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

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

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

VOLUME DOZE | NÚMERO DOIS | JANEIRO DE 2017

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

Já distribuímos quase 40.000 exemplares do livro de tradições, Guiding Principles: The Spirit of our Traditions (Princípios 
orientadores: o espírito das nossas tradições). E encontra-se à venda em www.na.org uma edição especial do livro, 
numerada à mão. 
Notícias do Plano de trabalho do NAWS para 2016–2018: 

• Literatura de recuperação: Pedimos sugestões para um folheto sobre recuperação e saúde mental/doença mental 
(www.na.org/mhmi) e para o projeto do livro de meditações diárias (www.na.org/meditationbook). O prazo 
para resposta é 1/6/2017.

• Ferramentas para convenções e eventos: Pedimos a todos os membros com experiência ou interesse que aju-
dem no desenvolvimento desse recurso. Para participar da primeira reunião virtual no dia 4/2/2017 às 14:00 h 
PST (horário do Pacífico dos EUA), encaminhe seu nome para conventions@na.org. Novas informações serão 
publicadas em www.na.org/conventions.

• Caixa de ferramentas para serviços locais: Temos uma pesquisa em www.na.org/toolbox para estabelecer quais 
são as prioridades de ferramentas a serem elaboradas. Os companheiros interessados em participar poderão 
encaminhar seus nomes para toolbox@na.org. A primeira reunião virtual, abordando a tomada de decisões por 
consenso, aconteceu em 17/1/2017.

• Colaboração no serviço: O foco inicial deste projeto será a colaboração com os delegados regionais no processo 
de planejamento estratégico do NAWS. Enviamos perguntas aos delegados regionais, a fim de recolher sugestões 
para o mapeamento ambiental. O prazo para resposta é 30/4/2017. 

• Futuro da WSC: As discussões deste ciclo enfocarão os procedimentos da WSC, como utilizar nosso tempo entre 
uma conferência e outra, bem como o futuro credenciamento de assento na conferência. Em breve, lançaremos 
um relatório contendo ideias sobre os procedimentos da WSC. Neste ciclo, será formado novamente um grupo 
de trabalho virtual para tratar da questão do assento na conferência. Pedimos aos delegados interessados que 
entrem em contato conosco.

• Desenvolvimento da irmandade e relações públicas: Iniciamos o projeto, conversando com as zonas sobre ide-
ias que possam melhorar nossos esforços de RP. As que tiverem um contato zonal, pedimos que enviem essa 
informação para o e-mail worldboard@na.org.

• As redes sociais como ferramenta de relações públicas: Seguimos pesquisando como as outras organizações 
sem fins lucrativos e programas de doze passos utilizam as redes sociais. Nossa busca inicial não mostrou 
grande presença de NA em relações públicas. Se você tiver experiência no assunto, pedimos que entre em con-
tato com pr@na.org. 

• Discussões temáticas da irmandade: O material sobre as temáticas deste ciclo está on-line, na página  
www.na.org/idt.

• Grupo de trabalho de partilhas dos delegados: No momento, estamos em contato com os membros do grupo 
de trabalho, e a primeira reunião ocorrerá dentro dos próximos meses. Favor enviar sugestões de sessões para 
delegatessharing@na.org.

Finanças: A situação financeira do NAWS permanece estável. Estamos gratos porque, pelo segundo ano consecutivo, as 
contribuições da irmandade superaram um milhão de dólares. Os novos sistemas de contabilidade e de compras on-line 
serão lançados no início de 2017.
Guia dos Serviços Mundiais de NA: O guia atualizado foi distribuído aos delegados, para um período de revisão e comen-
tários de 90 dias. O prazo para resposta é 15/3/2017. Pedimos aos novos delegados e suplentes para que atualizem seus 
dados de contato através do e-mail  elaine@na.org. 
A 37ª Convenção Mundial de NA será nos dias 30 de agosto a 2 de setembro de 2018 em Orlando, na Flórida.
O Painel de Recursos Humanos está aceitando potenciais candidatos para concorrer ao Quadro Mundial. Segue o link para 
obter maiores informações:  www.na.org/?ID=HRP-Info8.
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HONESTIDADE, 
CONFIANÇA E 
BOA VONTADE

A CONTINUIDADE 
DO CICLO

Nossa segunda reunião deste 
ciclo foi realizada nos dias 7–10 

de dezembro de 2016 em Chatsworth, na Califórnia. O foco 
principal do encontro foi o projeto intitulado Futuro da WSC. 
Ele deriva diretamente do nosso planejamento estratégico 
e enfoca os procedimentos que ocorrem entre uma confe
rência e outra, os processos de tomada de decisão na WSC 
e opções viáveis para o assento de participantes da Con
ferência. Dedicamos o primeiro dia da reunião a uma re 
trospectiva dos últimos 30 anos da WSC, a fim de alcançar 
um entendimento conjunto daquilo pelo qual nós já pas
samos, até onde chegamos e em que pontos progredimos 
ou deixamos de progredir. Analisamos as ideias e decisões 
tomadas, desde o início dos anos 1980 até as últimas duas 
conferências, nas sessões sobre o Futuro da WSC.
Na quintafeira, passamos o dia revendo as possíveis propos
tas que o grupo de trabalho do Quadro Mundial elaborou 
para o Futuro da WSC. Todos concordamos que qualquer 
mudança na WSC precisa ter como ponto de partida os 
princípios espirituais. Cada um dos grupos de trabalho 
internos do Quadro Mundial apresentou seus modelos con
ceituais gerais, sem entrar em detalhes. As opções variaram, 
desde representatividade regional até zonal, sendo que 
alguns híbridos também foram discutidos. Nosso objetivo 
é apresentar opções viáveis de forma a produzir um debate, 
em vez de apresentar uma única proposta do Quadro Mun
dial. Sustentabilidade e eficácia constituem nosso alicerce 
e são destacados no texto do projeto que foi aprovado na 
WSC 2016. Procedimentos e assento parecem englobar um 
volume excessivo de informações para caberem em um só 
relatório, por isso pretendemos em breve enviar pelo menos 
dois relatórios sobre o assunto. 
Iniciamos a sextafeira com o informe financeiro e demais 
responsabilidades corporativas. Somos gratos por termos 

reservas suficientes para 92 dias de operação, em grande 
parte devido à nossa cautela nos gastos e às contribuições 
sem precedentes que temos recebido nos últimos dois exer
cícios fiscais. Noventa e dois dias pode parecer o suficiente, 
porém, nossa meta é ter um ano de reservas operacionais, 
que é a prática habitual das organizações sem fins lucrati
vos. Analisamos e aprovamos o escopo de uma avaliação 
da distribuição de literatura, que tinha sido adiada no ciclo 
passado. Passamos então a um relatório de relações públi
cas que cobriu as iniciativas praticadas no Vietnã, tanto em 
Hanói como na cidade de Ho Chi Minh; uma apresentação 
durante a Convenção do Oriente Médio em Omã; e uma 
sessão plenária demonstrando a eficácia dos doze passos 
na conferência da Sociedade Internacional de Medicina 
da Adicção em Montreal. A sextafeira foi fechada com o 
projeto do vídeo que estamos elaborando sobre H&I, que 
mostra os esforços da irmandade na implementação deste 
importante serviço e a contribuição desses esforços para o 
desenvolvimento da irmandade.
Para encerrar a semana de reunião, recapitulamos os pos
síveis modelos para o Futuro da WSC e revisitamos as con
versações que já ocorrem entre os participantes atuais e 
antigos. Ainda não recebemos o resultado da auditoria do 
último exercício fiscal, mas antecipamos que o Relatório 
Anual estará concluído no primeiro trimestre de 2017. Pas
samos então às discussões iniciais da WCNA 2018. Como 
as regiões vizinhas ainda têm prazo até janeiro para sugerir 
membros para o grupo de trabalho e temas para o evento, 
então prosseguiremos esta discussão em uma próxima 
reunião. A WCNA 37 será realizada de 27 de agosto a 2 de 
setembro de 2018 em Orlando, na Flórida. Também tivemos 
conversações preliminares sobre a WCNA 2021. Pedimos 
cotações e informações de disponibilidade na Austrália (em 
Melbourne), na África do Sul (Cidade do Cabo e Durban) e 
nos Emirados Árabes Unidos (Dubai e Abu Dhabi). 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES:  
O ESPÍRITO DAS NOSSAS TRADIÇÕES
Este livro foi aprovado na WSC 2016 
e ficou disponível para a irmandade 
a partir de outubro de 2016. Já dis
tribuímos quase 40.000 exemplares 
nesses poucos meses. Como diz em 
nosso website, o mais recente livro 
de NA aprovado pela Irmandade 
contém ferramentas, textos e per
guntas com o objetivo de facilitar  
discussões e inspirar ações em nos
sos grupos, oficinas e no apadri
nhamento. O livro é uma coletânea 
de experiências e ideias de como trabalhar as questões 
em conjunto, utilizando os princípios materializados nas 
tradições.
Nosso catálogo de produtos de 2017 está online, na 
página www.na.org. Ele apresenta todos os materiais dis
poníveis, inclusive a edição especial do livro Princípios 
orientadores, que já se encontra à venda. 
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APOIO À IRMANDADE 
Depois da nossa última reunião, representantes do Quadro via
jaram para participar de diversos grandes eventos. Foi realizada 
em San Diego a 30ª edição dos Dias de Aprendizado de Ser
viço do Oeste. É impressionante que os companheiros tenham 
mantido um evento de serviço por 30 anos, e por isso envia
mos muitas felicitações. Eles sempre organizam uma grande 
quantidade de oficinas, e tivemos a oportunidade de ajudar em 
muitas delas. O workshop sobre o livro Princípios orientadores 
estava lotado, com grande parte das pessoas tendo que assistir 
de pé, o que é surpreendente para um evento de tradições. 
Estivemos na Convenção Regional da Colômbia e pudemos 
ajudar em diversas sessões. Disponibilidade de literatura, 
aplicação dos nossos princípios nas redes sociais, manuten
ção da atmosfera de recuperação e unidade são os temas 
mais requisitados ao redor do mundo. A paixão e o calor bri
lharam nesses encontros.
Promovemos o Fórum Zonal Africano, na África do Sul, que 
contou com a participação de doze integrantes, desde a Etió
pia, no norte do continente, até Lesoto, no sul. Há três anos, 
essas comunidades de NA atravessavam dificuldades, e hoje 
pode ser percebida uma acentuada diferença. Os servidores 
vão a extremos para incluir todas as comunidades, e todos os 
meses se conectam através de chamadas de vídeo pela inter
net. A linguagem do coração soava alto entre os participantes 
do fórum, que estavam muito focados em levar a recuperação 
a todas as pessoas das suas comunidades. Eles são grandes 
exemplos do desenvolvimento da irmandade na prática.
Também fomos à quarta Convenção do Oriente Médio em 
Omã. O evento surgiu a partir de um desejo expressado em 
um workshop no Oriente Médio, e os companheiros locais 
trabalharam para tornálo realidade e mantêlo vivo. Leva
mos conosco os primeiros exemplares do Guia para trabalhar 
os Passos em árabe, que é o resultado do trabalho conjunto 
de muitas dessas comunidades. Os companheiros de Omã 
sediaram um evento de relações públicas juntamente com a 
convenção, que contou com mais de 700 presenças. 
A maior parte das demais viagens de desenvolvimento da 
irmandade é relatada na seção de RP, a seguir. Todos esses 
eventos são exemplos extraordinários do que pode ser con
quistado com colaboração e boa vontade. Parece que con

seguimos superar todos os obstáculos quando nos unimos. 
Agradecemos aos nossos anfitriões por sua incansável dedi
cação à irmandade e por nos fazer sentir tão bemvindos. 

PLANO DE TRABALHO  
DO NAWS PARA 2016–2018 
Conforme mencionado, analisamos o plano de trabalho 
deste ciclo, cientes de que temos menos recursos disponíveis 
para todos os projetos do que aquilo que costumamos gastar 
em um único projeto. Procuraremos utilizar tecnologia, gru
pos focais e outros meios mais econômicos na realização do 
nosso trabalho. Nosso compromisso é dar andamento aos 
projetos deste ciclo, de várias maneiras diferentes.

Literatura de recuperação
Objetivo 1: Elaborar nova literatura de recu-
peração e/ou revisar a literatura existente, a 
fim de atender às necessidades da irmandade.

Em nosso site, publicamos material pedindo ideias e su 
gestões para a confecção de um folheto sobre recuperação 
e saúde mental/doença mental (www.na.org/mhmi) e um 
livro de meditações diárias (www.na.org/meditationbook). 
Até agora, recebemos comentários e sugestões de 573 mem
bros para o livro de meditações, e de 221 membros para o IP 
sobre saúde mental/doença mental. Pedimos que nos aju
dem, divulgando que essas informações se encontram on
line. Queremos que muitos companheiros nos ajudem na 
estruturação do enfoque e direção das duas literaturas, para 
que possamos apresentar os respectivos planos de projeto 
na WSC 2018, refletindo a visão e os desejos da irmandade.  

projeto de ferramentas de serviço

Objetivo 2: Desenvolver ferramentas conci-
sas, acessíveis, relevantes e adaptáveis, que 
abordem conceitos básicos e inspirem os 
usuários em seus esforços no serviço. 

Na última Conferência Mundial de Serviço, os delegados 
usaram os resultados da pesquisa publicada no Relatório da 
Agenda da Conferência de 2016 para ajustar o escopo dos 
projetos de literatura, material de serviço e das discussões 
temáticas da irmandade. 

Suomi
Slovenščina

Slovenčina

Yкраїнська 

Português (Brasil)

Maono ya huduma ya NA 
Juhudi zote za Narcotics Anonymous  

zinaongozwa na kusudi kuu la vikundi vyetu. 
Juu ya huu msingi wa kawaida twasimama na nia. 

Maono yetu nikuwa siku moja: 
  Kila mraibu duniani anayo nafasi ya kuujua 

ujumbe wetu kwa lugha yake asili na tamaduni 
na kupata nafasi ya njia mpya ya maisha; 

  Kila mshirika, akiongozwa na zawadi ya upataji 
nafuu, atazoea ukuaji wa kiroho na kutimizwa 
kupitia huduma;

  Viungo vya huduma vya NA kote duniani hufanya 
kazi pamoja kwa roho ya umoja na ushirikiano 
kusaidia vikundi kueneza ujumbe wetu wa 
upataji nafuu;

  Narcotics Anonymous ya tambulika na 
kuheshimika duniani nzima kama mpango wa 
upataji nafuu unaofanyakazi.

Ukweli, uaminifu, na nia njema ndio msingi  
wa juhudi zetu za huduma, zote zikiwa za tegemea  

mwongozo wa nguvu kuu yenye mapenzi. 

Guia para trabalhar os Passos em árabe
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ser uma boa solução, porque são menos intimidadores 
do que um grande manual, e são mais fáceis de traduzir 
e revisar. Acreditamos que as “caixas de ferramentas”, con
tendo pequenas peças informativas, apresentarão as mes
mas vantagens. 
Acabamos de iniciar este projeto, mas já temos muito a relatar. 
Temos uma pesquisa online para tentar compreender quais 
são, na opinião de vocês, as ferramentas mais importantes 
que devem ser elaboradas em primeiro lugar. Também pre
tendemos fazer uma lista de membros interessados e expe
rientes que gostariam de se envolver nesse trabalho. Se você 
tiver interesse em participar do projeto e ainda não tiver nos 
avisado, você tem duas opções: ou preencher a pesquisa no 
link da página do projeto (www.na.org/toolbox), ou enviar 
um email para toolbox@na.org.
A primeira ferramenta que gostaríamos de rascunhar é um 
Guia básico para tomada de decisões por consenso, a não ser 
que os resultados da pesquisa indiquem o contrário. Já temos 
um esboço que foi criado para o teste de campo do sistema 
de serviços, e temos também algumas ferramentas locais e 
materiais de workshops sobre tomada de decisões por con
senso que os membros nos encaminharam. Por favor, enviem 
para nós os textos elaborados na sua localidade ou o relato 
das melhores práticas que possam nos servir. Utilizaremos 
esses itens em conjunto com as ideias das reuniões virtuais, 
a fim de revisitar o esboço do guia básico para tomada de 
decisões por consenso, para então distribuilo aos membros 
interessados para que ofereçam comentários e sugestões. 
Realizamos nossa primeira reunião virtual no dia 17/1/2017. 
Como é a primeira vez que utilizamos reuniões virtuais para 
trabalhar um esboço de texto e como não sabemos exata
mente quantas pessoas têm interesse em participar, esta pri
meira reunião foi mais uma espécie de “test drive”. Fizemos 
uma introdução geral do projeto e começamos a tentar per
ceber quem tinha experiência com tomada de decisões por 
consenso e o que deveria ser incluído no guia básico.
Quando tivermos uma minuta que pareça finalizada, 
passaremos então para a próxima ferramenta da lista de 
prioridades. Nosso objetivo é elaborar as minutas das ferra
mentas a serem incluídas no Procedimento de Aprovação 
da Conferência de 2018, com o intuito de serem aprovadas 
na Conferência Mundial de Serviço de 2018. 
As novidades deste projeto serão publicadas no NAWS 
News e serão enviadas também para todas as pessoas que 
se cadastrarem na lista de emails do projeto. 

projeto de coLaboração no serviço
Objetivo 3: Aumentar a conscientização do 
valor, impacto e necessidade espiritual da 
colaboração, demonstrando o quanto a 
Visão para o serviço em NA é relevante para 
cada unidade do sistema de serviços.

Conforme declaramos nos planos de projeto, nossa estra
tégia inicial é a colaboração com os delegados regionais, 
através do seu maior envolvimento no planejamento do 
NAWS. Enviamos perguntas aos delegados regionais, a 

Neste ciclo, vamos elaborar ferramentas para convenções e 
eventos, bem como material para uma “caixa de ferramen
tas para serviços locais” (que possa ser usada pelos comi
tês de serviço de área e conferências de serviço locais). Os 
dois assuntos tiveram uma classificação alta na pesquisa do 
Relatório da Agenda da Conferência. Muitos dos nossos mate
riais de serviço estão desatualizados, e já passou da hora de 
concentrarmos nossos esforços na produção de ferramen
tas novas ou revisadas. Por causa das nossas limitações orça
mentárias, não planejamos formar um grupo de trabalho 
permanente para a elaboração de materiais de serviço, mas 
temos esperança que essas limitações acabem trabalhando 
a nosso favor. Pretendemos utilizar a tecnologia para atrair o 
máximo possível de membros interessados quando rascu
nharmos essas ferramentas. 

Projeto de ferramentas  
para convenções e eventos 
Como parte do Plano de projeto de fer
ramentas de serviço e considerando as 
contribuições da pesquisa do CAR 2016, 
assumimos na Conferência Mundial de 
Serviço de 2016 a tarefa de elaborar 
recursos para a produção local de convenções e eventos de 
NA. Nosso objetivo é compilar e desenvolver novos materiais 
que representem  as melhores práticas e experiências atuais 
dos nossos comitês de serviço responsáveis pela supervisão 
dos eventos. Se você tiver experiência com convenções ou 
eventos locais, então a sua participação é necessária nesse 
processo. Também gostaríamos de receber modelos, plani
lhas ou formulários que seu comitê de convenção utiliza para 
dar suporte às atividades. Pedimos que nos encaminhem os 
materiais locais através do email  conventions@na.org.
Existe uma série de diferentes temas relacionados a con
venções e eventos locais, e não podemos lidar com todos 
de uma só vez. Então, como preparativo, anunciamos e con
duzimos uma pesquisa online que irá nos ajudar a deter
minar o foco inicial desse nosso trabalho. Agradecemos 
aos companheiros que participaram da pesquisa. Nossa 
primeira reunião virtual está marcada para o dia 4/2/2017 
às 14:00 h PST (horário do Pacífico dos EUA). Enviaremos 
maiores informações sobre a reunião para as pessoas que 
tiverem manifestado seu interesse no projeto por escrito. 
Se você possui experiência com convenções ou tiver inte
resse na elaboração de recursos para eventos locais, pedi
mos que pense em colocar o seu nome na lista, bastando 
para isso escrever para o email conventions@na.org. Tam
bém configuramos uma página web de apoio ao projeto. 
As atualizações serão publicadas neste endereço, quando 
se tornarem disponíveis: www.na.org/conventions.

Caixa de ferramentas para serviços locais 
Nós já dispomos de algumas ferramen
tas para a prestação de serviços locais, 
como por exemplo Fundamentos de RP, 
Planejamento básico e Fundamentos de 
H&I. Porém, muitas ainda estão faltando 
ou não são revisadas ou adaptadas há 
anos. Os guias “básicos” nos parecem 



5

janeiro de 2017

World  
Service  

Conference

fim de recolher sugestões para o mapeamento ambien
tal. Adaptamos nosso cronograma deste ciclo, para que os 
delegados e regiões interessadas tenham tempo de parti
cipar. Pedimos que nos enviassem resposta até 30/4/2017, 
permitindo assim que as regiões possam ter diversas 
reuniões. Esperamos que os delegados se programem para 
isso e dediquem um tempo das suas reuniões regionais ao 
assunto. Acreditamos firmemente que o planejamento 
estratégico do NAWS será aprimorado com esse tipo de 
colaboração e com a incorporação de ideias regionais. 
projeto do futuro da Wsc 

Objetivo 4: Prosseguir com a tarefa de tornar 
a WSC um recurso mais efetivo para ajudar a 
concretizar a Visão para o serviço em NA.   

Conforme relatamos anteriormente, o projeto do Futuro da 
WSC possui três enfoques principais: procedimentos da WSC; 
como utilizamos nosso tempo entre uma conferência e outra; 
e o futuro credenciamento de assento na conferência. 
Com relação aos procedimentos, na WSC 2016 houve quatro 
propostas que foram encaminhadas ao Quadro e uma 
enquete, visando eliminar os trabalhos formais na sessão de 
Assuntos Antigos. Tomandoas como base, recomendare
mos a eliminação da sessão formal de Assuntos Antigos, e 
que as decisões finais sobre as matérias em questão sejam 
tomadas na sessão de discussão de Assuntos Antigos. Essa 
é uma solução simples que parece contar com o apoio dos 
participantes da conferência, e seria mais um passo em 
direção a uma WSC pautada no consenso. Melhorar o pro
cesso de Assuntos Novos provavelmente irá demandar uma 
solução mais criativa, e estamos avaliando algumas ideias. 
Como é do conhecimento de muitos participantes da con
ferência, o tempo gasto e os resultados dessa sessão ficam 
muitas vezes aquém do esperado. Até o presente momento, 
não temos quaisquer recomendações a oferecer para uma 
futura reunião virtual, mas esperamos têlas em breve. 
Continuamos a refletir a respeito dos outros enfoques, inclu
sive em como utilizar nosso tempo entre uma conferência e 
outra para compartilhar e debater ideias. Também passamos 

um tempo da nossa última reunião conversando sobre o 
futuro credenciamento de assento na WSC, porém, também 
não temos recomendações no momento. Como dissemos, 
esperamos nos reunir virtualmente com os participantes 
da conferência para discutir o futuro da WSC, depois que 
a tecnologia for testada em janeiro. Precisamos que vocês 
tomem parte das discussões, para ajudar a moldar os resul
tados. Pedimos que participem das reuniões virtuais e ofe
reçam comentários ou sugestões, à medida que avançamos. 
Falando nisso, neste ciclo será formado novamente um 
grupo de trabalho virtual para oferecer recomendações 
sobre os pedidos de assento na conferência, a serem apre
ciados na WSC 2018. Recentemente reiteramos por email 
o nosso pedido aos delegados para que manifestassem seu 
interesse em participar, e vamos entrar em contato com os 
possíveis integrantes do grupo de trabalho.

desenvoLvimento da irmandade  
e projeto de reLações púbLicas 

Objetivo 6: Aumentar o entendimento 
de que os esforços eficazes de desen-
volvimento da irmandade dependem 
do serviço de relações públicas, enfa-
tizando a necessidade de colaboração 
entre os corpos de serviço. 

Nosso primeiro passo neste projeto é conversar com os re 
presentantes dos fóruns zonais sobre possíveis melhorias em 
nossos esforços e objetivos de RP. Pedimos aos fóruns zonais 

World  
Service  

Conference

ZONESOF

No Zone attended

Autonomy Zonal Forum

Midwest Zonal Forum

North East Zonal Forum

Plains States Zonal Forum

Rocky Mountain Zonal Forum

Southeast Zonal Forum

Southern Zonal Forum

Western States Zonal Forum

Brazilian Zonal Forum

Canadian Assembly

Latin American Zonal Forum

European Delegates Meetings

Russian Zonal Forum

Afri-Can Zonal Forum

 Asia Pacific Forum
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interessados que identifiquem uma pessoa de contato. Este 
será um processo de coleta de informações, no qual espe
ramos contar com a participação dos fóruns zonais, prin
cipalmente dos Estados Unidos. Muitos fóruns de outros 
países já assinalaram a sua vontade de trocar ideias. Preten
demos realizar a nossa primeira reunião virtual em fevereiro 
de 2017. Favor informar o contato do seu zonal através do 
email worldboard@na.org. 

as redes sociais como ferramenta de 
informação ao púbLico 

Objetivo 8: Aumentar a conscientização e 
compreensão a respeito de Narcóticos 
Anônimos por parte do público em geral e 
potenciais membros. 

Pesquisamos como outras organizações sem fins lucrativos 
inclusive programas de doze passos utilizam as redes sociais, a 
fim de aprender com sua experiência (quais desafios enfrenta
ram e como foram resolvidos). Também analisamos as páginas 
de RP de NA, sejam elas de grupos, áreas, regiões ou zonais. Bus
camos com isso conhecer a experiência com páginas públicas, 
ou seja, aquelas que apenas informam ao público sobre NA. Em 
nossa investigação inicial, não encontramos presença de pro
gramas de doze passos nas redes sociais. Analisando as pági
nas dos corpos de serviço de NA, percebemos que o conteúdo 
parece ser dirigido a membros e/ou potenciais membros. Se o 
seu comitê de serviço possui uma página de RP, por favor, nos 
informe. Adoraríamos nos comunicar com você. 

discussões temáticas da irmandade para 
2016–2018
As discussões temáticas da irmandade para 2016–2018 
podem ser acessadas na página www.na.org/idt. A tradução 
para o espanhol já está disponível, e traduções adicionais 
estão em andamento. Cada ciclo introduz novas discussões 
temáticas da irmandade, para que os membros as discutam 
em workshops das áreas, regiões ou zonas. Testamos alguns 
desses tópicos em eventos recentes, e os companheiros 
pareceram receptivos, interessados e participativos. Nosso 
objetivo é que as discussões agreguem valor e sejam deba
tidas pelos membros. As temáticas deste ciclo são:

• Aplicação dos nossos princípios à tecnologia e às redes 
sociais

• Atmosfera de recuperação no serviço
• Como utilizar livro Princípios orientadores

Elaboramos e postamos diversas ferramentas para ajudar 
nas discussões locais, e esperamos que vocês nos relatem 
como foi a sua experiência. Publicamos material apenas 
para as primeiras três tradições da temática sobre o livro 
Princípios orientadores. Vocês poderão adaptar facilmente 
o material das sessões para qualquer outra tradição, esco
lhendo uma ou mais perguntas da seção intitulada “No ser
viço”, que existe em cada tradição. Os workshops já geraram 
debates muito interessantes sobre as tradições. Incentiva
mos a todos a adaptar essa sessão às suas necessidades 
locais, e depois nos relatar como foi a sua experiência. 

Enviando os resultados para worldboard@na.org, vocês 
estarão contribuindo na criação de futuros recursos e ser
viços da irmandade. Esperamos evoluir nessas temáticas, à 
medida que o ciclo da conferência avançar.

partiLhas dos deLegados 
Este grupo de trabalho foi instituído por uma proposta da 
WSC 2014, de estabelecer uma sessão de partilha na WSC 
para os delegados. O propósito do grupo de trabalho é 
preparar uma sessão na WSC que permita que os partici
pantes conversem sobre questões que considerem impor
tantes e troquem experiências entre si, com o objetivo de 
promover a unidade. Estamos entrando em contato com 
os potenciais integrantes desse grupo de trabalho de par
tilhas dos delegados, e suas atividades deverão começar 
dentro dos próximos meses. Qualquer interessado em 
apresentar ideias ou sugestões poderá encaminhálas 
através do email delegatessharing@na.org.

INFORMATIVO FISCAL
Os Serviços Mundiais de NA possuem reservas suficientes 
para 92 dias de operação, o que significa que o NAWS poderá 
cumprir todas as suas obrigações durante esse período. Como 
muitos devem recordar, nossa meta é ter reservas operacio
nais suficientes para um ano (365 dias). Voltamos a dizer que 
estamos muito gratos porque, pelo segundo ano consecu
tivo, as contribuições da irmandade superaram um milhão 
de dólares, e pedimos que continuem assim. O resultado des
sas doações é podermos assistir e apoiar a nossa irmandade 
global, o que agradecemos profundamente. Estamos cau
telosamente otimistas de que a nossa irmandade pode estar 
se tornando totalmente autossustentável, através das próprias 
contribuições, para atender à nossa demanda de serviços. 
Atualmente, 13% das contribuições decorrem do envolvi
mento dos grupos, quando antes eram 9%. Estamos muito 
satisfeitos em ver que os repasses dos grupos continuam a 
aumentar. Ao mesmo tempo, reconhecemos que alguns gru
pos não possuem recursos suficientes para contribuir. Alguns 
deles mal conseguem cobrir as despesas de aluguel. 
Definimos o escopo do nosso projeto de distribuição de li 
teratura, que foi colocado em compasso de espera no último 
ciclo. Será uma empreitada de muitos meses, que talvez tome 
todo este ciclo. Como o mundo está em constante mudança, 
enfrentamos frequentes alterações tributárias, alfandegárias 
e logísticas. Outro ponto importante é rever e compreender 
as práticas atuais e nosso sistema na América do Norte. Além 
disso, precisamos levar em consideração a sustentabilidade e 
obter um quadro completo dos diferentes tipos de clientes, 
como escritórios regionais, áreas, grupos e indivíduos. 
A equipe permanece ocupada preparando o novo sistema 
de contabilidade, que será lançado no início de 2017. Parte 
desse sistema será o novo módulo de compras online, que 
aliás já deveria ter sido implantado há muito tempo.  

GUIA DOS SERVIÇOS MUNDIAIS DE NA
O Guia dos Serviços Mundiais de NA já está atualizado para 
o ciclo da conferência 2016–2018, refletindo as decisões 
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tomadas na WSC 2016. Enviamos em 20/12/2016 uma noti
ficação aos participantes da conferência para que procedam 
à revisão do texto, pelo prazo de 90 dias. Pedimos que nos 
retornem com seus comentários e sugestões a respeito da 
minuta até o dia 15/3/2017. O documento foi publicado no 
site FTP dos participantes da conferência, e sua versão final 
será publicada online após as eventuais revisões. 

RELAÇÕES PÚBLICAS 
Além de rever o status atual de dois projetos de relações 
públicas, recebemos notícias de algumas viagens de RP 
recentes. Em uma conferência em Bornéu, na Malásia, onde 
NA se apresentou a profissionais malaios e indianos, soube
mos que a irmandade cresce no país e que existe um web
site de NA na Malásia. Durante a viagem a Omã, no Oriente 
Médio, a irmandade se apresentou diante de um público de 
700 pessoas, composto de profissionais e familiares. Essas 
são comunidades de NA pequenas, mas que parecem pre
paradas para crescer. Em um retorno ao Vietnã, duas cidades 
foram visitadas: Hanói e Ho Chi Minh. Lá foram apresenta
das informação básicas sobre NA, inclusive sendo feita uma 
reunião de demonstração para cerca de 110 médicos e cien
tistas sociais. O evento também contou com a presença de 
adictos vietnamitas. Estamos otimistas em relação à possibi
lidade de abertura de uma reunião de NA em uma clínica de 
Hanói. Percebemos também que na cidade de Ho Chi Minh 

poderão ser inicia
das três reuniões 
de NA (em uma 
clínica, em um cen
tro de tratamento 
particular e em 
uma reunião comu
nitária de apoio 
mútuo). Continu
aremos acompa 
nhando o Vietnã nos 
próximos meses. 

WCNA 37
30 de agosto a 2 de setembro de 2018
Estamos ansiosos pela 37ª Convenção Mundial de Orlando, 
na Flórida. Na nossa reunião de abril de 2017, avaliaremos 
possíveis temas para o encontro. As regiões tiveram até 
31/12/2016 para nos enviar sugestões de temas e solicita
ções para o grupo de trabalho. Seguindo em frente, as ativi
dades do grupo terão início de oito a nove meses antes da 
convenção. Assinamos todos os contratos da WCNA e bus
camos agora hotéis locais menores, a fim de oferecer uma 
variedade de opções de hospedagem. Nossa intenção é ini
ciar as vendas um ano antes da convenção, para que as pes
soas possam se programar. Quem visitou Orlando já sabe 
que a cidade é feita sob medida para abrigar convenções, 
oferecendo receptividade e cordialidade, o que faz dela um 
destino ideal para famílias. Marquem as datas na sua agenda: 
esperamos encontrar vocês em Orlando, na Flórida.

Photo of a clinic in Hanoi, Vietnam

NOVA CONTRATAÇÃO NA NOSSA EQUIPE
Temos a satisfação de informar que Andrey Glazkov foi 
contratado para trabalhar em tempo integral a partir de 
1/1/2017. Andrey trabalhou anteriormente como tem
porário e seu cargo atual é Especialista de Apoio Adminis
trativo / RedatorEditor.  

PAINEL DE RECURSOS HUMANOS
Olá a todos. O PRH não se reuniu depois da publicação da 
última edição do NAWS News, mas gostaríamos de aproveitar 
a oportunidade para lembrar a todos que estamos abertos 
para receber os nomes de candidatos indicados pelas regiões, 
Quadro Mundial e zonas neste ciclo da conferência. Através 
desse processo, as regiões, zonas e o Quadro Mundial podem 
submeter à apreciação do PRH os seus potenciais candidatos 
aos encargos nos serviços mundiais. As informações e formu
lários do ciclo 2016–2018 já foram enviados por email aos 
participantes da conferência, em novembro do ano passado. 
Se vocês não receberam ou precisam receber novamente 
as informações do procedimento de indicações das regiões, 
Quadro Mundial e zonas, pedimos que entrem em contato 
conosco através do email hrp@na.org. Enviamos a seguir 
um link onde poderão ser obtidas maiores informações sobre 
o processo: www.na.org/?ID=HRP-Info8.
A próxima reunião do PRH está marcada para fevereiro de 
2017. Estamos ansiosos para continuar a trabalhar na me 
lhoria do Pool Mundial e em outros aspectos do processo, 
conforme relatamos na edição de novembro de 2016 do 
NAWS News. Como sempre, estamos abertos para receber 
comentários, considerações ou dúvidas sobre a nossa atu
ação. Sintamse à vontade para entrar em contato conosco 
através do email hrp@na.org. 

CALENDÁRIO
Requisições de viagens (avaliadas por trimestre)
Encaminhem os seus pedidos com a maior antecedência 
possível.  

1º de maio,  para o período de julhosetembro
1º de agosto, para o período de outubrodezembro

Sugestões e ideias para ajudar a moldar duas literaturas  
www.na.org/projects 
Prazo: 1º de junho de 2017

Revisão do Guia dos Serviços Mundiais de NA por 90 
dias  
Prazo: 15 de março de 2017 

Contribuições para o mapeamento ambiental  
Prazo: 30 de abril de 2017
Apresentação de candidatos pelas regiões, Quadro 
Mundial e zonas  
Prazo: 31 de outubro de 2017
WSC 2018 
29 de abril a 5 de maio de 2018
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