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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 efici-

ência da comunicação e redução dos custos de distribuição.

Materiais e informações relativas à Conferência Mundial de Serviço de 2010 (WSC):

 Relatório da Agenda da Conferência 2010 (CAR) – Disponível em seis idiomas, ao custo de US$ 8,00, 
incluindo frete e remessa; ou grátis, por download. 

 Sistema de Aprovação em Conferência 2010 (CAT) – Disponível desde 25 de janeiro, ao custo de 
US$ 10,00, incluindo frete e remessa. 

 Relatórios Regionais – Quer sua região tenha assento na WSC ou não, queremos saber de vocês! O 
formulário pode ser preenchido on-line ou enviado por fax até o dia 15 de fevereiro. Publicamos 
as informações recebidas no Relatório da Conferência, e utilizamos o sumário para orientar nossas 
discussões na WSC. Lembramos a todos que as reservas de hotel e viagem precisam ser confirma-
das antes do dia 15 de março. 

 Todos os materiais da conferência, inclusive os modelos de sessão e apresentações em PowerPoint 
das oficinas, podem ser baixados sem custo do site http://www.na.org/conference.

Pesquisa da Irmandade – Agradecemos pela sua participação na pesquisa. Estamos processando os da-
dos e tabulando os resultados. Pretendemos apresentar os resultados da pesquisa na WSC 2010.

“Viver Limpo” – Será de 1º de abril a 30 de junho a segunda etapa de revisão e comentários para três 
capítulos do livro “Viver Limpo”. Mesmo antes do período de revisão, vocês poderão contribuir com 
material original sobre quaisquer tópicos do esboço do livro, compartilhando suas experiências em 
http://www.naws.org/lc/, ou encaminhando-as por e-mail. 

Finanças – Estamos no novo exercício fiscal, e continuamos pedindo o seu apoio financeiro para 
divulgação da nossa mensagem, mundialmente, neste período de dificuldades. Confira a página 
https://cart.na.org/portal.htm

Novos Produtos – Para maiores informações, consultem nosso Informativo de Produtos de no-
vembro de 2009, no site http://www.na.org/?ID=catalog-products

Venda de Literatura – Já está no ar, e em funcionamento. Se você mora na Europa, acesse 
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-ESO

Painel de Recursos Humanos (PRH) – O painel está ocupado com as indicações, e gostaria de agradecer 
a todos os membros, regiões, zonas e ao Quadro Mundial pela participação no processo.

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

RUMO À WSC – NOSSA VISÃO, 

NOSSO FUTURO
O Quadro Mundial reuniu-se de 13-16 

de janeiro de 2010 em Chatsworth, 

Califórnia. Dedicamos a maior 

parte dos quatro dias de reunião ao 

planejamento da Conferência Mundial 

de Serviço. Mapeamos as sessões 

da semana da conferência, finalizamos os materiais do 

Sistema de Aprovação em Conferência (CAT), discutimos 

o sistema de serviços e opções de concessão de assento 

na WSC, e analisamos a auditoria financeira do NAWS. Não 

pretendemos reproduzir todas as informações do CAT 

no NAWS News, e sugerimos a todos, enfaticamente, que 

leiam o documento, assim como o Relatório da Agenda da 

Conferência 2010 (CAR). Lembramos também que está para 

ser publicado o Relatório da Conferência. 

“Nossa Visão, Nosso Futuro”, tema da WSC 2010, será o foco 

da conferência e do ciclo 2010–2012. As sessões sobre 

sistema de serviços e assento na WSC irão apresentar opções 

para uma prestação de serviços mais eficiente e eficaz, 

e uma conferência mundial focada e decisiva. Passamos 

metade do dia em uma discussão, assistida pelo Jim DeLizia, 

sobre o grupo de trabalho do sistema de serviços, e um dia 

inteiro dissertando, deliberando e chegando a resultados 

consensuais sobre o sistema de serviços e as opções de 

assento na WSC.

Com uma agenda ambiciosa, discorremos, na reunião, 

sobre os materiais do CAT, reiteramos o Planejamento 

Estratégico 2010–2012 com seus seis planos de 

projeto, ratificamos um orçamento conservador para o 

biênio 2010–2012, mantendo a contenção de custos, 

deliberamos sobre estratégias para redução de custos 

da The NA Way, examinamos a atual situação financeira 

dos Serviços Mundiais de NA, aprovamos a auditoria 

e analisamos o orçamento inicial e os planos para a 

WCNA 34, bem como o papel do comitê de apoio. 

Adicionalmente, incluímos neste pacote as minutas 

aprovadas do novo livreto de Fundamentos de RP e uma 

revisão do Guia Básico de H&I. Os resultados da nossa 

reunião representam, de fato, Nossa Visão, Nosso Futuro.

SISTEMA DE APROVAÇÃO

EM CONFERÊNCIA 2010 
O material do Sistema de Aprovação em Conferência (CAT 

2010) é o primeiro, em muitos ciclos, que não contém 

material de serviço específico para aprovação. Pedimos a 

todos que leiam o CAT on-line, aproveitando a oportunidade 

para comentar três assuntos mencionados no memorando 

de apresentação do CAT.  

The NA Way Magazine
Quando estávamos compilando o conteúdo do CAT 2010, 

discutimos quais meios poderíamos empregar para conver-

sar com os participantes da conferência so-

bre a suspensão do processo de distribui-

ção automática da The NA Way. Nossa 

recomendação não é para que 

se cobre pela revista nem para 

que se cesse a sua distribuição; 

sugerimos apenas que as pessoas 

se cadastrem e indiquem sua pre-

ferência pela versão impressa ou 

eletrônica. Muitos de nós já vimos, 

nas reuniões do CSA, pilhas de envelopes pardos fechados, 

destinados aos grupos. Já relatamos, no CAR 2010, as nos-

sas razões para fazer esse pedido, tanto na seção Recursos 

do NAWS como no Sumário de Moções e Demais Questões 

para Discussão. A recomendação, assim como tantas das 

nossas decisões ultimamente, é norteada por aquilo que é 

possível e factível, não pelo que gostaríamos de fazer. Alcan-

çamos progressos na redução dos custos do NAWS News e 

de outras publicações, mas já desembolsamos US$ 250.000 

com a The NA Way neste ciclo da conferência, faltando ainda 

seis meses para o seu encerramento. 

Quando analisamos detalhadamente a atual diretriz da 

conferência, ficou claro que a linguagem utilizada em 

diversas políticas antigas da WSC era muito específica, 

diferentemente do tom e nível de detalhamento das decisões 

mais recentes da conferência. A solução mais simples seria 

solicitar a remoção de parte do detalhamento contido na 

atual política da WSC para a revista, e pedir a cooperação 

da conferência para uma experiência que pretendemos 

fazer no ciclo da conferência 2010–2012. Consultaremos 

os participantes da WSC novamente quanto a quaisquer 

alterações futuras. 

Gostaríamos de remover o texto que especifica os idiomas 

em que a The NA Way é publicada: “nos principais idiomas 

falados em Narcóticos Anônimos”. Como o mundo de NA 

está em constante transformação, este enunciado gera mais 
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confusão do que orientação. O outro texto específico que 

pretendemos retirar é aquele que determina que a The NA 

Way seja distribuída quatro vezes por ano, gratuitamente, a 

todos os servidores de confiança e contatos de grupos de 

NA da base de dados do WSO, bem como a toda e qualquer 

pessoa que solicite sua inclusão. Não temos bem a certeza 

do que isso significa exatamente. Gostaríamos de fazer a 

experiência de suspender toda a distribuição automática, 

para os interessados na leitura da revista façam sua 

assinatura, gratuitamente. Não dispomos de informações 

suficientes para saber se esta medida irá remediar nossas 

dificuldades. Nossa esperança, contudo, é que as futuras 

discussões a respeito da revista possam girar em torno 

daquilo que todos nós desejamos ver como estratégia de 

comunicação eficiente para o NAWS, em vez de um debate 

sobre partes específicas do texto do estatuto.  

Comitê de Apoio da WCNA
Tivemos uma conversa muito semelhante a respeito das 

diretrizes específicas para o Comitê Local de Apoio da WCNA. 

Nenhum dos atuais grupos de trabalho do Quadro Mundial, 

para qualquer outro projeto ou atribuição, possui esse tipo 

de texto detalhado em seus procedimentos. A política do 

comitê de apoio data de uma época em que os grupos 

de trabalho ainda não haviam se tornado instrumento das 

operações de rotina do NAWS. Portanto, esse procedimento 

está desatualizado. Além disso, o fato da região eleger um 

comitê que depois fica sob a responsabilidade do NAWS 

distorce a sequência de responsabilidade e sempre traz 

confusão e conflito. Nossa atual prática de utilização de 

grupos de trabalho pelo quadro tem-se mostrado mais 

eficaz. Os grupos são selecionados pelo quadro mundial para 

a execução de tarefas específicas, com responsabilidades 

e prazos estabelecidos, e prestam contas ao quadro. 

Acreditamos que esse mesmo princípio e prática deveria se 

aplicar ao grupo de trabalho da WCNA.

Além da eleição para preenchimento dos encargos, a atual 

política determina requisitos de tempo limpo e a existência 

de coordenadores e secretário/tesoureiro. Nossa prática 

tem sido bastante variada, dependendo do lugar e das 

necessidades locais. Na Espanha, por exemplo, usamos um 

coordenador e tivemos servidores de todo o país no comitê 

de apoio, além de um comitê local de hospitalidade. Se essa 

responsabilidade funcionar como todos os outros grupos 

de trabalho do NAWS, seria possível selecionar membros 

do próprio local da convenção, e de localidades próximas. 

Poderíamos estabelecer linhas mais claras de prestação 

de contas ao quadro mundial, e responsabilidades melhor 

definidas. Nos últimos dez anos, este tipo de solução tem 

demonstrado maior flexibilidade na realização dos trabalhos. 

Permite a participação de membros das áreas geográficas 

adjacentes, independentemente de fronteiras regionais, e a 

formação de um grupo de trabalho talentoso e diversificado 

a cada convenção mundial.

Como estamos no estágio inicial de planejamento para San 

Diego 2011 e caminhando para Filadélfia 2013, consideramos 

que agora é o momento oportuno para lidar com o 

estatuto desatualizado, por motivos muito semelhantes 

aos que motivaram nossas propostas de mudança para a 

The NA Way. As duas convenções mundiais deverão atrair 

mais de 15.000 membros. As duas sedes possuem regiões 

vizinhas, e companheiros experientes nas comunidades 

de NA adjacentes. Encaramos estes fatos como uma 

oportunidade de criar um grupo de trabalho da WCNA 

composto de membros que nos ajudarão a promover uma 

celebração mundial da recuperação, e remover uma política 

desatualizada que não nos atende mais de forma eficiente. 

Para conhecer o texto integral do nosso atual procedimento, 

queiram consultar a carta de apresentação do CAT.

Assento na WSC 
A WSC 2008 aprovou uma moratória, até 

a WSC 2012, para os atuais Critérios de 

Reconhecimento de Novos Participantes 

da Conferência constantes do Guia dos 

Serviços Mundiais de NA. A moção diz 

que, durante esse período, o Quadro 

Mundial poderá oferecer recomendações 

quanto a regiões que não sejam 

resultantes de divisões regionais. Foi o que fizemos no CAT 

para as regiões que solicitaram assento nesta conferência. 

Recomendamos que, nesta WSC, os termos da moratória 

sejam alterados para o ciclo 2010–2012, para que nenhuma 

nova região seja incluída. Acreditamos que será melhor, para 

a conferência e para as regiões afetadas, esperarmos pelo 

progresso das discussões deste ciclo quanto ao futuro do 

nosso sistema de serviços, o qual inclui a WSC. Podemos 

encontrar outras maneiras para apoiar as regiões que possam 

estar considerando a possibilidade de solicitar assento no 

próximo ciclo, e que o melhor mesmo será suspender a 

concessão de assento durante um ciclo.
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OUTROS PROJETOS DA CONFERÊNCIA

Sistema de Serviços 
Após receber nossas sugestões na reunião de outubro do 

Quadro Mundial, o grupo de trabalho revisou suas ideias a 

respeito do componente estrutural do sistema de serviços. 

Um dos principais objetivos da reunião conjunta que 

realizamos em janeiro era combinar as ideias do grupo de 

trabalho a respeito da estrutura com as nossas próprias 

ideias sobre assento na WSC, a fim de desenvolvermos um 

conjunto unificado de opções estruturais a serem discutidas 

na conferência. Analisamos as novidades propostas 

pelo grupo de trabalho, e sua visão inicial dos processos 

utilizados na prestação de serviços. Também avaliamos 

as opções estruturais para a questão do assento na WSC, 

e discutimos de que maneira elas se relacionam com os 

modelos do sistema de serviços. Juntamente com o grupo 

de trabalho, esgotamos essas ideias, até construirmos dois 

modelos básicos de estrutura, cada um deles com uma 

série de opções para torná-los mais flexíveis e adaptáveis. 

De uma forma geral, temos forte convicção de que a função 

deve vir antes da forma, e queremos encontrar um meio de 

assegurar que as comunidades tenham a possibilidade de 

criar uma estrutura que melhor funcione para elas. 

Todas as nossas concepções ao longo deste processo 

foram norteadas por quatro princípios fundamentais. 

Consideramos que um sistema de serviços mais eficaz 

deverá: 

  Ter um propósito claro: Cada uma das unidades 

propostas para o sistema de serviços deverá 

atender a uma necessidade específica, ou conjunto 

de necessidades, e as responsabilidades de cada 

unidade deverão ser claramente definidas e 

compreendidas. 

  Ter foco nos grupos: Cada modelo oferece 

sugestões para melhor ajudar os grupos em seus 

esforços para transmitir a nossa mensagem.

  Ser definido por fronteiras geográficas: O 

acompanhamento, por parte de alguns de nossos 

corpos de serviço, das fronteiras geopolíticas 

estabelecidas, permitirá um melhor relacionamento 

com quadros profissionais e legislativos, facilitando 

nossa localização e comunicação com profissionais 

e o público em geral.

  Ser flexível: Cada um dos modelos oferece ideias 

de corpos de serviço adicionais para atender a 

necessidades específicas, mas não determina a sua 

exigência se eles não forem necessários.  

Sabemos que alguns desses conceitos constituem um 

ponto de partida radical para muitas regiões. No Relatório da 

Conferência, apresentaremos informações mais completas 

para revisão e discussão, tanto do assento na WSC como 

ERRATA DO CAR
Aceitem nosso sincero pedido de desculpas por 

apresentar de forma equivocada, no Relatório 

da Agenda da Conferência (páginas 30-31), a 

história da elaboração do Texto Básico. Come-

temos dois erros quando relatamos o histórico 

do livro, e um dos companheiros antigos cha-

mou a nossa atenção para essas incorreções. 

Em primeiro lugar, erramos ao informar que 

a “revisão da irmandade”, na época, não era 

“o mesmo processo de revisão e comentários 

que temos hoje; tinha mais a ver com a nossa 

atual literatura para aprovação. A revisão e as 

sugestões vinham de grupos relativamente 

pequenos que participavam das oficinas mun-

diais de literatura, e as minutas distribuídas à 

irmandade já estavam mais ou menos em seu 

formato final para aprovação. Quaisquer alte-

rações nas minutas teriam que ser formuladas 

através de moções apresentadas no plenário 

da conferência.” Na verdade, o “Formulário 

Cinza” do Texto Básico era, em essência, uma 

minuta para revisão, tal como concebemos 

hoje em dia. O “formulário cinza” continha um 

anexo para envio de sugestões para a minuta, 

e os comentários recebidos foram avaliados e 

respondidos através de oficinas de literatura. 

Em segundo lugar, embora o ensaio do CAR 

deixasse claro que o período de aprovação era 

de seis meses para os Capítulos Um a Dez e de 

três meses para as histórias pessoais, a tabe-

la publicada juntamente com o artigo não re-

fletia essa informação, constando apenas que 

o livro teve um período de aprovação de seis 

meses. 

Agradecemos ao membro que apontou essas 

falhas, e expressamos a nossa gratidão a 

todos os companheiros que trabalharam na 

elaboração do livro. Lamentamos qualquer 

incorreção, mas um erro de informação sobre 

o Texto Básico nos entristece mais do que tudo. 

Novamente, pedimos que aceitem as nossas 

desculpas. 
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do nosso sistema de serviços. É importante termos a 

possibilidade de conversar – delegados e quadro mundial, 

em conjunto – durante a conferência, porque se tratam de 

medidas de grande impacto. Para realizarmos modificações 

úteis em nosso sistema de serviços e práticas de assento 

na conferência, precisaremos dialogar intensivamente ao 

longo do próximo ciclo. A conferência marcará o início 

dessa conversação. Queremos saber dos participantes da 

conferência se estamos no caminho certo, e como nossas 

ideias poderão ser colocadas em prática. 

“Viver Limpo – A Jornada Continua” 
Como resultado da primeira rodada de comentários da 

irmandade, o Capítulo Um sofreu extensa revisão e os 

capítulos do esboço foram reordenados. “Vivendo com 

Espiritualidade” corresponde agora ao Capítulo Três, e o 

livro terminará com o capítulo denominado “A Jornada 

Continua”. Na primavera, serão redigidas as minutas dos dois 

capítulos remanescentes, identificados no esboço como 

“Para Além da Aceitação Social” e “A Jornada Continua”. 

Apesar de estarmos focados nos dois capítulos finais, ainda 

há tempo para mandar sugestões adicionais para todas as 

partes do livro. Convidamos a todos a promover oficinas para 

gerar material original para o livro, utilizando os formatos 

de sessão encontrados na página do projeto, e começar a 

planejar, desde já, workshops para revisão e comentários dos 

capítulos que serão distribuídos em abril. 

Nosso especial agradecimento a todas as comunidades 

que já promoveram oficinas para gerar material para o livro. 

Recebemos textos de uma grande variedade de localidades 

de NA, incluindo Alabama, Maryland e Quebec, entre outras. 

Algumas das oficinas estão sendo sediadas por comitês de 

área; outras são organizadas por membros interessados, 

que marcaram hora e local para se reunir com outros 

companheiros, e escrever sobre os tópicos do esboço. Todas 

as contribuições ajudam a alcançarmos nossa meta, que 

é ter um livro que reflita a experiência dos membros em 

recuperação em Narcóticos Anônimos.

Próxima etapa de Revisão e Comentários 
1º de abril – 30 de junho de 2010

Três capítulos do Viver Limpo estão sendo preparados para 

revisão e comentários: “Vivendo com Espiritualidade”, “Nosso 

Ser Físico” e “Relacionamentos”. O prazo irá de 1º de abril a 

30 de junho de 2010. Quando o material for lançado, haverá 

um link no website onde os companheiros poderão baixar o 

material, e um link para envio dos comentários e sugestões 

sobre os capítulos revisados.  

Esses capítulos podem ser considerados longos, tendo cerca 

de 15–20 páginas cada um. As comunidades de NA poderão 

programar workshops separados para cada capítulo, ou 

então alocar um tempo suficiente para a avaliação de todo 

o material. 

Os links mencionados neste relatório poderão ser 

encontrados na página do projeto: http://www.

na.org/?ID=Living _Clean_Project.

Fóruns de Discussão On-line
Em janeiro, contávamos com 600 membros no Fórum de 

Discussão “Viver Limpo”, no endereço eletrônico http://

www.naws.org/lc/. A participação é 

diversificada em termos geográficos, 

embora, pelos endereços de e-mail, 

possamos perceber que a maioria 

dos participantes seja de Norte-

Americanos de língua inglesa 

(Canadá e EUA). 

O fórum permite que os mem-

bros contribuam e participem, 

independentemente de sua 

localização física; companheiros 

de Mumbai, na Índia, têm a mesma oportunidade 

de participar do livro que membros de Miami, nos Estados 

Unidos. 

O fórum on-line é integrado por companheiros da África do 

Sul, Austrália, Brasil, Canadá, Estados Unidos, França, Grécia, 

Holanda, Índia, Israel, Itália, Nova Zelândia e Reino Unido.

ATUALIZAÇÃO FISCAL 
2009 foi um ano de dificuldade financeira para nós. O 

Relatório Anual do NAWS para o exercício fiscal encerrado 

em 30 de junho de 2009 está sendo publicado ao mesmo 

tempo em que o NAWS News, por isso, não iremos repetir 

aqui as mesmas informações. Continuamos reduzindo 

nossos gastos onde é possível, e com isso temos conseguido 

evitar, até agora, o corte e/ou eliminação de serviços. Ao 

contrário do exercício fiscal de 2009, na primeira metade do 

exercício atual experimentamos também uma redução nas 

vendas de literatura de recuperação. As contribuições da 

irmandade permaneceram baixas. 

Implementamos a primeira fase do nosso plano de ação 

emergencial, que envolve, basicamente, o corte de despesas. 

A fim de atender à grande quantidade de solicitações das 

zonas para análise do CAR antes da WSC 2010, reduzimos 

as viagens. Em muitos casos, somente um dos membros do 

quadro mundial participou do fórum de zona. Continuamos 

buscando meios de diminuir ainda mais os gastos. Também 

sabemos que teremos a WSC em abril, com custos associados 

de mais de US$ 400.000. Estamos pedindo às regiões que 

avaliem, seriamente, a possibilidade contribuir com uma 

quantia que ajude a cobrir, pelo menos, a despesa do seu 

delegado, que é atualmente custeada pelo NAWS. 

Apesar de parecermos um tanto alarmistas, na verdade, 

estamos preocupados. Continuaremos a administrar nossos 

recursos escassos, da maneira mais eficiente possível.  
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Quando a WSC 2010 acontecer, já se terão passado nove 

meses do exercício fiscal, e poderemos conversar com os 

delegados a respeito do nosso futuro. Todas as despesas, 

diretas ou indiretas, são para servir e apoiar os esforços de 

NA, alcançar o adicto que ainda sofre e transmitir a nossa 

mensagem. 

WSO-E 
Ao rever nossa situação financeira, decidimos suspender 

todos os aumentos de preços do WSO Europa para este ano. 

Isto significa que o segundo reajuste de preços, que entraria 

em vigor no dia 1º de julho de 2010, não acontecerá. O 

WSO-E está cobrindo seus custos pela primeira vez em 

muitos anos, e era essa a nossa intenção desde o princípio. 

Se houver necessidade de aumentar os preços no futuro, 

avisaremos com antecedência. Precisamos de tempo e de 

um histórico de vendas para avaliar se a segunda etapa do 

reajuste será mesmo necessária. 

PESQUISA DA IRMANDADE
Agradecemos aos membros que participa-

ram da pesquisa!  A participação foi maior 

de que em 2007, com 6.600 respostas on-

line e cerca de 12.000 respostas no total. 

Os dados dos questionários enviados por 

correio estão sendo computados neste 

momento, juntamente com as respostas 

on-line. Esperamos receber um relatório do 

nosso especialista em estatística, antes da reunião de mar-

ço, e pretendemos apresentar na WSC 2010 os resultados da 

Pesquisa da Irmandade 2009.

OFICINAS
Conforme mencionamos, recebemos convites para 

participar de vinte e duas oficinas do CAR/CAT. Além disso, 

no início de dezembro o NAWS viajou até o Japão pela 

primeira vez desde 2004, para realizar o fórum de Nagoya. O 

evento ocorreu conjuntamente com a reunião do Comitê de 

Serviço Regional do Japão, o que ajudou a atrair membros 

de toda a região. O NAWS convidou companheiros da 

Coréia para participar, e quatro membros de NA de diversas 

cidades da Coréia foram ao evento. 

Além de conversar com os companheiros coreanos, com 

o Comitê de Tradução de Literatura Japonesa e com os 

servidores de confiança regionais, o NAWS conduziu diversas 

sessões de workshop ao longo do final de semana. As oficinas 

tiveram como objetivo capacitar os companheiros de NA do 

Japão e oferecer experiências para a prestação de serviços 

às áreas e grupos. Os participantes ficaram especialmente 

entusiasmados com as sessões intituladas Fazer Inventário e 

Agir, e Aplicação das Nossas Tradições e Conceitos. 

Também nos pediram para conduzir uma sessão 

sobre Nossos Princípios e o Poder Superior, atendendo 

à preocupação de tornar o programa acessível a uma 

população diversa, em uma sociedade secular. A oficina 

representou uma oportunidade única de moldar um 

formato de estudo de literatura para os participantes, 

uma vez que a comunidade de NA japonesa só teve uma 

tradução aprovada do Texto Básico há pouco mais de três 

anos. Enfocando trechos selecionados do Texto Básico, 

os membros foram incentivados a debater entre si, em 

pequenos grupos, a aplicação prática dos nossos princípios 

em suas vidas. Depois, juntaram-se em um grupo maior, 

para ouvir o que foi partilhado. 

No final, a oficina foi uma oportunidade maravilhosa para 

os membros do Japão e da Coréia trocarem informações 

entre si e com o NAWS. Esses relacionamentos contínuos 

serão importantes, à medida que NA siga crescendo e se 

espalhando por toda a Ásia, e terão continuidade através 

dos nossos esforços para apoiar essas comunidades. 

Com a tradução japonesa do Isto Resulta: Como e Porque 

e do Guia para Trabalho dos Passos de NA em andamento, 

parece evidente que NA continuará a florescer no país. 

Companheiros com tempo limpo de menos de uma 

semana até 29 anos participaram com entusiasmo do final 

de semana de atividades, deixando clara a paixão de NA 

Japão pela recuperação através do serviço.  

WCNA
O relatório financeiro da WCNA 33 consta do Relatório Anual 

2009, que já está on-line. O Relatório da Conferência trará 

informações adicionais sobre a WCNA 33, nossos planos 

para a WCNA 34, e sobre a convenção mundial de uma 

forma geral.

FUNDAMENTOS DE H&I E RP
Aprovamos a minuta com 

a revisão do Guia Básico 

de H&I, e uma nova peça 

chamada Fundamentos de RP. 

Conforme diz o memorando 

de apresentação das minutas, 

o Guia Básico de H&I foi 

revisado a fim de refletir as 

atuais práticas do serviço. Esta 

peça vem sendo publicada 

desde o lançamento do 

Manual de H&I. Fundamentos de RP é uma sinopse das 

informações contidas no Manual de RP, dirigida ao membro 

que desejar se envolver e ter uma visão simplificada do 

serviço de relações públicas. O material contido no guia de 

Fundamentos de RP não constitui uma nova criação, apenas 

uma nova formatação. Se o formato for comprovadamente 

útil para nossos membros, pretendemos criar um material 
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de serviço adicional com fundamentos de RP, mas com 

um foco diferente. Recebemos repetidos pedidos de 

informação de como planejar e conduzir um comitê local, 

fazer apresentações, etc. 

Oferecemos as minutas aos companheiros nos Dias de 

Aprendizado do Oeste e nos Dias de Aprendizado de H&I/

IP de Washington/Northern Idaho. Porém, desejamos fazer 

uma distribuição mais ampla aos membros que prestam 

esses serviços, e para isso pedimos ajuda aos delegados. O 

Guia Básico de H&I existente antecede qualquer processo de 

aprovação. As duas peças serão itens aprovados pelo Quadro 

Mundial, de acordo com a atual política de material de RP, 

mas gostaríamos de aproveitar o intervalo até a WSC para 

enviá-las aos delegados, para revisão. Não publicaremos 

sua forma final antes da conferência. As informações para 

contato com servidores de confiança que prestam serviço 

de H&I e RP nas regiões e áreas não estão atualizadas, por 

isso, pedimos aos delegados que encaminhem as minutas 

aos membros da comunidade que efetivamente prestam 

esses serviços. Como sempre, pedimos que nos enviem suas 

ideias e sugestões.

PAINEL DE RECURSOS HUMANOS 
Saudações do seu Painel de Recursos Humanos. Como ainda 

não nos reunimos desde a publicação da última edição do 

NAWS News, nosso relatório será conciso. 

Desde a nossa última reunião, estivemos ocupados com 

o processo de indicações, avaliando os candidatos em 

potencial. Terminamos a nossa seleção inicial, que é feita às 

cegas, e estamos agora envolvidos na etapa das entrevistas. 

Mesmo não tendo concluído completamente o processo 

de indicações, gostaríamos de aproveitar a oportunidade 

para agradecer a todos os que se dispuseram a participar. 

Em breve, terão maiores informações no Relatório da 

Conferência, onde anunciaremos nossos candidatos para as 

eleições da WSC 2010. Esperamos encontrar todos vocês na 

conferência. 

Como sempre, estamos à disposição para receber suas 

idéias ou perguntas. Fiquem à vontade para entrar em 

contato conosco através do e-mail hrp@na.org, ou com 

a Roberta, dos Serviços Mundiais de NA, pelo telefone 

+1 818.773.9999 ramal 121.

CALENDÁRIO PARA 2010

Prazos

15 de fevereiro de 2010

Prazo limite para os relatórios regionais

15 de março de 2010

Prazo limite para as reservas de hotel

e viagens para a WSC 2010

25 de abril – 1º de maio de 2010

Conferência Mundial de Serviço

23 de abril - Início do credenciamento 

24 de abril - Início das atividades pré-conferência 


