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ACONTECIMENTOS DOS SERVIÇOS MUNDIAIS  
DE NA QUE PODEM SER DO SEU INTERESSE...

Pedimos que divulguem esta página por e-mail, ou forneçam uma cópia ao seu CSA, CSR e demais  
membros interessados. Continuamos incentivando as pessoas a fazer sua assinatura eletrônica  

da The NA Way e do NAWS News. Esta iniciativa contribuirá para o aumento da eficiência  
da comunicação e redução dos custos de distribuição.

Projeto das Tradições: Os capítulos 2-6 já estão disponíveis para revisão e comentários da Irmandade! As su-
gestões de vocês são importantes; acessem esta página para comentar o material: www.na.org/traditions. Os 
capítulos finais (7-12) serão distribuídos para revisão no início de junho de 2015.
Tomada de decisões na WSC: Nosso primeiro foco foi a sessão de Assuntos Antigos. Pedimos a quem tiver 
propostas de emenda para as moções do Relatório da Agenda da Conferência que as submeta para inclusão no 
Conference Report (Relatório da Conferência), para que todos os participantes da conferência possam analisá-
-las antes da WSC. Também avaliamos ferramentas e recursos que possam auxiliar os Facilitadores da WSC, e 
estudamos a introdução de votação eletrônica na Conferência. 
Planejamento do nosso futuro: O grupo de trabalho está focado na elaboração do workshop sobre o Papel 
das Zonas, que pretende ajudá-las a ponderar o que é relevante no seu serviço e o que elas sabem fazer bem. 
O material para o workshop está disponível na web, na página www.na.org/idt. O grupo de trabalho também 
tem utilizado sessões de “brainstorm” sobre o nosso futuro na WSC, mas apenas para debater ideias, longe de 
chegar a uma recomendação. A questão primordial é: “Como podemos melhorar nossos processos para que 
os membros e grupos se sintam ligados à irmandade mundial de NA e fazendo parte dela?” Pedimos que com-
partilhem seus pensamentos conosco através do e-mail worldboard@na.org.    
Partilhas dos Delegados: O grupo de trabalho está encarregado de formatar uma sessão na WSC 2016 onde 
os DRs possam conversar sobre seus problemas e experiências, e assim promover a unidade. Esse grupo de 
trabalho tem também a tarefa de planejar os workshops de sábado à tarde, antes da abertura da WSC. Para 
melhor programar essas sessões, está sendo elaborado um breve questionário para recolher sugestões dos 
participantes da conferência.
Assentamento na WSC: Foi criado o grupo de trabalho de Assentamento na WSC, incluindo três Delegados 
Regionais que prestam serviço atualmente no grupo de trabalho de Planejamento do nosso futuro, mais um 
membro do Quadro Mundial. No começo, o grupo irá se reunir virtualmente. Nosso objetivo é revisar o Perfil 
Regional para incluir perguntas mais objetivas e mensuráveis para as regiões que pedirem assentamento. 
Sistema de Serviços: Neste ciclo, pretendemos realizar as seguintes tarefas: redigir guias básicos para o Siste-
ma de Serviços, Serviços Locais e Suporte aos Grupos; realizar reuniões virtuais; criar uma página web para 
ferramentas desenvolvidas pelas localidades; e iniciar a revisão de algumas das ferramentas publicadas em 
www.na.org/servicesystem. 
Panfletos de Serviço: Destacamos este valioso recurso para os grupos e membros, disponível on-line no ende-
reço: www.na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets.
Reuniões Virtuais: A participação continua a aumentar. Se você quiser participar da discussão de problemas e 
soluções, pedimos que envie seu nome, encargo no serviço e sua região e/ou área para os seguintes e-mails: 
events@na.org para convenções, HandI@na.org para H&I e comitês de Trabalho de Passos com Internos,  
PR@na.org para servidores de confiança de RP/IP, e servicesystem@na.org para o Sistema de Serviços. 
Convenção Mundial: Faltam dois meses para a WCNA 36! Façam suas inscrições em www.na.org/wcna e parti-
cipem conosco desta celebração multicultural em diversos idiomas. 
Finanças: Incentivamos os companheiros a participar do trabalho dos Serviços Mundiais de NA, através das 
contribuições financeiras em nosso portal www.na.org/contribute.

Acesse o NAWS News no endereço www.na.org/nawsnews
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