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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.

Convenção Mundial (WCNA): Incluímos nesta edição do NAWS News um relatório preliminar sobre a WCNA 36. Gas-
tos maiores do que o orçado e presenças em número menor do que o previsto fizeram com que o evento resultasse 
em prejuízo financeiro global. O lado positivo é que já podemos perceber um crescimento na Irmandade e oportu-
nidades de RP no Brasil como resultado do evento. Mais uma vez, agradecemos aos membros do grupo de apoio e 
aos voluntários locais pelos seus esforços sem precedentes, para transformar a WCNA 36 em realidade.
O Relatório da Agenda da Conferência de 2016 (CAR) está disponível no site www.na.org/conference, ou poderá ser 
adquirido junto ao Escritório Mundial de Serviço por US$ 15,00, incluindo impostos locais e despesas de remes-
sa. Teremos novamente vídeos explicativos com o resumo dos conteúdos do CAR. Os participantes da conferência 
estão convidados a participar de um seminário virtual com o Quadro Mundial, no dia 12 de dezembro às 10:00 h 
(horário de Pacífico – PST).
Projeto das Tradições: Já se encontra disponível a minuta para aprovação do livro das Tradições, “Guiding Principles: 
The Spirit of Our Traditions” (Princípios orientadores: o espírito das nossas Tradições), podendo ser acessada na 
webpage da Conferência, como parte do CAR. Agradecemos a todos os membros que participaram do processo. 
As pesquisas do CAR serão utilizadas para recolher informações, descobrir quais literaturas de recuperação e mate-
riais de serviço a Irmandade deseja, e quais são suas ideias para as discussões temáticas da Irmandade no próximo 
ciclo. Disponibilizaremos também a pesquisa on-line, na página da Conferência.
Pacote sobre “Planejamento do nosso futuro”: O pacote contém os resultados dos workshops sobre a 
função das zonas, um retrato atual das zonas de NA e um PowerPoint, com narração, falando do futu-
ro da Conferência Mundial de Serviço (a WSC). Esses materiais podem ser acessados on-line no endereço  
www.na.org/future, ou através de um link na página da Conferência.
Procedimento de Aprovação da Conferência de 2016 (CAT): O material do CAT conterá o Planejamento Estratégico 
do NAWS, orçamento, planos de projeto e os pedidos de credenciamento e assento na WSC com as respectivas re-
comendações. Poderá ser acessado on-line, na página da Conferência, ou adquirido junto ao Escritório Mundial de 
Serviço (WSO) por US$ 11,00, incluindo impostos locais e despesas de remessa.
Tomada de decisões na WSC: Também estarão incluídas, no material do CAT 2016, propostas de ferramentas e recur-
sos para auxiliar os facilitadores da WSC, junto com propostas para melhor discutir ideias na WSC e para encaminhar 
comentários e sugestões referentes ao Planejamento Estratégico do NAWS. Os delegados poderão ainda incluir 
ideias e assuntos para discussão da Irmandade no CAT, além da oportunidade que eles já têm de utilizar o Conferen-
ce Report (Relatório da Conferência) para essa finalidade. O prazo para inclusão no CAT vai até 15 de dezembro de 
2015. Faremos também uma experiência com votação eletrônica nesta WSC.  
Panfleto de relações públicas (RP): Antecipamos que estará disponível, nos próximos dois meses, para ser revisada 
pelos participantes da Conferência por um período de 90 dias, a minuta de um recurso que tem por objetivo prestar 
informações aos profissionais sobre medicalização do tratamento da adicção e a Terceira Tradição de NA. Enviare-
mos uma notificação eletrônica para avisar que o panfleto está pronto.
Reuniões virtuais: Se você quiser se juntar a nós na discussão de problemas e soluções no serviço, pedimos que 
informe seu nome, encargo, região e/ou área para os seguintes e-mails: events@na.org para convenções; HandI@
na.org para H&I e comitês de Trabalho de Passos com Internos; PR@na.org para servidores de confiança de RP/IP; e 
servicesystem@na.org para sistema de serviços. 
Finanças: Pela primeira vez na nossa história, as contribuições da irmandade superaram um milhão de dólares no 
exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2015. Seguimos incentivando os companheiros a participar do traba-
lho dos Serviços Mundiais de NA, para tornar a recuperação acessível aos adictos no mundo e transformar a nossa 
Visão em realidade, através de contribuições financeiras no nosso portal www.na.org/contribute.  

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