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SAUDAÇÕES DO SEU QUADRO MUNDIAL

ENTROSAMENTO

Tivemos uma Conferência Mundial
de Serviço produtiva e realizadora,
de 27 de abril a 3 de maio de 2008
em Woodland Hills, Califórnia. Nossa
irmandade global heterogênea
reuniu-se para o encontro bienal,
cujo tema foi “Nossa Liberdade,
Nossa Responsabilidade”. Todos nós
recebemos a dádiva da libertação da adicção ativa, e
temos a responsabilidade de transmitir nossa mensagem
de recuperação e cumprir com as iniciativas do serviço.
Este NAWS News apresentará uma panorâmica das
atividades e resoluções da semana da conferência. Não irá
refletir, contudo, todas as discussões ocorridas durante o
evento, e mesmo os destaques aqui relatados são meras
sinopses das atividades da WSC.
Agradecemos aos delegados pelas decisões, pelo
direcionamento e pela confiança que a WSC depositou
em nós. Pretendemos continuar a honrar esse voto,
procurando sempre encontrar novos meios de ouvir a
irmandade e a própria conferência. NA está amadurecendo
e se tornando um recurso de recuperação viável e
respeitado em diversas comunidades. Evidentemente,
nosso trabalho é continuo, conforme ficará demonstrado
neste relatório.
Estamos entusiasmados com o ciclo 2008–2010, que
requer de nós vigilância quanto às comunicações.
Temos diversos projetos, serviços essenciais, Discussões
Temáticas da Irmandade e uma convenção mundial
a serem concretizados. Dois projetos novos irão se
estender pelos próximos dois ciclos de conferência, e os
outros sete estão previstos para o ciclo de 2008–2010.
Embora tenhamos aprovado a nova seção do Guia
dos Serviços Mundiais de NA sobre processo decisório
consensual, ainda precisamos implementar diversos
aperfeiçoamentos para que a WSC seja, de fato, um local
para a discussão das questões enfrentadas pela nossa
irmandade. Estamos satisfeitos com o interesse que
geramos em NA em torno das Discussões Temáticas da
Irmandade e com os progressos alcançados, mas cremos
que ainda é necessário melhorar a forma como essas
discussões se processam no CAR e na conferência. Nós
nos esforçamos para estar à altura da responsabilidade e
confiança que vocês nos depositaram; celebramos nossa
liberdade, e desejamos que todos os adictos vivenciem a
recuperação em suas respectivas culturas e idiomas.

Como a Conferência Mundial de Serviço se reúne a cada
dois anos, programamos intencionalmente algumas
atividades que nos aproximassem. A véspera da WSC foi um
Dia de Unidade, em que os participantes da conferência
e os companheiros locais partilharam sua experiência,
força e esperança em workshops de recuperação. Entre
os eventos pré-WSC houve uma recepção no Escritório
Mundial de Serviço em Chatsworth, com bufê de comida
mexicana, onde pudemos retomar as velhas amizades
e travar novos conhecimentos. O Dia da Unidade
culminou com um grupo de oradores internacionais em
uma reunião de recuperação, seguida de uma festa, um
mercado mundial e, pela primeira vez, NA Jeopardy.
Durante a semana da conferência, havia reuniões à
beira da piscina todos os dias, às 7 da manhã (algumas
pessoas superaram a fadiga da viagem nessas partilhas).
Passamos uma tarde de confraternização em uma
fazenda local, com uma boa refeição, esportes e uma
reunião de recuperação. O encontro proporcionou uma
oportunidade de estarmos ao ar livre em um ambiente
propício para o contato pessoal. Também promovemos
um almoço de encerramento onde reconhecemos
os esforços de todos os integrantes da conferência,
e pudemos ouvir alguns participantes que estavam
deixando o encargo. Acreditamos que atividades como
estas fortalecem os laços entre os companheiros que
prestam serviço à nossa irmandade mundial. Esse
sentimento de integração evocou nosso compromisso
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de transmitir a mensagem de recuperação e nos deu
sustentação para enfrentar os trabalhos da conferência, que
tornaram longos alguns dias.
Queremos agradecer à Área West End por estar sempre
disponível para atuar como nosso parceiro voluntário, e
também à Área San Fernando Valley pelos seus esforços
durante toda a semana da conferência. As duas ofereceram
voluntários para ajudar os participantes da conferência
com transporte para o aeroporto, carona para as reuniões
locais (quando possível), informações sobre mercearias e
lojas, esbanjando a hospitalidade característica do sul da
Califórnia. Nosso muitíssimo obrigado.

CONCESSÂO DE ASSENTO A NOVAS REGIÕES
E MORATÓRIA NA CONCESSÂO DE ASSENTO
NA WSC
A WSC 2008 votou a favor do assentamento de sete novas
regiões: Egito, El Salvador, Nepal, Nicarágua, Carolina do
Norte, Polônia e Sul do Brasil estarão conosco na WSC 2010,
como nossos mais novos integrantes da conferência.
O texto a seguir foi extraído da recomendação contida no
relatório sobre a concessão de assento na WSC, distribuído
juntamente com os materiais do Sistema de Aprovação em
Conferência:

Há anos, a WSC vem debatendo o seu próprio crescimento e a
melhor forma de lidar com a questão da representatividade,
sem contudo chegar a um consenso. Todos concordamos que
o crescimento de NA é positivo, mas ainda não concordamos
quanto à melhor maneira de conciliar nossa expansão como
irmandade com a necessidade de conduzir os trabalhos de forma
eﬁcaz durante a conferência.

QUANTO AOS TRABALHOS
Antes das sessões formais de trabalho, perguntou-se aos
participantes da conferência se estavam confortáveis
com a utilização dos novos procedimentos parlamentares
propostos, de forma experimental, no material para o
Sistema de Aprovação em Conferência. A maioria dos
integrantes estava familiarizada e à vontade com relação
ao novo regimento proposto, por isso, a conferência votou
a favor da sua utilização provisória, antes de aprová-lo na
sessão de assuntos novos.
Como nas duas WSCs anteriores, os períodos de discussão
que antecederam as sessões de decisões permitiram que os
trabalhos transcorressem de forma bastante mais amena.
Durante as sessões de debate, todos os participantes tiveram
a oportunidade de comentar, externar suas preocupações
ou fazer perguntas sobre as moções, podendo se expressar
livremente, sem as limitações dos procedimentos
parlamentares. Queremos deixar aqui registrado o nosso
reconhecimento e agradecimento ao Jimi S, pela habilidade
com que conduziu a conferência nas sessões de trabalho e
discussão.
Deixamos a WSC com um sumário por escrito das decisões
tomadas durante o evento. O documento pode ser acessado
em nosso website, no endereço http://www.na.org/
conference/WSC_2008_Summary_of_Decisions.pdf.
Para nós, é muito significativo o apoio contínuo e a confiança
demonstrada pela irmandade, ao aprovar as moções da
sessão de assuntos novos, incluindo os planos de projeto
e o orçamento para 2008–2010. Agradecemos a vocês, na
expectativa de iniciar o trabalho que realizaremos juntos
nos próximos dois anos, e daí para frente.

Após debater a proposta de moratória, a apuração da
consciência regional, o foco da Conferência Mundial de
Serviço e a estrutura do nosso sistema de serviços, os
participantes tomaram a seguinte decisão:
Após avaliação dessas questões, propomos uma moratória, até 2012,
na concessão de assento às regiões resultantes de divisões de outras
regiões, bem como a suspensão, pelo mesmo período, dos trabalhos do
grupo encarregado de oferecer ao Quadro Mundial as recomendações de
assentamentos. Talvez a conferência tenha melhores condições de debater
o assunto se houver uma determinação de não assentar regiões formadas
a partir de divisões regionais, pelos próximos dois ciclos de conferência,
e esse período de tempo seja utilizado na discussão de uma solução
para o futuro imediato, sem que as proposições sejam influenciadas por
requerimentos de assento das regiões. Esperamos elaborar uma proposta
para apreciação da conferência em 2012.
Estabelecer uma moratória, até a WSC 2012, para os atuais Critérios de
Reconhecimento de Novos Participantes da Conferência contidos no Guia
dos Serviços Mundiais de NA. O Quadro Mundial continuará oferecendo
recomendações à conferência, em 2010 e 2012, com relação às regiões
que não sejam resultantes de divisões em comunidades com assento na
conferência.
Seguiremos debatendo as questões relacionadas ao
assentamento e trabalharemos na formulação de uma
proposta para apreciação em 2012, que melhor atenda a
WSC com relação ao ingresso de novos participantes. Nós
atualizaremos os integrantes da conferência, ao longo
deste ciclo, e os consultaremos quanto a idéias e sugestões.
Dependemos da parceria de vocês, e desejamos trabalhar
em conjunto durante o período de moratória da WSC.
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em comparação a 2003. A pesquisa de 2007 apresentava
um pergunta com relação a progressos na qualidade
de vida. Este é um tópico que desperta o interesse dos
profissionais, porque parece ser um indicador de mudanças
e melhoria de vida sustentáveis. Nossos membros relataram
ter vivenciado uma melhora de mais de 80 por cento nas
áreas de relacionamento familiar e inserção social, desde
que ingressaram em NA. A pesquisa poderá interessar aos
comitês de serviço regionais e de área que interagem com
profissionais de instituições penais, de tratamento e saúde
através de linhas de ajuda, H&I e informação ao público /
relações públicas. Os resultados estão disponíveis on-line, no
endereço www.na.org/PR/2003_Membership_Survey.
pdf.
Na terceira parte da sessão de RP, cobrimos os eventos
cooperativos. Em geral são encontros que atraem
profissionais de áreas geográficas específicas. O NAWS
costuma participar de congressos nacionais e internacionais,
mas as comunidades de NA que possuem um subcomitê
de IP/RP e membros com boa vontade podem atuar
em parceria com o NAWS nessas conferências. O NAWS
colaborou com as regiões/zonas em mais de quarenta
eventos cooperativos em 2006–2008. Contribuímos com
a inscrição e distribuição de literatura, e o NAWS serviu
ainda como recurso para o subcomitê local de IP/RP. Os
companheiros que participam deste tipo de atividade
costumam se surpreender com o fato de alguns profissionais
nunca terem ouvido falar de Narcóticos Anônimos. Os
membros de NA recebem informações para contato com o
público presente; é fundamental retomar essa comunicação
depois, para mantermos a nossa credibilidade. A maioria
dos companheiros de NA sente-se revigorada após sua
participação nestes eventos, e percebe que ainda há mais
trabalho a ser feito para que todos os profissionais encarem
Narcóticos Anônimos como um programa de recuperação
de credibilidade e viabilidade para os adictos.

A sessão ressaltou as atividades de
relações públicas ao longo do ciclo de
conferência 2006–2008. Iniciamos pela
participação do NAWS em eventos
profissionais. A presença do NAWS
nessas conferências tem como objetivo
fornecer informações sobre o nosso
programa e apresentar a literatura ao
público presente. Os profissionais que freqüentam esses
eventos costumam interagir diretamente com membros em
potencial, que poderiam ser encaminhados para NA.
Em seis dessas conferências, o NAWS apresentou
informações em workshops com profissionais: World
Federation of Therapeutic Communities (Federação
Mundial de Comunidades Terapêuticas), em Nova Iorque,
NY; International Congress on Addictions (Congresso
Internacional de Adicções), na cidade do México, no México;
United Kingdom/European Symposium on Addictive
Disorders (Simpósio da Europa e Reino Unido sobre
Distúrbios Adictivos), em Londres, Reino Unido; International
Council on Alcohol and Addictions (Conselho Internacional
do Álcool e Adicções), em Estocolmo, Suécia; International
Society of Addiction Medicine (Sociedade Internacional de
Medicina da Adicção), no Cairo, Egito; e National Seminar for
Therapy and Rehabilitation (Seminário Nacional de Terapia e
Reabilitação), em Jacarta, Indonésia. Nesse tipo de dinâmica,
os participantes do workshop podem interagir diretamente
com os representantes do NAWS e formular perguntas
sobre o nosso programa. Muitas vezes, os profissionais
acreditam que NA se concentre exclusivamente em
adictos a entorpecentes, porque o nome da irmandade dá
essa impressão. Aproveitamos essas oportunidades para
esclarecer aos presentes a origem do nosso nome, o que
ajuda a desfazer esse mal-entendido. Utilizamos também
as informações da nossa pesquisa da irmandade para
ilustrar que os membros de NA utilizaram uma variedade de
drogas.
age
A segunda etapa da
120
sessão da WSC enfocou
100
os resultados da Pesquisa
80
da Irmandade 2007.
Quase 13.500 membros
60
gender
responderam à enquete,
40
quer diretamente na
20
WCNA-32, on-line, ou via
0
correio e fax. Os dados
apurados indicam que a nossa media de tempo limpo são
9,09 anos, informação esta que ajuda a desfazer a percepção
equivocada de que “não existe recuperação em NA”, como
dizem às vezes alguns profissionais. Os resultados da pesquisa
também ressaltam o progresso educacional dos membros,
uma vez que houve um maior número de companheiros
relatando ter concluído uma formação superior em 2007,

PROJETOS PARA 2008–2010
A conferência apoiou todos os projetos propostos pelo quadro
mundial. Eles foram divididos em três categorias: prioritários,
segunda e terceira colocação. Essas classificações forma
atribuídas, inicialmente, pelo quadro, que também pediu aos
participantes da conferência que indicassem, por meio de
votação informal, qual a sua percepção sobre a importância
de cada projeto. Isto se deu no encerramento da conferência,
no sábado, o dia seguinte de uma sessão de assuntos novos
que varou a noite, terminando à 01h30min da madrugada.
Uma das nossas metas é prestar relatórios e atualizações
constantes a respeito desses projetos, para que estejamos
todos inteirados quanto ao trabalho contínuo do ciclo da
conferência. Para cumprir os cronogramas estabelecidos
nos planos de projeto aprovados individualmente pela
conferência, precisamos dar início imediato à maioria deles.
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• Material Informativo para Liderança
Repassamos com os delegados as primeiras duas
peças deste projeto: treinamento para facilitadores e o
primeiro texto destinado à organização de oficinas sobre
liderança.
• Panfletos sobre Auto-Sustento
Este projeto prevê a elaboração de duas novas peças
sobre auto-sustento – a primeira é uma representação
gráfica simples para mostrar aos membros as diversas
formas com que podemos contribuir, e a outra é uma
discussão do nosso princípio de auto-sustento. Os dois
textos pretendem substituir os atuais panfletos sobre
auto-sustento.

As prioridades relacionadas permitirão que façamos ajustes
ao longo do ciclo, caso os recursos se tornem reduzidos.
Propusemos uma infinidade de projetos, sendo que alguns
deles são comuns a todos os ciclos, como por exemplo
as Discussões Temáticas da Irmandade. Agradecemos à
conferência pelo apoio na aprovação dos projetos.

Projetos Prioritários
• Grupo de Trabalho do Plano de Negócios
Este recurso tornou-se parte integrante das nossas
operações, a ponto de a conferência considerar que,
futuramente, o grupo de trabalho poderá ser considerado
serviço essencial.
• Discussões Temáticas da Irmandade
Este projeto cobre tanto as Discussões Temáticas para
2008–2010 como também o trabalho de compilação dos
comentários da irmandade a respeito das temáticas do
ciclo de 2006–2008.
• Relações Públicas
Grande parte do que convencionamos chamar de
relações públicas já se encontra incluído entre os serviços
essenciais no orçamento do NAWS. Este projeto destinase à realização de grupos de foco para profissionais das
áreas médica, penal e de tratamento, e à confecção de
materiais direcionados a essas profissões.
• Sistema de Serviços
O projeto dará início à elaboração de uma declaração
de visão para todos os serviços de NA. Criará opções e
formatará discussões sobre aperfeiçoamentos da nossa
estrutura de serviço neste ciclo. Este projeto terá a duração
de dois ciclos de conferência.
• Literatura Dirigida
Embora exista uma longa lista de potenciais literaturas
dirigidas, o trabalho deste ciclo irá enfocar a revisão do Em
Tempos de Doença. O livreto será atualizado de maneira
a refletir nossa experiência mais recente com doenças
crônicas e questões de saúde mental.
• Oficinas
Este projeto cobre a variedade de formas com que
apoiamos a irmandade pessoalmente, que vão desde
os workshops patrocinados pelo NAWS até os eventos
cooperativos, a nossa presença nos fóruns de zona e a
organização de uma convenção de literatura e convenções
nos Estados Unidos.

Terceira Colocação
• Materiais de Serviço
Embora este talvez seja o trabalho que não conseguiremos
realizar neste ciclo, a apresentação do plano de projeto
nos permitirá iniciar a abordagem de diversos tópicos de
serviço cobertos nos manuais atuais ou descontinuados,
se o tempo permitir.
Os projetos acima representam apenas uma parcela da
nossa carga de trabalho para o próximo ciclo da conferência.
Existem ainda as responsabilidades contínuas de elaboração
de relatórios, recebimento de sugestões, formatação de
discussões tais como a concessão de assento para novas
regiões na WSC e todas as demais tarefas rotineiras do
NAWS.
Nossos companheiros constituem um recurso muito valioso,
que nos ajuda a concluir os projetos da conferência. Se você
tem interesse em participar de um grupo de trabalho, ou
conhece alguém que tenha, favor preencher (ou atualizar)
a Ficha de Informações do Pool Mundial no endereço
eletrônico http://www.na.org/PRH/wpif-default.htm.
Também temos interesse em saber dos delegados por que
acreditam que alguém possa ser um bom candidato para
um projeto. Vocês podem enviar essa informação para nós a
qualquer momento.

REFORMULAÇÃO DO WEBSITE
A reformulação do site www.na.org
é uma grande empreitada que está
em curso, e será concluída até o final
deste ano. Não estamos nos referindo
apenas a uma simples maquiagem,
mas a uma completa reestruturação das funcionalidades do
site, que engloba seis domínios diferentes e dez servidores.
O Conference Report (Relatório da Conferência) contém uma
discussão detalhada a respeito dessas modificações.
Uma das alterações que resolvemos implementar em julho,
em vez de esperar pela conclusão da reformulação, é o
aumento da quantidade de fóruns de debates. Há quatro
anos, iniciamos os fóruns on-line das Discussões Temáticas da

Segunda Colocação
• “Viver Limpo – A Jornada Continua”
Este é o título inicial de um livro contendo uma coletânea
de assuntos com os quais lidamos em recuperação.
Entre os tópicos cobertos pela publicação estão diversas
prioridades apuradas nas pesquisas de literatura que
vêm sendo realizadas desde 1999. Uma das primeiras
atividades será a elaboração de um esboço do livro. Este
projeto terá a duração de dois ciclos de conferência.
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Serviços”. Um dos aprendizados que extraímos deste último
ciclo é que ainda estamos enfrentando dificuldades com
relação ao espírito da prestação de serviço — continuamos
nos defrontando com apatia e falta de comprometimento e
responsabilidade. Evidentemente, “Nossa Liberdade, Nossa
Responsabilidade” foi também o tema da WSC, e será o do
próximo ciclo da conferência, de 2008–2010. Esperamos que
esta discussão temática nos ajude a perceber mais de perto
as nossas responsabilidades e a liberdade que ganhamos
com elas.
Durante a conferência, a sessão em torno da temática
“Nossa Liberdade, Nossa Responsabilidade” enfocou tanto
a relevância destes princípios para o indivíduo, como a sua
aplicação em toda a irmandade. Começamos por dividir a
palavra“responsabilidade”, percebendo que, no fundo, as duas
partes significam “habilidade de responder”. Os membros,
Individualmente, puderam compartilhar suas experiências
ao aprender a assumir responsabilidades pessoais, e relatar
como isso levou à conquista de liberdades pessoais.
Esta acabou sendo uma das sessões de maior cunho prático;
os grupos de determinadas mesas tiveram que construir um
modelo de casa, enquanto outros receberam um modelo
pré-fabricado. Foi pedido aos participantes que avaliassem
a diferença entre assistir (estar presente, simplesmente) e
participar (estar envolvido com outras pessoas e contribuir
para a criação). A participação no serviço nos permite
construir uma irmandade melhor. A atividade realizada
durante a sessão pareceu enfatizar que nós costumamos
valorizar aquilo que temos responsabilidade de criar.
Quando temos a responsabilidade de criar as liberdades
de que desfrutamos, nós as valorizamos; e, quando isso
acontece, nós as fortalecemos para nós mesmos e para as
pessoas para quem as repassamos.
A outra temática deste ciclo é “Fortalecer a Comunicação”.
Para termos serviços eficazes que nos ajudem a melhor
transmitir nossa mensagem de recuperação, precisamos
fortalecer nossas comunicações, em todos os níveis da
estrutura de serviço. Parece que temos dificuldade para
decidir o que necessita ser comunicado, quem precisa
receber a informação em questão, e qual a melhor forma de
passar a informação. Quando a comunicação fica prejudicada,
nossa capacidade de transmitir a mensagem acaba sendo
comprometida. Acreditamos que, na irmandade como um
todo, temos desejo e experiência suficientes para elaborar
ferramentas e práticas de comunicação melhores, e que
discutir esse tópico irá nos ajudar a encontrar soluções mais
eficientes.
Pedimos que participem desse debate, através do Fórum
Eletrônico de Discussões Temáticas da Irmandade (http://
www.na.org/IDT/IDT.htm). A edição de julho da NA Way
irá apresentar roteiros de sessão, incluindo uma introdução
ao tema e perguntas para diálogo em grupo, que serão
também divulgados on-line.

Irmandade, e percebemos um notável aumento no interesse
e conteúdo, nos últimos dois anos. Pretendemos acrescentar
novos tópicos para fóruns eletrônicos, atendendo a pedidos
de membros que desejam um local para compartilhar sua
experiência, força e esperança. Os novos fóruns enfocarão:
• serviço regional e de área
• convenções e atividades
• H&I
• distribuição de literatura
• RP e IP
• websites e webmasters
• as novas Discussões Temáticas da Irmandade
• Fórum de Discussão On-Line dos Participantes da
Conferência
Enviaremos um aviso eletrônico quando os fóruns
estiverem no ar, mas pedimos que espalhem a notícia na
sua comunidade local. Esperamos que os participantes da
conferência continuem a se comunicar, assim como fizeram
na Conferência Mundial de Serviço. Para que isso ocorra,
semearemos uma discussão eletrônica sobre como ser um
DR eficaz, incentivando os delegados a compartilharem as
suas práticas com os demais.

DISCUSSÕES TEMÁTICAS DA IRMANDADE
O processo de discussão temática tem-se tornado,
progressivamente, mais produtivo, com o aumento
contínuo da participação por parte da irmandade, e isto
ficou bastante evidenciado neste último ciclo. Quando as
regiões, áreas e membros se reúnem para analisar os temas,
não só encontram soluções para suas próprias localidades,
como também beneficiam as outras comunidades de NA ao
redor do mundo. Como resultado do processo de discussões
temáticas, recebemos retornos importantes, que levaram
à criação do Formulário de Trabalho para Fortalecimento
dos Grupos de Escolha e a Ferramenta de Planejamento da
Área.
Devido à receptividade com relação às temáticas nos últimos
dois ciclos, continuaremos a distribuir as informações e
perguntas através do NAWS News, da The NA Way Magazine
e do nosso website. O processo de discussão temática tem
três objetivos:
1. Promover a união: integrando, inspirando e
gerando entusiasmo entre as pessoas.
2. Focar nossos pensamentos e energia: iluminando
os princípios comuns de NA, para aplicá-los em
novos setores, e de formas inéditas.
3. Aprender e ensinar: comunicando novas idéias, e
repassando informações de outras comunidades
de NA e de outros níveis do serviço.
O tema “Nossa Liberdade, Nossa Responsabilidade” é uma
continuidade da discussão temática sobre “Nosso Sistema de
5
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A discussão em torno dos panfletos de serviço ressurgiu ao
longo de toda a semana da WSC, uma vez que trabalhamos
em conjunto para tentar refinar o processo de
desenvolvimento deste novo formato de aprovação. O
desejo do quadro mundial é colaborar com os participantes
da conferência na produção dos panfletos de serviço. Após
debate, a WSC concordou em modificar o procedimento
de elaboração, com o intuito de facilitar essa cooperação.
Os panfletos de serviço continuarão a ser redigidos pelo
quadro mundial e, antes de serem distribuídos à irmandade,
os delegados regionais receberão uma cópia para avaliar seu
conteúdo, por um período de noventa dias. Os DRs poderão
envolver outros companheiros no processo de revisão, ou
enviar seus próprios comentários. Depois de decorrido o
prazo de noventa dias, os comentários e sugestões recebidos
serão analisados, o panfleto será alterado e, se for o caso,
aprovado pelo Quadro Mundial. Agradecemos por termos
decidido em conjunto a melhor solução para o assunto.
No momento, as minutas dos panfletos de serviço incluídas
no material para o Sistema de Aprovação em Conferência
estão sendo revisadas, a partir de uma quantidade
considerável de comentários que nos foram encaminhados.
O prazo limite para envio de sugestões é final de
julho. Esperamos avaliar o retorno recebido e publicar os
panfletos até a primavera.
Não temos projetos imediatos para novos panfletos de
serviço. Os meses que se seguem à conferência costumam
ser tomados pelo início dos projetos aprovados na WSC.
Conforme mencionamos na correspondência expedida
anteriormente, pensamos em revisar o panfleto Grupos de
NA e Medicação, tentando de alguma forma combinar essa
literatura com o nosso boletim sobre o uso de metadona,
para termos apenas uma peça abordando essas questões,
e não duas. Não conseguimos fazer essa revisão antes da
conferência; porém, qualquer que seja o desenrolar desse
assunto – se houver – acontecerá mais para a frente, depois
que o projeto de Literatura Dirigida estiver em andamento.

PANFLETOS DE SERVIÇO
Conduzimos
uma
sessão para auxiliar
os
participantes
da
conferência
a
compreender
a
dificuldade do quadro
mundial na classificação
da literatura. Como
muitos de vocês devem
se lembrar, uma decisão da WSC 2006 concedeu ao quadro
mundial a capacidade de criar panfletos de serviço. Ao longo
deste último ciclo da conferência, redigimos e distribuímos
alguns. Os comentários dos membros fizeram com que
retirássemos de circulação um panfleto que continha uma
definição da palavra“limpo”. De uma maneira geral, o processo
de desenvolvimento e distribuição dos panfletos de serviço
parecia estar funcionando bem. As preocupações em torno
da Introdução às Reuniões de NA ilustra a receptividade e
agilidade da sistemática de aprovação pelo quadro mundial
(prontamente retiramos o panfleto de circulação). Porém,
mesmo assim persistiram uma série de perguntas.
Esta sessão da conferência girou em torno de um dos
principais problemas que enfrentamos no quadro mundial:
a linha tênue que separa a literatura de “recuperação” da
de “serviço”. Quando redigimos os procedimentos para
diferenciar essa nova sistemática de aprovação (aprovação
pelo quadro mundial) das duas modalidades já existentes
(aprovação pela conferência e aprovação pela irmandade),
tivemos dificuldade, no quadro mundial, para definir as
diferenças entre essas três categorias. Os participantes
puderam vivenciar o nosso dilema, quando lhes pedimos
para classificar diversas peças de literatura, determinando
se as mesmas eram de recuperação ou de serviço. Alguns
textos eram mais óbvios do que outros, e foi essa a base das
discussões naquele dia.
As conversações sobre a minuta do panfleto Introdução às
Reuniões de NA ajudou a ilustrar como o quadro mundial faz
a diferenciação entre os materiais de recuperação e serviço.
O texto foi desenvolvido em resposta ao grande afluxo de
pessoas novas que chegam nas nossas reuniões através dos
tribunais de drogas e outras agências de encaminhamento,
e que desconhecem inteiramente o que seja NA ou o que
acontece em uma reunião de NA. O panfleto teve como
base outros materiais já existentes, não aborda nenhuma
nova idéia a respeito da filosofia ou dos princípios de NA, e
destina-se primordialmente à distribuição nos trabalhos de
RP dirigidos a essas agências de encaminhamento. Tendo
em vista esse público-alvo, e como o conteúdo do material
é uma reorganização de idéias anteriores, os participantes
da conferência pareceram concordar com o quadro
mundial em não se tratar de uma nova peça de literatura de
recuperação.

TEXTO BÁSICO, MEDALHÕES E
FOLHETOS PARA JOVENS
Um dos momentos mais emocionantes da WSC 2008, para
muitos participantes, talvez tenha sido a aprovação da nossa
Sexta Edição do Texto Básico, por consentimento unânime.
As moções aprovadas acarretaram as primeiras mudanças
no Texto Básico em duas décadas. Após a votação da última
moção, um delegado dirigiu-se ao microfone para declarar
que a Conferência Mundial de Serviço de 2008 entrou para a
história ao aprovar o Texto Básico às 19h26min do dia 29 de
abril de 2008. A conferência aplaudiu de pé, ao som de uma
música comemorativa. Agora temos um Texto Básico realmente
internacional, refletindo a diversidade e força da Irmandade de
NA. Pretendemos que o livro esteja publicado em outubro de
2008, também disponível em uma edição especial.
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de discussão torna as moções uma forma ineficaz de propor
uma idéia para apreciação. Estamos pedindo a todos que
participem do nosso trabalho. Enviem-nos suas sugestões ou
preocupações, ou falem a respeito no fórum eletrônico dos
participantes da conferência. Estamos reafirmando nosso
compromisso constante de debater as colocações recebidas,
e de dar um retorno a vocês. Nem sempre sabemos como
gerar um verdadeiro debate sobre um determinado assunto
na irmandade, às vezes nem mesmo no nível regional;
contudo, se os delegados colaborarem conosco, temos a
certeza de que isso se transformará em realidade.

A minuta do folheto De Adictos Jovens para Adictos Jovens
foi aprovada por consentimento unânime. Ele irá substituir o
atual IP nº 13, Juventude e Recuperação. A decisão seguiuse da aprovação, por esmagadora maioria, do folheto Para
Pais ou Responsáveis pelos Jovens de NA. Estes novos textos
serão produzidos com um layout e estilo totalmente novos,
para diferenciá-los dos IPs existentes. Acreditamos que
serão bastante úteis para que jovens adictos encontrem
recuperação em NA.
Como é do conhecimento da maioria, havia duas moções
na sessão de assuntos antigos para tratar da produção
dos medalhões; além disso, foi realizada uma pesquisa online para verificar a preferência dos membros. Das 5.739
respostas para a pesquisa do medalhão, quase 75 por cento
foram a favor dos algarismos romanos em vez dos arábicos,
e 55 por cento escolheram o bronze em vez de níquel.
Apesar das duas moções do CAR terem sido rejeitadas, o
NAWS irá atender à preferência da irmandade e modificar
os medalhões para acabamento em bronze com algarismos
romanos, a partir de outubro.
Durante o debate das moções na conferência, alguns
participantes sugeriram que o tempo precioso e limitado da
WSC deveria ser direcionado para o importante trabalho de
transmitir nossa mensagem de recuperação no mundo todo,
em vez de ser gasto na discussão de questões de produção,
que sempre foram da alçada do NAWS.
A questão do medalhão é um bom exemplo para ilustrar
o que a maioria dos participantes espera da conferência.
Utilizando o sistema antigo, a única forma que a maioria das
regiões conhecia para submeter um assunto à apreciação
dos demais participantes era a proposição de uma moção
regional. Apesar de nosso sistema ter se modificado, esse
tipo de procedimento não acompanhou a mudança dos
tempos. Concordamos com os proponentes dessas moções
que os medalhões são um assunto que desperta o interesse
de muitos companheiros. Entretanto, acreditamos que
a pesquisa é um meio mais eficaz de apurar a vontade
da irmandade. Parece que a conferência apoiou este
pensamento, e o medalhão produzido será do agrado
da maioria das pessoas que responderam à pesquisa,
independentemente das nossas próprias preferências
pessoais. Embora as regiões continuem tendo o direito de
colocar moções em pauta, a realidade da WSC como fórum

DESENVOLVIMENTO DA IRMANDADE
A sessão da WSC de desenvolvimento da irmandade é
sempre uma das mais inspiradoras da conferência. Como
membros, amamos ver a recuperação ao redor do mundo,
assim como em nosso próprio quintal.
Como nos anos anteriores, a sessão teve como foco uma
apresentação do NAWS sobre nossa participação em eventos
e viagens nos últimos dois anos. Para fins orçamentários e
dentro das sessões da WSC, as atividades de desenvolvimento
foram separadas das de relações públicas, mesmo quando
as duas são realizadas em conjunto e possuem objetivos
semelhantes, de transmitir a mensagem de recuperação
e compartilhar informações sobre NA através de diversos
veículos. Nas atividades de desenvolvimento da irmandade,
nosso foco são os membros e seus esforços de serviço,

enquanto o trabalho de relações públicas costuma enfocar
as pessoas que podem encaminhar adictos para NA e os
membros da comunidade de NA que realizam este contato.
Procuramos balancear nossa programação de acordo
com as necessidades da irmandade em todo o mundo. E
como elas parecem aumentar a cada ciclo, utilizamos uma
variedade de recursos para atender ao número crescente
de pedidos. Membros do Quadro Mundial, funcionários
do NAWS e integrantes do Pool Mundial puseram o pé na
estrada, no último biênio, para cobrir as diversas solicitações
de participação e/ou facilitação de eventos. Em alguns
casos, pudemos também custear a ida de membros locais
7
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de NA, custeadas por nós. Além desses workshops, tivemos a
oportunidade de viajar ao Irã, onde realizamos treze oficinas
em sete cidades do país, e nos reunimos com profissionais
da área médica e governamental.
Passando para o continente europeu em nossos esforços
de desenvolvimento da irmandade, estivemos presentes
na Reunião dos Delegados Europeus, a quem visitamos
por quatro vezes no último ciclo. Realizamos um Fórum
Mundial na França (marcando nosso primeiro trabalho de
desenvolvimento no país em dez anos); um workshop de
RP em russo em Moscou, custeando participantes desde a
Lituânia até a Sibéria; uma oficina de serviço na Dinamarca,
pela primeira vez em dez anos; e um evento do Leste Europeu
em Budapeste, com participantes custeados pelo NAWS e
com a cooperação do Subcomitê de Desenvolvimento da
Irmandade da Reunião dos Delegados Europeus.
Na África, o foco principal das
atividades do NAWS foram
as traduções. Mostramos aos
delegados as imagens de quatro
versões do IP nº 1 em línguas
sul-africanas, fichas-chaveiro no
idioma do leste africano, Kiswahili,
e uma minuta manuscrita do
folheto Sou um Adicto? no
idioma etíope, Amharic.
O desenvolvimento da irmandade é recompensador e
realizador, uma vez que participamos de oficinas de serviço,
ajudando os membros e suas comunidades de NA a crescer
e atrair adictos para a recuperação. Essas atividades nos
aproximam mais da nossa visão, para que um dia todos os
adictos tenham a possibilidade de vivenciar a recuperação
em seu próprio idioma e cultura. Os seus delegados
receberam cópias dessas apresentações. Incentivem-nos a
compartilhá-las com vocês!

a eventos de serviço, principalmente quando as condições
geográficas ou limitações financeiras pudessem impedir a
sua presença. Sem esses recursos, membros e comunidades
de NA talvez nunca tivessem a possibilidade de se fazer
representar nos eventos.
A movimentação geográfica do NAWS foi assinalada em um
mapa, começando pela América do Norte, onde fomos a
quinze reuniões de fóruns de zona, catorze eventos de serviço
e dez convenções de regiões e áreas. Também celebramos a
recuperação através da convenção mundial de San Antonio,
Texas; dois Fóruns Mundiais, um em Nova Orleans, Louisiana,
e outro em Lincoln, Nebraska; um workshop de literatura e
convenções em Woodland Hills, Califórnia; e comparecemos
ao Dia das Irmandades de Doze Passos no Escritório Geral de
Serviço de AA em Nova Iorque.
Na América Latina, o NAWS
assistiu a uma reunião do
Fórum da Zona LatinoAmericana e mais onze eventos
da irmandade, custeou duas
viagens de membros do Pool
Mundial a comunidades em
desenvolvimento e conduziu
oficinas na Costa Rica e em
Honduras, com a ajuda das
comunidades vizinhas. O
NAWS conta com diversos
funcionários que falam o
espanhol, que ajudam a manter contato com essa imensa
zona geográfica. Continuaremos a programar eventos
em cooperação com os integrantes do Fórum da Zona
Latino-Americana. Na WSC 2008, foi pedido ao NAWS que
iniciasse os trabalhos para a Sexta Edição do Texto Básico
em espanhol.
Em nossos esforços de desenvolvimento na zona asiática
e do Pacífico, participamos de duas reuniões do Fórum
Pacífico-Asiático, realizamos uma série de oficinas no
Nepal e custeamos 100 membros de toda a Indonésia
para participar de um workshop em Jacarta. Também
organizamos um fórum mundial na Austrália (nossa
primeira visita ao país desde 1991), fomos a três convenções
regionais e retornamos à China, uma das comunidades
de NA emergentes com maior potencial de crescimento.
Na Índia, mantivemos nosso compromisso contínuo com
a comunidade local, participando de sete eventos de
serviço e oficinas, e continuamos a buscar soluções para as
dificuldades de produção e distribuição de literatura de NA
naquele vasto subcontinente.
O Oriente Médio ainda está vivenciando um crescimento
acelerado, e assumimos o compromisso de dar suporte às
comunidades locais em desenvolvimento. O NAWS participou
de onze workshops na região, incluindo a oficina do Oriente
Médio, que contou com a presença de onze comunidades

LIDERANÇA EM NA
Nesta WSC, demos prosseguimento às conversações
sobre liderança que já vêm ocorrendo pela irmandade, e
passamos da coleta de informações para a aplicação prática.
Para auxiliar a conferência nessa empreitada, utilizamos os
serviços de um consultor profissional, Jim Delizia. Jim já é
conhecido do NAWS e da WSC; sua habilidade de condução
e orientação foi um importante suporte para analisarmos
alternativas para a formação de lideranças em NA. Muitos
participantes da conferência lembravam-se dele, da WSC
2006 e da WSC 2004.

Facilitação
A sessão foi aberta com uma dinâmica de integração
realizada em pequenos grupos; foi pedido aos participantes
da conferência que analisassem o cenário a seguir. Um
servidor de confiança novo participa pela primeira vez de
8

Junho 2008

que procuram encontrar uma solução. O processamento
descreve como os participantes chegam a uma solução em
comum, fazendo a ligação entre as idéias de diversas mesas,
e recapitulando os comentários e as decisões.

uma reunião regional de serviço. Quais as sugestões que
poderiam ser dadas a esse companheiro com relação à sua
capacidade de impactar a reunião? Após esta atividade inicial
de brainstorm, Jim repassou o papel e as responsabilidades
do delegado regional como parceiro do NAWS, e convocou
os delegados a serem agentes de mudança dentro das suas
respectivas regiões.
Jim analisou as diferenças entre ser um porta-voz e um
facilitador. O papel do facilitador de um comitê de serviço
ou reunião é:
 criar um ambiente que permita uma discussão
aberta;
 assegurar que todos os participantes tenham
entendido claramente o tópico a ser debatido;
 manter o foco no tópico;
 permitir tempo suficiente para que o grupo
explore o tópico antes de tomar uma decisão; e
ouvir atentamente e compreender o que está
sendo dito.
O facilitador também tem a função de ajudar os participantes
na tomada de decisões, e pode assisti-los nesse trabalho das
seguintes maneiras:
 esclarecendo a decisão a ser tomada e reafirmando
a meta que o grupo está procurando alcançar;
 refletindo sobre os comentários recebidos dos
participantes, e identificando os pensamentos e
idéias em comum;
 elaborando soluções ou opções para tratar do
assunto;
 avaliando, junto com o grupo, as soluções e opções
propostas;
 escolhendo a solução que irá melhor atender às
metas do grupo; e
 preparado o grupo para ação e implementação da
decisão tomada.
Um facilitador faz tudo o que está relacionado acima, sem
contudo dominar a discussão nem manifestar seu próprio
ponto de vista. Foram descritas as técnicas de facilitação, tais
como experimentação, síntese e ligação. Essas habilidades
aumentam a eficiência do facilitador, ajudando o grupo a
fazer ligações e processar as informações geradas.

Aplicação Prática
Os participantes da conferência foram conduzidos através
de uma série de exercícios para ajudá-los a praticar suas
habilidades como facilitadores. Algumas das sessões
práticas enfocaram diferentes meios de experimentação
de informações adicionais, síntese de pontos de vista e
idéias diferentes, e ligação de declarações aparentemente
conflitantes com o tema original.
O exercício final concentrou-se em um problema que deve
ser familiar para a maioria dos participantes da conferência
– apatia nas áreas, e o que pode ser feito pelo facilitador
ou coordenador da área para aumentar o entusiasmo, o
envolvimento, e alcançar as metas propostas.
Para finalizar a sessão, foram dadas sugestões para a
condução dessas oficinas nas comunidades locais de NA.
Diversos participantes perguntaram se o material poderia
ser disponibilizado eletronicamente, o mais rapidamente
possível. Foi explicado que será colocado no ar um site FTP,
onde os integrantes da conferência poderão acessar todas
as informações da WSC para uso em suas comunidades.
Para ajudar na formação de lideranças nas comunidades,
os materiais da oficina serão resumidos, para facilitar sua
utilização, e disponibilizados de imediato.

O ESPÍRITO DA GENEROSIDADE
A manhã de encerramento da conferência, no sábado, foi
aberta com uma sessão chamada“O Espírito da Generosidade”.
Inicialmente, o quadro mundial pensou no título “Dinheiro
e Espiritualidade”, com ênfase na doação pessoal e a
dificuldade que temos na irmandade para conversar sobre
o assunto. Durante as reuniões do nosso quadro mundial,
quando fizemos uma análise mais aprofundada do tema,
ficou claro para nós que o problema não é apenas dinheiro.
Percebemos duas questões fundamentais. Primeiro,
aprendemos com facilidade que é doando que mantemos o
que temos. Conseguimos praticar esse princípio na doação
do nosso tempo, experiência e energia, mas parece que,
quando se trata de dinheiro, não conseguimos aplicar esse
mesmo princípio. Em segundo lugar, identificamos que este
tópico trata da integração dos princípios espirituais ao nosso
mundo material.
Por exemplo, compreendemos a ligação espiritual que
existe quando um adicto partilha com outro adicto, e uma
das formas de capturar o espírito da nossa mensagem é
através da literatura. Necessitamos de recursos para traduzir
o coração da mensagem e colocá-lo no papel impresso,
em forma de livro ou folheto. Para que isto ocorra, é preciso
conversar sobre a generosidade que inspira o valor que

Pequenos Grupos
Outro método produtivo é a utilização de pequenos
grupos para debater assuntos muito extensos, tais como o
planejamento do orçamento regional, e questões difíceis,
como o roubo de recursos de NA. O processo envolve três
componentes: estruturação, discussão e processamento. A
estruturação descreve o propósito da discussão em grupo
e as informações prévias necessárias para a conversação. A
discussão ocorre entre os participantes, sentados à mesa,
9

Atividades de abril a maio de 2008

Achamos a Espanha um lugar maravilhoso para celebrarmos
a nossa recuperação. Esperamos que vocês também
participem.

colocamos na sacola. O crescimento e desenvolvimento de
NA ocorreu por causa do espírito de alguns membros que,
individualmente, perseveraram a despeito das dificuldades,
para ajudar este milagre a se concretizar.
Um dos resultados das nossas ponderações foi o
reconhecimento de que nosso maior recurso não é o
dinheiro, é nosso espírito. Quando entramos em recuperação
estávamos quebrados, desesperados e sofridos. Quando
crescemos em recuperação, passamos do desespero à
estabilidade, segurança e, por fim, a um ponto de abundância
onde podemos dar de nós e dos nossos recursos com
compaixão espiritual.

WCNA-34
20–23 de agosto de 2011 em San Diego, Califórnia / EUA

NOSSA LIBERDADE,
NOSSA RESPONSABILIDADE
Realizaremos a primeira reunião do
quadro mundial do novo ciclo nos dias
7–9 de agosto de 2008; na ocasião,
conversaremos sobre os planos de
projeto aprovados pela WSC 2008,
juntamente com o fluxo contínuo
das demais atividades que ocorrem
na irmandade mundial. Retomaremos
a questão do assentamento de
novos participantes da conferência,
e seguiremos discutindo a respeito neste ciclo e no
próximo, uma vez que nos comprometemos a propor
aperfeiçoamentos para este procedimento até a WSC 2012.
Iremos ler os materiais sobre as Discussões Temáticas da
Irmandade, e cuidaremos, nessa reunião, dos preparativos
para as oficinas da irmandade. Faremos ainda a orientação
do novo membro do quadro mundial, além da eleição da
nossa liderança. Esta é apenas uma amostragem da agenda
da nossa primeira reunião do ciclo. Estamos dispostos e
entusiasmados, percebendo que nossa irmandade está
crescendo e formando uma base para o futuro. Estamos
bastante motivados para prestar serviço no ciclo de
conferência que temos diante de nós.
Agradecemos pela reeleição do Jim B e pela eleição do Junior.
Ambos serão recursos valiosos para o Quadro Mundial.
Queremos também expressar nossa gratidão pelos
servidores de confiança que concluíram seu serviço na WSC
2008. Dois companheiros do PRH, Mindy A do Missouri/
EUA e Sergio S do Panamá, cumpriram seus encargos nesta
conferência, e tiveram a oportunidade de oferecer suas
palavras de despedida na sessão de encerramento da WSC.
Tanto Mindy como Sergio passaram um tempo incalculável,
ao longo dos anos, prestando serviço à irmandade. Temos
a certeza de que, de alguma forma, em algum lugar, eles
continuarão envolvidos em algum nível do serviço. Nossos
agradecimentos, da parte de todo o quadro mundial e dos
funcionários dos Serviços Mundiais de NA.
A Conferência Mundial de Serviço, hoje, não poderia
acontecer se não fosse pelo trabalho pesado e pela
dedicação de diversos tradutores. Queremos agradecer ao
Luigi P pela sua ajuda com o italiano, Jay M pela assistência
com o japonês, e Laura R e Jose Luis A pelo auxílio com o
espanhol.

RESULTADOS DAS ELEIÇÕES
A conferência elegeu dois facilitadores, dois membros do
Quadro Mundial e três membros do Painel de Recursos
Humanos.

Facilitadores da WSC
Jimi S, Região Chesapeake-Potomac
Jack H, Região Washington/No. Idaho

Quadro Mundial
Jim B, Região Chicagoland
Junior B, Região Brasil

Painel de Recursos Humanos
Paul F, Região Reino Unido
Valerie D, Região Carolina
Margaret H-M, Região Tejas Bluebonnet

WCNA-33
20–23 de agosto de 2009
Barcelona, Espanha
Aguardamos ansiosamente pela celebração de recuperação em Barcelona,
na Espanha, e gostaríamos que todos os companheiros participassem.
Reconhecemos que ir à
convenção mundial de
Barcelona é uma iniciativa que poderá requerer
um maior planejamento antecipado por parte de alguns
membros. Queremos ajudar, enviando o mais cedo possível as informações sobre hotéis e acomodações. Esperamos
publicar, em agosto de 2008, os prospectos para inscrição e
informações sobre acomodações. Fiquem atentos à sua correspondência, e verifiquem também as novidades do setor
da convenção mundial em nosso site: www.na.org.
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PAINEL DE RECURSOS HUMANOS

NOVIDADES DA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS
DO NAWS

Saudações do Painel de Recursos Humanos. Estamos nos
preparando para a primeira reunião do PRH no ciclo de
conferência 2008–2010. Agradecemos mais uma vez a
Mindy A e Sergio R pelo serviço prestado ao PRH nos últimos
quatro anos, e parabenizamos os novos membros eleitos,
Margaret H-M, Valerie D e Paul F. Greg S, atual líder do PRH,
que aguarda ansiosamente para trabalhar com os novos
companheiros eleitos.
Recapitulando o que foi tratado na WSC, agradecemos
pelo voto de confiança da conferência com relação ao uso
de membros de fora do PRH em diversas funções de apoio
ao nosso processo. Conforme relatamos na WSC, estamos
conversando a respeito do assunto, e ainda não decidimos
chamar ninguém por enquanto. Nós avisaremos de qualquer
decisão que seja tomada no sentido de chamar terceiros
para nossas reuniões.
Conforme discutido, o encaminhamento ao PRH de
candidatos potenciais das regiões, fóruns de zona e Quadro
Mundial parece ter valorizado o processo eleitoral. Uma
vez que nove entre quinze candidatos sugeridos pelo PRH
vieram dessas indicações, é do interesse de todos apoiar e
fortalecer todos os aspectos dessa parceria entre as regiões,
zonas, Quadro Mundial e PRH. Portanto, mais uma vez
incentivamos todo e qualquer corpo de serviço que tenha
elaborado recursos para amparar as indicações (por exemplo,
diretrizes, procedimentos, formulários, etc.) a compartilhálos com os demais, enviando-nos uma cópia. Cuidaremos
para que sejam postados em nosso site.
Também agradecemos por terem apoiado a nossa idéia de
pedir às regiões, zonas e quadro que informem a justificativa
para suas indicações. Iremos formatar as informações que
precisamos receber das origens, e avisaremos assim que
tivermos alguma evolução neste assunto. Como sempre,
suas idéias são bem-vindas.
Para encerrar, queremos manifestar nossa satisfação pela
interação com os participantes da conferência nesta última
WSC. Agradecemos por todo o apoio, interesse e sugestões.
Queremos dar continuidade aos trabalhos, para oferecer
aos integrantes da conferência uma lista de candidatos
altamente qualificados para os encargos de confiança do
NAWS. Também estamos abertos a todas as sugestões de
aperfeiçoamento do sistema do PRH. Os seus comentários
serão sempre bem-vindos.
Agradecemos mais uma vez pelo constante apoio de vocês
ao Painel de Recursos Humanos. Esperamos dar continuidade
ao processo de revisão no novo ciclo da conferência,
mantendo uma sólida comunicação com aqueles a quem
prestamos serviço.

Rebecca (Becky J) Jamison começou no dia 14 de abril
de 2008 na função de escritora/editora. Ela se mudou
de Kennewick, Washington, onde prestou serviço como
Coordenadora de Literatura da Região Washington/Northern
Idaho de NA.
Daniela Abravaya integrará a Equipe de Apoio à Irmandade
a partir de 9 de junho. Ela trabalhou no campo de tratamento
da adicção com grupos de adolescentes, como conselheira
residente.

CALENDÁRIO DO CICLO 2008–2010

Prazo limite para envio de sugestões e
comentários sobre os Panfletos de Serviço
(enviados juntamente com o CAT em janeiro)
31 de julho de 2008
Requerimentos de viagens (analisados por trimestre)
15 de novembro – para o período de janeiro a
março
15 de fevereiro – para o período de abril a junho
15 de maio – para o período de julho a setembro
15 de agosto – para o período de outubro a
dezembro

Dia Mundial da Unidade de 2008
30 de agosto de 2008

WCNA-33
20–23 de agosto de 2009
Barcelona, Espanha
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SUMÁRIO DE MOÇÕES DA WSC 2008
Grande parte das atividades da conferência ocorreu durante as discussões e na formação de consenso. O que se segue é
apenas um sumário das decisões formais adotadas durante as sessões de trabalho da WSC 2008.
Moção nº 4:
Aprovar a remoção de legendas com citação de fontes
específicas no Só por Hoje, quando as citações pertencerem
a literatura fora de catálogo, e incluir no início do
livro uma explicação dizendo que as citações
sem legenda são de versões antigas da
literatura de NA. Aprovar também o uso
de uma nota de rodapé no Prefácio do Só
por Hoje, para atualizar a referência feita
à paginação da Quinta Edição do Texto
Básico.

DECISÕES DA SESSÃO
DE ASSUNTOS ANTIGOS
Moção nº 1:
Substituir as histórias pessoais existentes na
Quinta Edição do Texto Básico, Narcóticos
Anônimos, pelos relatos contidos no
Adendo B.
Ação: Moção aprovada por consentimento
unânime.

Ação:
Moção
aprovada
consentimento unânime

Moção nº 2:
Aprovar as demais revisões à Quinta Edição
do Texto Básico, Narcóticos Anônimos,
conforme apresentadas no Adendo B.
Isto inclui:
• o Prefácio da Sexta Edição
• os títulos “Nosso
Programa” e “Partilhas
dos Nossos Membros”,
em substituição aos
títulos “Livro Um” e “Livro
Dois”, respectivamente
• a Introdução às “Partilhas dos Nossos Membros”
• os resumos
• as reflexões
• os títulos e descrições das seções “Começos”,
“Voltando para Casa”, “Independentemente… ” e “A
Vida Como Ela É”.

por

Moção nº 5:
Aprovar a inclusão de um
índice remissivo atualizado e
aprovado, na Sexta Edição
do Texto Básico, Narcóticos
Anônimos.
Ação: Moção aprovada
por votação verbal, com
emenda.
Emenda
Retornar a palavra “atitude” ao índice remissivo da Sexta
Edição do Texto Básico.
Ação: Moção aprovada por votação em pé (91 a favor /
4 contra / 0 abstenções / 1 dos presentes não votou).
Moção nº 6:
Aprovar duas correções específicas no Texto Básico,
Narcóticos Anônimos: Primeiro, substituir o nome “N.A.” (com
pontos após as iniciais) por “NA” (sem os pontos). Segundo,
remover a nota de rodapé da Tradição Onze, que menciona
o Guia de Informação ao Público, Nova Revisão.

Intento: Inserir o restante do material contido no Adendo
B na Sexta Edição do Texto Básico; isto inclui a remoção dos
títulos “Livro Um” e “Livro Dois”.
Ação: Moção aprovada por consentimento unânime.
Moção nº 3:
Permitir que o Quadro Mundial aprove as atualizações
regulares de dados estatísticos (número de reuniões, países,
etc) no Texto Básico, Narcóticos Anônimos, indicando, na
nota do rodapé, a data à qual eles correspondem.

Ação: Moção aprovada por votação verbal.
Moção nº 7:
Substituir o IP nº 13 existente, Juventude e Recuperação, pela
minuta revisada contida no Adendo C, e alterar o título do IP
para De Adictos Jovens para Adictos Jovens.

Ação: Moção aprovada por consentimento unânime.

Ação: Moção aprovada por consentimento unânime.
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Moção nº 8:
Aprovar a minuta do folheto Para Pais ou Responsáveis pelos
Jovens de NA, contida no Adendo E, como IP nº 27.

Moção nº 20:
Estabelecer uma moratória, até a WSC 2012, para os atuais
Critérios de Reconhecimento de Novos Participantes da
Conferência contidos no Guia dos Serviços Mundiais de NA.
O Quadro Mundial continuará oferecendo recomendações
à conferência, em 2010 e 2012, com relação às regiões que
não sejam resultantes de divisões em comunidades com
assento na conferência.

Ação: Moção aprovada por votação verbal.
As moções a seguir constavam do Relatório da
Agenda da Conferência (CAR),
mas NÃO foram aprovadas na WSC 2008; nós as
incluímos aqui para maior clareza na comunicação.

Ação: Moção aprovada por votação verbal.
Moção nº 21:
Aprovar as Diretrizes Externas do Painel de Recursos
Humanos e a proposta de Procedimentos do Pool Mundial
em substituição às Diretrizes Externas do Pool Mundial e do
Painel de Recursos Humanos existentes no Guia dos Serviços
Mundiais de NA.

Moção nº 9: Rejeitada
Acrescentar ao inventário do NAWS os Medalhões de Bronze
em Inglês com Algarismos Romanos, como item especial,
e determinar que o Quadro Mundial estipule um preço
correspondente.
Ação: Moção rejeitada por votação verbal.

Ação: Moção aprovada por votação verbal.

Moção nº 10: Rejeitada
Determinar que o Quadro Mundial adicione ao inventário
do NAWS os medalhões com algarismos romanos, em todos
os materiais e idiomas produzidos pelo NAWS. Fica a critério
do NAWS se estes medalhões serão acrescidos ao inventário,
ou se substituirão os de números arábicos.

Moção nº 22:
Aprovar o texto proposto para as seguintes seções do
Guia dos Serviços Mundiais de NA: A Conferência Mundial
de Serviço, A Reunião da Conferência Mundial de Serviço,
Processo Decisório Consensual e O Ciclo de Trabalho Entre
Conferências, em substituição e revisão ao texto atual.

Ação: Moção rejeitada por votação verbal.

Ação: Moção aprovada por votação verbal.

Moção nº 11: Rejeitada
Determinar que o Quadro Mundial preste um apoio
financeiro à Região Northern New Jersey, no valor de US$
36.000 (trinta e seis mil dólares americanos)..

Moção nº 23:
Aprovar o texto sobre os Processos de Aprovação dos
Materiais de NA, em substituição à atual seção Processo de
Aprovação dos Materiais de Serviço e em emenda à seção
Processo de Aprovação para Literatura de Recuperação,
contidas no Guia dos Serviços Mundiais de NA.
Todos os panfletos informativos relacionados ao
serviço, sejam eles aprovados pela conferência
ou pelo Quadro Mundial, podem ser facilmente
diferenciados dos folhetos de recuperação pelo seu
aspecto, devendo ser utilizados por membros, grupos
e comitês de serviço como recurso, e não como leitura
nas reuniões de NA. Antes da aprovação e distribuição, os
panfletos de serviço serão enviados aos participantes da
conferência para um período de noventa dias de revisão
e comentários. Ferramentas de serviço, materiais de RP,
boletins e outros materiais continuarão a ser elaborados
e aprovados pelo Quadro Mundial. O Quadro Mundial
já pode aprovar boletins há muito tempo, mas sua
distribuição limitava-se àqueles que sabiam da sua
existência. A vantagem deste processo de aprovação
dos panfletos informativos é que o material poderá ser
disponibilizado com agilidade, e facilmente modificado
ou recolhido se houver algum questionamento.

Ação: Moção rejeitada por votação verbal.
Moção nº 12: Rejeitada
Determinar que todos os panfletos de serviço de NA
destinados aos grupos e indivíduos sejam incluídos no
Relatório da Agenda da Conferência, para aprovação.
Ação: Moção rejeitada através de votação em pé (33 a favor
/ 62 contra / 1 abstenção / 4 presentes não votaram)

MOÇÕES APROVADAS
NA SESSÃO DE ASSUNTOS NOVOS
Moções nº 15, 16, 17, 18 e 19:
Reconhecer o Egito, El Salvador, Nepal, Nicarágua e Polônia
como participantes com assento na Conferência Mundial de
Serviço, a partir do encerramento da WSC 2008.
Ação: Moções aprovadas por votação verbal de cada moção,
individualmente.
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Ação: Moção aprovada por votação em pé (94 a favor /17
contra /2 abstenções /2 presentes não votaram).

Ação: Moção aprovada com emenda através de votação
verbal. (Nota: As palavras grifadas em itálicos no parágrafo
acima refletem a emenda, que foi aprovada sem objeções.)

Moção nº 47:
Tornar os Capítulos Cinco a Treze do Manual de Relações
Públicas adaptáveis mediante aprovação do Quadro
Mundial.

Moção nº 24:
Aprovar a proposta para as Normas e Procedimentos da
WSC, em substituição ao texto atual contido no Guia dos
Serviços Mundiais de NA.

Ação: Moção aprovada por votação verbal.

Ação: Moção aprovada por consentimento unânime.

As moções a seguir foram encaminhadas ao
Quadro Mundial.

Moção nº 25:
Aprovar a proposta de texto para o Relatório Anual de
NA World Services, Inc. e Relatório da Conferência, em
substituição às atuais seções do Guia dos Serviços Mundiais
de NA, e à seção intitulada Relatório Trimestral.

Moção nº 60: Encaminhada
Incluir na agenda da WSC uma sessão de pequenos grupos,
conduzida por delegados, onde os mesmos possam debater
tópicos de interesse particular de suas respectivas regiões,
a fim de aumentar o conhecimento, a comunicação e o
sentimento de unidade.

Ação: Moção aprovada por consentimento unânime.
Moção nº 26:
Aprovar a proposta de Política de Traduções dos Serviços
Mundiais em substituição ao texto atual contido no Guia
dos Serviços Mundiais de NA.

Moção nº 71: Encaminhada
Que o NAWS estude a viabilidade de investimento de recursos
necessários para que os Relatórios do Perfil dos Candidatos a
membro do Quadro Mundial, do PRH e facilitadores possam
ser disponibilizados antes da conferência, nos idiomas de
todas as regiões com assento na WSC.

Ação: Moção aprovada por consentimento unânime.
Moção nº 27:
Aprovar a proposta e o mapa do Plano de Rotatividade da
Convenção Mundial em substituição ao texto atual contido
no Guia dos Serviços Mundiais de NA.

Moção nº 39: Encaminhada
Incentivar o Quadro Mundial a atualizar os Anúncios de
Serviço Público, o mais rápido possível.

Ação: Moção aprovada por votação verbal.
Moção nº 38:
Aprovar o orçamento de Narcotics Anonymous World
Services, Inc para o biênio 2008–2010. (Todos os planos
de projeto foram também aprovados através de moções
separadas.)
Ação: Moção aprovada por votação verbal.
Moção nº 61:
Reconhecer a Carolina do Norte como participante com
assento na Conferência Mundial de Serviço, a partir do
encerramento da WSC 2008.
Ação: Moção aprovada por votação nominal (78 a favor /35
contra /2 abstenções / 1 dos presentes não votou).
Moção nº 62:
Reconhecer o Sul do Brasil como participante com assento
na Conferência Mundial de Serviço, a partir do encerramento
da WSC 2008.
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