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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.

Agora, é preciso se cadastrar para receber a The NA Way; a nova assinatura poderá ser feita a qualquer momento. A 
edição de outubro foi o ultimo número da revista enviado automaticamente. Acesse o site www.na.org/subscribe 
e faça já a sua assinatura eletrônica (mais econômica), assinatura em papel, individual ou de múltiplos exempla-
res. Pedimos que divulguem esta informação. 
A página do Sistema de Serviços está no ar e contém todos os materiais distribuídos depois da conferência, além 
de relatórios, histórico e atualizações, como os formatos simplificados de sessões para oficinas locais. Há tam-
bém um link para o fórum de discussão do projeto. Realizamos diversas oficinas nos Estados Unidos e em mui-
tas outras localidades. Agradecemos aos participantes e aos delegados que organizaram os workshops locais. 
Queiram enviar seus comentários e sugestões até 31 de dezembro de 2010. Postaremos as atualizações no site:  
www.na.org/servicesystem.
Se você é atualmente um participante da conferência, ou se foi durante o ciclo 2008-2010, inscreva-se no fórum 
dos participantes da conferência http://disc.na.org, que pode ser visualizado por qualquer membro interessado. 
Teremos muito o que conversar neste ciclo.
O Quadro Mundial segue cortando despesas, e contribuiu para este esforço cancelando a reunião de 
março. Pedimos seu apoio financeiro para a prestação de serviços, que contribuem para a divulgação 
da nossa mensagem em todo o mundo. Acessem o portal de contribuição dos membros, no endereço  
www.na.org/?ID=donation-external-index. 
A WCNA 34 será realizada em San Diego, em setembro de 2011. A venda das inscrições está prevista para começar 
no dia 3 de janeiro de 2011. O prospecto será divulgado no final de dezembro. Informações sobre o evento pode-
rão ser encontradas no endereço www.na.org/wcna. 
“Viver Limpo” – Já começou o terceiro e último período de revisão e comentários para os capítulos restantes do 
“Viver Limpo”, e irá se estender até 31 de dezembro de 2010. Esperamos que vocês estejam revisando o material. 
A minuta para aprovação estará concluída em abril de 2011. 
Dispomos de diversos novos produtos. Já saiu a Sexta Edição do Texto Básico em Espanhol, e será lançada uma 
edição comemorativa no final de dezembro. Temos duas novas opções de medalhões coloridos em estoque: rosa/
pérola e preto/prata. Até o final do ano, publicaremos uma nova edição para presente e uma edição especial de 
exemplares numerados do Isto Resulta: Como e Porque (em inglês). 

Acesse o NAWS News no endereço http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
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NOSSA VISÃO, 
NOSSO FUTURO 
DESDOBRAMENTO DE UM NOVO 
CICLO DE CONFERÊNCIA 
Este ciclo de conferência nos apresenta 
oportunidades de mudança. Muitos de 

nós já ouviram dizer que, quando entramos em recuperação, 
precisamos mudar tudo. A mudança é continua em nossa 
vida pessoal, na recuperação e, sem dúvida, no serviço. Ela 
faz-se necessária para a maior eficácia dos nossos esforços 
e para o crescimento sustentado da nossa irmandade 
mundial. São essas reflexões que acompanham nosso 
planejamento, e as perspectivas do que poderemos realizar 
neste ciclo. Uma das contribuições que pretendemos dar 
ao bem-estar financeiro do NAWS é realizar uma reunião de 
quatro dias em janeiro de 2011, e cancelar a nossa reunião 
de março. Além disso, estamos avaliando nossa participação 
em oficinas e fóruns de zona. Talvez não possamos aceitar 
todos os convites, mas ofereceremos formatos de sessão e 
materiais de workshop, que contribuam para o sucesso dos 
eventos. Os tempos estão mudando, e estamos mudando 
para nos adaptar a esses novos tempos.
Realizamos a primeira reunião deste ciclo de conferência 
entre os dias 29 e 31 de julho de 2010 em Chatsworth, 
Califórnia. Nossa ambiciosa agenda enfocou o Projeto do 
Sistema de Serviços. Passamos metade do dia debatendo o 
projeto, prazo, trabalho, próximos passos, e o que esperamos 
dos workshops. Em nossa segunda reunião do quadro, 
de 21-23 de outubro de 2010, passamos um dia e meio 
refinando os formatos de sessão, com base nos comentários 
recebidos nas três oficinas anteriores. Nossa meta, em todos 
os workshops, foi coletar sugestões e, principalmente, criar 
um entendimento comum das propostas, tais como se 
apresentam no momento. Percebemos que esta é a única 
forma de trilharmos juntos esse caminho. Este NAWS News 
contém maiores informações sobre o Projeto do Sistema de 
Serviços e nossos próximos passos. 
O Grupo de Trabalho do Viver Limpo concluiu sua segunda 
rodada de revisão e comentários, tendo recebido 160 
sugestões. O grupo reuniu-se de 16-18 de setembro de 2010 
para analisar as contribuições recebidas e revisar os capítulos 
do livro. Os capítulos finais e o Prefácio foram distribuídos 
para a última rodada de revisão, que vai de 1º de outubro 
a 31 de dezembro de 2010, e estão sendo discutidos nas 
oficinas da irmandade. Ficamos entusiasmados com a 
quantidade de pessoas que contribuíram com envio de 
material original, e com os que revisaram e comentaram os 
capítulos. Sentimos que o livro irá refletir a experiência de 
recuperação dos nossos membros. Em abril de 2011 será 
lançada a minuta para aprovação. 
Devido à nossa atual realidade e à continuidade de dois 
grandes projetos neste ciclo, os únicos grupos de trabalho 

novos que formamos foram o Reaching Out e The NA 
Way. Não pretendemos que nenhum dos dois se reúna 
presencialmente neste ciclo. Em 2011, formaremos o Grupo 
de Trabalho da WCNA 34. 
Tendo em vista as nossas responsabilidades corporativas, 
fizemos severas revisões da situação financeira atual. Nosso 
quadro financeiro é sério; nossa saúde econômica está 
debilitada como não acontecia há muito tempo. Tanto 
as vendas como as doações caíram acentuadamente em 
comparação com anos anteriores. Alguns companheiros 
perceberam que não publicamos o NAWS News após 
a reunião de julho do Quadro Mundial. Neste boletim, 
iremos nos reportar sobre as duas reuniões realizadas 
neste ciclo. Ao tomar decisões sobre o NAWS News, 
levamos em consideração as despesas de planejamento 
e envio de informações sobre as Oficinas do Sistema de 
Serviços, necessidades de outros relatórios, prudência 
fiscal e escassez de recursos. Seguiremos informando aos 
membros de forma clara e diligente sobre a necessidade 
de recursos, seja através de nossas interações nas oficinas 
ou por intermédio dos veículos de comunicação. NA é uma 
irmandade mundial, cuja missão está próxima dos nossos 
corações. Acreditamos que a recém-adotada declaração 
de visão irá nortear nossa meta de deixar a recuperação ao 
alcance de todos os adictos, de todos os cantos do mundo, 
e para isso precisamos do apoio contínuo de vocês. 
Demos as boas vindas ao novo membro do Quadro Mundial, 
Inigo da Espanha, e elegemos o nosso Comitê Executivo 
para o novo ciclo. Ron M é o nosso coordenador, Ron B é 
o vice-coordenador, Ron H é o tesoureiro e Franney J foi 
eleito secretário. Agradecemos ao Jim B pela sua liderança 
neste último ciclo, com a satisfação de saber que ele seguirá 
integrando o Quadro Mundial. Também ficamos satisfeitos 
por receber formalmente Mary, Muk, Piet, Ron B e Ron M 
para seu segundo mandato junto ao Quadro Mundial. 

RELATÓRIO FISCAL
“…começamos por pedir ajuda…”, diz o Texto Básico. 
Cortamos despesas até chegar às necessidades básicas, 
e estamos analisando 58 dias de receita operacional. 
Expressaremos a nossa situação financeira de forma clara 
e humilde em nossas interações com os membros, e 
seguiremos pedindo contribuições monetárias. Tudo o 
que fazemos está centrado em transmitir a mensagem de 
recuperação em todo o mundo, e nossa capacidade de levar 
adiante a nossa visão parece estar precária. Entendemos 
que as regiões possam estar atravessando dificuldades 
semelhantes, mas mesmo assim pedimos, aos companheiros 
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que puderem, que aumentem suas doações para o adicto 
que ainda não sabe que a recuperação é possível. Estamos 
abraçando a filosofia dos membros da irmandade da África 
do Sul, de “passar adiante”, contribuindo para que o próximo 
adicto possa receber a dádiva da recuperação. Muitos de 
nós gostamos de apreciar um café, que pode custar até US$ 
5,00. Se um membro abrir mão desse prazer uma vez por 
semana e investir o dinheiro na nossa visão, a pessoa terá 
juntado, em um ano, US$ 260,00 para ajudar a transmitir a 
nossa mensagem. Se multiplicássemos esse valor por todos 
os membros de NA, teríamos uma abundância de recursos, 
suficiente para assegurar uma oportunidade a todos os 
adictos em busca de recuperação.
Daremos sequência a uma sugestão do Grupo do Plano 
de Negócio, que é criar um portal de entrada mais 
interessante para a página de contribuições do nosso 
website. Melhoraremos as informações sobre o uso que o 
NAWS faz dos recursos de vocês, e mostraremos como eles 
nos permitem “Investir na nossa Visão”. Como membros, 
podemos contribuir através do portal na.org, ou diretamente 
ao WSO-E, em Euros. Pedimos aos companheiros que 
tiverem alguma sugestão que entrem em contato conosco 
pelo e-mail worldboard@na.org 
Não existe momento melhor do que este para tornar 
verdadeira a expressão “juntos, podemos”. Nós, no NAWS, 
estamos conseguindo fazer mais, juntos, com menos 
recursos, e mantendo a mesma qualidade de serviço. Foi 
possível cancelar a reunião de março do Quadro Mundial 
porque nossos projetos nos permitiram realocar a maior 
parte do trabalho para as reuniões de janeiro e junho. Desde 
a WSC 2010, tivemos a saída de quatro funcionários do NAWS, 
em função de terem encontrado outras oportunidades. Não 
temos planos, no momento, para substituí-los. Desejamos 
tudo de bom a Portia, Andrew, Jamie e Bob em todas as 
suas iniciativas. Bob Stewart era o funcionário mais “antigo” 
da casa, e já estava no WSO há mais de 26 anos. Sentiremos 
falta da sua recuperação e experiência. 
Nosso relatório anual, que pretendemos lançar em janeiro 
de 2011, trará maiores informações sobre a nossa situação 
financeira.

SISTEMA DE SERVIÇOS

Muitas coisas aconteceram desde o nosso último relatório 
no NAWS News sobre as atividades do Grupo de Trabalho 
do Sistema de Serviços. A equipe reuniu-se três vezes desde 
a conferência, uma vez com o Comitê Executivo e outra 
com o quadro todo. As informações que apresentamos na 
conferência foram revisadas, lançamos uma webpage para 
o projeto (www.na.org/servicesystem) e realizamos cinco 
oficinas nos EUA e diversos eventos menores em outros 

países. Agora, estamos recebendo sugestões com relação 
às propostas, para realizar uma nova revisão em 2011. 
Destacamos abaixo alguns dos avanços alcançados, e aonde 
pretendemos chegar até a WSC 2012. 

Em junho, o Comitê Executivo passou um dia com o 
Grupo de Trabalho do Sistema de Serviços, para debater 
as propostas apresentadas pelo Quadro Mundial diante da 
conferência. Muitos de vocês (esperamos que a maioria) já 
tiveram a oportunidade de tomar conhecimento do material. 
Utilizamos os comentários feitos pelos participantes da WSC 
para simplificar a elaboração das propostas. As informações 
são basicamente as mesmas, mas as revisões as tornaram de 
mais fácil entendimento e apresentação.
Na nossa reunião conjunta com o grupo de trabalho, também 
conversamos sobre os pontos que demandavam maior 
discussão, ou onde existiam perguntas ainda sem resposta. 
Depois disso, muitas respostas surgiram mais recentemente, 
quando trabalhamos os aspectos do sistema de serviços 
ligado a processos, pessoas e recursos. Começamos, por 
exemplo, a falar sobre planejamento e desenvolvimento 
de lideranças. Essas ideias, juntamente com as sugestões 
recebidas para as atuais minutas das propostas, serão 
incorporadas às revisões previstas para 2011. 
Na nossa reunião de julho, analisamos e revisamos o 
material, chegando a um acordo sobre as alterações a serem 
feitas. Enviamos aos participantes da conferência uma 
versão revisada e reformatada das propostas para o sistema 
de serviços, fizemos também uma divulgação na webpage 
do Sistema de Serviços (www.na.org/servicesystem), e 
conversamos a respeito delas em diversos workshops. 
O NAWS realizou cinco oficinas de final de semana nos 
Estados Unidos:
•	 17-19	de	setembro	em	Dearborn,	Michigan
•	 24-26	de	setembro	em	Dallas	(Grapevine),	Texas
•	 15-17	de	outubro	em	Oakland,	Califórnia
•	 29-31	de	outubro	em	Baltimore,	Maryland
•	 29-31	de	outubro	em	Orlando,	Flórida
Também participamos de sessões, realizadas internacional-
mente, para debater as propostas para o sistema de serviços: 
•	 Guadalajara,	México:	Convenção	Regional	Mexico	

Occidente 
•	 Israel:	Reunião	dos	Delegados	Europeus
•	 Culver	City,	Califórnia:	Convenção	da	Área	Hispânica
•	 Honduras:	Convenção	Regional	de	Honduras	
•	 Chandigarh,	Punjab,	Índia:	Oficina	SIRSCONA	
•	 Siliguri,	Bengala	Ocidental,	Índia:	workshop NERF 
•	 Toronto	(Mississauga),	Ontário:	Assembléia	Canadense	

e CCNA (conduzida por DRs)
Na reunião de outubro, o quadro passou um dia com o 
grupo de trabalho, discutindo os pontos levantados durante 

®
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as oficinas, bem como algumas das ideias iniciais do grupo 
a respeito de processos. Não foi, para nós, uma reunião de 
decisões, mas apenas uma oportunidade de começarmos 
juntos a conversar sobre algumas possíveis melhorias 
nas propostas depois deste final de ano. Em janeiro, nós 
nos reuniremos novamente com o Grupo de Trabalho do 
Sistema de Serviços. Até lá, já teremos recebido informações 
dos workshops locais, e começaremos a tomar decisões 
sobre as revisões das propostas.
Procuramos ajudar os companheiros que estão promovendo 
oficinas locais. Produzimos um formato de sessão e uma 
apresentação em PowerPoint, para um workshop de 90 
minutos a duas horas. Os dois materiais estão disponíveis 
na página do Sistema de Serviços, no endereço: www.
na.org/servicesystem. Pedimos a todos que nos enviem 
os resultados das oficinas locais e material dos membros 
interessados. Elaboramos um formulário on-line para 
facilitar a irmandade, mas podemos receber as sugestões 
em qualquer formato: no formulário on-line, por e-mail, fax 
ou correio. Agradecemos desde já pelos esforços e ideias de 
vocês. 
Muitos companheiros manifestaram ansiedade com 
relação ao cronograma para a comunicação, recebimento 
de comentários e sugestões, e revisão das propostas. 
Queremos deixar claro que o prazo de 31 de dezembro não 
significa que encerraremos o recebimento de sugestões 
para este projeto, ou de material para as propostas. Todos os 
comentários que ouvimos até aqui apontam que a revisão 
envolverá, mais provavelmente, o refino e acréscimo de 
ideias, e não uma rejeição do texto inteiro e a elaboração 
de novas propostas. O processo de desenvolvimento do 
trabalho é mais uma evolução do que uma revolução. 
E, se você estiver programando um workshop local mais 
para o final do ano, não precisa se preocupar com o fato 
de as informações ficarem defasadas. Além disso, se estiver 
coletando opiniões locais, esse material será útil mesmo 
se chegar depois do prazo e não entrar nessa revisão. 
Os trabalhos locais não serão desperdiçados, mesmo se 
ocorrerem depois da virada do ano.
Os membros do Quadro Mundial conversaram entre si e com 
o grupo de trabalho sobre o cronograma do projeto e as 
discussões e decisões que deverão ocorrer, realisticamente, 
na Conferência Mundial de Serviço de 2012. É mais provável 
que publiquemos no Relatório da Agenda da Conferência 
2012, para discussão e decisão na WSC, um conjunto de 
“acordos de princípio”, semelhantes às resoluções votadas 
na conferência de 1996, que levaram à reestruturação dos 
serviços mundiais. Dependendo da decisão da conferência 
com relação a esses acordos, imaginamos que será 
necessário um projeto para implementar uma espécie 
de grupo de transição que nos conduza à próxima etapa 
dessa mudança. Não pretendemos apressar o processo, e as 
sugestões de vocês são muito bem-vindas.

Reconhecemos que a questão do assento na WSC, como 
componente do sistema de serviços, faz parte do atual 
direcionamento dos “acordos de princípio” que talvez 
sejam propostos na WSC 2012. Estávamos trabalhando 
com a premissa de que chegaríamos à WSC 2012 com uma 
proposta para o assento de novas regiões na conferência. 
Durante a WSC 2010 pareceu bem claro que as pessoas não 
querem correr com este assunto, e que precisam de tempo 
adequado para conversar. Separar a questão do assento se 
todo o restante do sistema de serviços não seria prático, e iria 
nos desviar da meta de elaborar um sistema eficiente para 
a prestação de serviços. Aproveitamos esta oportunidade 
para informar que envolveremos os participantes da 
conferência em um debate sobre o que deverá acontecer 
quando a atual moratória expirar, ao final da WSC 2012. De 
acordo com a moratória, só consideramos para assento na 
conferência as regiões que não sejam resultantes de uma 
divisão de outra região. 
Esperamos que vocês visitem a página do Sistema de 
Serviços, caso ainda não o tenham feito. Além do relatório 
sobre as propostas, o site contém:

•	 Um	ensaio	de	duas	páginas	sobre	o	histórico	do	
projeto 

•	 Uma	versão	formatada	da	Visão para o Serviço de NA, 
aprovada na WSC 2010

•	 O	fórum	eletrônico	do	projeto	
•	 Downloads do material distribuído na WSC 2010
•	 Informações	sobre	o	projeto,	publicadas	em	relatórios	

anteriores 
•	 Formatos	de	sessão	e	apresentações	em	PowerPoint,	

dos workshops dos Estados Unidos 
•	 Formato	de	sessão	abreviado	e	PowerPoints	para	

oficinas locais mais curtas
•	 Um	formulário	on-line	para	oferecer	sugestões	sobre	

as propostas
A maior parte dos materiais está postada também em 
espanhol.

INFORMAÇÕES RELATIVAS À WSC 
Pesquisa Eleitoral
Durante a reunião de outubro, nós nos reunimos com o 
Painel de Recursos Humanos para iniciar conversações 
sobre uma pesquisa eleitoral que iremos fazer junto 
aos participantes da conferência. A idéia da pesquisa 
surgiu na WSC 2010, e os integrantes da conferência 
apoiaram inteiramente um movimento nessa direção. As 
informações coletadas poderão ser quantificadas, e irão 
subsidiar o diálogo a respeito da eleição de candidatos 
qualificados. Em nossas conversas iniciais, discutimos quais 
informações do processo de eleição pretendemos receber 
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dos participantes da conferência, e os tipos de perguntas 
que nos proporcionarão um feedback positivo. Pensamos 
em inserir perguntas para avaliar o entendimento dos 
participantes da conferência sobre as eleições, perguntas 
sobre a confiabilidade do processo e dos candidatos 
oferecidos, e perguntas centradas na votação. Começamos 
a formar uma base para a pesquisa com os integrantes da 
WSC, e seguiremos relatando nossos esforços para o seu 
desenvolvimento. 
Também recebemos apoio unânime da WSC 2010 para 
experimentar métodos alternativos para a consideração de 
ideias, em substituição às moções regionais do CAR 2012 
ou da sessão de assuntos novos da conferência. Também 
nos foi submetida uma moção no início da semana, dentro 
dessa mesma linha. Atualmente, um pequeno grupo de 
trabalho composto de membros do Quadro Mundial está 
elaborando algumas sugestões, que iremos mostrar a vocês 
depois da nossa reunião de janeiro. Nesse ínterim, podem 
ter certeza de que suas ideias serão bem-vindas. 

THE NA WAY MAGAZINE: FAÇA JÁ A 
SUA ASSINATURA ELETRÔNICA
De acordo com a orientação da conferência, e conforme 
relatamos no último NAWS News, demos início ao processo 
de transição das assinaturas da The NA Way. A distribuição 
compulsória da versão impressa da NA Way Magazine 
aos grupos, servidores de confiança e corpos de serviço 
cessou a partir da edição de outubro de 2010. Também 
implementamos a recomendação da conferência para que 
limpássemos a base de dados das assinaturas individuais da 
revista impressa, trabalho este que já está concluído. 
Divulgamos a iniciativa em um anúncio de duas páginas, 
nas edições de julho e outubro da The NA Way. A informação 
também será publicada nos números da revista ao longo de 
2011, para assegurar que todos tomem conhecimento das 
alterações. Reconfiguramos a webpage e o processo, para 
que nossos membros tenham maior facilidade para acessar 
e requerer assinaturas na página www.na.org/subscribe. 

setembro / 2010 atualmente
Impressa E-mail Total Impressa E-mail Total

Inglês 35.236 9.581 44.817 2.347 11.234 13.581
Francês 453 118 571 260 150 410
Alemão 238 79 317 15 81 96

Português 1.554 288 1.842 94 384 478
Espanhol 2.447 520 2.967 104 593 697
Todos os 
Idiomas 39.928 10.586 50.514 2.820 12.442 15.262

ASSINATURAS DA NA WAY MAGAZINE

PRECISAMOS QUE VOCÊ
 PARTICIPE DA PESQUISA DE LITERATURA!

Como muitos de vocês devem se lembrar, na conferência foi 
distribuída uma minuta da pesquisa de literatura, e foi pedido 
aos participantes que a comentassem. Incorporamos seus 
comentários e elaboramos um questionário revisado. Além 
disso, houve um delegado que perguntou sobre o enfoque 
do levantamento; encaminhamos a minuta a uma equipe 
de estatística (externa) para comentários e aperfeiçoamento. 
Suas recomendações foram acatadas, e incorporadas à 
pesquisa que foi distribuída à irmandade.

A pesquisa encontra-se on-line no endereço www.na.org/
litsurvey por um período total de seis meses, até 1º de abril 
de 2011. Os membros poderão preenchê-la on-line, ou enviar 
as respostas por correio ou fax. Queremos contar com a ajuda 
de vocês na divulgação desta oportunidade de fornecer uma 
contribuição importante para a elaboração da nossa próxima 
peça de literatura de recuperação. Pretendemos utilizar 
os resultados da pesquisa na etapa de análise do nosso 
planejamento estratégico para o ciclo 2012-14.

Pesquisa da Literatura 
de NA 2010 

Ajude a  definir os ru m os d a literatura de re
cu

pe
ra

çã
o 

de NA. 
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Aos que dispõem de acesso à Internet, pedimos que optem 
pela versão eletrônica, que está sendo continuamente 
aperfeiçoada para oferecer aos nossos assinantes um 
produto de qualidade. Além disso, desenvolvemos um 
sistema de requisição de assinaturas de múltiplas cópias 
para subcomitês e grupos. 
Olhando os números atuais, parece-nos que muita gente 
ainda não fez a assinatura eletrônica ou não se recadastrou 
para receber a assinatura em papel. Não demore; cadastre-se 
já, para que a revista de recuperação da irmandade chegue 
logo até você!
Também continuamos a oferecer a The NA Way em russo e 
farsi (eletronicamente apenas).
Precisamos da ajuda de vocês para fazer a divulgação em 
suas comunidades locais de NA. Por favor, faça agora sua 
assinatura para a edição de janeiro da NA Way Magazine.

RELAÇÕES 
PÚBLICAS 
Nosso evento inicial deste 
ciclo foi o congresso da 
International Society of 
Addiction Medicine – ISAM 
(sociedade internacional 
de medicina da adicção) 
em Milão, Itália, onde o 
NAWS se apresentou para 
os cinquenta médicos presentes no 
workshop. Embora a maioria dos profissionais afirmasse que já 
“conhecia” NA, descobrimos que eles provavelmente tinham 
apenas ouvido falar de nós. Isto ficou claro nas perguntas 
sobre reuniões, linguagem e apadrinhamento. O NAWS 
montou um estande de exibição; os companheiros italianos 
estiveram presentes e nos ajudaram. Eles conheceram 
médicos da Itália e estabeleceram contatos que ainda não 
tinham conseguido anteriormente. 
Foi concedida ao NAWS a oportunidade de se reunir com 
o presidente da American Society of Addiction Medicine – 
ASAM (sociedade americana de medicina da adicção) 
que, por sua vez, nos apresentou a um pesquisador da 
área médica de Nova Iorque. Ex-presidente da ASAM 
e membro do conselho da ISAM, possui interesse em 
realizar uma pesquisa juntos aos membros de NA. Já fez 
levantamentos em duas convenções de AA, relatando suas 
descobertas em publicações médicas e sessões plenárias de 
diversos congressos. O objetivo do pesquisador é ilustrar a 
credibilidade de NA para a classe médica que, espera-se, irá 
encaminhar pacientes adictos para NA.
Foi-nos apresentada a proposta do médico, juntamente 
com seu instrumento de pesquisa e artigos publicados. 
Analisamos a proposta e decidimos seguir em frente. A 
oportunidade pareceu apresentar ganhos para os dois 

lados. Podemos aprender mais a nosso respeito, e isso nos 
ajudaria a transmitir melhor a mensagem de recuperação 
aos membros e potenciais membros. Além disso, o 
programa de NA seria apresentado por um médico à classe 
médica, em um congresso profissional. Estamos em fase 
de planejamento da nossa participação em congressos, 
avaliando convites e propostas. Pretendemos mantê-los 
atualizados sobre este projeto.
A nossa ida à conferência da ISAM trouxe como benefício 
a possibilidade de participar da oficina de RP de Rimini, 
Itália, sobre o recém-lançado manual de Fundamentos de 
RP. O livreto contém informações básicas sobre relações 
públicas, que foram retiradas do Manual de Relações 
Públicas e reformatadas. Descobrimos, através da oficina 
de Rimini, que precisamos aprofundar tópicos como auto-
sustento e cooperação, incluindo citações das tradições. 
Estamos trabalhando nessa pequena modificação do livreto, 
que em breve estará disponível aos membros. Esperamos 
que vocês acessem www.na.org, para conhecer o que o 
Fundamentos de RP tem a oferecer para uma prestação de 
serviços eficiente. Quando visitar o website, confira a versão 
atualizada de Fundamentos de H&I.
Estamos trabalhando em uma Pesquisa da Irmandade 
Européia. Conseguimos separar as respostas européias da 
pesquisa da irmandade de 2009, e estamos elaborando um 
relatório com essas informações, para que os companheiros 
locais utilizem em seus trabalhos de RP. Percebemos que 
a convenção de Barcelona teve frequência de muitos 
membros do continente, o que geralmente não ocorre na 
convenção mundial. Os esforços de RP por toda a Europa 
justificam colocar essa decisão em prática, antes que os 
dados de Barcelona fiquem desatualizados. 
Notícias do representante de RP de Madri ilustram os 
benefícios de um trabalho dedicado de relações públicas 
com follow-up contínuo. Alguns companheiros de Madri 
estão com reuniões marcadas com agências governamentais 
de difícil acesso e com psicólogos simpatizantes com os 
doze passos (coisa rara na Espanha) que enfocam a adicção 
a drogas. Seus esforços começam a dar retorno; dez adictos 
estão frequentando reuniões porque um profissional os 
encaminhou para NA. Para medir os resultados de suas 
atividades de follow-up e para assegurar que nenhuma 
reunião fique sobrecarregada, os grupos de Madri compilam 
dados sobre a fonte de encaminhamento, resguardando o 
anonimato dos indivíduos. Eles também estão estudando 
formas de acomodar os novos membros em todos os 
grupos, e não apenas na reunião maior e mais antiga, e de 
incentivar os companheiros atuais a frequentar os grupos 
pequenos, que têm maior capacidade de crescimento. 
Em paralelo, a irmandade de Madri está concluindo uma 
pesquisa entre os membros para fornecer aos profissionais 
as estatísticas locais, e oferecer uma ferramenta interna que 
servirá como medida do crescimento futuro. O comitê de 
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RP de Madri adotou um lema para o seu trabalho: “Follow-
up, follow-up e mais follow-up”. É uma ajuda para seguir em 
frente nos momentos de frustração. 

VIVER LIMPO
O prazo para revisão e comentários sobre os Capítulos Três, 
Quatro e Cinco encerrou-se no dia 30 de junho de 2010. 
Foram feitos 845 downloads	 das	 minutas	 e	 houve	 3.867	
visualizações em nosso website. Recebemos um total de 
160 comentários sobre esses capítulos. Os textos foram 
enviados por indivíduos, grupos e comitês de serviço que 
leram e revisaram o material. As sugestões variaram, desde 
escolhas de palavras até a inclusão de determinados tópicos 
cuja falta foi sentida. Manifestamos nossa gratidão a todos 
os membros que participaram deste processo e ofereceram 
ideias para o livro. De uma forma geral, o sentimento em 
relação ao texto foi positivo. 
Os dois capítulos e o Prefácio foram distribuídos à irmandade 
para revisão, cujo prazo vai até 31 de dezembro de 2010. 
Sabemos que algumas pessoas irão questionar por que o 
encerramento cai no meio da época de festas, mas foi a única 
forma de encaixar o trabalho no cronograma de publicação 
da Minuta para Aprovação do livro, em abril de 2011. 
O título da minuta para aprovação será “Viver Limpo: A 
Jornada Continua”. Temos utilizado este título ao longo 
de todo o desenvolvimento do livro e pedimos outras 
sugestões. Como ouvimos muito pouco a esse respeito, 
acreditamos que os membros se identifiquem e, só por hoje, 
este será o nome do livro. 
Repetindo, o prazo final para revisão e comentários irá até 31 
de dezembro de 2010. 
Queremos expressar nossos sinceros agradecimentos 
aos membros da nossa irmandade que compartilharam 
sua experiência, força e esperança em viver limpos. Os 
companheiros nos enviaram suas experiências por e-mail, 
através de fóruns eletrônicos, em workshops de eventos locais 
ou convenções, por correio e fita de áudio. Todas as partilhas 
de vocês influíram no direcionamento e na estrutura do 
livro. Chegamos a um ponto do desenvolvimento do texto 
em que seria difícil avaliar material adicional. Agradecemos, 
mais uma vez, pela sua participação no processo de dar vida 
ao livro. 

NOTÍCIAS DA CONVENÇÃO MUNDIAL
WCNA34 – Em Espírito de Unidade 
1-4 de setembro de 2011 ~ San Diego, Califórnia
Estamos sentindo a febre da convenção mundial: aquele 
frenesi de atividades que une a todos, no espírito de 
celebração da recuperação em NA! Já escolhemos o tema, 
“Em Espírito de Unidade”, que evoca nosso propósito comum 
de transmitir a mensagem de recuperação aos adictos do 
mundo todo. 
Adotamos o procedimento que nos parece ser o mais 
responsável, que é fazer o planejamento em função da 
quantidade de pré-inscritos. O Centro de Convenções de 
San Diego exige que os participantes usem crachá quando 
estiverem dentro das suas instalações, o que só reforça o 
caminho que estamos seguindo. Sabemos que isso pode 
causar surpresa a muitos companheiros, principalmente 
os do oeste dos Estados Unidos, que não têm o costume 
de se inscrever ou fazer inscrições antecipadas. Porém, 
conforme relatamos anteriormente, exigir a inscrição como 
pré-requisito para participar das atividades da convenção 
nos parece ser a única atitude lógica e responsável. Muitos 
centros de convenção, em diversos lugares, estão exigindo 
o uso de crachá para o ingresso em suas dependências. 
Incentivamos os membros a fazerem suas inscrições 
antecipadas. No momento, estipulamos uma capacidade 
total para 16.000 pessoas. Aceitaremos inscrições feitas no 
local, porém, dentro do limite de capacidade estabelecido. 
Sugerimos aos companheiros que façam sua pré-inscrição, 
para assegurar sua vaga na convenção mundial, e desfrutar 
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dessa celebração da recuperação. Desejamos ampliar essa 
capacidade fixa de 16.000 pessoas; porém, para isso, as 
inscrições antecipadas precisarão indicar a necessidade de 
provermos espaço adicional.
Terceirizamos alguns componentes dessa convenção, 
inclusive a hospedagem. As opções de acomodações serão 
divulgadas até o final de dezembro. Para ter acesso às 
informações mais atualizadas sobre a WCNA 34, fique atento 
ao prospecto que será enviado pelo correio, ou verifique 
as novidades no setor da convenção mundial do site  
www.na.org/wcna.
Já começamos a organizar o entretenimento e a 
programação. Vamos tentar oferecer um almoço com 
blues, um show cômico e um almoço ao som de jazz; estas 
atividades da programação parecem agradar aos membros. 
Pediremos voluntários para suporte à convenção, através 
dos membros do Arizona, Nevada e Califórnia, incluindo Baja 
Son. Khalil J, que é integrante do Grupo do Plano de Negócio 
e que possui grande experiência em condução de reuniões, 
será a pessoa de contato do grupo de trabalho da WCNA. 
Achamos que San Diego é realmente um local maravilhoso 
para celebrar a nossa recuperação, e esperamos encontrar 
vocês por lá.

PAINEL DE RECURSOS HUMANOS
Saudações do seu PRH! Queremos começar apresentando 
o Painel de Recursos Humanos 2010-2012. Como vocês 
sabem, o painel é composto por quarto integrantes, sendo 
que dois deles foram eleitos na WSC 2010. Neste ciclo de 
conferência, contamos com a continuação do serviço de 
Valerie D e Margaret H-M, e com os novos membros Pat P 
e Mark W. 
Nossa primeira reunião deste ciclo de conferência foi 
realizada de 21–23 de outubro. Nela, foi feita uma orientação 
e a montagem da equipe. Depois, discutimos e avaliamos 
o trabalho e as metas do ciclo anterior, para então nos 
focarmos neste ciclo. Assim como o Quadro Mundial, porém 
em uma escala muito menor, estamos utilizando o método 
do ciclo de planejamento para nos auxiliar em nossos 
esforços, aperfeiçoando tudo o que for possível. 
Como é do conhecimento de muitos, o planejamento 
pode ser uma atividade exaustiva, mas vale totalmente o 
esforço. O resultado é que temos algumas metas e soluções 
específicas para este ciclo. 
Um dos objetivos é fortalecer nossos procedimentos através 
do aprofundamento do processo de indicações das regiões, 
quadro e zonas. Só para lembrar, o processo permite que 
as regiões, o Quadro Mundial e as zonas encaminhem 
candidatos em potencial para nossa consideração. No 
último ciclo, fizemos algumas perguntas a esses corpos 
de serviço sobre seus candidatos e o processo seletivo 
utilizado. Nossa tentativa teve sucesso parcial, e por isso 

iremos revisar algumas dessas perguntas para este ciclo. 
Estamos cogitando também fazer perguntas semelhantes 
à região de origem dos candidatos tradicionais. Esperamos, 
com isso, ter uma visão da perspectiva local para todos os 
candidatos avaliados. 
Quanto às referências, às vezes nos deparamos com uma 
situação desconfortável, ao entrar em contato com a pessoa 
listada como referência do candidato, e descobrir que ela 
não está ciente do assunto. A pessoa dada como referência 
também fica em uma situação difícil. Decidimos que, caso 
isso aconteça novamente neste ciclo, não a entrevistaremos. 
Se você der o nome de alguém como referência, pedimos 
que informe essa pessoa que ela será contatada para uma 
entrevista.  
Informamos também que estamos fazendo a tentativa 
de ajustar o mandato do nosso líder de painel, para que 
coincida com o ciclo da conferência. Em outras palavras, 
nosso líder de painel iniciará sua função na nossa primeira 
reunião, e encerrará na WSC 2012. Desta forma, os membros 
mais experientes do PRH poderão exercer sua liderança, 
enquanto os mais novos poderão crescer e aprender. Vocês 
devem estar lembrados de que falamos a respeito disso em 
junho. Não recebemos objeções, por isso, seguimos em 
frente com a ideia, e iremos informar como foi o resultado. 
Após esta explicação, queremos agradecer à mais recente 
líder do painel, Margaret H-M, pela sua atividade dos últimos 
18 meses, e dar as boas vindas a Valerie D, a nova líder do 
grupo. 
Estamos nos aproximando, rapidamente, de algumas 
datas importantes. A primavera de 2011 (no hemisfério 
norte) chegará antes que vocês se dêem conta e, com 
ela, terá início o processo de indicações do PRH, incluindo 
os candidatos das regiões, quadro e zonas. Enviaremos 
informações detalhadas a este respeito, juntamente com 
os devidos formulários, a todos os corpos de serviço em 
condições de participar. 
Conforme determinam as políticas da conferência (e como 
consta no Guia dos Serviços Mundiais), entraremos em 
contato com todos os companheiros que não tiverem 
enviado ou atualizado a Ficha de Informações do Pool 
Mundial nos últimos três anos, pedindo a eles que atualizem 
seus dados. Caso contrário, seu nome será excluído do 
processo de indicações para a WSC 2012. O prazo máximo 
para atualização das fichas será dia 31 de agosto de 2011. 
Atualmente, existem 1.110 membros cadastrados no Pool 
Mundial. A Ficha de Informações do Pool Mundial encontra-
se em nosso website www.na.org, ou pode ser solicitada por 
telefone ou por escrito aos Serviços Mundiais de NA.
Como sempre, seus comentários e sugestões são 
importantes, por isso, pedimos que entrem em contato 
conosco através do e-mail hrp@na.org. Agradecemos pelo 
apoio, e iremos enviando mais informações à medida em 
que o ciclo for avançando.
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CALENDÁRIO 2010-2012
Solicitações de viagens (avaliadas 
trimestralmente):

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

WCNA 34 – 1 a 4 de setembro de 2011,  
San Diego, Califórnia/EUA

Latviešu

Visão para o Serviço de NA
Todos os esforços de Narcóticos Anônimos são inspirados 
pelo propósito primordial de nossos grupos. E sobre esta 

base comum permanecemos comprometidos. 

Nossa visão é que algum dia: 

  Todos os adictos do mundo possam vivenciar nossa 
mensagem em seu próprio idioma e cultura, e 
encontrar uma nova maneira de viver;

  Todos os membros, inspirados pela dádiva da 
recuperação, experimentem o crescimento espiritual 
e a realização através do serviço;

  Os corpos de serviço de NA do mundo todo 
trabalhem em conjunto, em espírito de unidade 
e cooperação, para dar suporte aos grupos na 
propagação da nossa mensagem de recuperação;

  Narcóticos Anônimos obtenha reconhecimento e 
respeito universais, como programa de recuperação 
viável.

Honestidade, confiança e boa-vontade são os 
fundamentos das nossas atividades do serviço,  

todas elas baseadas na orientação de um  
Poder Superior amoroso.


