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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.

Já se encontra à venda o livro de tradições, Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions (Princípios orientadores: o 
espírito das nossas tradições). Temos previsão de lançamento de uma edição especial para janeiro de 2017. 
Plano de trabalho do NAWS para 2016–2018: 

• Projetos de literatura de recuperação: pedimos sugestões para um folheto sobre recuperação e saú-
de 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 30 de abril de 2017.

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

• Projeto de ferramentas de serviço: em breve, publicaremos páginas web com ferramentas de serviço para 
eventos e um conjunto para serviços locais. Também serão realizadas reuniões virtuais, e incentivamos os 
membros interessados a entrar em contato conosco. 

• Projeto do futuro da WSC: as discussões deste ciclo enfocarão sustentabilidade e eficácia da WSC; busca de 
consenso, protocolos de discussão e processos de tomada de decisão na conferência; e a utilização do nosso 
tempo, no intervalo entre as conferências, para planejamento, comunicação e busca de consenso.

• Neste ciclo, será formado novamente um grupo de trabalho virtual para tratar do assento na conferência. 
Pedimos aos delegados interessados que entrem em contato conosco.

• Projeto de desenvolvimento da irmandade e relações públicas: demos início a esse projeto, conversando 
com as zonas sobre ideias que possam melhorar nossos esforços de RP. Se você tiver contato com um zonal, 
pedimos que nos informe através do e-mail worldboard@na.org.

• Projeto das redes sociais como ferramenta de RP: pesquisaremos a utilização das redes sociais por outras 
organizações sem fins lucrativos e programas de doze passos, bem como quaisquer páginas de RP de NA. 
Se você tiver experiência no assunto, pedimos que entre em contato conosco através do e-mail PR@na.org. 

• Projeto de colaboração no serviço: o foco inicial 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 de abril de 2017. 

Custódia da propriedade intelectual da Irmandade: devido ao fato de termos recebido poucas respostas para a 
pesquisa enviada aos delegados, não pretendemos criar nenhum material com o posicionamento dos delegados 
ou da WSC 2016. Entretanto, iremos redigir uma nova declaração do Quadro Mundial, que será simplesmente uma 
atualização dos dois boletins que publicamos no ciclo passado, e que podem ser acessados em www.na.org/fipt.
Guia dos Serviços Mundiais de NA: o guia atualizado será distribuído aos delegados para revisão e comentários, por 
um período de 90 dias. Pedimos aos novos delegados e suplentes para que atualizem seus dados de contato através 
do e-mail elaine@na.org. 
Interessado em RP? H&I? Trabalho de Passos com Internos? Cadastre-se através dos e-mails PR@na.org ou  
HandI@na.org para participar das reuniões virtuais para membros, que acontecem a cada três ou quatro meses. 
Você presta serviço na zona rural? Escreva para servicesystem@na.org se quiser ser informado da próxima reunião 
virtual sobre o tema.
Finanças: A situação financeira do NAWS permanece estável. Somos gratos porque, pelo segundo ano consecutivo, 
as contribuições da irmandade superaram um milhão de dólares. O novo sistema contábil e o carrinho de compras 
irão ao ar no início de 2017.


