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Acontecimentos dos Serviços Mundiais de NA

que podem lhe interessar...

Pedimos que divulguem esta página por e-mail, ou forneçam uma cópia ao seu CSA, CSR e demais membros inte-

ressados. 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.

Pesquisa da Irmandade – A Pesquisa de Irmandade 2009 já se encontra no ar, no site na.org. Tanto pode ser pre-

enchida on-line como pessoalmente na WCNA 33, ou baixando-se uma cópia para envio das respostas por correio 

ou fax. A pesquisa permanecerá on-line até o dia 31 de dezembro de 2009, e pedimos a todos que a divulguem! O 

endereço do website é http://questionnaire.disc.na.org. Encaminhem o link para seus amigos!

“Viver Limpo” – Os Capítulos Um e Dois e o esboço do livro “Viver Limpo” foram distribuídos para revisão e comen-

tários da irmandade, 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, bastando digitar 

a seguinte senha e nome de usuário: WSC2010. Suas sugestões podem ser feitas on-line. Na página http://www.

naws.org/lc/, também é possível contribuir para a redação do livro, compartilhando sua experiência a respeito de 

qualquer um dos temas dos capítulos que constam do esboço. 

Finanças – Nosso exercício fiscal chegou ao fim. Assim como está acontecendo pelo mundo afora, o NAWS tem 

atravessado dificuldades financeiras. Aumentaram os custos de elaboração de literatura, traduções, publicações 

como a The NA Way e Reaching Out, remessas e relações públicas. Enquanto isso, as doações da irmandade estão 

em baixa. Continuamos pedindo seu apoio, e apresentando nossas sugestões para a redução dos custos de produ-

ção e distribuição das publicações gratuitas, sem com isso perder nossa capacidade de comunicação. Precisamos 

das ideias e da ajuda de todos vocês!  

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

7,50, e a literatura do WSO Europa está sendo precificada em Euros. 

Fóruns – Está programado um Fórum Mundial em Boston, Massachusetts, para os dias 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.

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

Europa foi em 1995, e a outra será somente em 2027. É uma oportunidade única de celebrar nossa recuperação 

e diversidade. Já temos pré-inscrições de adictos de cinquenta e um países, e estamos nos empenhando para 

proporcionar muita diversão e entretenimento, juntamente com a recuperação. Venha celebrar conosco! Visite o 

endereço http://www.na.org/wcna/.

PRH – Os companheiros que desejarem ser indicados pelo PRH nas eleições para encargos dos serviços mundiais 

precisam enviar ou atualizar sua ficha junto ao Pool Mundial até o dia 31 de agosto. Em março, o Painel de Recur-

sos Humanos distribuiu um novo formulário para os candidatos encaminhados pelas regiões, zonas e Quadro 

Mundial, o qual deverá ser preenchido até 31 de outubro.

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


