antes de nós e no futuro do pretérito porque nada é imposto, nenhum enunciado dos Passos traz em seu bojo uma
afirmação ou promessa. Cabe a cada membro decidir se vai seguir o programa, ou não.
Como no Nar-Anon não temos regras ou regulamentos, as Tradições formam a estrutura do consenso comum dentro da qual
podemos realizar melhor nossas atividades. Por isso o tempo verbal usado é o futuro do pretérito, nada é imposto, são sugestões.
Seguimos as Tradições, porque a experiência tem nos mostrado que quando nos desviamos demais delas nossos Grupos se tornam
menos eficazes e correm o risco de se desintegrar. No folheto “Nossas Tradições: Regras ou Sugestões lê-se: “Quando a compreensão
de tudo isso vai fortalecendo-se em nós, vamos chegando à - obediência ao que apenas é sugerido - porque, já então as aceitamos
livremente, porque acreditamos nessa sabedoria... e somos muito gratos a esse legado.”
Os Conceitos mostram como o trabalho do Passo Doze pode ser feito, apresentam uma estrutura de serviço na qual todos
podem trabalhar com bons resultados e definem relacionamentos de trabalho que podem ser, ao mesmo tempo, amistosos e eficientes.
Por estas e outras razões os verbos estão no presente.
Zuleica - Coordora do Comitê de Normas e Diretrizes

TUDO É POSSÍVEL QUANDO TRABALHAMOS EM UNIDADE
Cada evento de serviço ou de recuperação produz muitas e caras lembranças. Em minha memória guardo as falas dos
companheiros, os momentos de concentração na prestação de serviço e no estudo em grupos de trabalho, bem como os momentos
de descontração. E a XVIII Conferência de Serviços Gerais do Nar-Anon do Brasil ocorrida no período de 03 a 05/05/2013 foi
mais um momento marcante.
Isto porque pude ver com alegria a participação intensa dos companheiros que estavam chegando pela primeira vez numa
Conferência, pois a contribuição entusiasmada desses companheiros demonstrou o quão importante foi aquela oportunidade de
estarmos todos juntos, em Unidade, servindo em prol do objetivo primordial do Nar-Anon. Pude ver que, embora em alguns
momentos seja perceptível a dificuldade de encontrarmos membros voluntários para a prestação de serviço na irmandade, a
gratidão em ação tem transformado, porque o trabalho tem sido feito e seus frutos são visíveis.
Outro fato a destacar foi a presença da Diretora-Executiva do WSO, Cathy K. – acompanhada do Curador Mundial
Antonio L. –, a qual contribuiu com sua experiência e boa vontade em compreender não apenas nosso idioma, mas,
principalmente, as características particulares da irmandade do Brasil. Traduzindo parte de sua saudação durante a abertura da
CSG: “... muitas coisas podem mudar – isto é progresso e não perfeição, porém, juntos podemos...”. Este é o espírito de irmandade.
Durante a estadia da Diretora-Executiva, vários assuntos de interesse da irmandade nacional e mundial foram tratados, mas
o mais importante foi podermos nos conhecer pessoalmente, confirmando que somos uma única irmandade, pois como ela mesma
disse em sua fala de despedida: “... (nós do Nar-Anon mundial) estamos ansiosos por trabalhar juntos. Vocês não estão mais
sozinhos ou apartados do restante da irmandade. Este será o início de um belo relacionamento em Unidade”. E foi com este
espírito, ao final da CSG, que ela confirmou que a próxima Convenção Mundial do Nar-Anon, será realizada na cidade do
Rio de Janeiro, de 11 a 14 de junho de 2015. Portanto, após a realização da Convenção Mundial deste ano de 2013, que será
realizada na Filadélfia/EUA, os membros da irmandade do Brasil terão muito trabalho! Estejamos preparados!
Para finalizar, gostaria de compartilhar a mensagem de agradecimento que a companheira Cathy enviou quando retornou ao
seu país:
“... Foi um prazer para mim e apreciei os dias em que estivemos reunidos com Curadores, Delegados e outros membros
do Nar-Anon. Agradeço a ajuda de todos por traduzirem para mim a experiência dos membros brasileiros. Senti que os
membros estão abertos às mudanças no propósito de Unidade... estar frente a frente com vocês fez toda a diferença...”.
Continuemos voltando que funciona!
Roseli N.- Delegada à CSM
SOLICITAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL - VALOR R$ 15,00
Data _____ /_____/_____.
Inicial
Renovação
Desejo receber o BOLETIM INFORMATIVO NACIONAL DOS GRUPOS FAMILIARES NAR-ANON DO BRASIL.
Para tanto, estou enviando cheque em nome do ENSNAR.
Nome:____________________________________ Endereço:____________________________________________
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Resumo da XVIII Conferência de Serviços Gerais
A Conferência de Serviços Gerais é o corpo permanente autorizado a expressar a consciência coletiva
do Nar Anon e o órgão consultivo da Junta de Curadores que de acordo com o Estatuto dos Grupos
Familiares Nar-Anon do Brasil , acata as suas opiniões mantendo todavia, o poder de vetar qualquer
decisão que possa ferir as Doze Tradições ou os dispositivos do próprio estatuto .
Embora a XVIII Conferência de Serviços Gerais tenha permanecido ativa durante o ano inteiro, os servidores que a compõem
reuniram-se em sessão plenária nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2013.
Participaram da Conferência: os Delegados das Áreas-painel da Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, os
Curadores, o Coordenador do Comitê Executivo, os Coordenadores dos Comitês Consultivos ( Orçamento, Normas e Diretrizes,
Indicações) e dos demais comitês ( Divulgação, Literatura, Conferência, Seminários de Serviços e Informática); a SecretáriaGeral, a Delegada à Conferência Mundial, a Diretora Executiva do WSO e um Curador Mundial.
A Conferência foi aberta com a Oração da Serenidade e o tema “Vivenciar os Passos para Servir com Responsabilidade” foi
apresentado pela Delegada à Conferência Mundial.
Respeitando a Ata de Constituição da Conferência de Serviços Gerais do Nar-Anon, a XVIII CSG em todos os procedimentos
observou o espírito das Tradições e dos Conceitos de Serviço e as seguintes Garantias da Conferência:
a) Que somente suficientes fundos operacionais, incluindo uma ampla reserva, seja seu prudente princípio financeiro;
b) Que nenhum membro da CSG seja colocado em posição de autoridade absoluta sobre os outros membros;
c) Que todos as decisões sejam tomadas por meio de discussão, votação e sempre que possível, por unanimidade.
d) Que nenhuma ação da Conferência jamais seja punitiva, ou uma incitação à controvérsia pública;
e) Que, embora a Conferência preste serviço ao Nar-Anon, jamais venha exercer qualquer ação autoritária e que, da mesma
forma que os grupos familiares Nar-Anon, aos quais presta serviço, permaneça sempre democrática em pensamento e ação.
Foram adotados os seguintes procedimentos:
1. Como nos anos anteriores os participantes receberam, previamente, para deliberação durante a Conferência, os relatórios
anuais das Áreas, da Junta de Curadores , dos Comitês do ENSNAR e as propostas enviadas pelos Delegados de São Paulo e por
Coordenadores dos seguintes Comitês: Orçamento, Indicações, e Divulgação.
2. Considerando a Ata de Constituição da CSG/item 10/d), o Comitê de Conferência apresentou propostas, baseadas nas
Regras de Ordem de Robert e nas Tradições e Conceitos de Serviço do Nar-Anon, que visavam estabelecer a forma como os
assuntos seriam tratados e votados. As propostas do Comitê de Conferência foram apreciadas e votadas e as que foram aprovadas
foram adotadas.
3. Durante as plenárias houve a apresentação dos relatórios da Junta de Curadores e dos Comitês que prestam assessoria à
JC sobre assuntos referentes a finanças, normas e diretrizes e indicação de novos curadores.
· O balanço patrimonial e as demonstrações financeiras e de resultados do exercício de 2012 e a proposta de orçamento para
o período de maio de 2013 até abril de 2014, foram aprovados por unanimidade- (Proposta 01 e 020.
· Os candidatos a Curador foram referendados (Propostas 03, 04 e 05)
4. Os demais Comitês Permanentes do ENSNAR, também apresentaram seus relatórios:
· foi aprovado o Guia “Para Divulgação no Nar-Anon” – Proposta 07.
· foi comunicado ao plenário que, por decisão da JC, a Área do Rio Grande do Sul sediará o próximo Seminário de Serviços
Regionais.
5. Os Delegados apresentaram seus relatórios, tendo a Delegada da Capital de São Paulo optado por retirar a proposta nº 06.
6. Durante a apresentação do relatório a Delegada à Conferência de Serviços Mundial/CSM, a Diretora Executiva do WSO
foi convidada a participar tendo então respondido as perguntas do plenário.
7. Todos os assuntos agendados foram apreciados e as propostas aprovadas servirão de orientação para os serviços prestados
pela JC e o ENSNAR. (O rol de proposta segue abaixo com as respectivas votações.)
8. Foi escolhido o tema da próxima Conferência. Unidade- Caminho para o Crescimento do Nar-Anon
9. Os Curadores e os Delegados, em término de mandato, apresentaram suas despedidas
A XVIII CONFERÊNCIA de SERVIÇOS GERAIS,foi encerrada com a Oração da Serenidade.
PROPOSTAS APRECIADAS PELA XVIII CSG
Proposta 01- É proposto que a XVIII CSG aprove o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras e de resultados do
exercício de 2012.
Num quorum de 19 votantes a proposta recebeu: votos sim (18) – votos não (0) – abstenção (01) - APROVADA
Proposta 02- É proposto que a XVIII CSG aprove a proposta de orçamento, para o período de maio de 2013 até abril de 2014.
Num quorum de 19 votantes a proposta recebeu: votos sim (18) – votos não (0) – abstenção (01) – APROVADA
Proposta 03- É proposto que a XVIII CSG aprove a indicação de Edilair Lobão de Goes, feita pela Área- painel da Bahia, para
preencher vaga de Curador.
Num quorum de 19 votantes a proposta recebeu: votos sim (18) – votos não (0) – abstenção (01) - APROVADA
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Proposta 04- É proposto que a XVIII CSG aprove a indicação de Zuleica Silveira Dall’Igna, feita pela Junta de Curadores,
para preencher vaga de Curador.
Num quorum de 19 votantes a proposta recebeu: votos sim (18) – votos não (0) – abstenção (01) - APROVADA
Proposta 05- É proposto que a XVIII CSG aprove a indicação de Walter Alberto Gallo Susviela, feita pela Junta de Curadores,
para preencher vaga de Curador.
Num quorum de 19 votantes a proposta recebeu: votos sim (18) – votos não (0) – abstenção (01) - APROVADA
Proposta 06- É proposto que a XVIII CSG aprove que o ENSNAR e as Áreas-painel tenham uma conta bancária para
eventos.
PROPOSTA RETIRADA
Proposta 07- É proposto que a XVIII CSG aprove o Guia “Para Divulgação no Nar-Anon”.
Num quorum de 19 votantes a proposta recebeu: votos sim (18) – votos não (0) – abstenção (01) – APROVADA

Balanço em 31-12-2012
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31-12-2010

ATIVO
DISPONIVEL
CAIXA E BANCOS
Caixa
Bradesco
Itaú - Ag. Candelária
Bradesco - Poupança 1007109-7
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Poupança Bradesco
CDB - Bradesco
Fundo Premio RF-90 Itau
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
CONTAS A RECEBER
Literatura a Receber de Áreas
ADIANTAMENTOS
Adiantiamento a Fornecedores, CSG e outros
ESTOQUE DE LITERATURA
Literatura Nar-Anon
Livros de Presença
PERMANENTE
Direitos de Uso de Linhas Telefonicas
Móveis, Equipts.Informática e Instalações
(-) Depreciações Acumuladas
DEFIRIDO
EVENTOS PROGRAMADOS
XI Encontro Nacional - Gastos preliminares
LITERATURA EM PRODUÇÃO
Audio 31 Dias
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
CONTAS A PAGAR
Diversas Contas a Pagar
Fornecedores
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
INSS a Recolher
FGTS a Recolher
PIS a Recolher
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
IRRF Terceiros
PATRIMONIO LÍQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
RESERVAS
Resultados de Exercícios Anteriores
Resultado Deste Exercício
TOTAL DO PASSIVO

54.185,42
22.944,36

RECEI TAS
RECEITAS OPERACIONAIS

283,86
5.460,98
1.726,94
15.472,58
31.241,06
6.658,39
22.580,95
2.001,72
46.284,76
1.393,62
1.393,62
2.314,34
2.314,34
42.576,80
42.322,80
254,00
26.640,07
3.511,28
32.819,90
(9.691,11)

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
Sacolas da 7ª Tradição
Sacolas Quadrimestrais
Assinaturas do Boletim
Saldo do X Encontro Nacional
Saldo do XIII SSR
Doações de saldos de eventos
Área-RJ (Contribição p/aluguel)
SINARJ (Contribição p/aluguel)
Doações de Grupos
Doações Individuais
Recuparações de despesas
Depósitos não identificados
RECEITA LÍQUIDA DE LITERATURA
Receita Bruta de Literatura
(-) Custos de Literatura
(-) Expedição de Literatura
(-) Reprodução Material de Serviço
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
RECEITAS FINANCEIRAS
Rendimentos Líquidos de Aplicações

118.172,56
70.960,44
33.905,43
13.526,14
600,00
9.125,86
3.705,01
950,00
550,00
3.600,00
250,00
3.341,00
7,00
1.400,00
47.212,12
93.605,36
(38.790,74)
(7.602,50)
8.453,97
3.470,97
3.470,97

500,00

RECEITAS DA XV CONFERENCIA
Recebimento de Despesas Niveladas

500,00

4.983,00
4.983,00

TOTAL DAS RECEITAS

500,00
127.610,25

8.464,25
8.101,35
716,98
7.384,37
343,10
244,55
87,60
10,95
19,80
19,80
119.146,00
119.146,00
134.753,95
(15.607,95)
127.610,25

126.626,53

DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS DO ESCRITÓRIO NACIONAL
Despesas com Pessoal
Despesas Administrativas
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com Boletim Informativo
Despesas c/Reuniões dos Curadores
Despesas com Comitês Permanentes
Desps.X encontro Nacional
Despesas do XIII SSR
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
Despesas da XVI Conferência
Despesas c/Conferência Mundial
Contribuições ao WSO
Despesas Financeiras
Despesas Tributárias
Encargos de Depreciações
TOTAL DAS DESPESAS

(118.275,26)
(72.986,53)
(14.671,94)
(58.314,59)
(45.288,73)
(5.566,55)
(13.302,75)
(26.419,43)
(23.959,22)
(12.394,78)
(6.128,87)
(1.199,99)
(925,89)
(120,39)
(3.189,30)

DEFICIT NO EXERCÍCIO

(142.234,48)
(15.607,95)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial,a vista dos documentos
apresentados, cujo Ativo e Passivo totalizam o valor de R$ 127.610,25 (cento e vinte
e sete mil, seiscentos e dez reasis e vinte e cinco centavos).

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstração de Resultados, a vista dos
documentos apresentados, com defícit no valor de R$ 15.607,95 (quinze mil, seiscentos
e sete reais e noventa e cinco centavos).

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2012

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2012

A ata da XVIII CSG encontra-se no site. www.naranon.org.br

