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Acontecimentos dos Serviços Mundiais de NA

que podem lhe interessar...

Esperamos que vocês encaminhem esta página por e-mail ou forneçam uma cópia ao seu CSA, CSR e demais mem-

bros interessados. Seguimos incentivando as pessoas a fazer sua assinatura eletrônica da The NA Way e do NAWS 

News. Esta iniciativa nos ajudará a aumentar a eficiência da comunicação e reduzir os custos de distribuição. 

Os Capítulos Um e Dois e o esboço do livro Viver Limpo foram distribuídos para revisão e comentários da irman-

dade, cujo prazo se encerra em 15 de setembro de 2009. As minutas poderão ser acessadas através de um link na 

página de projetos, no endereço http://www.na.org/?ID=Living_Clean_Project, utilizando-se a seguinte senha 

e nome de usuário: WSC2010. Vocês poderão oferecer suas sugestões on-line. Também poderão contribuir para a 

redação do livro, compartilhando experiências a respeito de qualquer um dos temas dos capítulos abordados no 

esboço, na página http://www.naws.org/lc/. 

Colaborem com o projeto do Sistema de Serviços, relatando-nos suas melhores práticas. O que sua comunidade 

de NA faz para melhorar a prestação de serviços, fortalecer a comunicação e cooperação, e ter mais sucesso em 

levar a mensagem ao adicto que ainda sofre?

Em nosso site http://www.na.org/?ID=IDT-IDT encontram-se ferramentas atualizadas para as Discussões Temáti-

cas da Irmandade deste ciclo: Liderança; Comunicação; e Nossa Liberdade, Nossa Responsabilidade.

Assim como está acontecendo pelo mundo afora, também temos dificuldades financeiras a serem enfrentadas. 

Aumentaram os custos de elaboração de literatura, traduções, desenvolvimento da irmandade e oficinas, publica-

ções da WSC, remessas, relações públicas e da reunião da Conferência Mundial de Serviço. Contudo, conseguimos 

distribuir mais de US$ 617.000 em literatura gratuita ou subsidiada para membros ao redor do mundo, em nome 

de vocês, nos primeiros dez meses do corrente exercício fiscal.

A partir de 1º de julho de 2009, o preço das versões traduzidas da primeira parte do Texto Básico será de US$ 7,50, 

e a literatura do WSO Europa passará a ser precificada em Euros. 

Está programado um Fórum Mundial em Boston, Massachusetts, de 20-22 de novembro 2009. Existem planos 

para a realização de fóruns no Japão e Oriente Médio. Para maiores informações, acesse http://www.na.org/

?ID=nawsevents-event-reg.

A WCNA 33 será em Barcelona, de 20–23 de agosto de 2009! A última convenção mundial realizada na Europa foi 

em 1995, a seguinte será em 2027. Venha participar desta oportunidade única de celebrar nossa recuperação e 

diversidade. Já temos pré-incrições de adictos de 43 países, e estamos nos empenhando para proporcionar mui-

ta diversão e entretenimento, juntamente com a recuperação. Venha celebrar conosco! Visite o endereço http://

www.na.org/wcna/ 

Os companheiros que desejarem ser indicados pelo PRH nas eleições para encargos nos serviços mundiais pre-

cisam enviar ou atualizar sua ficha junto ao Pool Mundial até o dia 31 de agosto. O Painel de Recursos Humanos 

também distribuiu um novo formulário em março, que deverá ser preenchido até 31 de outubro, para todos os 

candidatos encaminhados pelas regiões, zonas e Quadro Mundial. 

Acesse o NAWS News no endereço http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
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 AVANÇANDO NESTE CICLO; 

RUMO AO PRÓXIMO CICLO

O Quadro Mundial encontrou-se de 

22–25 de abril de 2009 em Chatsworth, 

Califórnia, para uma reunião ambiciosa 

e produtiva. A agenda girou em 

torno dos projetos da conferência, 

planejamento estratégico, WCNA 33 e 

o atual quadro financeiro do NAWS. Além disso, discutimos 

o procedimento de indicação dos candidatos das regiões, 

zonas e Quadro Mundial para os encargos eletivos dos 

serviços mundiais, e começamos a analisar os critérios do 

quadro para as indicações. 

Passamos um dia inteiro engajados em uma discussão 

assistida sobre o projeto do nosso Sistema de Serviços. Os 

integrantes do Grupo de Trabalho do Sistema de Serviços 

participaram conosco deste dia de planejamento, dando 

sequência à reunião de janeiro. Nesta sessão fizemos um 

brainstorm de ideais e sugestões. Ao longo dos anos, a 

nossa estrutura de prestação de serviços tem funcionado 

de uma determinada maneira, que pode não ser a melhor 

forma de atender às nossas necessidades coletivas de 

transmitir a mensagem. É uma enorme tarefa analisar o 

que precisa ser implementado para acarretar a melhoria 

do sistema como um todo – quem precisamos atender 

e quais veículos poderiam ser utilizados na prestação 

dos serviços. Juntos, estabelecemos uma base diretiva e 

refinamos o escopo deste projeto. Durante a metade do 

dia de sábado, nós nos atualizamos junto ao Grupo de 

Trabalho do Sistema de Serviços, debatendo as questões 

relativas ao assento regional na WSC.   

Dedicamos um tempo à revisão da estrutura de tópicos e 

dos Capítulos Um e Dois do projeto de livro Viver Limpo – A 

Jornada Continua. Oferecemos feedback para os textos do 

grupo de trabalho, em um esforço para prepará-los para a 

etapa de revisão e comentários. 

Os dados referentes às inscrições para a WCNA 33 e os 

desafios de Barcelona completaram a nossa agenda. 

Temos quase 3.000 inscritos para a convenção mundial de 

agosto, e estamos buscando meios de otimizar a utilização 

do local e aumentar o número de inscrições. Conforme 

já relatamos, esperamos 5.000 membros para o evento 

de Barcelona, que será, para muitos, uma oportunidade 

única de participar de um encontro de recuperação no 

Mediterrâneo. 

Por fim, estamos estudando formas de maximizar o conteúdo 

informativo e manter os custos de produção do NAWS News, 

The NA Way e Reaching Out. Criamos um sumário na capa do 

NAWS News, e pedimos a todos que distribuam essa página 

ao seu CSR e MCRs. Enviem suas ideias e experiências para o 

e-mail worldboard@na.org.

NOVIDADES SOBRE O WEBSITE 

Lançamos a nova versão do site 

www.na.org no princípio de março. 

Muitos visitantes comentaram a 

respeito da maior facilidade de uso e 

funcionalidade do website. O trabalho 

continua em andamento, uma vez que pretendemos seguir 

fazendo alterações frequentes. Os membros poderão se 

cadastrar para receber RSS (Really Simple Syndication), para 

que sejam notificados de quaisquer mudanças diariamente. 

Basta acessar a página inicial, www.na.org, e clicar no 

símbolo RSS no botão “What’s New”.  

Também percebemos um considerável aumento no tráfego 

do website durante o último mês. Temos recebido mais de 

sete milhões de acessos mensais nos diversos servidores 

web que compreendem www.na.org. Estamos inserindo 

links para algumas das áreas mais populares do site:

 • Convenção Mundial: http://www.na.org/wcna

 • Literatura de Recuperação on-line:
   http://www.na.org/IPs

 • Projetos e Notícias da WSC:
   http://www.na.org/conference

 • Busca de Reuniões:
   http://www.na.org/index.php?ID=home-

   content-fm 
 • Recursos Locais:

   http://www.na.org/?ID=local_resource_area

 • Assinatura do serviço diário do SPH:
   http://www.jftna.org/jft-subscription.htm

 • Fóruns de Discussão: http://disc.na.org 
E por falar na lista de e-mails diários do Só por Hoje, temos 

a satisfação de comunicar seu enorme sucesso. Até o 

momento, mais de 17.000 assinantes recebem as meditações 

diárias em suas caixas de email. Para participar da lista, clique 

no link.

Por fim, informamos que estamos encerrando os fóruns 

de discussão das Temáticas da Irmandade, a partir do final 

de maio. Os fóruns eletrônicos foram uma experiência 

que pretendia promover o debate sobre as diversas 

Discussões Temáticas da Irmandade, geradas a cada biênio 

na Conferência Mundial de Serviço. A tentativa, contudo, 

não trouxe os resultados esperados. A participação tem 

caído continuamente no último ano, e muitas vezes as 

discussões se desviavam completamente do tópico. Depois 

de muito conversar, decidimos desativar o recurso. Pedimos 

que participem dos muitos fóruns de discussão on-line 

existentes no site na.org – sobre serviço regional e de área, 

H&I, RP, convenções, distribuição de literatura, o projeto Viver 

Limpo, assim como os fóruns dirigidos aos participantes da 

conferência. Acessem www.na.org/?ID=discussion-area. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – 

NOSSO PRIMEIRO PASSO

Na reunião de abril, o quadro deu o 

primeiro passo no planejamento do 

ciclo de conferência 2010–2012. Jim 

DeLizia atuou como facilitador do dia de 

planejamento, que enfocou a Avaliação 

Ambiental do NAWS 2009. A avaliação 

ambiental é semelhante a um inventário; 

analisamos os fatores externos e internos 

que possam influenciar Narcóticos 

Anônimos. Esse diagnóstico oferece 

uma variedade de informações sobre uso de drogas, justiça 

criminal e tendências da área de tratamento através de 

toda a irmandade mundial. Aproveitamos a oportunidade 

para percorrer diversas tendências identificadas em nosso 

processo de planejamento. Muitos membros se perguntam 

como chegamos aos planos de projeto; isto poderá ajudar a 

ilustrar o processo. A avaliação ambiental é o primeiro passo 

na elaboração de planos de projeto.

Um exemplo de tendência que surgiu nos últimos anos é 

o aumento de tribunais de drogas, tanto dentro como fora 

dos Estados Unidos. Estamos plenamente conscientes do 

efeito que esses tribunais tiveram nos EUA, e a necessidade 

de estudar a melhor forma de continuar a ajudar os 

companheiros e comitês de serviço diante do ingresso 

desses novos membros em potencial. Também precisamos 

levar em consideração a postura dos governos de fora dos 

EUA em relação à adicção, e examinar como os tribunais 

internacionais de drogas podem funcionar de forma diferente 

nos outros países.  

Ao analisar esse fator externo, os tribunais de drogas, 

precisamos considerar fatores internos. Entre esses 

fatores está a postura dos membros diante de clientes 

encaminhados pelos tribunais, o apoio dos comitês de 

serviço aos grupos que recebem membros potenciais, os 

escassos recursos humanos e financeiros, e ferramentas de 

serviço e comunicação. Iremos também rever as estratégias 

priorizadas para o ciclo 2008–2010, para verificar se nos 

ajudam a lidar com as tendências identificadas.

Evidentemente, precisamos sempre levar em consideração 

os princípios da nossa Quinta Tradição e os ideais expressos 

em nossa declaração de visão: que NA seja percebido como 

um programa de viável e com credibilidade, e que todos os 

adictos tenham a oportunidade de vivenciar a recuperação 

em seu próprio idioma e cultura. Exemplificamos acima, de 

forma resumida, uma das tendências abordadas no estágio 

inicial do nosso processo de planejamento. A cada tendência 

identificada, avaliamos seu impacto sobre Narcóticos 

Anônimos – nossos membros, reuniões, comunidades de 

serviço e relações públicas. É como se jogássemos uma pedra 

em um lago e observássemos os círculos se formando na 

água. Para cada tendência, consideramos o nosso propósito 

primordial e quais os efeitos desses círculos sobre a nossa 

irmandade.

Nossa segunda reunião de planejamento ocorrerá em junho. 

Tomaremos como base todas as tendências identificadas, 

principalmente aquelas que requeiram uma resposta mais 

imediata para nos ajudar a manter a integridade da nossa 

mensagem de recuperação, e elaborar as metas e objetivos 

que nos ajudem a enfocar essas tendências. Este trabalho 

resultará no desenvolvimento dos planos de projeto para o 

ciclo de conferência 2010–2012. 

INFORMATIVO SOBRE

OS PROJETOS DA CONFERÊNCIA 

VIVER LIMPO 

O Grupo de Trabalho Viver Limpo reuniu-se de 19 a 21 de 

fevereiro de 2009. O grupo concentrou-se na revisão das 

minutas dos Capítulos Um e Dois, e debateu a formação do 

Capítulo Três. Na sequência, será preparado o esboço do 

texto. 

A melhor época para influenciar o desenvolvimento 

da literatura é em seus estágios iniciais; por isso, temos 

procurado métodos inovadores de colher sugestões. A 

última novidade foi a criação de um fórum de discussão on-

line PÚBLICO e aberto a todos os membros da irmandade. 

Enviamos um aviso convidando as pessoas a participar do 

fórum, onde poderão participar do desenvolvimento de uma 

nova literatura NA. O recurso é aberto a qualquer membro 

de NA; após se cadastrar, você poderá escolher um nome de 

usuário, tendo a opção de ocultar o seu endereço de e-mail. 

O link é: http://naws.org/lc/index.php. O fórum eletrônico 

é dividido por capítulos, onde há uma breve referência do 

tópico para facilitar o entendimento dos participantes. Os 

membros estão compartilhando sua experiência em viver 

limpos, especificamente quanto aos temas do esboço do 

livro, bem como outros também. Criamos assim uma reserva 

preciosa de material-fonte, que serve para a elaboração do 

livro.

Já são mais de 500 as respostas recebidas para a pesquisa de 

opinião on-line. A pesquisa pode ser encontrada no endereço 

eletrônico http://www.na.org/?ID=Living_Clean_Project. 

Agradecemos aos companheiros que compartilharam suas 

respostas conosco, e que nos ajudaram a avançar em nossa 

meta para esta literatura de recuperação. Aos membros 

interessados em participar, pedimos que preencham a 

pesquisa até o dia 15 de julho de 2009. Desativaremos a 

pesquisa a partir de meados de julho, mantendo apenas o 

fórum eletrônico como meio de resposta.

Na reunião de abril, o quadro conseguiu concluir as 

minutas para revisão e comentários do esboço do livro e 

dos Capítulos Um e Dois. O material está sendo enviado por 

correio, juntamente com este informativo, e poderá também 

ser acessado on-line através dos links da página principal 
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AUTO-SUSTENTO E

EM TEMPOS DE DOENÇA

Agradecemos pela sua participação na revisão dos 

materiais, que se encerrou no dia 30 de maio. Iremos 

trabalhar na incorporação das sugestões recebidas, 

e concluir as minutas para aprovação destas três 

peças.  

do projeto: http://www.na.org/?ID=Living_Clean_Project. 

Estamos abertos a novas ideias para os textos e a estrutura 

do livro. Provavelmente, não conseguimos captar todas as 

situações da vida em recuperação. Por favor, enviem seus 

comentários.   

SISTEMA DE SERVIÇO S

Uma das interessantes novidades do nosso encontro de abril 

foi a reunião conjunta do Quadro Mundial com o Grupo de 

Trabalho Sistema de Serviços. Normalmente, a coordenação 

entre o quadro e os seus grupos de trabalho se dá através 

do membro do quadro designado para o grupo de trabalho 

e os funcionários do NAWS. Desta vez, nós nos reunimos, 

pela primeira vez, com um grupo de trabalho, e trabalhamos 

juntos para estabelecer as bases do projeto. 

O Grupo de Trabalho Sistema de Serviços tem a incumbência 

de elaborar modelos para uma melhor prestação de 

serviços, e a natureza dessa empreitada é potencialmente 

tão ampla e importante, que achamos melhor fazer uma 

reunião conjunta para debater alguns de seus fundamentos. 

Todos concordamos que não podemos, neste estágio 

inicial, limitar nossas considerações de como deverá se 

apresentar um sistema de serviços funcional e eficaz. A 

escala de mudança que este projeto poderá vir a propor 

terá, possivelmente, um impacto tão amplo nos serviços 

locais quanto a reestruturação de 1998 acarretou para os 

serviços mundiais. 

Na quinta-feira, passamos o dia conversando sobre as 

principais demandas do sistema de serviços – por exemplo, 

quais seriam as necessidades fundamentais que um 

sistema de serviços eficaz deveria satisfazer. Na sexta-feira o 

grupo de trabalho prosseguiu nessa linha de pensamento, 

separadamente do quadro, desenvolvendo ideias sobre as 

funções e características de um sistema de serviços saudável, 

e quais as variáveis a serem consideradas. Esse trabalho de 

base irá nos auxiliar na elaboração de um formato a ser 

utilizado na criação e avaliação de potenciais modelos de 

prestação de serviços.

Na tarde de sábado, discutimos a questão do assento 

na WSC, e um assunto distinto porém relacionado, que 

poderá ser afetado pelo projeto Sistema de Serviços. 

Nossas conversações giraram em torno, principalmente, 

de questões filosóficas e os princípios da representação 

regional na WSC. Evitamos debater os detalhes de um 

novo processo de assento. Pareceu-nos que, ao enfocar os 

princípios envolvidos nessa questão, teríamos mais facilidade 

para desenvolver o processo. Uma coisa ficou bem clara: a 

questão tem muitas facetas, não apresenta respostas fáceis, 

e sua resolução demandará um esforço por parte de todos 

nós. Pedimos que nos enviem comentários e sugestões, à 

medida que avançarmos em nossas discussões.    

PUBLICAÇÕES DO NAWS – 

SEGUINDO EM FRENTE

Março foi o mês da avaliação das publicações, uma vez que 

tanto o Grupo de Trabalho do Reaching Out e da NA Way 

Magazine se reuniram. Os grupos costumam trabalhar mais 

por e-mail na revisão e discussão de conteúdo, e esta foi 

a primeira vez que os integrantes do Grupo de Trabalho 

Reaching Out se reuniram pessoalmente. 

Reaching Out é um boletim que tem por objetivo partilhar 

a recuperação de NA com os indivíduos nas instituições. 

Está disponível como recurso para os subcomitês de H&I 

e membros “externos”. É enviado gratuitamente a pedido 

das pessoas institucionalizadas, e sua assinatura está à 

venda para os demais interessados.  Além disso, o boletim 

encontra-se em nosso website: http://www.na.org/

?ID=reaching_out-index. A incumbência do grupo de 

trabalho foi ampliada neste ciclo, incluindo o planejamento 

de uma maior participação dos subcomitês locais. O grupo 

de cinco membros de NA reuniu-se em Chatsworth, de 27–

28 de março.

O Grupo de Trabalho The NA Way Magazine reúne-se uma 

vez a cada ciclo de conferência para avaliar a situação da 

revista e propor mudanças e atualizações para o Quadro 

Mundial. Na reunião de 12–14 de março, houve o ingresso 

de três novos participantes. 

Os relatórios dos dois grupos serão analisados e debatidos 

na reunião de junho do Quadro Mundial.

ATUALIZAÇÃO FISCAL 

Revisão de Preços no WSO-Europa

Conforme relatamos em janeiro, o WSO Europa vem 

apresentando prejuízos nos últimos anos. Neste exercício 

fiscal, as perdas já totalizaram pouco mais de US$ 60.000, 

faltando dois meses para o encerramento do exercício.  Nós 

nos encontramos nesta situação, principalmente, porque 

iniciamos há alguns anos a prática de estipular os preços da 

literatura, mensalmente, com base na taxa de câmbio Dólar-

Euro, a fim de garantir o abastecimento de materiais na 

Europa. Este procedimento, contudo, não faz muito sentido 

em uma filial que tem despesas em Euros, e custos adicionais 

que não ocorrem no NAWS, como o VAT (imposto local). 
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Quando analisamos os preços dos últimos dez anos, 

percebemos que a taxa de câmbio média no período foi 

de aproximadamente 1,14. O problema para a maioria dos 

clientes europeus é que, somente neste exercício fiscal, a 

média foi de cerca de 1,37. Seria difícil para qualquer um 

de nós arcar com um aumento desse porte, de uma só vez. 

Pensamos longamente sobre a proposta de mudança nos 

preços e chegamos à conclusão de que, apesar de termos 

que implementar esse reajuste, não nos parece justo instituí-

lo de uma só vez. 

Padronizaremos os preços do WSO Europa a partir de 1º de 

julho de 2009, por um prazo de um ano. Os preços sofrerão um 

reajuste médio de metade da diferença das taxas de câmbio, e 

ficarão em vigor até 30 de junho de 2010. Queremos aproveitar 

esse tempo para discutir o que pode ser feito para chegarmos 

a um preço que seja justo para os membros e comunidades 

européias e para o NAWS. Esperamos que a conversa possa 

ocorrer, agora que estamos dividindo a diferença de custos, 

originalmente prevista para 1º de julho, entre o NAWS e as 

comunidades locais. O NAWS ainda não discutiu os motivos 

e a necessidade do reajuste com os companheiros afetados. 

E precisamos ter essa conversa, para assegurar nosso futuro 

coletivo. 

Nós do NAWS fazemos tudo o que está ao nosso alcance para 

garantir que a literatura chegue a todos os membros. Além 

dos enormes esforços de tradução e produção, oferecemos 

literatura gratuita ou subsidiada para companheiros ao 

redor do mundo. Nos primeiros dez meses do ano fiscal, 

Seguem os preços revisados do WSO Europa, que vigorarão de 1º de julho de 2009 a 30 de junho de 2010:

Item em US$ Maio 09 Novos Preços 

1º de julho  de 

2009 a30 de 

junho de 2010

Reajuste em 

1º de julho de 

2009 

6ª EDIÇÃO DO TEXTO BÁSICO US$ 11,00 8,28 € 9,50 €  

TEXTO BÁSICO DE NA    US$ 9,70 7,31 € 8,50 € 

VERSÃO DO LIVRO UM DO TEXTO BÁSICO US$ 5,50 4,14 € 6,50 € US$ 7,50

SÓ POR HOJE: MEDITAÇÕES DIÁRIAS US$ 7,70 5,80 € 6,75 €  

ISTO RESULTA: COMO E PORQUÊ           US$ 7,70 5,80 € 6,75 € 

GUIA INTRODUTÓRIO, REVISADO   US$ 1,70 1,28 € 1,50 €  

GUIA PARA TRABALHO DOS PASSOS DE NA US$ 7,30 5,50 € 6,50 €  

LIVRETO BRANCO DE NA US$ 0,63 0,47 € 0,55 €   

LIVRETO DO GRUPO/ATRÁS DAS GRADES/EM TEMPOS DE 

DOENÇA 

US$ 0,81 0,60 € 0,70 €  

NA: UM RECURSO EM SUA COMUNIDADE US$ 0,32 0,24 € 0,28 €  

MANUAL DE H&I COM CD DE ÁUDIO    US$ 8,30 6,25 € 7,25 €    

GUIA PARA SERVIÇOS LOCAIS DE NA US$ 6,10 4,59 € 5,25 €  

IPS O GRUPO/O SOLITÁRIO US$ 0,26 0,20 € 0,23 €  

IPS US$ 0,21 0,16 € 0,18 €  

IPS EM QUANTIDADE US$ 0,19 0,14 € 0,17 € 

PANFLETOS DE SERVIÇO US$ 0,26 0,20 € 0,23 €  

PANFLETOS DE SERVIÇO EM QUANTIDADE US$ 0,24 0,18 € 0,21 €  

PANFLETOS DE SERVIÇO US$ 0,21 0,16 € 0,18 €  

PANFLETOS DE SERVIÇO EM QUANTIDADE US$ 0,19 0,14 € 0,17 €  

FICHAS-CHAVEIRO US$ 0,45 0,34 € 0,40 € 

MEDALHÕES DE BRONZE   US$ 2,75 2,07 € 2,40 € 

MEDALHÕES COM FOLHEADO DUPLO US$ 12,13 9,14 € 10,50 €  

MEDALHÕES COM FOLHEADO  TRIPLO US$ 20,00 15,06 € 17,50 €  

MEDALHÕES COM FOLHEADO TRIPLO EM QUANTIDADE US$ 16,00 12,05 € 14,00 €  

RACK DE LITERATURA: COM 16 POSIÇÕES      US$ 22,60 17,02 € 20,00 €  
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esta cifra já ultrapassou US$ 617.000. O que queremos 

alcançar, ao longo do próximo ano, em nossa conversa com 

os membros impactados pelo aumento dos preços, é a 

participação de todos para garantir que nossa mensagem 

esteja disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar, 

que busque a recuperação. Trabalhando e discutindo juntos 

os custos da literatura, encontraremos uma solução. Durante 

anos, esse problema não afetou a Europa na mesma medida 

em que afetou os Estados Unidos. Não compete apenas aos 

membros dos Estados Unidos assegurar que os recursos 

estejam disponíveis para cumprir nosso propósito primordial. 

Essa responsabilidade é de todas as comunidades de NA. 

A exceção são as versões traduzidas da Quinta Edição do 

Texto Básico, contendo apenas o Livro Um. A questão 

do preço dessas versões foi debatida na WSC 2008 e 

amplamente comentada desde então. A título de lembrete, 

segue relato anteriormente publicado:

Conforme conversamos na WSC 2008, o preço dos textos 
traduzidos contendo apenas os primeiros dez capítulos do 
Texto Básico foi estipulado, inicialmente, para assegurar 
a sua disponibilidade, e não foram precificadas como as 
demais literaturas. Como a Sexta Edição do Texto Básico está 
sendo comercializada a US$ 11, já está mais do que na hora 
de reajustar o preço dessas versões alternativas. A partir de 
1º de julho de 2009, o preço das traduções parciais passará 
de US$ 5,50 para US$ 7,50. Continuaremos a colaborar com 
as diversas comunidades afetadas que recebem descontos 
adicionais, subsídios ou literatura gratuita.

LITERATURA DE RECUPERAÇÃO 

É com gratidão que compartilhamos com vocês uma ótima 

notícia. Em março, alcançamos uma venda bruta de literatura 

acima de US$ 1.000.000, pela primeira vez na história do 

NAWS. Com humildade, imaginamos a quantidade de 

adictos do mundo todo que estão lendo e compartilhando 

a nossa mensagem. Nossa irmandade é verdadeiramente 

mundial, e continuamos a perseverar para que todos os 

adictos vivenciem a recuperação da doença da adicção em 

seu próprio idioma e cultura. Milagres acontecem e sonhos 

se realizam! 

Até o momento, já proporcionamos US$ 617.000 em 

literatura gratuita ou subsidiada neste exercício fiscal. 

Esse número vem crescendo a cada ano. Certamente, 

nossa capacidade de atender a essa crescente demanda 

é aumentada quando as vendas atingem o volume que 

tivemos em março – o que só vem a confirmar aquele ditado 

básico de NA: “Juntos, Podemos”. 

Em diversas outras áreas, continuamos a buscar meios de 

controlar ou reduzir custos, e temos a satisfação de relatar 

que nossa situação financeira melhorou ligeiramente, mas 

ainda não saímos da situação crítica. 

CONTRIBUIÇÕES DOS MEMBROS

Em março, as contribuições dos membros ficaram acima da 

média, quando comparadas com os treze meses anteriores; 

mas, mesmo assim, ficaram cinco mil dólares abaixo do 

orçamento. Quarenta por cento das doações do mês vieram 

de apenas duas regiões. Por um lado, estamos gratos pelo 

relatório de março, que nos ofereceu uma centelha de 

esperança. Por outro, não sabemos se o declínio geral das 

contribuições tem relação com a situação econômica global. 

Percebemos que diversas áreas estão se esforçando para 

conter seus gastos. Talvez algumas comunidades estejam 

guardando recursos para alguma eventualidade. Isto nos 

leva à seguinte pergunta: Para qual eventualidade? Pela 

própria natureza da doença da adicção, nossa tendência 

é segurar o dinheiro em vez de entregar e exercitar a fé. 

Quantos de nós passaram pela experiência de entrega, 

rendição e fé? Esta atitude mostrou ser o caminho que 

reafirma nossos princípios espirituais. A experiência parece 

demonstrar o princípio de que “doamos para manter”, e isso 

inclui permitir o fluxo de recursos acumulados. Mantendo a 

nossa fé, percebemos que os fundos são reconstituídos, e 

que há continuidade na prestação de serviços aos membros 

e grupos.

OPERAÇÕES DO NAWS 

Queremos aproveitar esta oportunidade para prestar 

contas e responder a uma corrente contínua de e-mails que 

muitos membros têm recebido e disseminado a respeito 

do salário do Diretor Executivo do NAWS. A informação 

contém dados corretos e incorretos; porém, em vez de 

debater detalhes, queremos oferecer informações precisas 

e nossa visão sobre o assunto. 

O Comitê Executivo do Quadro Mundial serve como comitê 

de pessoal do quadro; estamos incumbidos da avaliação 

anual do Diretor Executivo. Em 2002, após passarmos de 

dois para apenas um Diretor Executivo, o Comitê Executivo 

realizou uma exaustiva comparação entre a remuneração de 

nossos executivos e a de outras organizações semelhantes. 

Para nos encontramos nesse quadro, analisamos dados 

como número de funcionários, filiais internacionais e 

faturamento anual. Buscamos equalizar o custo de vida de 

nosso escritório de Los Angeles.  Para essa análise, utilizamos 

o Guide Star (http://www2.guidestar.org/), um recurso de 

ponta para esse tipo de informação sobre organizações sem 

fins lucrativos. Chegamos à conclusão de que a remuneração 

de nossos executivos estava muito abaixo do mercado. A 

defasagem era tamanha que, a fim de alinhar o nível salarial 

do nosso Diretor Executivo ao mercado, achamos mais 

prudente implementar uma série de aumentos salariais ao 

longo dos anos seguintes, em vez de realizar um só reajuste 

dessa magnitude.  

Evidentemente, isso foi feito juntamente com uma 

avaliação de performance do nosso Diretor Executivo. 
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Limited onsite registration new!

Helps NAWS plan a better WCNA

 Get event tickets before they sell out

Better seats at ticketed events

One-of-a-kind pre-reg merchandise

Ele tem, nos últimos anos, investido rigorosamente em 

seu desenvolvimento pessoal e profissional, incluindo 

graduação, participação como coordenador de dois 

comitês de uma associação internacional de executivos 

de organizações sem fins lucrativos, e atualmente como 

membro associado, conduzindo o NAWS no processo de 

adoção e implementação do planejamento estratégico 

que tem transformado a nossa organização. Em nossa 

avaliação, seu desempenho era excelente em todos os 

quesitos possíveis, mas sua remuneração era muito baixa. 

Sentimos que essa situação precisava ser corrigida, e nós a 

corrigimos.  

Temos satisfação em prestar contas à irmandade que servimos, 

em assuntos como este. Infelizmente, neste caso, o método 

escolhido por alguns para manifestar sua preocupação foi 

o envio de e-mails para uma lista grande de membros com 

acusações e informações que variaram de diretas e precisas, 

em alguns casos, a estranhas e potencialmente destrutivas, 

em outros. Foi gratificante perceber que, como sempre, 

muitos membros de boa vontade, que queriam entender 

a situação, simplesmente nos procuraram para pedir 

explicações. Isto fez com que considerássemos importante 

mencionar este assunto no NAWS News, para esclarecimento 

a outras pessoas que possam estar se perguntando o 

que isto significa. Estamos abertos para receber consultas 

diretas sobre qualquer assunto deste tipo, através do e-mail 

worldboard@na.org.

Nunca discutimos as remunerações específicas do pessoal 

do WSO, por acreditar que a privacidade dos nossos 

trabalhadores especializados precisa ser respeitada. Por 

outro lado, devemos ter transparência e abertura com a 

irmandade sobre os princípios gerais que utilizamos para 

as remunerações, e as faixas salariais que acreditamos ser 

compatíveis com os diversos níveis de responsabilidade do 

NAWS. O princípio geral é que analisamos, periodicamente, as 

remunerações de funcionários praticadas por organizações 

semelhantes, e procuramos assegurar que nosso pessoal 

seja compensado de forma justa pelo seu esforço. Nem 

sempre conseguimos retribuir aos funcionários da forma 

como gostaríamos, com base em seu talento e dedicação, 

mas fazemos avaliações de desempenho regulares e nos 

empenhamos, dentro do possível, para reter a excelência, 

experiência e dedicação, tão frequentes entre nosso pessoal, 

mediante práticas justas e corretas de remuneração. 

INFORME SOBRE ASSENTO NA WSC

Já se esgotou o prazo de 1º de abril de 2009 para requerimento 

de assento na WSC para novas regiões. Segue a lista atual de 

regiões que manifestaram interesse em solicitar assento na 

WSC 2010: 

 • Malta

 • Lituânia

 • Dinamarca

Vocês devem recordar que foi tomada uma decisão, na 

WSC 2008, para suspender até 2012 os critérios de assento 

de regiões resultantes de divisões regionais. Essa moratória 

permite que novas regiões, que não sejam divisões de 

outras regiões já existentes e que nunca tenham sido 

representadas na WSC (comunidades de NA em crescimento 

e desenvolvimento ao redor do mundo), possam requerer 

assento e ser submetidas à consideração da conferência. 

Nenhuma das regiões acima resultaram de divisão regional. 

Levando esse fato em consideração, assim como fizemos 

nos preparativos para a WSC 2008, iremos conversar 

com as três regiões pleiteantes, para verificar se este é o 

melhor momento para requerer assento junto à WSC. São 

considerados diversos fatores nessa análise, e relataremos o 

resultado da conversa, junto com nossas recomendações, e 

a decisão final será tomada pela WSC 2010. 

WCNA 33 

20–23 de agosto de 2009

Barcelona, Espanha

É com entusiasmo que 

informamos que quase 

3.000 pessoas de 43 países 

já se inscreveram na WCNA 

33. Nossa visão e desejo 

de celebrar a recuperação 

com 5.000 inscritos em 

Barcelona, junto ao Mar 

Mediterrâneo, pode se 

tornar realidade. Como muitas pessoas já fizeram reservas 

de cabines, estamos programando a realização de reuniões 

durante o cruzeiro de uma semana que partirá de Barcelona 

ao final da convenção. Além disso, estamos trabalhando 

em conjunto com as áreas e regiões em torno de Barcelona 

para a realização de eventos, antes e depois da WCNA 33. 

Esperamos que, se estiver em seus planos visitar a Costa 

do Sol ou fazer uma breve visita ao sul da França (a cinco 

horas de distância de carro), você possa participar de alguns 

eventos de NA nessas localidades mundialmente famosas. 

Acesse nosso site www.na.org/wcna para se informar dos 

novos eventos programados. Esperamos, assim, tornar sua 

viagem a Barcelona mais agradável, sabendo que poderá 

incorporar outros destinos europeus às suas férias. Vocês 

poderão acompanhar a programação desses eventos de NA, 

à medida que ela for ocorrendo, em nosso website www.

na.org/wcna. Esperamos que o fato de saber que poderão 

acrescentar outros destinos europeus às suas férias torne a 

viagem a Barcelona ainda mais agradável. 

Em função de todas as despesas com entretenimento, das 

dificuldades econômicas e do desejo de muitas pessoas de 

que a Espanha seja o início de férias mais longas na Europa, 

decidimos não realizar eventos pagos. Evidentemente, 

ofereceremos o festival de sábado à noite e teremos cafés 
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com música ao vivo nas noites de quinta e sexta feira, na 

praia, do lado de fora do centro de convenções. Isto, além 

de festas dançantes todas as noites, no AC Barcelona. 

Estas atividades estarão simplesmente incluídas na taxa de 

inscrição. Vocês não precisarão ter mais nenhum gasto com 

entretenimento na WCNA 33.  

O Grupo de Elaboração do Programa tem escutado CDs e nos 

dará sugestões de oradores principais, e depois começará 

a trabalhar nos workshops e na seleção de oradores, com 

base nas listas de inscrições. No momento, prevemos que 

a programação incluirá cinquenta reuniões de recuperação. 

Como sabem, os oradores das oficinas são selecionados 

entre as pessoas que pretendem participar da convenção, 

ao passo que os oradores principais são convidados. 

O Comitê de Apoio da WCNA 33 reuniu-se em Barcelona 

com os funcionários do NAWS responsáveis pelo 

planejamento do evento, de 9–10 de maio de 2009. Nessa 

reunião, trabalharam no recrutamento de voluntários 

– principal responsabilidade do comitê de apoio – e em 

sugestões para outros aspectos da convenção, como os 

cafés e o festival, para que este encontro de recuperação 

tenha o sabor especial da espanhola Barcelona. Se você 

pretende participar da convenção e ainda não se inscreveu 

como voluntário, poderá fazer seu cadastro on-line. É uma 

ótima oportunidade de conhecer pessoas de toda a nossa 

irmandade. 

Nossos esforços de relações públicas nesta convenção foram 

sem precedentes, e estamos nos cercando da habilidade e 

experiência do comitê de apoio que está nos auxiliando. 

Estamos trabalhando com uma empresa de RP em Barcelona, 

com o propósito de ajudar a aumentar a visibilidade de NA. 

Isto foi necessário para conseguirmos assistência do governo 

local para a convenção. O comitê de apoio tem nos auxiliado 

neste processo, e temos a esperança de deixar em Barcelona 

e na Espanha um grupo de membros de NA que possam 

dar continuidade aos trabalhos de RP que iniciarmos no 

decorrer do planejamento do evento. 

Para se manter atualizado das novidades da WCNA 33, 

acesse www.na.org/wcna. 

FÓRUM MUNDIAL

Já está na hora de planejar sua ida ao fórum mundial de 

20–22 de novembro de 2009, em Boston, Massachusetts. 

Esta será mais uma oportunidade ímpar de interagirmos 

com os membros de Boston e arredores. Teremos maiores 

informações à medida que se aproximar o fórum; quando os 

detalhes forem finalizados, colocaremos no ar o prospecto e 

as inscrições on-line. 

Esperamos que todos nos ajudem a divulgar os workshops, 

para ajudar no sucesso dos eventos. Lembrando que 

as inscrições são gratuitas, e a programação é feita para 

atender a todos os membros de NA, e não apenas aos 

que estão envolvidos com o serviço formal. É uma grande 

oportunidade para os companheiros compartilharem as 

novidades de suas comunidades de NA e ampliarem sua 

perspectiva, através das experiências atuais de NA em outros 

lugares. 

No momento, estamos planejando um fórum no Japão em 

novembro, e em seguida no Oriente Médio. Os detalhes 

serão divulgados no desenrolar dos preparativos. 

NOTÍCIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO NAWS 

Dois novos almoxarifes foram contratados no dia 9 de 

fevereiro para trabalhar em nosso armazém; Hugo Ramirez 

em tempo integral, e John Czifra em meio expediente. Hugo 

integrou o Departamento de Despachos quando Arthur 

Carbajal foi promovido para um cargo de atendimento 

ao cliente, que vagou com a promoção de Peggy Labon a 

assistente administrativa do Departamento de Produção. No 

dia 4 de maio, John foi promovido a almoxarife em tempo 

integral, ocupando o lugar de Martha Avalos, que saiu no dia 

1º de maio. 

Tony Greco, que foi contratado como Coordenador de 

Operações de Convenção autônomo desde 12 de março de 

2007, pediu para sair em abril. 

Desejamos sucesso a todos eles.  

PAINEL DE RECURSOS HUMANOS 

Saudações do seu PRH! Estamos nos aproximando 

rapidamente de alguns prazos importantes, que queremos 

lembrar a todos vocês. 

Em março, enviamos a todos os corpos de serviço um pacote 

com informações detalhadas sobre a utilização do processo 

que permite o encaminhamento de potenciais candidatos 

das regiões, Quadro Mundial e zonas ao PRH. O pacote 

incluiu a ficha de encaminhamento atualizada, com um 

novo questionário de justificativas. Esperamos que o novo 

questionário nos forneça dados adicionais, que fortaleçam 

nossa avaliação dos potenciais candidatos. Pedimos aos 

corpos de serviço para preencher um formulário para cada 

candidato encaminhado. Também adicionamos os dois 

formulários ao nosso website, no link http://www.naws.

org/hrp/rbz1.htm, para preenchimento on-line. O prazo final 

é dia 31 de outubro de 2009. 

Entrarmos em contato com todos os membros que não 

atualizaram sua Ficha Informativa do Pool Mundial nos 

últimos três anos. Utilizamos comunicação eletrônica (e-

mail) como forma de contato. Se não recebermos seu 

cadastro atualizado até 31 de agosto, esses membros não 

serão considerados neste próximo processo de indicações e 

passarão ao status de inativos. Esse requisito está previsto no 

Guia dos Serviços Mundiais. 
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Mais uma vez, seguem os prazos importantes 

que estão por vir: 

 • 31 de agosto de 2009: prazo para envio da Ficha 
Informativa do Pool Mundial por parte dos 

membros, e prazo para atualização das fichas 

com três anos ou mais, para possível indicação do 

PRH nas eleições dos serviços mundiais, a serem 

realizadas na WSC 2010.

 • 31 de outubro de 2009: prazo para 
encaminhamento ao PRH dos candidatos 
das regiões, quadro e zonas (através do novo 

questionário).

Agradecemos mais uma vez pela oportunidade de prestar 

esse serviço. Fiquem à vontade para nos enviar suas ideias 

ou preocupações, através de correspondência dirigida ao 

PRH, a/c NAWS, ou para o e-mail hrp@na.org.

CALENDÁRIO 2008–2010

Fóruns Mundiais

20–22 de novembro de 2009 Boston, Massachusetts

As datas do Japão e Oriente Médio ainda serão 

programadas. 

Prazos

1º de agosto de 2009 – Prazo para as moções 
regionais
As moções precisam ser recebidas até essa data 

para constar na versão final do CAR até 28 de 

agosto. Incentivamos a todos os delegados para 

que comecem a conversar com o Quadro Mundial 

antes dessa data. Faremos o possível para ajudá-los a 

encontrar formas de fazer com que seu assunto seja 

discutido pelos participantes da conferência.

31 de agosto de 2009

Prazo limite para encaminhamento ou atualização 

das Fichas de Informações do Pool Mundial, para que 

sejam consideradas para possível indicação do PRH 

na WSC 2010

15 de setembro de 2009

Prazo para revisão e comentários do esboço do Viver 

Limpo, e dos Capítulos Um e Dois do livro.

31 de outubro de 2009

Prazo limite para encaminhamento ao PRH dos 

candidatos das regiões, zonas e Quadro Mundial, 

através do novo formulário

25 de abril a 1º de maio de 2010

Conferência Mundial de Serviço 2010

20–23 de agosto de 2009: WCNA 33

WCNA 33 em Barcelona, Espanha: Amor sin fronteras 

– Amor sem Fronteiras

22 de agosto de 2009: Dia Mundial da Unidade

  


