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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.


