
 
 

 

 
 

 



 

 
 

Introdução ao Material para Aprovação da Conferência de 2023 

 

O Material para Aprovação em Conferência, publicado em www.na.org/conference, segue esta introdução. A maioria dos itens para 

Aprovação da Conferência (CAT) é decidida durante a sessão de Decisões e Discussões Relacionadas ao CAT na WSC. As exceções  

são as moções relacionadas aos processos propostos para a WSC 2023; eles serão apresentados no início da sessão de Decisões e  

Discussões Relacionadas ao CAR porque são processos que estão sendo propostos para uso na conferência de 2023. 

Estão incluídos no CAT 2023: 

 

 
1. Esta introdução, que inclui uma lista de moções 

2. Planos de projetos propostos para 2023–2025 

3. Orçamento proposto e explicação do orçamento para 2023–2025 

4. Relatório de assentamento na WSC incluindo solicitações de regiões, recomendações do grupo de trabalho de assentamento, um 

relatório do Quadro Mundial e informações adicionais de algumas regiões 

5. Processos propostos para a WSC 2023 

6. Política de reembolso de viagens 2023–2025 

 
 

Abaixo, resumimos brevemente cada componente do CAT. Revise o conteúdo do CAT para encontrar todos os detalhes. As questões 

sobre as quais a conferência decidirá estão destacadas em azull para ajudar a chamar sua atenção para os itens a serem decididos. A 

introdução termina com uma lista de todas as moções que o Quadro Mundial oferecerá relacionadas ao material do CAT. 

Planos de projetos propostos para 2023–2025 

Neste ciclo, estamos propondo seis projetos: dois projetos de literatura, um projeto sobre Tópicos para Discussão Temática (I DTs),um 

projeto de material de serviço, um projeto sobre o futuro da WSC e um projeto sobre Investir em nossa Visão. A seção de planos deprojeto 

do CAT explica o escopo do trabalho. Conforme já informamos repetidamente, a WSC determinará o foco dos planos para criação e  

revisão de IPs e materiais de serviço, bem como para IDTs. Os resultados da pesquisa do CAR ajudarão a orientar essas decisões. Para 

obter mais informações sobre o papel da pesquisa do CAR na elaboração dos planos do projeto, consulte as páginas 4–6 da introdução 

do CAR. 

 
Todos os projetos utilizarão grupos de trabalho virtuais, grupos focais, reuniões na web abertas a qualquer membro interessad o ou 

alguma combinação dos mesmos. Esta é uma abordagem mais econômica e inclusiva para o trabalho do projeto e tem sido eficaz no s 

últimos três ciclos. Isso significa que não há nenhum item de orçamento para esses projetos. 

Decisões a serem tomadas: Haverá uma moção individual para aprovar cada plano de projeto. 

 

Decisão a ser tomada: Haverá uma moção individual para aprovar cada plano de projeto. 

 
 
 

Orçamento proposto e explicação do orçamento para 2023–2025 O CAT inclui o orçamento proposto e um ensaio de capa que explica o 

orçamento e a terminologia e categorias que usamos. A explicação do orçamento deve responder às perguntas mais gerais sobre o  

orçamento, e sempre há tempo dedicado na conferência enos webinars dos CP para fazer perguntas mais específicas. Você também 

http://www.na.org/conference


pode enviar um e-mail para wb@na.org. 

 
 

 
Decisão a ser tomada: Haverá uma moção para aprovar o orçamento do NAWS de 2023–2025. 

 
 
 

Relatório de assentamento na WSC, incluindo solicitações de regiões, recomendações do grupo de trabalho de assentamento, um 

relatório do Quadro Mundial e informações adicionais de algumas regiões 

 
 

O material para aprovação na conferência sempre contém um relatório de assentamento que inclui informação das regiões que 

pediram assentamento, um relatório das recomendações do Grupo de Trabalho de Assentamentos da WSC e, geralmente, 

recomendações subsequentes do Quadro Mundial. Nesse caso, o Quadro Mundial não está fazendo nenhuma recomendação para 

assentar as regiões. 

 
 
 

 
A introdução do CAT 2020 incluiu esta observação: 

 

 
A Conferência continua em uma posição muito desafiadora em relação a assentamentos. Embora estejamos discutindo continuamente  

sobre a necessidade de uma abordagem mais sustentável e eficaz para a distribuição de assentamentos, o custo da WSC continua 

aumentando e o tamanho da Conferência continua crescendo. Ainda não fizemos nenhuma alteração em nossos critérios de 

assentamento, mas a Conferência parece estar evoluindo. A WSC 2018 ampliou a definição de participantes da Conferência. 

 
 

 
Como membros individuais do quadro, temos perspectivas diferentes sobre alguns dos pedidos de assentamento, mas concordamos que 

estamos tentando operar um sistema falido e gostaríamos de parar e conversar mais sobre como o processo de assentamento pode 

ser revisado. O que chamamos de Critério de Assentamento é realmente apenas um processo para se candidatar a um assentamento, 

com um dos poucos critérios concretos sendo que um quadro de serviço deve ter existido por três anos. Pode ser que acabemos com 

um processo de consenso para avaliar os pedidos de assentamento que é subjetivo, mas essa é uma discussão que precisamos ter na 

WSC 2023 e no próximo ciclo. 

 
 
 

Decidimos que o melhor curso de ação que podemos tomar é abster-nos de encaminhar qualquer recomendação de assentamento e, 

em vez disso, fornecer os resultados das discussões do grupo de trabalho para consideração pela conferência. 

Assim, o quadro não oferecerá nenhuma moção de assentamento na WSC 2023. Cinco regiões candidataram-se a assentamentos, e o 

grupo de trabalho de assentamentos recomendou assentar quatro desses cinco. O relatório de assentamentos contém mais detalhes 

sobre todas as cinco regiões. 

Decisões a serem tomadas: O quadro não está oferecendo nenhuma moção para assentar as regiões. Os participantes da conferência podem 

apresentar moções para assentamento de regiões específicas usando o formulário em www.na.org/conference antes do prazo final de 1º de 

abril para as primeiras minutas de moções e 15 de abril para as moções em seu formulário final. 

 
 

 
Processos propostos para a WSC 2023 

 
É prática padrão do Quadro Mundial sugerir processos de discussão e tomada de decisão para apenas uma conferência, com o 

entendimento de que, se a WSC gostar dos processos, os participantes podem decidir adotá-los como norma permanente no fim da 

semana da conferência. 

Às vezes, os processos sugeridos são novos e, às vezes, são refinamentos de processos existentes. 

A lista de moções após esta introdução inclui quatro moções relacionadas aos processos da WSC. Uma moção tenta simplificar a 

terminologia que a conferência usa para descrever os resultados dos votos e pesquisas. Outro descreve o processo para apelar do 

facilitador e sugere um limite de maioria para sustentar uma apelação. 

As próximas duas recomendações são muito semelhantes às moções incluídas no CAT 2020 que não foram apresentadas à WSC 
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devido a mudanças na conferência provocadas pela pandemia. Uma dessas recomendações transitadas é eliminar o uso de 

abstenções na contagem de votos ou enquetes. Novamente, como acontece com todas as recomendações do processo da WSC, isso 

seria apenas para a WSC 2023, com a opção de adotar a política vigente ao final da WSC, se os participantes assim o desejarem. 

 
 
 

A mudança final que estamos sugerindo nos processos da WSC baseia-se no processo que usamos na WSC 2018 para discutir novas ideias. 

 
O feedback que ouvimos sobre a experiência foi amplamente positivo. O processo que estamos sugerindo para a WSC 2023 tem o mesmo 

esqueleto básico do processo descrito no GWSNA e usado na WSC 2018, com alguns refinamentos sugeridos. 

Além dessas quatro recomendações com moções anexadas, também foram publicadas recomendações sobre emendas para a WSC 2023 em 

www.na.org/conference. Os cofacilitadores da WSC pediram aos participantes que notificassem o quadro até 1º de abril caso pretendessem 

fazer uma emenda ou moção de assentamento. O prazo final para emendas e moções de assentamento é 15 de abril. Acrescentar um prazo 

anterior para a primeira minuta dá tempo para preparar a emenda ou moção para assentamento na WSC e para se comunicar com outros 

participantes que possam estar oferecendo moções ou emendas iguais ou semelhantes. As recomendações para emendas e moções para 

assentamento na WSC 2023 não estão na forma de moções porque, quando a conferência acontecer, elas seriam discutidas. Se o processo 

recomendado correr bem, o quadro pode adotá- locomo política no GWSNA no dia de encerramento da conferência. 

 
 
 

Todas as recomendações para os processos da WSC são explicadas em detalhes na seção Processos propostos para a WSC 2023 deste CAT. 
 
 
 

Decisões a serem tomadas: Haverá quatro moções para decidir no início das Decisões e Discussões Relacionadas ao CAR, uma para cada 

um desses quatro processos—terminologia de votação e enquete, apelar do facilitador, abstenções e o processo de proposta de assuntos 

novos— apenas para a WSC 2023. Se a WSC desejar adotar qualquer uma dessas mudanças, ou as mudanças no processo de emendas e 

moções de assentamento descritas nesta seção do CAT, como norma permanente, uma decisão separada será tomada antes do 

encerramento da WSC. 

 
 

 
Política de reembolso para 2023–2025 

 
Cada WSC aprova a Polí tica de Reembolso de Viagens para o próximo ciclo, que passa a ser incluída no Guia dos Serviços Mundiais 

de NA. Uma cópia da política de reembolso proposta está incluída neste CAT. A política descreve quais despesas são cobertas pelos 

viajantes do NAWS e políticas relacionadas. Para o próximo ciclo, sugerimos a eliminação de parte da linguagem que descreve processos 

datados e não utilizados. A política de reembolso proposta inclui um aumento no subsídio de refeição/incidental e o ajuste anual de reembolso 

de milhagem de acordo com as taxas estabelecidas pelo Internal Revenue Service (IRS) dos EUA. O serviço de transporte que 

costumávamos usar não funciona mais, por isso recomendamos que os viajantes usem um serviço de transporte compartilhado, como Lyft ou 

Uber. A política de reembolso proposta descreve como isso funcionará. Esta é uma abordagem nova para nós e, sem dúvida, 

aprenderemos algumas coisas com base na experiência dos participantes que viajam para a WSC 2023. Podemos discutir o assunto na 

WSC se houver necessidade de qualquer alteração. 

 
 

A WSC 2023 opera de acordo com a política de reembolso de 2020–2023. Os participantes da conferência com perguntas sobre viagens para 

aWSC podem entrar em contato com elaine@na.org. 

 

Decisão a ser tomada: Haverá uma moção para adotar a Política de Reembolso de 2023–2025. 

 

Nos vemos em 

abril! Seu Quadro 

Mundial 
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Lista de Moções 
 

O Quadro Mundial pretende apresentar as seguintes doze moções relacionadas ao material deste CAT. Elas são todas explicadas 

minuciosamente nas páginas a seguir. Todas essas moções serão decididas durante a sessão de Decisões e Discussões Relacionadas ao 

CAT na WSC, exceto as moções 33–36, que serão decididas no início da sessão de Decisões e Discussões Relacionadas ao CAR na WSC 

porque as decisões de moção estão relacionadas aos processos de discussão e tomada de decisão que serão usados ao longo da 

conferência. 

 
 
 

Observação: o Quadro Mundial não está oferecendo nenhuma moção para assentar regiões na WSC 2023. Os participantes da conferência 

podemfazer moções para assentar regiões específicas usando o formulário disponível em www.na.org/conference antes do prazo de 1º de 

abril para as primeiras minutas de moções e 15 de abril para moções em sua forma final. 

 
Moção 26: Aprovar o plano de projeto dos Novos Folhetos Informativos de Recuperação. 

 
Moção 27: Aprovar o plano do projeto de Revisão dos Panfletos Informativos de Recuperação Existentes. 

 
Moção 28: Aprovar o plano de projeto para Tópicos de Discussão Temática. 

 
Moção 29: Aprovar o plano de projeto para ferramentas de serviço novas e revisadas. 

 
Moção 30: Aprovar o plano de projeto para o Futuro da WSC. 

 
Moção 31: Aprovar o plano do projeto Investir em Nossa Visão. 

 
Moção 32: Aprovar o Orçamento dos Serviços Mundiais de Narcóticos Anônimos de 2023–2025. 

 
Moção 33: Usar a seguinte terminologia para descrever as enquetes e os resultados das votações, somente para a WSC 2023: 

 

 
Consenso unânime   

Consenso Significa 80% ou grande 
apoio 

80%-<100% 

Forte Apoio Significa maioria de 2/3 66.66%-<80% 

Falta de forte apoio Significa menos de 2/3 20%-<66.66% 

Consenso em não apoiar Significa 20% ou menos 0%-20% 

Sem apoio   

 
 

Objetivo: Simplificar a terminologia para descrever a votação e os resultados das pesquisas e torná-la menos potencialmente 
confusa. 

 
 

 
Moção 34: Somente para a WSC 2023: Se um participante apelar de uma decisão do Cofacilitador, o Cofacilitador explicará por que decidiu 

daquela forma, o participante que fez o apelo explicará por que está apelando da decisão e, então, o quadro votará. O limite de votação 

necessária para sustentar uma decisão do Cofacilitador sob apelação será de 50% mais 1 a favor do Cofacilitador. 

 

Objetivo: Definir claramente o processo para um participante apelar do coordenador, mantendo assim os pesos e contrapesos. 
 
 

 
Moção 35: Eliminar as abstenções nas votações ou enquetes, somente para a WSC 2023. 

Objetivo: Simplificar o processo de votação e enquetes e eliminar uma opção que tenha o mesmo efeito de uma retirada de quórum. 
 

Moção 36: Adotar, apenas para a WSC 2023, as seguintes abordagens para discussões de assuntos novos. 
 

[As alterações do processo de 2018 descritas na GWSNA são mostradas em vermelho abaixo com sublinhados para acréscimos e 

rasurados para exclusões]: 

 
 

1) Todos os criadores de novas propostas usarão um formulário de Nova Proposta para enviar suas propostas eletronicamente. 

 

http://www.na.org/conference


 

O formulário incluirá as seguintes informações: 
 

a) Proponente 

 
b) Tema/questão principal abordada na proposta 

 
c) A proposta em si 

 
d) O que esta proposta pretende realizar? (ou seja, projeto, discussão de problemas, novas ferramentas, desenvolvendo a ideia para 

criar uma moção do CAR 2020, etc.) Qualquer material contextual ou de apoio que seja útil na discussão da proposta 

2)  O prazo para envio de Novas Propostas será às 12h00 da quarta-feira da semana da conferência. Os Cofacilitadores da WSC e o 

Coordenador do Quadro Mundial supervisionarão a compilação revisarão todas as propostas apresentadas e serão responsáveis 

pela apresentação final da lista a ser distribuída aos participantes da Conferência. Eles podem agrupar propostas que tenham temas 

semelhantes (muito como é feito atualmente) 

3) Novos pacotes de propostas e pesquisas serão distribuídos aos postados aos participantes da Conferência Quarta à noite. 

 

a) Será pedido a cada participante que preencha a pesquisa, identificando com “sim” as propostas ou temas que pretende discutir e com 

um “não” aqueles que não pretende discutir. Os participantes podem escolher votar “sim” ou “não” para todas as propostas,nenhuma 

das propostas ou qualquer número entre elas. 

b) O prazo para preencher e entregar as pesquisas de Assuntos Novos é quinta-feira ao meio-dia. 
 

 
4) As pesquisas serão tabuladas; todos os resultados serão fornecidos aos participantes da conferência na noite de quinta-feira. 

 

a) As propostas ou temas que receberem mais votos “sim” serão identificados para discussão em Pequenos grupos. Buscaremos a 
concordância da Conferência sobre os tópicos de discussão em pequenos grupos. 

b) Todas as propostas que foram submetidas e não discutidas serão incluídas em um apêndice na ata 

da WSC 5)As discussões sobre novas propostas ocorrerão em duas sessões de 90 minutos na 

sexta-feira. 

A) Nos reuniremos no grande grupo antes do início das discussões em pequenos grupos para revisar as 

propostas e concordar com um quadro (dependendo dos tópicos e resultados pretendidos), para que haja um entendimento comum do 

processo e dos objetivos. 

B) Haverá cinco numerosas salas de reunião: duas para delegados, duas para suplentes,linguagem específica e 

virtual. e um para participantes de língua espanhola. 

c) Cada sessão nas salas terá tempo para discussões de grupos pequenos e grande sobre cada tópico. Cada sala de reunião será 

solicitada a concordar com os resultados de suas discussões para relatar à Conferência. 

 

 
d) Os resultados da sessão serão compilados em preparação para a sessão da manhã de sábado. 

 
6) Seguimento em grande grupo após as sessões de pequenos grupos (sábado de manhã) 

 
A) Relataremos os pontos de acordo ou desacordo das salas e facilitaremos uma discussão sobre como seguir em 

frente.Isso pode incluir discussões adicionais em grande grupo ou pequenos grupos. 

 

B) Seja aqui ou no Seguindo em frente, a Conferência decidirá como levar adiante as propostas ou 

tópicos que receberam apoio considerável, mas não foram identificados para discussão foram discutidos. 

7) Sessão Seguindo em Frente (sábado à tarde) 

 
A) Quaisquer resultados do processo de Assuntos Novos que precisem de uma votação final serão 

abordados. b)Quaisquer outros assuntos do trabalho da semana que precisem de votação final serão 

abordados. 

Moção 37: Adotar a Política de Reembolso de 2023–2025. 
 
 

 



Como dissemos no CAR, “Normalmente, o Plano Estratégico do NAWS é incluído no material para Aprovação da Conferência, juntamente 

com os planos de projeto que ele origina. Este não é um ciclo típico, todavia, e não nos envolvemos em nosso processo    de planejamento 

estratégico neste ciclo. Ainda estamos atualizando o trabalho e ofereceremos planos de projeto para o trabalho com o qual já estamos 

comprometidos e para o trabalho que a conferência prioriza. Pretendemos reiniciar o processo de planejamento estratégico na próxima WSC 

com a ajuda da conferência.Mais será revelado.” 

 
 

 
 
 
 

 



Uma Visão para o Serviço de NA inspira todo o trabalho dos Serviços Mundiais. Temos metas de longo prazo que precisamos alcançar 

para cumprir nossa parte da visão. 

 

Uma Visão para o Serviço de NA Objetivos a longo prazo do NAWS 

Em um contínuo esforço para cumprir com nossa visão, o NAWS se esforça                                                                                     

para          realizar estes objetivos: 

 

Todos os esforços de Narcóticos Anônimos são 
inspirados pelo propósito primordial de nossos 
grupos. 

 

Sobre este terreno comum, estamos 
comprometidos. 

 
Nossa visão é que um dia: 

 
• Cada adicto no mundo tenha a chance de 
experimentar nossa mensagem em seu próprio 
idioma e cultura e encontrar a oportunidade de um 
nova maneira de viver; 

 

• Todo membro, inspirado pela dádiva da 
recuperação, experimente crescimento espiritual e 
realização por meio do serviço; 

 
• Quadros de serviço de NA em todo o mundo 
trabalhem juntos em espírito de unidade e 
cooperação para apoiar os grupos na transmissão 
de nossa mensagem de recuperação; 

 
• Narcóticos Anônimos tenha reconhecimento e 
respeito universal como um programa viável de 
recuperação. 

 
Honestidade, confiança e boa vontade são a base 
de nossos esforços de serviço, todos os quais 
dependem da orientação de um amoroso Poder 
Superior. 

1. NA é compreendido e aceito como um relevante, 
confiável, seguro, compatível e programa de recuperação 
espiritual, de adictos para adictos. 

 

2. Uma rede mundial de servidores de confiança atua como 
um recurso eficaz e consistente de NA para os governos 
locais, profissionais e a mídia. 

 
3. NA é uma Irmandade verdadeiramente global, com 
crescente acesso à literatura em todos os idiomas e um 
compromisso de todos em trabalhar juntos para o 
crescimento da Irmandade. 

 
4. A tecnologia é usada de forma mais eficaz para 
comunicar em tempo hábil, facilitar a contribuição e 
participação dos membros, expandir o acesso a oficinas e 
ferramentas de serviço e apoiar os esforços de 
desenvolvimento da Irmandade em todo o mundo. 

 
5. Cada membro entende o conceito de autossustento e 
demonstra compromisso com a Irmandade, contribuindo 
com seu tempo, habilidades e recursos disponíveis. 

 
6. Somos capazes de fazer a Irmandade crescer, 
desenvolver literatura e melhorar nossa capacidade de 
levar a mensagem de NA, operando uma organização 
sustentável com receita, recursos humanos e 
infraestrutura suficientes. 

 
7. Mais membros estão discutindo e construindo consenso 
sobre questões em todos os níveis, gerando um maior 
senso de confiança no processo global de tomada de 
decisão. 

 

8. Todos os componentes do sistema de serviço trabalham 
em colaboração para concretizar nossa Visão e metas de 
NA. 

Aprovada pela WSC em 2010 



Planos de Projetos do NAWS 2023–2025 

 
Um Guia para os Serviços Mundiais de NA orienta o Quadro Mundial a “desenvolver planos de projeto, que incluam orçamentos e  

cronogramas para todos os projetos prospectivos não rotineiros dos Serviços Mundiais”. Mantendo o compromisso da Conferência Mundial 

de Serviço de ser um quadro colaborativo e baseado em discussões, os planos de projeto aqui apresentados  convidam à influência da 

conferência e, na maioria dos casos, o foco específico dos planos será determinado pela conferência com base no trabalho que ela prioriza. 

Aguardamos com expectativa os insights, a colaboração e o compromisso que acreditamos resultarão nos melhores planos de projeto e 

no uso mais prudente de recursos limitados. Conforme informamos anteriormente, não estamos planejando reuniões presenciais de grupos 

de trabalho no próximo ciclo. O trabalho será realizado com grupos de trabalho virtuais, reuniões abertas na web, pesquisas o nline para 

contribuições da Irmandade e/ou grupos focais. Também pretendemos continuar postando, em vez de enviar rascunhos e materiais 

relacionados ao projeto. O uso da tecnologia para atender e disseminar informações significa que os custos dos projetos serão em grande 

parte limitados aos custos de oportunidade. 

 
 
 

 
Embora sejam cinco anos entre as reuniões presenciais da WSC e os Serviços Mundiais de NA tenham sido severamente afetados pela 

pandemia, muito do trabalho relacionado ao projeto foi realizado virtualmente. Concluímos um novo livro, Um Princípio Espiritual por Dia 

(SPAD), que foi aprovado na WSC interina de 2022, e reunimos contribuições de toda a Irmandade para criar os Princípios Básicos das  

Reuniões Virtuais e propor revisões para o FIPT e suas Regras Operacionais. Também pesquisamos a Irmandade sobre a terapia de 

substituição de drogas/tratamento assistido por medicamentos (DRT/MAT) no que se refere a NA, bem como pedimos ideias para revisar o 

IP O Solitário. Também organizamos várias reuniões virtuais para discutir o papel das zonas. 

Realizamos vários webinars abertos a qualquer membro interessado para nos fornecer orientação e experiência sobre reuniões on-line e 

transmitir efetivamente a mensagem virtualmente, juntamente com outros focos, como Novas Ideias para o Desenvolvimento da 

Irmandade e Atração de Membros para o Serviço. 

As contribuições que recebemos dos delegados ajudaram e ajudarão a moldar o foco atual e futuro dos esforços dos Serviços Mundiais de 

NA. Planejamos dar mais um passo para melhorar a colaboração no planejamento, pedindo aos delegados da WSC 2023 que iniciem o 

processo de criação do plano estratégico do próximo ciclo. 

Pela primeira vez, nenhum dos planos de projeto a seguir tem uma linha correspondente no orçamento proposto, pois foram plane jados 

para serem realizados virtualmente. Eles ainda precisam da orientação e apoio da WSC, bem como do comprometimento dos recursos 

humanos dos Serviços Mundiais de NA, o que significa tempo do Quadro Mundial e da equipe. 

 
 

Também criaremos grupos de trabalho virtuais para assentamento na WSC e ReachingOut, como costumamos fazer, e para outros trabalhos 

necessários. Normalmente, fornecemos avisos e relatórios sobre todos os grupos de trabalho aos participantes da conferência nos e-mails 

NAWS News e NAWS Update. 

 
Todos os projetos listados abaixo requerem colaboração entre os delegados e os Serviços Mundiais de NA ao longo do ciclo. Aguardamos com 

expectativa a sua contribuição a cada passo do caminho e um salto ousado na comunicação e cooperação eficazes entre as conferências. 



A conferência define o foco 

 
Em 2016, adotamos o que era então uma nova abordagem para planos de projeto de literatura de recuperação e material de serviç o. 

Incluímos planos gerais de projetos no CAT, e a conferência determinou os focos específicos usando os resultados da pesquisa do 

CAR para ajudar a orientar suas decisões. A vantagem dessa abordagem é que ela permite que a conferência analise todas as 

possibilidades lado a lado e faça escolhas cuidadosas sobre o que consideram mais urgente fazer primeiro. As moções regionais e 

zonais geralmente exigem planos de projetos sobre IPs específicos, e muitos deles foram, e esperamos que continuem a ser, apoiados. O 

desafio é que o apoio a essas moções é uma indicação de que os membros gostam das ideias, mas não dá à WSC ou ao Quadro 

Mundial uma ideia de quais ideias os membros e participantes consideram prioritárias. A inclusão de todas as ideias na pesquisa do 

CAR permite que os membros expressem o que consideram mais importante trabalhar primeiro. 

 
 

 
Desde 2016, usamos a mesma abordagem de apresentar planos de projetos gerais para literatura de recuperação e material de 

serviço, exceto quando apresentamos planos de projetos para continuar trabalhando em projetos que já iniciamos, como o Projeto 

Princípio Espiritual por Dia. Neste ciclo, embora tenhamos feito uma pesquisa inicial para um possível novo IP e um possível IP revisado, 

estamos mantendo esses planos de projeto gerais e deixando que a WSC determine o foco. 

 

Planos de Projeto de Literatura de Recuperação 
 
 

Uma lista de 19 ideias para IPs está incluída na pesquisa CAR 2023 . Essas ideias incluem várias moções 

regionais anteriores aprovadas pela WSC. A mídia social é uma ideia de uma moção regional adotada na WSC 2018 para criar um plano 

de projeto para converter o panfleto de serviço de mídia social em um IP. Um IP para mulheres em recuperação é outra ideia para um 

plano de projeto de uma moção regional aprovada, neste caso, a moção aprovada em 2020. 

A terapia de substituição de drogas/tratamento assistido por medicamentos (DRT/MAT) no que se refere a NA é uma ideia de uma moção 

regional aprovada em 2018 e posteriormente apoiada como um Tópico de Discussão Temática em 2020. Também há itens na lista de 

moções no CAR 2023 para criar planos de projeto. Como explicamos na introdução do CAR 2023, há mais ideias para projetos do que 

recursos para realizá-los. É por isso que utilizamos uma pesquisa para ter uma noção das prioridades dos membros e para pedir à 

conferência que selecione o foco dos projetos de literatura e materiais de serviço. 

 
 
 

Solicitaremos à WSC 2023 que priorize a lista de possíveis temas para os novos IPs servirem de base para este projeto, usando os 

resultados da pesquisa do CAR como recurso para a tomada de decisões. 

Quaisquer que sejam os tópicos que a conferência escolher como prioridade para IPs, começaremos com uma pesquisa específica 

sobre o assunto para ver o que a Irmandade deseja ver em um IP sobre o tópico priorizado. Caso seja escolhido o DRT/MAT referente a 

NA, utilizaremos os resultados da pesquisa realizada neste ciclo. 



Essa pesquisa terminou algumas semanas antes de esboçarmos esses planos de projeto. Foram milhares de respostas, e estamos focados 

na publicação do CAR, materiais de apoio e versões traduzidas. Faremos um resumo das respostas no Relatório da Conferência de 2023 e 

discutiremos os resultados na WSC. 

Por enquanto, podemos dizer que a Irmandade não parece ter um consenso sobre essas questões além de um reconhecimento compartilhado 

da importância da Terceira Tradição e das ideias já publicadas no panfleto de RP Narcóticos Anônimos e Pessoas Recebendo Tratamento 

Medicamentoso Assistido. (Veja o último conjunto de links nesta página, www.na.org/pr, para o panfleto em sete idiomas.) Dada a falta de 

consenso, não temos certeza se a conferência vai querer priorizar este tópico ou escolher algo diferente da Lista. 

Depois de pesquisar a Irmandade sobre uma possível peça de literatura de recuperação, normalmente criamos um grupo de trabalho para 

trabalhar com o WB e a equipe para desenvolver a peça. Esse grupo de trabalho seria virtual para o próximo ciclo. Quando uma minuta é 

produzida, notificamos a Irmandade e publicamos a minuta por pelo menos 90 dias para revisão e comentários da Irmandade. A minuta é 

revisada com base nas contribuições recebidas e, por fim, uma minuta para aprovação é incluída no CAR. Como o foco do IP ainda não está 

definido, não é prático tentar enquadrar esse projeto além desses parâmetros gerais. Todo o trabalho será realizado virtualmente, portanto, a 

única despesa será com o WB e tempo de equipe. 

 
 

REVISÃO DOS PANFLETOS INFORMATIVOS DE RECUPERAÇÃO EXISTENTES 
 
 

O Adendo E do CAR 2023 contém uma lista de todos os materiais de recuperação e serviço publicados nos Serviços Mundiais de NA. A lista 

inclui a data de criação, a data da última revisão e os idiomas para os quais cada peça está traduzida atualmente. Muitos IPs nunca foram 

revisados ou não foram tocados em décadas. Em alguns casos, isso pode ser intencional, mas para muitos dos panfletos parece ser mais 

sobre nossa falta de compromisso em rever e/ou revisar os materiais existentes. 

Muitos IPs, livretos e livros estão incluídos como opções de revisão na pesquisa do CAR 2023 . Não temos recursos para assumir um projeto 

de revisão do tamanho de um livro no próximo ciclo, mas continuamos acreditando que já passou da hora de começar a atualizar os IPs. Em 

2020, a WSC chegou a um consenso ao selecionar o IP nº 21, O Solitário, como o foco do Plano de Projeto de Revisão de IPs Existentes. 

Pesquisamos a Irmandade sobre possíveis revisões e incluiremos um resumodos resultados da pesquisa no Relatório da Conferência de 

2023. Gostaríamos de dar os próximos passos no processo de revisão de O Solitário, mas estamos abertos a qualquer decisão da WSC. 

O Solitário foi escrito em 1986, muito antes de a internet e a tecnologia tornarem possíveis os tipos de conexões online e virtuais, e o IP está 

embaraçosamente desatualizado. Recebemos informações de membros que estão ou se recuperaram como “solitários” e o IP permitir ia que 

eles compartilhassem suas experiências com outros membros em busca de experiência, força e esperança. 

Se for possível dar o próximo passo com o IP nº 21, O Solitário, seguiremos o processo típico e criaremos um rascunho, enviaremos e 

postaremos no na.org por pelo menos 90 dias de revisão e comentários da Irmandade; revisar o rascunho com base nas contribuições 

recebidas; e finalmente ter uma minuta para aprovação no próximo CAR. Se um foco diferente for selecionado, começaremos este projeto 

pesquisando a Irmandade. 

Pedimos à WSC 2023 que escolha pelo menos um IP para revisão deste ciclo. 

 
 

TÓPICOS DE DISCUSSÃO TEMÁTICA (IDTS) 

 
 
 
 
 
 
 

Nossa experiência com IDTs mudou e cresceu ao longo do tempo. Os IDTs criaram a base para muitos de nossos panfletos 

de serviço atuais (SPs), porque nos ajudaram a reunir as melhores práticas da Irmandade. Ao longo do último ciclo, as discussões sobre 

DRT/MAT no que se refere a NA nos ajudaram a reunir informações para moldar o Plano do Projeto de Nova IP de Recuperação acima. 

http://www.na.org/pr


Embora não seja um IDT formalmente selecionado, também tivemos discussões em toda a irmandade sobre reuniões virtuais e transmissão 

da mensagem de forma eficaz e virtual neste ciclo que ajudou NA a continuar a prosperar durante a pandemia e deu origem ao nosso mais 

novo material de serviço, Noções básicas de reunião virtual. 

Incentivamos os participantes a pensar sobre quais tópicos eles acreditam que precisamos compartilhar e coletar experiências de toda a 

Irmandade ao escolher os IDTs para o ciclo 2023–2025. 

Planejamos agendar um horário na WSC 2023 para começar a estruturar o plano estratégico para 2023–2025. Essa discussão ocorrerá antes 

que a lista de IDT seja priorizada e pode influenciar quais tópicos a WSC deseja levar adiante no próximo ciclo. Os participantes também 

terão os resultados da pesquisa do CAR antes de serem solicitados a escolher os IDTs para o ciclo. 

A conferência geralmente prioriza tópicos relacionados a si mesma, e incentivamos os participantes a também pensar em tópicos focados 

no grupo que possam ser de interesse mais amplo para NA como um todo. 

Ter uma variedade de IDTs que atendem a diferentes necessidades e públicos faz sentido para nós. Independentemente dos tópicos 

selecionados, o WB pedirá aos participantes da conferência que ajudem a enquadrar o foco dos IDTs para discussão da Irmandade e, como 

sempre, distribuiremos roteiros de oficina e PowerPoints para ajudar nos esforços do workshop. 

 
FERRAMENTAS DE SERVIÇO NOVAS E REVISADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para o Projeto de Ferramentas de Serviço, estamos adotando a mesma abordagem descrita para os dois projetos de  

literatura e os IDTs acima. Estamos oferecendo aqui um plano de projeto geral com foco específico a ser determinado pelos participantes 

da WSC 2023, usando os resultados da pesquisa do CAR como recurso ao fazer essa determinação. 

Fizemos progresso com a caixa de ferramenta para serviço local. Publicamos Princípios Básicos de CBDM, Atendimento em Comunidades 

Rurais e Isoladas, Princípios do RSG e, mais recentemente, Princípios Básicos de Reuniões Virtuais. Todo esse trabalho foi realizado 

virtualmente e queremos agradecer aos membros que enviaram materiais e/ou participaram de discussões on-line e grupos focais. 

Há uma longa lista de possíveis tópicos de ferramentas de serviço na pesquisa CAR 2023 , e pedimos aos membros que escolhessem 

até três novos tópicos e duas revisões. Acreditamos que todos esses tópicos – novos materiais de serviço e revisões – podem ser 

abordados trabalhando virtualmente, utilizando grupos focais e reuniões abertas na web. A abordagem dependerá dos temas escolhidos 

pela WSC 2023. Também acreditamos que muitos fóruns zonais estão dispostos e aptos a fornecer contribuições e ideias para o 

desenvolvimento de novas ferramentas, e esta pode ser uma oportunidade para uma melhor parceria com as zonas. Solicitaremos à WSC 

que priorize quantos tópicos desejar e trabalharemos neles conforme o tempo e os recursos permitirem. 

FUTURO DA WSC 

 
 
 

 
O escopo deste projeto dependerá das decisões tomadas na WSC 2023 sobre a Moção 9 do CAR 2023. Se a Moção 9 

for adotada, o foco principal deste projeto será desenvolver ideias sobre como um ciclo de três anos pode funcionar. Mesmo nesse foco, 

há muito mais do que apenas a duração do ciclo da conferência a ser abordada. Dissemos em outra parte de nosso relatório que, se você 

esticar uma tela, poderá pintar muito mais sobre ela, e este projeto irá emoldurar ideias para ajudar os participantes a pintar um quadro do 

futuro da WSC. Alguns dos tópicos que os participantes levantaram e que prevemos que serão focados incluem vetar as moções do CAR 

e a pesquisa do CAR , determinar o que deve ser decidido pessoalmente e o que pode ser decidido virtualmente e melhorar a comunicação 

entre as reuniões. O tamanho cada vez maior da WSC tem sido um tema de discussão há anos e também precisará ser abordado, o que 

incluirá um foco nos critérios de assentamento de regiões e zonas. Se a Moção 9 não for aprovada, ainda há melhorias a serem feitas e 

ideias a serem discutidas, mas o ritmo e a prioridade desse projeto serão menores. 



Uma das muitas ideias que ouvimos dos participantes da conferência neste ciclo é melhorar a colaboração e o planejamento entre os 

fóruns zonais e os Serviços Mundiais de NA. Planejamos aprofundar essa discussão na WSC 2023 e esperamos que ela seja o foco 

deste grupo de trabalho. 

O Quadro Mundial pediu às zonas que selecionem uma pessoa para este grupo de trabalho até a WSC 2023. Todo o trabalho será feito 

virtualmente e as discussões na WSC 2023 ajudarão a estruturar o trabalho. 

INVISTA NA NOSSA VISÃO 

 

Este projeto está focado em comunicar a conexão entre a busca de Uma Visão para o Serviço de NA e o 

conceito de autossustento. O objetivo é aumentar a compreensão e o comprometimento com a necessidade de contribuir com tempo e 

recursos para NA, e para os Serviços Mundiais de NA em particular. 

Este tem sido o foco do Grupo do Plano de Negócios no ciclo passado, e esse grupo formaria o grupo de trabalho para este projeto. 

 
Algumas das metas do projeto incluem a geração de ideias para ajudar os membros a entender melhor o trabalho que as contribuições 

da Irmandade ajudam a financiar; entrar em contato com os contribuidores atuais para obter ideias sobre o que os fez contribuir;  

estabelecer metas para as contribuições da Irmandade como proporção da renda do NAWS; e aumentar a conscientização sobre a 

importância das contribuições recorrentes como a fonte mais estável de renda do NAWS. 

 
 
 

                 Situação dos Projetos Adotados para o Ciclo 2020–2023 

 
A WSC 2020 aprovou a seguinte moção relacionada a projetos: 

Moção V3  Proponente: Quadro Mundial 

Como participantes da WSC 2020, reconhecemos nossa compreensão e aceitação de que todos os planos de projeto de 2020–2022 

foram criados e oferecidos antes da atual crise mundial e da quarentena imposta pela saúde pública e só serão trabalhados quando e se 

os recursos estiverem disponíveis. Consideraremos cada plano de projeto apresentado para o ciclo 2020-2022, projeto por projeto, 

conforme exigido pela política atual da conferência com esta qualificação. Também forneceremos prioridades para os planos para IPs 

de recuperação novos e revisados, IDTs e o plano Caixa de ferramentas de serviço local. 

Decisão: 116 sim – 10 não – 2 abstenções – 2 retirada de 

quórum Aprovado por consenso 91% 

 
Agradecemos muito o entendimento contínuo da conferência sobre a crise em que nos encontramos e a resultante escassez de 

recursos que continuamos a enfrentar. No entanto, temos o orgulho de informar que avançamos em todos os seis projetos aprovados na 

WSC 2020, concluindo ou entregando os produtos para cinco dos seis da melhor maneira possível. 

 
 
 

PROJETO DE LIVRO UM PIRNCÍPIO ESPIRITUAL POR DIA 

 
Este grupo de trabalho do projeto reuniu-se virtualmente durante os dois primeiros anos do ciclo 2020-2023. Um Princípio Espiritual por 

Dia foi aprovado por consenso na WSC 2022. 



REVISÃO DOS PANFLETOS INFORMATIVOS DE RECUPERAÇÃO EXISTENTES 
 

A WSC 2020 selecionou O Solitário como foco para este projeto. Fizemos uma pesquisa com a Irmandade, perguntando o que os membros 

gostariam de ver em uma revisão, e estamos prontos para trabalhar na revisão do IP se ele for selecionado como prioridade para o Projeto 

Revisando IP de Recuperação Existente na WSC 2023. Incluiremos um relatório sobre o resultados da pesquisa no Relatório da 

Conferência de 2023 . 

 

 

TÓPICOS DE DISCUSSÃO TEMÁTICA (IDTS) 
 

 
A WSC 2020 aceitou “DRT/MAT no que se refere a NA — o que queremos dizer em uma literatura de NA?” como IDT para o ciclo e aprovou 

uma pesquisa da Irmandade sobre este tópico. Pesquisamos os membros sobre o assunto até o final de novembro e relataremos os 

resultados no Relatório da Conferência de 2023. 

Embora não tenham sido formalmente aprovados, os dois tópicos que foram o foco do Projeto Caixa de Ferramentas de Serviço Local— 

melhores práticas para reuniões online e transmissão da mensagem de NA de forma efetiva e virtual—têm, em essência, sido o foco das 

discussões de questões em toda a Irmandade também neste ciclo, resultando em uma nova ferramenta de serviço aprovada pela Quadro e 

muitos recursos desenvolvidos localmente publicados em www.na.org/virtual. 

 

PROJETO DE CAIXA DE FERRAMENTAS DE SERVIÇO LOCAL 
 
 

A WSC 2020 priorizou dois tópicos como foco inicial deste projeto: melhores práticas para reuniões online e levar a mensagem de NA de 

forma efetiva e virtual. O ensaio que apresenta a Moção 4 do CAR 2023 resume parte do trabalho do ciclo que resultou no Básico das 

Reuniões Virtuais, publicado em inglês e espanhol em www.na.org/virtual e www.na.org/basics. 

 
 

PROJETO FUNÇÂO DAS ZONAS 
 
 
 

A Reunião Virtual de Zonas, composta por delegados zonais, suplentes e contatos, foi o grupo de trabalho deste projeto. Eles se reuniram ao 

longo do ciclo para compartilhar ideias e experiências para ajudar as zonas a se tornarem quadros de serviço mais eficazes e para definir 

melhor o relacionamento das zonas com a Irmandade mais ampla. Realizamos uma reunião das zonas três vezes por ano, e as conversas 

têm sido colaborativas e benéficas. O grupo sentiu que não tinha nada a acrescentar à descrição das zonas neste momento. 

O documento Work of Zones, disponível em www.na.org/zone , é resultado desse projeto. 

 
 

 

PROJETO DE REVISÃO DO FELLOWSHIP INTELECTUAL PROPERTY TRUST (FIPT) 
 

 
Esse grupo de trabalho se reuniu virtualmente durante todo o ciclo para trabalhar sobre quais serão as primeiras mudanças no próprio FIPT se 

a Moção 1 for aprovada na WSC 2023. O ensaio introdutório a essa moção detalha o trabalho desse projeto. O quadro publicou as revisões 

propostas para o FIPT por seis meses, e a resposta foi extremamente positiva. Os adendos A e B do CAR 2023 apresentam os resultados 

desse projeto. 

http://www.na.org/virtual
http://www.na.org/virtual
http://www.na.org/basics
http://www.na.org/zone


Compreendendo o Orçamento Proposto para 2023–2025 

 
Introdução 

 
Esta introdução apresenta uma visão geral de algumas das tendências significativas do orçamento que estamos propondo para os próximos dois 

anos e explica algumas das terminologias e práticas orçamentárias básicas do NAWS. Se esta é sua primeira experiência com uma proposta 

de orçamento do NAWS, pode ser útil ler esta introdução mais de uma vez. 

Este documento pode ser considerado um roteiro para a proposta de orçamento. 

 

Estamos oferecendo um orçamento de dois anos para refletir a política atual da conferência. O Relatório da Agenda da Conferência de 2023 

contém uma moção (nº 9) para aprovar um ciclo de três anos da Conferência Mundial de Serviço em caráter experimental após a WSC 2023 

até a WSC 2029. Se a moção nº 9 for adotada, um orçamento de um ano para 1º de julho de 2025 até 30 de junho de 2026 será oferecido para 

aprovação em uma WSC provisória. Essa reunião interina da WSC precisaria ser agendada antes do início do ano fiscal de 2025–2026. 

Adotamos uma abordagem semelhante neste ciclo, com a WSC aprovando um orçamento de um ano na WSC interina de 2022. 

 

Para explicar o orçamento proposto, pode ser útil entender alguns princípios fundamentais de contabilidade no setor sem fins lucrativos. Como 

você provavelmente sabe, um orçamento prevê receitas e despesas para um período específico. Nesse caso, você verá os fundos que 

esperamos receber e gastar ao longo dos próximos dois anos fiscais: ano fiscal (AF) de 2024,que vai de 1º de julho de 2023 a 30 de junho de 

2024; e o ano fiscal de 2025, que vai de 1º de julho de 2024 a 30 de junho de 2025. 

O orçamento cobre as atividades de todas as filiais e centros de distribuição de literatura dos Serviços Mundiais, incluindo Chatsworth,Europa, 

Irã, Canadá e Índia. 

Nossas projeções orçamentárias são amplamente baseadas em nossa experiência. Como você verá, existe uma relação direta entre as receitas 

e despesas reais dos dois anos anteriores e o que propomos para os próximos dois anos. Esses números são relatados lado a lado para facilitar 

a comparação. 

Embora o orçamento seja uma importante ferramenta administrativa, é também um plano de ação, um reflexo de nossas prioridades e uma 

ferramenta para lidar com situações adversas, conhecidas e desconhecidas. O orçamento dos Serviços Mundiais de NA reflete a decisão 

coletiva da Irmandade de usar os recursos da venda de literatura para financiar os serviços de NA em todo o mundo. Nos anos anteriores, as 

economias na produção tornaram possível continuar a oferecer literatura a preços razoáveis, ao mesmo tempo em que se investia os excessos 

no trabalho vital de traduções, relações públicas, apoio aos grupos de NA existentes,membros, comitês de serviço e Desenvolvimento da 

Irmandade, para citar alguns dos principais serviços que o NAWS oferece e apoia. Você verá essas prioridades no orçamento a seguir. 

Continuamos comprometidos em manter a literatura acessível, mas a realidade de aumentos drásticos nos custos de produção e no custo de 

entrega de serviços nos desafia. As contribuições da Irmandade ajudaram tremendamente. Esperamos continuar a experimentar aumentos 

nos custos de produção no próximo ciclo. 

 

 
No rascunho da proposta de orçamento para 2023–2025, você verá as receitas e despesas reais dos anos fiscais de 2021 e 2022 nas duas 

primeiras colunas. As receitas e despesas de 2021 estão descritas no Relatório Anual. No momento da redação deste artigo, ainda não tínhamos 

uma auditoria aprovada para 2022, portanto, esses números são rotulados como não auditados. Não esperamos mudanças significativas nos 

números finais auditados e esperamos ter uma auditoria aprovada e o Relatório Anual de 2022 divulgado a vocês pela WSC 2023. 

Não há muito que seja típico nesses anos financeiros afetados pelo COVID. Para o ano fiscal de 2021, você verá um excesso de receita de $ 

691.630. Comparações de valores reais com orçamentos são fornecidas aqui, com explicações adicionais no Relatório Anual de 2021 e em 

outras informações financeiras fornecidas bimestralmente aos participantes da conferência. Para o ano fiscal de 2022, você verá um excesso de 

receita de $ 2.340.171. Isso só foi possível devido a cortes severos de pessoal 



e outras operações nos Serviços Mundiais de NA e às generosas contribuições da Irmandade, que totalizaram uma média de US$  

1.977.966 por ano durante esses dois anos fiscais. Essa receita era necessária para ajudar a sustentar nossas operações reduz idas e 

reconstruir as reservas que os Serviços Mundiais de NA usaram para sobreviver durante a pandemia. É fundamental que reconstruamos 

nossas reservas para nos prepararmos para grandes despesas que sabemos que estão por vir. Essas despesas importantes incluem os 

custos para realizar a WSC 2023 pessoalmente, atualizar nossa infraestrutura de computadores e mudar para um empreendimento  

financeiro baseado em nuvem mais utilizável. De muitas maneiras, os Serviços Mundiais de NA estão tendo que se reinventar 

operacionalmente. Fomos forçados a fazer mais com menos, mas isso exige que façamos alguns investimentos em nossa infraestrutura 

para que possamos continuar trabalhando de maneira mais inteligente. Aprendemos algumas lições dos anos do COVID que, embora 

dolorosas, acabarão sendo benéficas para a organização. 

Ao tentar preparar o orçamento a cada ciclo, avaliamos a experiência financeira dos dois anos fiscais anteriores, a situação econômica 

atual de todos os países onde o NAWS tem operações físicas e as condições econômicas gerais dos países onde distribuímos materiais. 

Em seguida, procuramos quaisquer tendências ou padrões nessas informações com o objetivo de antecipar a experiência financeira do 

ciclo orçamentário futuro. Em alguns casos, essa imagem não é cor de rosa. Muitas vezes significa que temos uma demanda por serviços 

que pode exceder, e geralmente excede, nosso fluxo de renda disponível. Esse foi o caso no ciclo orçamentário pré-pandêmico, quando 

prevemos um déficit orçamentário para a primeira metade do ciclo. Apesar de muitas vezes as nossas despesas terem superado as 

nossas receitas, conseguimos realizar toda a atividade que orçamos, bem como absorver os acréscimos de custos, graças a uma 

suficiente Reserva Operacional existente. Essa reserva e a rápida redução de pessoal permitiram que os Serviços Mundiais de NA 

sobrevivessem ao fechamento global. Estamos novamente projetando um déficit para o primeiro ano do ciclo, mas não para o orçamento 

geral de dois anos para o próximo ciclo. Embora este não seja um déficit orçamentário para o ciclo, permanece o caso de que a demanda 

por serviços parece estar superando nossa receita. Parece que isso será verdade no futuro previsível. 

 
 

É sempre importante lembrar que em uma organização sem fins lucrativos como a nossa nunca haverá recursos suficientes, tanto 

humanos quanto financeiros, para atender a todas as necessidades de uma Irmandade global em tempo hábil. Muitas vezes haverá  

momentos em que as comunidades estão esperando que as coisas sejam realizadas. Esta é apenas a natureza da organização que  

servimos. Os recursos são finitos, mas a necessidade é infinita. Agradecemos profundamente a paciência que os membros e as  

comunidades de NA demonstraram nos últimos dois anos e queremos garantir que estamos trabalhando incansavelmente para fazer as 

coisas o mais rápido possível. 

 
 

Custos fixos em quatro áreas de atividade 

 

 
As atividades dos Serviços Mundiais de NA se enquadram em quatro categorias: 

 

 
• Produção e Distribuição de Literatura 

 
• Apoio à Conferência Mundial de Serviço (WSC) 

 
• Desenvolvimentoda Irmandade 

 
• Eventos 

 

 
Ao preparar nosso orçamento de dois anos, atribuímos porcentagens a essas categorias com base no número de funcionários dedicados 

a uma atividade, no número aproximado de horas de trabalho e na quantidade de espaço de trabalho necessário. Prevemos nosso  

orçamento para cada uma dessas áreas com base nesses percentuais e alocamos nossas despesas operacionais fixas – custos 

contínuos, repetidos ou regulares – para cada categoria proporcionalmente. As despesas totais de Contabilidade, Pessoal, Overhead e  

Tecnologia são divididas por esses percentuais e atribuídas a essas áreas de despesas no orçamento. 

 
 

Novamente, esta proposta inclui projeções que nos obrigarão a utilizar recursos operacionais para realizar o trabalho projetado. 



Despesas Atuais de 2021 
Eventos 
$213.093 

4% 

Desenvolvimento 
da Irmandade 

$1.705.906 

29% Produção e distribuição 
de Literatura 

$2.949.897 
51% 

Apoio WSC 
$904.779 

16% 

 

Alocações de 2021 comparadas com a proposta 
 
 
 
 

 
 Total de Despesas 

atuais de 2021 
Orçamento de 
despesas em 

alocações 23-25 
Distribuição e Produção de Literatura 51% 47% 

Apoio a WSC 16% 22% 

Desenvolvimento da Irmandade 29% 26% 

Eventos 4% 5% 

 
 

 
 

 

Ao projetar as despesas para 2023–2025, alocamos fundos em antecipação às atividades planejadas e em resposta a mudanças no  

ambiente econômico. Planejamos retomar parte das atividades anteriores para o Desenvolvimento da Irmandade, e nossas recentes 

adições de pessoal para reuniões/banco de dados e traduções refletem isso. A seguir, uma breve descrição dos custos operacion ais 

previstos para cada categoria orçamentária: 



Porcentagens atribuídas a custos fixos ou operacionais no orçamento de 2023–2025 
 

 

 

 
Áreas de atividade e ajustes para 2023–2025 

 
 

Produção e Distribuição de Literatura: Durante a pandemia, uma porcentagem maior dos recursos dos Serviços Mundiais foi transferida para 

a Produção e Distribuição de Literatura em comparação com os anos anteriores. Antes de 2020, esse percentual era normalmente orçado na 

faixa de 33 a 38%, mas quando chegaram as paralisações globais, a maior parte de nossas reduções de pessoal e atividades ocorreu nas 

outras três categorias.A Produção e Distribuição de Literatura tem sido historicamente o motor financeiro dos Serviços Mundiais de NA e, 

durante o ano fiscal de 2021, mais da metade de nossas despesas operacionais foram nessa categoria. O orçamento proposto aloca 4% a 

menos de todas as atividades dos Serviços Mundiais de NA para esta categoria. 

Isso é resultado de sair do modo de sobrevivência e retomar alguns de nossos serviços vitais com funcionários novos e existentes. O fato de 

a maior porcentagem de nossos custos fixos ainda ir para a produção e distribuição de literatura é um reflexo da complexidade de manter 

nosso catálogo atual, com mais títulos em mais idiomas do que nunca, e o trabalho necessário para publicar esses itens. Produzimos literatura 

em 57 idiomas. No final do ano fiscal de 2021, nosso catálogo incluía 1.309 títulos e esse número continua aumentando. Aqui está uma lista 

de todos os títulos que publicamos e os vários idiomas em que estão disponíveis. 

Apoio à Conferência Mundial de Serviço: O apoio à WSC inclui as despesas das reuniões presenciais e virtuais e todas as despesas diretamente 

relacionadas à WSC. Isso inclui todas as despesas do Quadro Mundial, Painel de Recursos Humanos, Cofacilitadores da WSC, tradução de 

publicações da conferência e do quadro e administração de projetos relacionados à conferência. Em 2021, 16% da nossa atividade foi alocada 

a despesas relacionadas comconferências. Projetamos um aumento desse tipo de atividade, com 22% das despesas fixas destinadas ao Apoio 

da WSC no orçamento de 2023–2025. Isso é semelhante aos níveis pré-COVID. 

Desenvolvimento da Irmandade: DI abrange todas as outras formas pelas quais os Serviços Mundiais de NA apoiam a continuação e o 

crescimento de NA em todo o mundo. Essa área de orçamento inclui o apoio direto que podemos estender a indivíduos, grupos e quadros de 

serviço, incluindo uma parte do que é gasto para fornecer literatura gratuita e subsidiada. Também inclui relações públicas, tradução de 

publicações, viagens e despesas com workshops. Alocamos 22% do orçamento de 2023–2025 para DI à medida que reconstruímos lentamente, 

embora o real para 2021 tenha sido de 29% das despesas totais. Ambas as porcentagens estão abaixo dos níveis pré-pandêmicos. 

 
Eventos: Estamos planejando uma Convenção Mundial para 2024, que exigirá muito tempo, esforço e recursos. Estamos mantendo a mesma 

alocação de 5% para 2023–2025 que tivemos nos últimos orçamentos. 



A atividade nesta área será maior à medida que nos aproximamos da Convenção Mundial, mas 5% parece ser uma média realista ao longo 

do ciclo. 

 
Custos operacionais que nós alocamos por estas proporções 

 
 

Tendo estimado a proporção de esforço (tempo, espaço e recursos) exigido por nossas quatro áreas de atividade, aplicamos essas 

proporções a quatro categorias de despesas: Contabilidade, Pessoal, Despesas Gerais e Tecnologia. 

Essas despesas são necessárias para as operações diárias dos Serviços Mundiais de NA e não são facilmente atribuídas a uma  única 

função. No orçamento a seguir, você encontra uma parcela de cada um desses custos indiretos destinada às quatro áreas de atuação de 

acordo com o percentual estabelecido para o próximo ciclo bienal. 

A tabela abaixo pega o total combinado de dois anos fiscais, 2021 e 2022, e o divide por dois para determinar o que é conhecido como valor 

anualizado que serve como base 2020-2022. As próximas colunas listam os custos projetados e a porcentagem de aumento em cada 

categoria de despesa para cada ano fiscal no orçamento proposto. 

 

 
Custos operacionais alocados a quatro áreas de atividade: 

 

Categoria de 
despesa 

Base 2021 & 2022 
Proposta para 

2024 

% 
Aumento 

Proposta para 
2025 

% 
Aumento 

Contabilidade $57,877 $57,877 0% $57,877 0% 

Pessoal $2,393,883 $3,231,742 35% $4,039,677 25% 

Despesas Gerais $1,368,721 $1,471,375 7.5% $1,581,728 8% 

Tecnologia $404,132 $444,545 10% $488,999 10% 

 
 
 

Despesas gerais e com Pessoal: 
 

Pessoal Despesas Gerais 

Despesas gerais e com Pessoal: 
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Como mostra o gráfico acima, reduzimos muito as despesas com pessoal e despesas gerais para sobreviver durante a pandemia. Para 

retomar algumas de nossas atividades de missão crítica, devemos aumentar a equipe e 
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despesas com pessoal. Isso é necessário para substituir parte das reduções de pessoal que tivemos e para cuidar dos custos crescentes do 

pessoal existente. Os aumentos propostos nos trariam de volta aos níveis pré-pandêmicos e são os mais fáceis de controlar. Esses aumentos 

só seriam feitos se houvesse renda para sustentá-los. 

 

 
Os aumentos de tecnologia são projetados porque esta é a realidade do mundo em que vivemos hoje. 

Os preços estão subindo na maioria das áreas de despesas e não esperamos que isso mude em breve. Estamos cada vez mais dependentes 

da tecnologia para funcionar internamente e nos conectarmos com os membros e o público em www.na.org. 

O orçamento reflete nossa necessidade contínua de usar nossos recursos para melhorar essa conexão vital. 
 

 
 

 
Categorias de custo operacional fixo 

 
Contabilidade: Isso inclui serviços profissionais para auditorias anuais e verificações forenses aleatórias; custos para ter um comitê de auditoria, 

conforme exigido pela Lei Sarbanes-Oxley; e outros serviços profissionais associados à boa gestão financeira. 

 
Pessoal: Reflete todos os salários e vencimentos, impostos sobre a folha de pagamento, seguro saúde e seguro de acidentes de trabalho, 

treinamento, recrutamento, realocação e despesas com planos de aposentadoria associados a trabalhadores especiais em todas as cinco 

localidades do Escritório Mundial de Serviço. Também inclui mão de obra contratada para fins específicos. 

Despesas gerais: Isso inclui despesas de aluguel de instalações, manutenção e reparo, telefone, serviços públicos, postagem, serviço e aluguel 

de automóveis, equipamento de reprodução, despesas de escritório, seguro geral, amortização, dívidas incobráveis, depreciação, encargos 

bancários e taxas associadas aos cinco locais do Escritório Mundial de Serviço. As despesas bancárias continuam a aumentar à medida que 

aumenta a utilização da loja online e as vendas por cartão de crédito. 

Tecnologia: Isso reflete as despesas com serviços de informação, aluguel de computadores, software, suprimentos, atualizações e atualizações 

de aplicativos de software, aluguel e reparo de equipamentos e contratos de serviço. Despesas associadas à manutenção do site na.org; as 

despesas associadas ao banco de dados, coleta de dados de grupos online e informações de reuniões; e taxas de web e software para inscrição 

em eventos também estão incluídas aqui. 

 

 
Lendo o próprio orçamento 

 

As páginas anteriores descrevem a estrutura do nosso orçamento - as quatro áreas de atividade (Produção Literária, Apoio à WSC, DI e Eventos), 

bem como as quatro categorias de despesas correntes (Contabilidade, Pessoal, Despesas Gerais e Tecnologia). denominadas “despesas 

operacionais fixas” ou “custos fixos”, que são distribuídos proporcionalmente pelas áreas de atuação. 

http://www.na.org/


As páginas a seguir mostram os detalhes que afetam o orçamento proposto para 2023–2025 e o que está contido em cada item de linha no 

orçamento e em nossos relatórios financeiros. Neste ponto, pode ser útil ter o orçamento em mão para acompanhar, pois esta narrativa 

explica o que você está vendo em cada seção. 

Mais uma vez, pense nessa cópia como um roteiro de orçamento. 

 
O orçamento proposto fornece muitas informações sobre nossas propostas para os próximos dois anos. A primeira coluna fornece o nome da 

categoria, seguida por uma coluna com os dados reais de 2020 a 2021, uma coluna com os dados reais de 2021 a 2022 e, em seguida, uma 

coluna intitulada Ano base que calcula a média ou anualiza esses dois anos. As últimas três colunas fornecem uma proposta para o ano 

fiscal de 2024, seguido por 2025 e, em seguida, um total para o ciclo de dois anos. Estamos utilizando a coluna anualizada (Ano Base) 

como base para os exercícios de 2024 e 2025, sem ajustes, exceto onde indicado de outra forma. 

 
 

Receita projetada dos Serviços Mundiais de 2023–2025 

Literatura de recuperação — Esta categoria contém toda a literatura de recuperação aprovada pela Irmandade, conforme definido pelo 

Fellowship Intellectual Property Trust. Um item de linha separado é mostrado para cada título de livro. No entanto, o item de linha para livros 

ePub é uma combinação de todas as vendas de literatura eletrônica. Outras receitas de literatura de recuperação incluem todos os panfletos e 

livretos aprovados pela Irmandade. Este item continuou a diminuir à medida que disponibilizamos todos os panfletos informativos (IPs) e 

livretos gratuitamente em www.na.org. Incluímos um item de linha separado para Receita de Literatura (Irã) tanto na receita quanto no custo 

de mercadorias, mostrado em azul. Mostramos a receita do Irã separadamente e destacamos os totais do orçamento sem o Irã porque, como 

já informamos repetidamente, esses fundos não estão prontamente disponíveis para nós. 

Há também duas linhas mostradas em roxo para o nosso mais novo livro, Um Princípio Espiritual por Dia. Um item de linha é para o livro que 

está à venda agora e o segundo é para uma edição especial que esperamos produzir no ano fiscal de 2024. A receita do livro diminuirá após 

os primeiros anos de venda, como é típico de novos títulos, e a receitada edição especial é um aumento de receita única para esses dois 

anos fiscais. 

Os itens Literatura de Recuperação e Outros Inventários refletem um aumento de 7,5% para o ano fiscal de 2024 e um aumento de 10% para 

o ano fiscal de 2025 em relação ao ano base. O recente aumento de preços e o retorno a mais reuniões presenciais tornam essa projeção 

realista. Nossos maiores clientes encomendaram um estoque de literatura antes do aumento de preço, o que afetará as vendas do ano civil de 

2023. 

Outro inventário— Esta categoria inclui chaveiros, medalhões e materiais de serviço, todos mostrados como itens separados. Envio—

Essa receita é baseada nas vendas estimadas de literatura e na receita real anualizada e despesa. 

Descontos — Baseia-se nas vendas estimadas de literatura e no nível de desconto projetado para essas vendas. O nível de desconto varia de 

acordo com o tamanho dos pedidos e se o cliente tem um contrato conosco. (Nossa política de descontos está publicada no final desta 

página: https://www.na.org/?ID=catalog-products.) 

Subsídios e Subsídios para o Desenvolvimento—Este é o custo de subsidiar ou reduzir o preço da literatura (muitas vezes gratuita) fornecida a 

um segmento crescente de nossa Irmandade mundial. Atualmente, para ver o valor total desse custo, você deve adicionar esse valor à linha 

denominada Literatura de Desenvolvimento na parte de despesas do orçamento sob o título de Desenvolvimento da Irmandade. O valor da 

Literatura de Desenvolvimento inclui as despesas diretas de remessa, alfândega e taxas. Para o ano fiscal de 2021, esse total combinado foi 

de $ 368.235, o que é menordo que o normal devido ao desligamento global. O valor anualizado, com base em 2021 e 2022, é de $ 461.054. 

Continuaremos tentando estabilizar nossos custos para este importante serviço imprimindo em vários locais alternativos,como Argentina, 

Brasil, Rússia e Egito. Estes são locais onde 

http://www.na.org/
http://www.na.org/?ID=catalog-products.)
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questões alfandegárias nos impedem de enviar literatura aos membros de forma confiável e em quantidades suficientes para atender à 

demanda local. Estas são as circunstâncias em que consideramos licenciar a impressão local. 

Literatura gratuita e subsidiada 2011-2021 
 

Após essas categorias, você verá um subtotal para a Receita Bruta de Literatura, ou seja, todos os fundos recebidos após os descontos. 

Para chegar ao Lucro Líquido, primeiro você deve deduzir o custo de produção dessa literatura. 

 
Custo das Mercadorias Vendidas (COGS) 

 
Para determinar o lucro líquido, pegamos o que está descrito acima e encontrado na primeira página do orçamento real e subtra ímos o 

custo dos produtos vendidos (COGS). O CPV se enquadra em duas categorias, como segue: 

COGS de Literatura de Recuperação —Esta seção cobre os custos de produção de literatura de recuperação—desde o início do processo 

de fabricação até a colocação dos itens produzidos em nossas prateleiras de estoque. Por meio dos esforços da equipe, havíamos evitado 

anteriormente muitos dos aumentos de custo de mercadorias experimentados pela maioria dos editores; no entanto, tudo isso mudou no 

ano passado. A escassez global de produtos de papel continuará a impactar os custos à medida que o mundo editorial continua a mudar. 

Os custos apresentados no COGS estão diretamente atrelados às quantidades incluídas no Resultado de cada linha. 

Os itens Literatura de Recuperação e Outros Inventários refletem um aumento de 11% para o ano fiscal de 2024 e um aumento de 8% 

para o ano fiscal de 2025 em relação ao ano base. Os aumentos nos custos das mercadorias têm sido drásticos, mas essa é a nossa 

melhor projeção, com base no que sabemos hoje. 

COG de outro estoque - Esta seção reflete os custos associados aos itens listados em Entrada de Outro estoque na seção anterior, 

principalmente medalhões, chaveiros e material de serviço. 

 
Receita Líquida de Literatura 

 

Neste ponto do orçamento - na parte inferior da segunda página, se você estiver acompanhando - você verá que calculamos um subtotal 

para a receita líquida de literatura tomando a receita bruta na página um e subtraindo os custos associados coma produção desses bens, 

o CPV detalhado na página dois do orçamento. 

 
Contribuições da Irmandade 

 
Temos uma longa história falando sobre contribuições, e a Irmandade respondeu de forma sem precedentes no ano fiscal de 2021.  O 

gráfico abaixo mostra o que pode acontecer quando os membros entendem a necessidade e decidem atendê-la. 

Como afirmamos repetidamente, não podemos agradecer a todos o suficiente por esta 
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resposta. Foi o resultado do trabalho conjunto de membros, grupos e quadros de serviço em todo o mundo. Houve até teletons do Zoom 

que não foram organizados pelo NAWS para falar sobre a importância de apoiar financeiramente os Serviços Mundiais. 

Obrigado a todos! 

O que agora? Como mantemos o ritmo, à medida que outras necessidades e prioridades se desenvolvem em nível local? Não temos todas as 

respostas, mas planejamos continuar a conversa. Este orçamento reflete um aumento de 2,5% nas contribuições para ambos os exercícios. 

Isso pode ser ambicioso, mas é vital para o nosso futuro. 

O Quadro Mundial continuará priorizando essa conversa, com foco em como investimos em nossa visão – incluindo todas as formas pelas 

quais os membros apoiam NA – apesar do fato de que a crise pandêmica parece estar sob controle. 

Como Irmandade, demonstramos a nós mesmos que podemos mudar a mentalidade coletiva sobre o autossustento e que a mudança cultural 

pode ter um impacto tremendo. Obrigado a todos por sua vigilância em nos ajudar a avançar para as contribuições como a principal fonte de 

financiamento de nossos serviços. 

Pagamentos, juros e diversos de fornecedores licenciados 

 
Essa é a receita de fornecedores licenciados, principalmente de material que não produzimos no NAWS, a fim de proteger as marcas 

registradas da Irmandade. A estimativa de receita é baseada na experiência anterior. 

Lucro Operacional 

 
A entrada final em receita inclui tudo o que foi contabilizado até agora para calcular nossa receita operacional total para cada ano e ciclo. 

 
 

Despesas Projetadas dos Serviços Mundiais de 2023–2025 

 
As próximas seções do orçamento proposto contêm as despesas classificadas nas quatro áreas de atividade descritas anteriormente 

— Produção e Distribuição Literária, Apoio à WSC, Desenvolvimento da Irmandade e Eventos. 

As despesas são todas calculadas com base no valor anualizado dos últimos dois anos, com exceção do Quadro Mundial, cujo orçamento 

acomoda 15 possíveis membros em vez dos 13 atuais, reunindo-se pessoalmente duas vezes a cada ano fiscal, em vez dos três para quatro 

vezes por ano antes do COVID. O WB se reuniu via Zoom todos os meses e uma vez pessoalmente nos anos fiscais de 2021 e 2022. A WSC 

está orçada em US$ 650.000 devido ao número crescente de membros assentados, bem como ao aumento dos custos de viagem e outras 

despesas relacionadas à realização da WSC e às crescentes necessidades de tecnologia. Agradecemos o número de 



regiões e zonas que pagaram a passagem de seus delegados. Isso ajudou a evitar que os custos aumentassem drasticamente. As despesas 

da WSC, bem como as despesas dos Cofacilitadores da WSC e do Painel de Recursos Humanos, são apresentadas na Reunião Presencial da 

Conferência Mundial de Serviço. Outras áreas de despesas são aumentadas em 5% para o ano fiscal de 2024 e 6% para 2025. Estamos fazendo 

o possível para orçar com responsabilidade, mas, como todos, estamos enfrentando inflação generalizada em nossas despesas. 

A seguir, você verá o total de despesas fixas de cada uma das quatro áreas de atividade. Não há despesas variáveis ou de projeto listadas, o 

que reflete nossos planos de continuar realizando o trabalho do projeto virtualmente. Ao final de todas as despesas, você verá um subtotal das 

despesas do NAWS. Isso é seguido por uma linha de receita/despesa total ou excedente (sem o evento específico). Este orçamento proposto 

reflete o lucro líquido previsto no primeiro ano fiscal que cobre o prejuízo líquido previsto para o segundo ano fiscal e deixa um lucro líquido para 

o ciclo. 

Segue o orçamento da WCNA 38, que será realizada em Washington, DC, de 29 de agosto a 1º de setembro de 2024. 

 
As receitas e despesas projetadas da WCNA 38 são apresentadas por categoria. O Comitê de Apoio local da WCNA 38 é o único grupo de 

trabalho planejado para reuniões presenciais, complementadas por reuniões virtuais para reduzir despesa. 

 
Excesso de Receita/Despesa Incl. Específico do evento 

 
 

Após a despesa da WCNA, você verá o “resultado final” do ciclo mostrado na linha intitulada Excesso de receita/despesas incl. Específico do 

evento. Isso mostra um lucro líquido de $ 521.622 para o ciclo. 



 

 



PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LITERATURA 

 

Esta seção do orçamento cobre as despesas associadas à distribuição de literatura de NA para membros e não-membros. A distribuição 

ocorre por meio do WSO em Chatsworth e suas filiais no Canadá, Bélgica, Índia e Irã. 

 
Despesa Operacional Fixa— Inclui todos os custos de Produção e Distribuição de Literatura que não estão incluídos no Custo Total das 

Mercadorias Vendidas. 

 
Produção— Inclui o aluguel de equipamento de reprodução para imprimir a maioria dos livretos e IPs traduzidos, materiais de serviço e 

publicações. Fizemos uma parceria com uma gráfica local para produzir todos os nossos livros e livretos traduzidos para nos dar maior 

flexibilidade e controle de produtos de pequena quantidade e para garantir uma qualidade superior e consistente dos materiais. Transferimos 

o custo do equipamento relatado anteriormente em despesas gerais para esta linha em 2021. 

Traduções—A maioria de nossas despesas com traduções não são apresentadas nesta linha. Este item de linha cobre apenas as despesas 

diretas para traduções de recuperação e material de serviço para outros idiomas além do inglês que ainda não estejam incluídos no COGS 

para cada projeto específico. A maior parte das despesas com tradução de material de recuperação e serviço está no CPV de cada projeto 

específico, e as despesas com tradução de periódicos estão nas duas linhas de Publicações. 

Distribuição de Literatura (Irã)—Esta é a alocação para a literatura que é vendida no Irã. Uma combinação de taxas de conversão de moeda 

e uma taxa de inflação de 50% elevou esses números no último ciclo e nos obrigou a aumentar ospreços. 

Envio—Esta despesa é baseada nas despesas de envio para vendas estimadas de literatura e aumentos de tarifas anunciados ou antecipados 

de nossas principais transportadoras. 

Legal—Este é principalmente o registro direto e as despesas legais associadas à manutenção dos registros mundiais de direitos autorais e 

marcas registradas de Narcóticos Anônimos, The NA Way, o logotipo de NA, o logotipo do Grupo e o símbolo de serviço, bem como todos 

os materiais de recuperação e serviço. Também pode incluir outros custos diretos para proteger nossa propriedade intelectual. Orçamos 

mais do que prevemos gastar aqui para fornecer uma proteção, dada a quantidade de atividade legal no ciclo passado e o fato de termos 

casos ativos atualmente. 

 
 

Grupo de Trabalho do Plano de Negócios—Este grupo de trabalho enfoca as operações rotineiras de negócios do NAWS e faz 

recomendações ao quadro sobre questões de negócios. Adicionalmente, uma parcela desse grupo cumpre a função de comitê de auditoria, 

conforme exigido por lei. A função e as despesas deste grupo de trabalho foram transferidas para operações fixas com a concordância da 

conferência. Para este ciclo, este grupo se reunirá virtualmente. 

 
 

Despesas de viagens e câmbio de produção e distribuição de literatura—Essa alocação nos permite interagir diretamente com filiais e locais 

de produção de literatura em todo o mundo e inclui perda ou ganho de câmbio. 

 
 
 

SUPORTE À CONFERÊNCIA MUNDIAL DE SERVIÇOS 

 
 

Despesas operacionais fixas — Esta seção do orçamento cobre as despesas associadas ao apoio a todas as atividades relacionadas à 

Conferência Mundial de Serviço. 

 
Publicações — São as despesas associadas à tradução de relatórios, principalmente do NAWS News e do CAR, já que não estamos mais 

produzindo e distribuindo relatórios impressos. 



Conferência Mundial de Serviço—Estas são as despesas com o local e equipamentos necessários para o evento; financiamento para 

funcionários, Quadro Mundial, Cofacilitadores da WSC e Painel de Recursos Humanos; e as despesas de viagem para 118 delegados de todo 

o mundo na última WSC presencial e agora para 129 delegados. 

 
 

Quadro Mundial—O Quadro Mundial está programado para se reunir pessoalmente duas vezes a cada ano fiscal,o que representa uma redução 

drástica em relação aos ciclos pré-pandêmicos, nos quais havia normalmente sete ou oito reuniões por ciclo. Este item de linha também inclui 

despesas acessórias associadas ao Quadro Mundial. O Quadro Mundial se reúne virtualmente todos os meses desde 2020, e o Comitê 

Executivo (CE) se reúne virtualmentea cada duas semanas. 

 
O Comitê Executivo continua agendando suas reuniões presenciais para coincidir com uma reunião do Quadro Mundial. 

 
 
 

 
Painel de Recursos Humanos—Este grupo está programado para se reunir pessoalmente duas vezes durante o ciclo para trabalhar nas 

indicações e administrar o PRH. No passado, eles se encontraram cinco vezes por ciclo. Parte de uma de suas reuniões presenciais será usada 

para orientação e treinamento. Descobrimos que reunir as pessoas pessoalmente no início do ciclo permite que as reuniões virtuais que se 

seguem sejam mais produtivas. 

 
 

Co-facilitadores da WSC—Os Co-facilitadores da WSC devem se reunir presencialmente uma vez para preparar a conferência com o Quadro 

Mundial e o PRH. 

 

 

Desenvolvimento da Irmandade 

 
Despesas operacionais fixas—Esta seção do orçamento cobre as despesas associadas ao apoio à Irmandade. 

Publicações—Estas são as despesas projetadas para produzir, publicar e distribuir o Reaching Out quatro vezes porano. Por se tratar de uma 

publicação destinada a ser distribuída a membros encarcerados, o Reaching Out é nossa única produção que não pode ser exclusivamente 

produzida eletronicamente. 

Apoio à Irmandade—Esta é a interação face a face dos Serviços Mundiais com a Irmandade, principalmente em workshops e fóruns. Isso 

inclui interações em fóruns zonais, workshops e atividades locais de desenvolvimento da Irmandade, bem como financiamento para eventos 

como o Fórum Zonal Africano. Durante a pandemia, considerações econômicas e de saúde interromperam as viagens dos Serviços Mundiais. 

O valor alocado ao Desenvolvimento da Irmandade neste orçamento é inferior a um terço dos fundos gastos em ciclos anteriores, portanto, 

embora haja algumas viagens, a maioria de nossas interações ainda precisará ser virtual. 

Relações Públicas—Este é o custo dos esforços do NAWS voltados para a promoção do propósito primordial de NA, conscientizando 

profissionais de várias áreas de que NA é um recurso comunitário para adictos. Isso inclui comparecimento e participação em eventos 

profissionais do NAWS e da cooperação do NAWS com eventos locais de RP. Essas atividades atingem aqueles que interagem regularmente 

com adictos e o público. 

Este item também cobre o custo de fornecer informações sobre Narcóticos Anônimos em várias publicações voltadas para áreas profissionais, 

como correcionais e tratamento. O conhecimento de NA e a literatura de recuperaçãode NA ajudam os profissionais a conectar adictos à 

Irmandade de NA. 

Desenvolvimento de Literatura—Este é o custo para distribuir literatura gratuita para um número crescente de comunidades de NA em 

desenvolvimento, para hospitais e instituições e para fins de relações públicas. O valor também inclui as despesas cada vez maiores de 

remessa, alfândega e impostos. Para ver os valores reais, consulte a descrição de “Subsídios e Subsídios de Desenvolvimento” sob o título de 

Receita. 



Despesas operacionais fixas—Esta seção do orçamento cobre as despesas fixas da Irmandade associadas ao planejamento e suporte de 

eventos. 

Convenções futuras e anteriores—Estas são as despesas associadas ao planejamento de até cinco convenções a qualquer momento. 

 
Se você estiver acompanhando a minuta do orçamento, neste ponto você verá o total de despesas projetadas por ano fiscal e para o ciclo. 

Adicionamos o seguinte item, que foi relatado anteriormente em despesas gerais: 

 
 

A amortização e a depreciação são práticas contábeis para amortizar o custo e o valor de um 

ativo ao longo de sua vida útil. A amortização é utilizada para itens intangíveis, como marcas e direitos autorais, e a depreciação é utilizada 

para ativos tangíveis, como equipamentos e móveis. Amortização e depreciação sãodespesas não monetárias exigidas pelos princí pios 

contábeis geralmente aceitos (GAAP). 

 
 
 

 

Orçamento da Convenção—Colocamos a Convenção no final do orçamento para mostrar o efeito de todas as outras atividades antes de 

considerar um evento que ocorre a cada três anos e pode diferir drasticamente dependendo de onde é realizado. A WCNA 38 foi projetada 

para permitir o mais próximo possível do ponto de equilíbrio. 

O Quadro Mundial definirá o preço da inscrição para cobrir as despesas fixas de equipamentos audiovisuais, aluguel do centro de 

convenções, segurança e primeiros socorros, custos de instalação e assim por diante. Essas despesas “principais” são projetadas em 

um valor por registrante esperado. 

Ainda estamos na fase de planejamento da WCNA 38. Apresentamos uma visão geral das receitas e despesas nesta minuta de orçamento 

e reportaremos as informações atualizadas assim que estiverem disponíveis. 

 

 

Operações Variáveis dos Serviços Mundiais 2023–2025 

 
As “Diretrizes para o Orçamento dos Serviços Mundiais de NA” (GWSNA, p. 28) exigem um processo específico para consideração, 

avaliação, desenvolvimento e aprovação dos projetos dos Serviços Mundiais e das atividades que variam de ano para ano. 

Neste ciclo propomos apenas um grupo de trabalho presencial, o grupo de trabalho da WCNA 38, como já dissemos. 

 
 

Outras Notas Financeiras 

 

Estamos propondo que o subsídio de refeição e incidentes para viajantes aumente de US$ 60 para US$ 70. A permissão estabeleci da 

pelo governo dos Estados Unidos é de até US$ 74, e US$ 70 parece um acordo justo. A política de reembolso proposta para 2023–2025 

está incluída neste pacote de materiais do Curso de Aprovação da Conferência para consideração na próxima conferência. 

A folha de Base de Caixa para o orçamento proposto para 2023–2025 também será publicada na WSC 2023 ou antes dela. Essa folha 

mostra os valores reais de caixa e a utilização planejada para o NAWS em cada ciclo. Por exemplo, há itens nos relatórios financeiros do 

NAWS que têm impacto sobre os rendimentos líquidos, mas não são realmente dinheiro que gastamos.Coisas como a diminuição/aumento 

do valor de nossos Ativos Fixos — chamados Depreciação/Amortização — são onde esses tipos de itens não monetários são refletidos em 

nossa Demonstração da Posição Financeira, ou o que costumava ser chamado de Balanço. Uma redução em nosso valor de ativo fixo 

resulta em uma redução de nossas Receitas Líquidas nessa declaração.Como se trata apenas de um lançamento contábil, pois não  

envolve gastos 



esse valor, colocamos esse valor de volta no reflexo de nossa posição de caixa para fornecer uma visão mais realista de nossos ativos 

de caixa. 

 
Em seguida, pegamos as principais despesas nas quais projetamos gastar dinheiro e mostramos seus respectivos impactos em nossa 

posição de caixa ao final do ciclo. Investimentos em hardware ou software de computador, móveis, melhorias em propriedades 

arrendadas ou outros itens são apenas alguns exemplos desses tipos de despesas. Assim, em um ciclo orçamentário em que 

esperamos um resultado negativo de receitas/despesas, alocamos caixa como reservapara melhor suportar nossa capacidade de 

cumprir os itens mencionados acima ou projetos aprovados pela WSC. 
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Para: Participantes da WSC 2023 

 
De: : quadro mundial 

 

30 de janeiro de 2023 Pedidos de Assentamentos na WSC 
 

Este relatório inclui o seguinte: 

 
A. Introdução — Candidaturas a assentamentos na WSC 2023 

 
B. Considerações do Quadro Mundial sobre o processo de assentamento 

 
C. Considerações do grupo de trabalho sobre os pedidos de assentamento e algumas considerações adicionais 

D. Histórico e decisões recentes da conferência sobre assentamentos 

E. Critérios para reconhecimento de assentamentos de Novos Participantes da Conferência do Guia dos Serviços Mundiais de NA (GWSNA) 

 
F. A solicitação de assentamento preenchida de cada região 

 
G. Informações adicionais das regiões que se candidatam a assentamento 

 
H. Informações básicas sobre o Brasil 

 

A. Introdução — Pedidos de assentamento na WSC 2023 

 
Cinco regiões se inscreveram para assentamento na conferência até o prazo de 1º de abril de 2022: Brasil Central, Região do Irã No. 1, 

Região Nordeste do Brasil, Rio Grande do Sul (Brasil) e Tailândia. 

Novamente decidimos formar um grupo de trabalho de assentamento neste ciclo para nos auxiliar na análise dos pedidos de assentamento 

na WSC2023. Dois membros do Quadro Mundial e quatro delegados regionais foram convidados a participar. 

Somos gratos a esses membros por seus esforços em considerar cuidadosa e diligentemente os pedidos. Os membros 

 
do grupo de trabalho para este ciclo foram Irene C (Quadro Mundial), Michael B (Quadro Mundial), Dezzz G (RD Wisconsin), Emilio R (RD 

Peru), Keith J (RD África do Sul) e Scott M (RD Show Me ). Apreciamos o quão difícil foi a tarefa deles e queremos expressarmos os 

agradecimentos a cada um deles por seu serviço neste grupo de trabalho, especialmente durante este ciclo de conferência interrompido. 

Cada grupo de trabalho recebe uma “incumbência” por escrito do Quadro Mundial que descreve sua tarefa e algumas das expectativas do 

quadro. A incumbência do grupo de trabalho de assentamento articulou alguns dos desafios tanto para o grupo de trabalho quanto para o 

quadro. O que escrevemos para eles é o seguinte: 

Sua responsabilidade é muito semelhante à responsabilidade do Quadro Mundial com esta questão: formular uma recomendação para cada 

região que se candidatou a um assentamento que os participantes da Conferência possam considerar antes de chegarem à WSC. Como 

todos sabemos, assentar-se na WSC tem sido uma questão emocionalmente carregada e os participantes da WSC parecem usar tanto os 

formulários quanto as recomendações para tomar suas próprias decisões. Conseqüentemente, paramos de usar um grupo de trabalho em 

2006 porque parecia uma duplicação de esforços. 

 
 

O Critério de Reconhecimento é uma política que não tem sido o que esperávamos: não parece conduzir a recomendações definitivas e 

objetivas. Como o próprio critério explica, “Devido à natureza complexa do desenvolvimento regional, cada solicitação é considerada caso 

a caso, e não por meio de alguns critérios arbitrários que estabelecem tamanhos mínimos e estrutura de regiões para tratar de questões de 

serviços locais .” É nossa responsabilidade coletiva, 



do grupo de trabalho e do Quadro Mundial, para garantir que a WSC tenha as informações necessárias para tomar uma decisão 

informada. Pedimos que considerem a política, os pedidos individuais, peçam informações que faltem e, assim esperamos, cheguem 

a um consenso como grupo de trabalho sobre sua recomendação à WSC. A justificativa para suarecomendação será publicada no 

CAT junto com o Quadro Mundial. 

 
 

Obrigado por se dispor a realizar esta tarefa. 

 

 
B. Considerações do Quadro Mundial sobre o Processo de Assentamento 

 

 
Relatórios de assentamentos anteriores apresentaram o desafio de se envolver em um processo de mudança enquanto a conferência 

continua a discutir sua eficácia e sustentabilidade, ao mesmo tempo em que lida com a realidade dos critérios de assentamentos 

contidos no Guia dos Serviços Mundiais de NA (GWSNA). que já tem mais de 20 anos. Esse desafio só aumentou com a decisão 

tomada na WSC 2018 de acomodar os delegados zonais. 

O encargo de delegado zonal foi criado com a intenção expressa de “fornecer representação na Conferência Mundial de Serviço  

para as numerosas comunidades de NA sem assentamento em todo o mundo”. O impacto que esta nova posição pode ou não ter  

nos critérios de assentamento atuais não foi avaliado e nos deixa a todos com um dilema. Ao mesmo tempo, a WSC impôs uma  

moratória sobre o assentamento de novas zonas, enquanto os critérios de assentamento zonais podem ser estabelecidos, e nossos 

critérios de assentamento não contêm nenhuma orientação sobre o assentamento de quadros de serviço virtuais. 

 
 

Como membros individuais do quadro, temos perspectivas diferentes sobre algums dos pedidos de assentamento, mas concordamos 

que estamos tentando operar um sistema falido e gostaríamos de parar e conversar mais sobre como o processo de assentamento  

poderia ser revisado. O que chamamos de Critério de Assentamento é, na verdade, apenas um processo de solicitação de 

assentamento, sendo um dos poucos critérios concretos que o quadro de serviço deve existir há três anos. Pode ser que acabemo s 

com um processo subjetivo de comum acordo para avaliar os pedidos de assentamento, mas essa é uma discussão que precisamos 

ter na WSC 2023 e no próximo ciclo. 

 
 

Tendo em mente nossa realidade atual, decidimos que o melhor curso de ação que podemos tomar é abster -nos de encaminhar 

quaisquer recomendações para assentamento e, em vez disso, fornecer os resultados das discussões do grupo de trabalho para  

consideração pela conferência. Assim, o quadro não oferecerá nenhuma moção de assentamento na WSC 2023. 

 
 

O assentamento de qualquer nova região exigirá uma moção de um participante da conferência, usando o Formulário de Emendas  

e Moçõesde Assentamento publicado na página da WSC: www.na.org/conference. Solicita-se aos participantes que notifiquem 

worldboard@na.org até 1º de abril de 2023, a fim de garantir que a moção esteja em sua forma final até o prazo de 15 de abril. 

 
 

Acreditamos que isso cumpre nossa responsabilidade de oferecer as informações necessárias aos participantes da conferência para 

auxiliá- los em qualquer decisão que possam tomar, ao mesmo tempo em que reconhecemos a realidade de um processo de 

assentamento que nunca realmente nos serviu como Irmandade. 

 
C. Considerações do grupo de trabalho sobre os pedidos de assentamento: 

 

 
Regiões recomendadas para assentamentos: 

 

 
O grupo de trabalho chegou a um consenso sobre a recomendação da Região No. 1 do Irã, da Região Nordeste do Brasil, do Rio 

Grande do Sul e da Tailândia para assentamento na WSC 2023 após discussão dos pedidos e consideração dos critérios de  

assentamento. Osprincipais pontos da discussão de cada pedido estão resumidos a seguir. 

http://www.na.org/conference
mailto:worldboard@na.org


 

         Região do Irã nº 1 
 

 
Depois de revisar o pedido, o grupo de trabalho rapidamente chegou a um consenso para recomendar o assentamento da região nº 

1do Irã. Os principais pontos da discussão foram os seguintes: 

• A região atende ao ponto um dos critérios de assentamentos por ter prestado serviços por mais de três anos. 
 

A região representa todos os grupos na província de Teerã, e vários outros na províncias vizinhas de Semnan e Hamadan. O grup o 

de trabalho acredita que isso satisfaz o ponto dois dos critérios que estabelecem que novas regiões devem estar de acordo com os 

limites geográficos estabelecidos. 

 

 
• NA começou em Teerã há quase 30 anos e é a comunidade de NA mais antiga do Irã. A região tem uma longa história de 

prestação de serviços como uma área na região do Irã. 

• O grupo de trabalho concordou com os motivos apresentados no pedido de separação da região do Irã e concordou que o 

crescimento no Irã tornou muito difícil para um único quadro de serviço fornecer serviços para todo o país. 

 
 

O grupo de trabalho concordou com a afirmação nº 1 da Região Irã de que tem uma voz diferente da Região Irã porque tem uma 

abordagem filosófica diferente para o serviço de NA. 

Região Nordeste Brasil 
 

 
Em geral, o grupo de trabalho concluiu que o requerimento e as atas da região eram detalhados e completos, e que forneciam 

ampla informação sobre os serviços na região. Em particular, o grupo de trabalho observou os esforços da comunidade para 

responder à preocupação levantada no relatório de assentamentos de 2020 de que o nível de prestação de serviços não foi tão 

desenvolvido quanto poderia ser. 

Os principais pontos das discussões do grupo de trabalho foram os seguintes: 
 

 
• A região atende a um dos critérios contidos no Guia dos Serviços Mundiais de NA, no sentido dea região presta serviços há 

mais de três anos. 

• A Região Nordeste consiste em vários estados da região nordeste do Brasil. O grupo de trabalho acredita que isso satisfaz o p onto 

dois dos critérios que estabelecem que novas regiões devem estar de acordo com os limites geográficos estabelecidos. 

• A formação do Projeto Levando a Mensagem com foco no desenvolvimento da Irmandade foi um exemplo dos esforços da região para 

fornecer mais serviços especificamente destinados a melhor levar a mensagem. 

 
• A inscrição e as atas contêm vários exemplos de cooperação com regiões vizinhas no Brasil para sediar eventos de serviço e 

recuperação, bem como com a Região de Portugal para auxiliar nos esforços de desenvolvimento da Irmandade. 

 

 
• Grupos online para mulheres foram estabelecidos pela região, e a oficina comportamento perturbador, criada pela área de Bergen 

em Nova Jersey foi adaptada para uso local. 

• A região formou um grupo de trabalho para completar o pedido de assentamento para que mais informações abrangentes 

pudessem ser fornecidas. 



 

Observou-se que a região viu uma redução no número de áreas e grupos desde 2020. O grupo de trabalho considerou 
 

que isso era esperado, pois a pandemia era particularmente virulenta no Brasil e que os esforços de DI na região ajudariam a região a se 

recuperar . 

Rio grande do sul 
 

 
O grupo de trabalho concordou que o pedido da região mostrou um nível de crescimento e organização que os qualificou para se tornar um 

participante da conferência. Os principais pontos levantados na discussão foram estes: 

• A região preenche o requisito dos critérios de assentamento para ter funcionado como um quadro de serviço por pelo menos três anos. • 

A região passou a representar todos os grupos e áreas do estado do Rio Grande do Sul, o que atende à preocupação expressa em relatórios de 

assentamento anteriores de que eles não estavam de acordo com os limites geográficos estabelecidos. 

• A região cresceu desde seu último pedido em 2018. Isso se deve em parte às áreas que anteriormente faziam parte da região Brasil Sul e 

se juntaram a eles, mas não está claro o quanto isso é um fator. 

• A região fez um esforço conjunto para dar resposta às questões destacadas no relatório de assentamento de 2018. 

• Os esforços de desenvolvimento da Irmandade na região mostram um alto grau de organização. 
 

 
Tailândia 

 
 

O grupo de trabalho discutiu extensivamente esse pedido em várias reuniões e chegou a um consenso para recomendar o assentamento. 

O aspecto mais forte do pedido de assentamento para o grupo de trabalho foi que a Tailândia está localizada em uma parte do mundo que 

está sub-representada na WSC e que a presença deles pode trazer uma nova voz e contribuir para a consciência coletiva da conferência. 

A esperança também foi expressa de que o assentamento da Tailândia levaria ao crescimento na região. 

 
 

 
O grupo de trabalho acredita que a Tailândia satisfaz o ponto dois dos critérios de assentamento para estar em conformidade com os limites 

geográficos estabelecidos. Também foi oferecida a perspectiva de que, embora muitos dos membros da Tailândia não sejam tailandeses 

nativos, eles ainda são membros da comunidade tailandesa de NA. 

Sugeriu-se que, como o Fórum Ásia-Pacífico (APF) é uma zona tão grande com muitas regiões e comunidades não estabelecidas, não é 

possível para o delegado do APF representá-los totalmente. 

Algumas preocupações foram expressas sobre a falta de detalhes fornecidos no formulário, sua precisão nos locais e o baixo nível de 

informações sobre os serviços prestados pela região no formulário, mas, em geral, o grupo de trabalho acredita que isso não supera as 

vantagens potenciais de assentamento da Tailândia. 

Preocupações adicionais incluíam a falta de participação e comunicação com grupos de língua russa e tailandesa na região e baixa 

participação em reuniões regionais. 

Regiões não recomendadas para assentamentos 
 

 
O grupo de trabalho chegou a um consenso em não recomendar o assentamento da Região Brasil Central neste momento. A análise do 

pedido pelo grupo de trabalho está resumida abaixo. 

Brasil Central 
 

 
O grupo de trabalho concordou que a região atende a muitos dos critérios de assentamento, mas viu vários desafios com o pedido: 



 

• O grupo de trabalho não sentiu que a Brasil Central oferece uma voz suficientemente diferente das partes do Brasil já assentados. 

• A região não obedece aos limites estaduais, pois alguns grupos em uma de suas áreas fazem parte da região Brasil. Por si só, isso não foi 

visto como um fator decisivo, pois a mesma situação pode ser encontrada em muitas regiões atualmente assentadas. • A região 

experimentou um crescimento muito baixo nos últimos cinco anos, o que também foi um fator destacados pelo grupo de trabalho de 

assentamento de 2020. O formulário mostrou pouca evidência de esforços para resolver isso e, em geral, forneceu um baixo nível de 

detalhamento sobre os serviços na região. • Observou-se que o FZB tem um delegado que poderia levar a consciência da região. 

         Pensamentos adicionais do grupo de trabalho de assentamento: 

 

O grupo de trabalho reconheceu que essas reflexões estavam fora do escopo de sua tarefa, mas quis oferecê-las além da avaliação de cada 

uma das aplicações. O consenso sobre essas ideias não foi buscado, pois foram ideias que surgiram durante as discussões do grupo de 

trabalho. 

Sugeriu-se que, no futuro, as regiões candidatas a assentamentos poderiam buscar uma indicação da zona da qual participam, em um 

processo semelhante ao usado para nomeações de RBZ para encargos de servidor de confiança dos serviços mundiais. 

Foi mencionada a necessidade de atualizar o processo de assentamento para reconhecer a existência de delegados zonais e apossibilidade 

de que eles possam representar efetivamente o candidato. 

O grupo de trabalho também ofereceu a sugestão de que a formação de um grupo de trabalho para preencher um pedido de assentamento 

poderia ser recomendada para as regiões que se candidatam. 

Também foi mencionado novamente, como em grupos de trabalho anteriores, que os padrões aplicados a novos pedidos de assentamento 

são muito mais rigorosos do que em anos anteriores, em grande parte devido ao aumento do tamanho da conferência, e que algumas das 

regiões atualmente assentadas não teriam satisfeitos os padrões se elas se candidatassem novamente hoje. 

 
 

 

D. Antecedentes e Decisões Recentes da Conferência em Relação ao Assentamento 
 
 

O assentamento na WSC é uma questão que tem desafiado as sucessivas conferências ao longo dos anos. Uma das consequências de 

nosso sucesso como Irmandade é que, à medida que NA cresce, a conferência se torna maior e cada vez mais cara, a ponto de ameaçar 

sua sustentabilidade e eficácia. 

Os Critérios para Reconhecimento de Novos Participantes da Conferência foram criados em 2000 como parte de um conjunto maior de 

mudanças nas normas da Conferência, incluindo um ciclo de conferência de dois anos e o financiamento da participação dos delegados na 

WSC. A ideia era que, se a WSC fosse financiar os delegados regionais, deveria haver algum tipo de critério para os participantes da 

conferência. Essa política rapidamente se mostrou ineficaz, no entanto. Em um esforço para elaborar uma política que pudesse lidar 

adequadamente com a diversidade de nossa Irmandade, acabamos com poucos critérios objetivos. O processo de assentamento não 

parece considerar adequadamente as necessidades da conferência ou das regiões candidatas a assentamento.Sem uma política eficaz em 

vigor e com uma necessidade crescente de considerar o tamanho e o custo da WSC, ao mesmo tempo em que continua a dar as boas- 

vindas às novas comunidades de NA à mesa, as decisões da conferência relacionadas a assentamentos têm se tornado cada vez mais 

emocional e difícil. 



 

Incluídas abaixo estão as decisões específicas relacionadas a assentamentos desde a conferência de 2008. 
 

 
A WSC 2008 aprovou por voto a seguinte moção adotando uma moratória sobre a consideração de regiões resultante de uma divisão 

regional por dois ciclos de conferência. Esse movimento foi: 

Colocar uma moratória nos atuais Critérios para Reconhecimento de Novos Participantes da Conferência do Guia dosServiços Mundiais de 

NA até a WSC 2012. O Quadro Mundial continuaria a fazer recomendações para a conferência em 2010 e 2012 sobre regiões que não 

resultaram de uma divisão de uma comunidade assentada na Conferência. 

Todas as moções da conferência entram em vigor no encerramento da WSC na qual são adotadas, de modo que a moratória entrou em 

vigor no final da WSC 2008. 

 
Sete regiões—Egito, El Salvador, Nepal, Nicarágua, Polônia, Carolina do Norte e Brasil Sul — foram assentadas na WSC 2008. 

 

A WSC 2010 considerou a seguinte emenda à moratória, que foi reprovada por uma votação de 80-40-1-0 (sim-não-abstenção-retirada de 

quórum). (A emenda exigia uma maioria de dois terços dos membros votantes para passar, neste caso,81.) 

Revisar as condições da moratória adotada na WSC 2008 da seguinte forma: Colocar uma moratória nos atuais Critérios para 

Reconhecimento de Novos Participantes da Conferência do Guia dos ServiçosMundiais de NA até a WSC 2012. O Quadro Mundial 

continuaria a fazer recomendações para a conferência em 2010 e 2012 sobre regiões que não resultaram de uma divisão de uma 

comunidade assentada conferência. Nenhuma região será considerada para assentamento na WSC 2012. 

 

 
Propósito: Dar tempo à conferência para discutir assentamentos na WSC e as normas dos participantes, sem a consideração adicional de 

novas regiões solicitando assentamentos apenas para esta conferência. 

Duas regiões foram assentadas na WSC 2010: Lituânia e Dinamarca. 
 
 

A WSC 2012 considerou as seguintes questões sobre assentamentos: 

 
Você apóia a recomendação do WB de não considerar nenhuma região para assentamento na WSC 2014?Resultado da enquete: 41 a 

favor, 55 contra 

Continuar o espírito da moratória existente por um ciclo? (Não considere as regiões resultantes de uma divisão.)Resultados da votação: 73 

a favor, 20 contra 

Esta resolução do Relatório da Agenda da Conferência de 2012 foi aprovada: 

 
Resolução 8: Aprovar em Princípio: As fronteiras estaduais/nacionais/provinciais são o principal critério para a consideração de 

assentamento na Conferência Mundial de Serviço. 

Realizado por voto permanente: 60-46-1-3 (sim-não-abstenção-retirada de quórum) 
 

 
Nenhuma região foi assentada na WSC 2012. 

 

 
Duas moções do Quadro Mundial no Relatório da Agenda da Conferência de 2014 para descontinuar a participação de delegados suplentes 

e cessar o financiamento automático de um delegado de cada região com sede foram apresentadas como meio de controlar tanto o custo 

quanto o tamanho da WSC. Nenhuma dessas moções foi apoiada. 



Uma região – Quisqueyana – foi assentada na conferência de 2014. 
 
 

Três regiões foram assentadas na WSC 2016: Grande São Paulo, HOW e Rio de Janeiro. 
 

 
Três regiões foram assentadas na WSC 2018: México Ocidental, Holanda e Ucrânia. Esta conferência também aprovou 

 
a seguinte moção para criar delegados zonais com os mesmos privilégios de votação e financiamento que os delegados regionais: 

Que qualquer Fórum Zonal com duas ou mais regiões com assentamento zonal ou comunidades que não tenham assentamento 

na Conferência Mundial de Serviço, pode optar por enviar um Delegado Zonal à Conferência Mundial de Serviço para representar essas 

regiões ou comunidades. 

Propósito: Fornecer representação na Conferência Mundial de Serviço para as numerosas comunidades de NA sem assentamento em todo 

o mundo. 

 
Duas regiões foram assentadas na WSC 2020: Minas e Noroeste da Rússia. 

 
A conferência de 2020 também aprovou esta moção para pausar o assentamento em novas zonas: 

 
Pausar o assentamento zonal não considerando os pedidos de assentamento zonais formados após a WSC 2018 até que os critérios de 

assentamento zonal ou um processo para assentamento zonal sejam estabelecidos pela WSC. 

Propósito: Dar à WSC a oportunidade de experimentar as zonas como participantes da conferência antes de tomar outras decisões sobre 

assentamento zonal. 

A conferência continua a envolver-se em discussões e decisões sobre o futuro da WSC, com mais propostas para o próximo ciclo da 

conferência. 

 

E. Critérios para Reconhecimento de Novos Participantes da Conferência (GWSNA 2020–2023) 
 

Quando a WSC 2008 aprovou uma moratória sobre esta norma da conferência até depois da WSC 2012, a norma foi removida deste 

Guia. Na votação final, a WSC 2012 apoiou (73-20) a continuação do espírito da moratória por mais um ciclo da conferência, até a WSC 

2014. As conferências de 2014 e 2016 não tomaram decisões formais sobre a política de assentamentos, embora tenha havido uma série 

de discussões na conferências focadas no futuro da WSC. 

 
 

Com a decisão da WSC 2018 de dar assentamento a delegados zonais de zonas com duas ou mais regiões que não tenham 

assentamento na WSC, será necessário desenvolver critérios para o reconhecimento de zonas. A WSC 2020 decidiu “Pausar o 

assentamento zonal não considerando os pedidos de assentamento zonais formados após a WSC 2018 até que os critérios de 

assentamento zonal ou um processo para assentamento zonal sejam estabelecidos pela WSC”. (Moção 28) A política incluída neste Guia 

permanece inalterada desde 2008, quando a Conferência aprovou a moratória de assentamentos. 

Se precisar de mais informações, entre em contato com o Quadro Mundial. 
 
 

1. Uma nova região é elegível para requerer o reconhecimento como participante da conferência depois de ter atuado como quadro de serviço 

por pelo menos três anos. Para regiões formadas a partir de uma região já existente, a região recém-formada deve ter funcionado como 

um órgão separado por pelo menos três anos. 

2. As novas regiões devem obedecer a limites geográficos estabelecidos, equivalentes aos limites estaduais, territoriais, provinciais ou 

nacionais, a menos que existam certas condições em contrário. Uma região formada a partir de uma região já existente pode participar da 

conferência demonstrando que atende às condições específicas que exigem a separação. De tempos em tempos, surgem necessidades 

locais de prestação de serviços em regiões existentes que resultam no estabelecimento de várias regiões. Essas circunstâncias devem 

ser reservadas para situações causadas por grandes populações de NA, grandes distâncias geográficas ou tal diversidade de idioma ou 

costumes que impeça a comunicação direta e efetiva entre o comitê de serviço e a Irmandade. 



Uma região que atenda a esses critérios pode então iniciar sua solicitação para ser reconhecida como participante da conferência enviando 

uma carta de intenção ao Quadro Mundial pelo menos um ano antes da Conferência Mundial de Serviço. 

 

 
3. Ao receber notificação da região, o Quadro Mundial solicitará que a região forneça informações sobre o histórico atual e passado da 

prestação de serviços na região. O Quadro informará a região sobre o tipo de informação que deve ser apresentada. 

 
Se a região está se formando a partir de uma região já existente, a nova região também deve fornecer informações sobre a natureza das 

circunstâncias extraordinárias que levaram à formação da nova região e resumir os processos de consideração e tomada de decisão usados 

para criar a nova região. Esta declaração também deve abordar quais circunstânciasespeciais existem que impediriam a nova região de 

continuar a ter sua voz ouvida na conferência simplesmente participando de alguma forma de serviços compartilhados (assembléias 

regionais, workshops ou qualquer forma de participação na coletade consciência de grupo) com a antiga região. 

 

 
4. Todas as regiões também serão solicitadas a responder a perguntas como: 

 
Por que você deseja se tornar um participante da conferência? • Você 

 
acredita que a voz da sua comunidade de NA não está sendo ouvida atualmente na WSC? Se não por que? 

 
Você acredita que sua comunidade tem serviço de NA e experiência em recuperação suficientes para contribuir positivamente no processo 

global de tomada de decisões da Irmandade? Em caso afirmativo, explique como. 

A participação na conferência afetará sua comunidade local de NA? Em caso afirmativo, como? • Você 

 
acredita que sua região acrescenta uma voz ou um valor à conferência que não existe no quadro atual da conferência? 

 
 

 
5. O Quadro Mundial revisa as informações fornecidas usando um grupo de participantes da conferência—membros do Quadro 

Mundial e delegados regionais—como um grupo de trabalho, que está envolvido em todo este processo, enquanto trabalha diretamente 

com a região para obter mais informações. As interações entre o Quadro, seu grupo de trabalho e a região podem continuar até que o 

Quadro esteja convencido de que coletou todas as informações necessárias. O quadro, com a ajuda do grupo de trabalho envolvido, 

produzirá um relatório final com recomendações para a próxima conferência. A região solicitante verá o relatório antes de ser distribuído 

aos participantes da conferência e poderá incluir qualquer informação adicional que considere relevante para a consideração da conferência. 

Um relatório com as informações será distribuído aos participantes da conferência antes da WSC. Devido à natureza complexa do 

desenvolvimento regional, cada solicitação é considerada casoa caso, e não por meio de alguns critérios arbitrários que estabelecem 

tamanhos mínimos e estrutura de regiões para atender a questões de serviços locais. 

 
 

6. Após a apresentação das informações à WSC, a conferência considerará o pedido. O reconhecimento formal como participante da 

conferência exige que uma nova proposta seja aprovada com dois terços dos votos da conferência. Não há necessidade de a região estar 

presente na conferência em que seu pedido está sendo considerado e o financiamento para participação não será fornecido. 

7. O acréscimo da nova região entrará em vigor após o encerramento da Conferência Mundial de Serviço na qual seu pedido for aprovado. 

Após a aprovação, o delegado da região recém-reconhecida é automaticamente financiado para a próxima WSC. 

 

 

F. Solicitações de assentamentos concluídas de cada região 
 

 
As próximas 29 páginas são os pedidos que recebemos de cada região. 



 

Formulário de solicitação de assentamento na WSC 2023 

Brasil Região Central 

**Observação: Se você não tiver números precisos para algumas das perguntas aqui, mas puder fornecer uma 

estimativaaproximada, as aproximações são boas. 

Perguntas sobre assentamentos (do Guia dos Serviços Mundiais de NA) 

 
Por que você quer se tornar um participante da conferência? Gostaríamos de fazer parte da consciência de grupo em todoo mundo para 

agregar nossa experiência com o desenvolvimento da irmandade em uma grande área geográfica, o quetraz seus próprios desafios 

específicos. Gostaríamos de aprender com outras regiões/zonas e participar dos processos detomada de decisão. Também é muito  

importante para nós a participação nas discussões sobre o futuro da WSC e a representação zonal. Além disso, gostaríamos de ser  

ouvidos a respeito do desenvolvimento da literatura de 

NA. ................................................ ................................................ ................................ 

Você acredita que a voz da sua comunidade de NA não está sendo ouvida atualmente na WSC? Em caso afirmativo, porquê? 

Atualmente nossa voz será ouvida através de nosso Fórum Zonal (ABNA). No entanto, isso será apenas indireto porque é 

praticamente impossível exercer qualquer influência nas decisões tomadas pela WSC. 

Você acredita que sua comunidade tem serviço de NA e experiência em recuperação suficientes para contribuir positivamente no 

processo global de tomada de decisões da Irmandade? Em caso afirmativo, explique como. ................. 

Sim Usamos a tomada de decisão baseada em consenso. Temos experiência em IP, H&I, desenvolvimento da irmandade, revisão de 

literatura e tradução. Consulte nossos serviços: https://drive.google.com/file/d/ 1xXOusNsYzCtwXIjHjXWgdSgsuMKB7Kkk/view 

............................. . 

Como a participação na conferência beneficiará sua comunidade local de NA? Esperamos conseguir apoio para levarajuda a lugares 

onde NA ainda não chegou. ................................................ ......................................... 

Informe-nos sobre quaisquer outras informações ou comentários regionais sobre a experiência da região com o processo de  

assentamento. Este é nosso terceiro pedido de assentamento na WSC. Na WSC 2016, a região não cumpriu os requisitos. Na WSC 

2018, o grupo de trabalho chegou a um consenso de que esta região ainda não estava suficientemente desenvolvida em seus esforços 

de prestação de serviços para ocupar um assentamento. Também tinha preocupações de que a região não está de acordo com os  

limites do estado dentro do Brasil e concordou que essas questões deveriam ser abordadas antes do assentamento da região. Com 

esta solicitação, anexamos o mapa atualizado e materiais para uma melhor avaliação. Na WSC 2020, o grupo de trabalho novamente 

não recomendou a vaga. ......................................... 

A sua região representa todos os grupos/reuniões da sua comunidade de NA? .................................................... Sim 

Formação e história regional A região obedece a limites geográficos estabelecidos, equivalentes a estados, territoriais , fronteiras 

provinciaisou nacionais, conforme recomendado no Guia dos Serviços Mundiais? Se não, por quê? Sim. 

Limites do estado. No entanto, algumas ASC do estado de Minas Gerais fazem parte da Região Central do Brasil. Essas ASC 

apoiaram a formação da Região Brasil Central. Mesmo após a formação da Região Minas em 2015, essas 

ASC optaram por permanecer na Região Brasil Central. Veja os mapas a seguir. Em laranja, a Região Central do Brasil no mapa do 

Brasil.............................. ................................................ ..............  



Se alguma parte da região já fez parte de outra região, qual foi o motivo da divisão? 

Por favor, descreva brevemente o processo de divisão. As áreas que compõem a Região Brasil formaram um quadro  

intermediário de serviço na Região Brasil. Esse quadro de serviço intermediário foi denominado “Núcleo NA Estrada”. 

Foi uma tentativa de reduzir os custos dos MCRs que íam para a reunião da Região Brasil, bem como uma experiência 

de prestar serviços de forma mais local e menos centralizada. Embora tenhamos sentido que os serviços locais se  

beneficiaram de ter um quadro de serviço local, não foi uma experiência positiva no que diz respeito à cadeia  

representativado processo de informação/decisão. Outro nível foi adicionado, distanciando os grupos do nível mundial. 

Isso provou ser um erro. O processo de informação e tomada de decisão que vinha do nível Mundial dificilmente  

chegava  ao  nível  do  grupo.  Ass
-                    

im,  o  "Núcleo"  não  estava  mais  sendo  produtivo  como  organização  de  estrutura  de 

serviços. Assim, em novembro de 2013, após muito estudo e discussão, a comunidade decidiu se tornar uma região. 

......................................... 

 
Quando sua região foi formada? .................................................................................... 15     de     novembro     de     2013 
Quando a região começou a administrar os serviços? Conforme explicado acima, desde o início do “Núcleo NA Estrada” 
foram administrados serviços de cunho regional............................ ................................................  

Em que ano começaram as reuniões de recuperação de NA na região? ......................................................... maio    de 
1987 

 
Forneça cópias das notas/atas de suas últimas três reuniões do RSC (somente em inglês, se possível). 

Curiosidades sobre sua região 
 

Nome da Região ........................................................................................................................ Brasil Central 

Nome do Delegado Regional..................................................................................................... Marco E. 

Nome do Delegado Suplente ....................................................................................................................... Vago 

Quanto tempo dura o mandato de DR na sua região?. ............................................................................. 2 anos 

Quantas áreas existem na região? (Favor incluir áreas virtuais) .............................................................. 15 

Quantos grupos existem na região? (Inclua os grupos que se reúnem apenas virtualmente) ................ 98 

Quantas reuniões acontecem por semana na região? (Inclua as reuniões virtuais) ................................ 195 

Quantos painéis de H&I acontecem por semana na região? 

(Conte os painéis facilitados por todos os quadros de serviço, não apenas o CSR, e os que são 

virtuais.)........................................................................ 32 

Parece que o número de membros em sua região vem crescendo, diminuindo ou permanecendo o mesmo desde a 
WSC 2020? - crescendo - diminuindo X permanecendo o mesmo 

Orçamento 

Que porcentagem do orçamento anual do seu CSR vem de contribuições de grupo e área?. ................ 80% 

Que porcentagem vem de convenções e eventos?. ................................................................................... 20% 

Que porcentagem vem das vendas de literatura? ....................................................................................... 0% 

Qual foi a quantia total de dinheiro contribuída pela região para seu fórum zonal durante seu último ano 

fiscal? ........................................................................................................................................... U$ 100,00 

Sua estrutura de serviço regional 

Com que frequência seu CSR se reúne pessoalmente? (Número de reuniões por ano) ........................................................ 4 

Com que frequência seu CSR se reúne virtualmente? (Número de reuniões por ano) .................... 4 

Com que frequência seu quadro administrativo regional se reúne virtualmente? (Número de reuniões por ano) 

Indefinido.O comitê regional se comunica diariamente por meio do grupo de WhatsApp. O comitê regional se comunica 

diariamentepor meio de grupo de WhatsApp para tomar decisões. Quando necessário, há reuniões virtuais. 

Se o seu CSR está se reunindo pessoalmente, ele o faz no mesmo local todas as vezes? ........................ Sim   Se   não, 
por favor explique........ ................................................ ................................................ ......................... 

A sua região possui um escritório regional?. ....................................................................................................... Não 

Sua região tem uma convenção regional? (Inclua eventos virtuais). ............................................................. Sim Se o 
evento for ainda presencial, é atendimento: - Aumentando - Diminuindo X permanecendo igual 



Quais comitês ou grupos de trabalho você tem em seu CSR? 

 
 
 

X CONVENÇÕES 
EVENTOS 

E X DI/LA X HI 

0 RECURSOS HUMANOS 0 DISTRIBUIÇÃO 
LITERATURA 

DE X REVISÃO 
LITERATURA 

DE 

X LINHA DE AJUDA X RP/IP X GT 

0 ESCRITÓRIO 
SERVIÇO REGIONAL 

DE X TRADUÇÕES 0 SITE 

0 JUVENTUDE OUTROS, ESPECIFIQUE  



Os esforços de desenvolvimento da irmandade (DI) ou extensão são fornecidos em sua região? ............................................... Sim Se sim, 

descreva esses esforços. Se você tiver um DI ou grupo de trabalho/comitê de divulgação, descreva isso. O subcomitê do DI se reúne 

em reuniões virtuais todos os meses por meio do aplicativo Zoom. 

Há troca de experiências e pedidos de ajuda. ................................................ .......................... 

Sua região já discutiu onde NA não existe em sua região? ........................................................... Sim 
 

Que tipo de esforços de treinamento e orientação ocorrem em sua região e/ou em suas áreas? Fóruns de serviço e workshops. Nossas 

áreas possuem subcomitês para cada ramo de serviço (PI, H&I e Linha de Ajuda). 

A região realiza anualmente um Fórum de Serviços. ................................................ ......................................... 

Descreva que tipo de planejamento sua região e/ou suas áreas utilizam. Realizamos uma assembléia bianual focada em orçamento e 

planejamento. Nossas áreas realizam anualmente eventos com o mesmo objetivo. ................. 

Sua região ou suas áreas têm serviços compartilhados com outros quadros de serviço? ........................................ Sim Se sim, descreva 

esses esforços. A Região Brasil Central compartilha uma linha de ajuda com a Região do HOW Brasil e a Região da Grande São Paulo. 

As despesas mensais da linha de ajuda são divididas entre as três Regiões. Este telefone custa duzentos e cinquenta dólares por mês 

para a Região Brasil Central. O número da linha telefônica é: 0800 888 6262 e 

132. ....................................... ................................ 
 

Se você teve algum sucesso particular com estratégias de comunicação em sua região e/ou suas áreas, compartilhe-o. Sim. As reuniões 

presenciais do CSR são transmitidas pelo aplicativo Zoom para as áreas  mais distantes. Estas áreas participaram com voz e voto. 

................................................ ................. 

Se você teve algum sucesso específico com a utilização da tecnologia de novas maneiras em sua região e/ou áreas, compartilhe-os. Sim. As 

reuniões presenciais do CSR são transmitidas pelo aplicativo Zoom para as áreas mais distantes. Estas áreas participaram com voz e 

voto. ................................................ 

Descreva os diferentes tipos de esforços de relações públicas (RP/IP) realizados em sua região. Fazemos painéis de IP em escolas, hospitais, 

delegacias de polícia e centros comunitários. Fixamos cartazes e faixas. Nossos contatos com Justiça, Saúde e Educação estão sendo 

feitos de forma contínua. 

Além disso, estamos estudando para fazer PI nas mídias sociais. ................................................ ................................ 

................................................ ................................................ ................................................ ................. 

Em quantas conferências estaduais/nacionais por ano os comitês de RP/IP em sua região e áreas participam/expõem? Anualmente, 

realizamos um Fórum de Atendimento debatendo questões sobre IP em uma das áreas. A cada dois anos, o Fórum Zonal realiza um 

Fórum de Serviços que discute questões de IP em uma das 

Regiões. ................................................ ................................................ ................................................ .. 

A sua região possui algum tipo de linha de ajuda ou linha de ajuda de NA? ........................................................................ Sim Se sim, 

descreva esses esforços. Sim. Compartilhamos uma linha de ajuda com a Região HOW Brazil e a Região Grande São Paulo. As 

despesas mensais da linha de ajuda são divididas entre as três Regiões. Este telefone custa duzentos e cinquenta dólares por mês para a 

Região Brasil Central. O número da linha telefônica é: 0800 888 6262 e 

132. ....................................... ................................................ ... 



Você tem um site regional? Sim. Compartilhamos um site com as demais regiões brasileiras. ................... 

Se sim, por favor inclua o URL ............................................................................................. https://www.na.org.br/ Se sim, você mantém 

sua reunião informações atualizadas no site? ............................................................ Sim 
 

 
Tomando decisões sobre questões da WSC 

Sua região já organizou workshops do CAR ? ..............................................................................................Sim Se   sim   , 

descreva esses esforços, como número de oficinas e frequência média Através do aplicativo Zoom .............................. ..... 

Estamos cientes de três métodos principais para chegar a uma consciência sobre as moções no CAR: •Uma contagem de votos em cada moção 

ou • Em uma reunião da comunidade onde as moções sãodiscutidas e votadas ou Fica a critério do delegado. 
• 

Qual desses métodos sua comunidade usa para chegar a uma consciência sobre o CAR? (Marque apenas um. Se sua comunidade 

usa mais de um, indique o método principal e use a opção “Outro” para fornecer mais detalhes.) 

 

X Tally - um voto 
por área 

Contagem—um voto por 
grupo 

Tally—um voto por membro 

 

Outro registro, por favor descreva 

 

Discussão e votação dos RSGs no workshop/assembléia regional Discussão e 

votação dos MCRs na reunião do CSR 

Outra reunião dacomunidade, descreva 
 

 
Delegar decisões ao DR/AD Outros,descreva 

 
 

Sua região discute as partes do CAR não relacionadas a moções? .................................................................... Não Se sim, por favor, 

descreva esses esforços ....................................... ................................................ .................. 

A sua região se empenha em reunir uma consciência para o material do CAT? ....................................................................... Não Se sim, 

descreva esses esforços.......................... ................................................ ................... 

Inovações e Desafios 

Qual assunto gerou mais interesse e discussão em sua região durante o último ciclo de conferência?As discussões sobre o futuro da WSC e a 

representação zonal. ................................................ 

Descreva o desafio mais significativo que sua região enfrentou desde a WSC 2020. Nossos desafios continuam os mesmos, é superar nossas 

grandes distâncias geográficas. ................................................ ........ 

Descreva alguns destaques ou sucessos que sua região experimentou desde a WSC 2020 Transmissão de reuniõespresenciais por meio do 

aplicativo Zoom com a participação das áreas mais distantes ............ 

Que informações adicionais você gostaria de compartilhar com outros participantes da conferência? .................................... Nenhum 

http://www.na.org.br/


Formulário de solicitação de assentamento na 

WSC 2023 Região Irã nº 1 

**Observação: Se você não tiver números precisos para algumas das perguntas aqui, mas puder fornecer uma estimativa aproximada, as 

aproximações são boas. 

Perguntas sobre assentamentos (do Guia dos Serviços Mundiais de NA) 
 

Por que você quer se tornar um participante da conferência? Temos mais de 2.000 grupos e mais de 100.000 membrosna principal 

província do Irã e em sua capital. Sempre colaboramos com o NAWS no passado. Gostaríamos de fazer parte da tomada de decisões e 

ajudar na criação de nova literatura. 

Você acredita que a voz da sua comunidade de NA não está sendo ouvida atualmente na WSC? Em caso afirmativo, por quê? 

Acreditamos que nossa voz não está sendo ouvida na WSC porque o Irã tem outra região que tem assentamento na WSC, e eles não nos 

representam, e não concordamos com suas ações e decisões. isto é, recentemente decidiram imprimir literatura ilícita de NA, à qual nos 

opomos veementemente. 

Você acredita que sua comunidade tem serviço de NA e experiência em recuperação suficientes para contribuir positivamente no 

processo global de tomada de decisões da Irmandade? Em caso afirmativo, explique como. Sim, o 1º grupo de NA no Irã começou há 

quase 30 anos em nosso território e a maioria dos veteranos no Irã são membros de nossos grupos. 

Como a participação na conferência beneficiará sua comunidade local de NA? Receber notícias e conhecimentos atualizadose receber 

respostas para perguntas que ainda são um problema em nossa região. E fazer parte do todo. 

 
Informe-nos sobre quaisquer outras informações ou comentários regionais sobre a experiência da região com o processo de assentamento. 

Gostaríamos de ingressar em uma entidade de serviço formal e oficial em NA como a WSC, e todos os nossosgrupos votaram que 

deveríamos tentar ingressar na WSC. 

A sua região representa todos os grupos/reuniões da sua comunidade de NA? Sim 

Formação e história regional 

 
A região obedece aos limites geográficos estabelecidos, equivalentes aos limites estaduais, territoriais, provinciais 

ou nacionais, conforme recomendado no Guia dos Serviços Mundiais? Se não, por quê? Sim, agora cobrimos a província de Teerã e 

parte das províncias de Hamedan e Semnan. 

Se alguma parte da região já fez parte de outra região, qual foi o motivo da divisão? 

Por favor, descreva brevemente o processo de divisão. Quando sua região foi formada? NA começou no Irã há quase 30 anos, mas a 

Região Um foi formada há mais de 5 anos, pois sentimos que, devido ao aumento do número de grupos e membros no Irã, apenas uma 

região poderia ser suficiente. 

Quando a região começou a administrar os serviços? Mais de 5 anos atrás, como antes, éramos uma grande área etínhamos todos os 

comitês de serviço e os mantínhamos funcionando e fizemos as mudanças necessárias e os desenvolvemos ao longo do tempo. 

Em que ano começaram as reuniões de recuperação de NA na região? Quase 30 anos atrás. 
 

Forneça cópias das notas/atas de suas últimas três reuniões do RSC (somente em inglês, se possível).Anexamos nossos relatórios, que 

obviamente estão em farsi. 

Curiosidades sobre sua região 

Nome da Região Irã Região No.1 Nomedo 

Delegado Regional Mahmoud 

Nome do Delegado Suplente Mohammad B. 

Qual é a duração do RD na sua região? 2 anos Quantasáreas existem na região? (Inclua áreas virtuais) 7 Áreas 



Quantos grupos existem na região? (Inclua os grupos que se reúnem apenas virtualmente) 450 grupos Quantas reuniões 

acontecem por semana na região? (Inclua as reuniões virtuais) 2.250 reuniões semanais 

Quantos painéis de H&I acontecem por semana na região? (Conte os painéis facilitados por todos os comitês de serviço, não apenas o 

CSR e os virtuais.) 2 workshops de treinamento de H&I todos os meses e atendemos mais de 70 prisões, hospitais e instituições todos os 

meses. 

 
Parece que o número de membros em sua região está crescendo, diminuindo ou permanecendo?o mesmo desde a WSC 2020? crescente 

 

Orçamento 

 
Que porcentagem do orçamento anual do seu RSC vem de contribuições de grupo e área? 80% Qual percentual 

vem de convenções e eventos? 0% 

Que porcentagem vem das vendas de literatura? 20% 

Qual foi a quantia total de dinheiro contribuída pela região para seu fórum zonal durante seu último ano fiscal?70 Euros para Zona 

 

Sua estrutura de serviço regional 

 
Com que frequência seu CSR se reúne pessoalmente? (Número de reuniões por ano) Uma vez por mês 12 em um ano 

Com que frequência seu CSR se reúne virtualmente? (Número de reuniões por ano) Por necessidade ou em casode emergência 

Com que frequência seu CSR se reúne virtualmente? (Número de reuniões por ano) Uma vez 

por mês 12 em um ano 

Se o seu CSR se reúne presencialmente, ele o faz sempre no mesmo local? NãoSe não, explique. Depende da disponibilidade do local 

Sua região possui um escritório regional? Sim 

Sua região tem uma convenção regional? (Por favor, inclua eventos virtuais) Sim, apenas virtual até agora Se o evento ainda 

for presencial, a frequência está: - Aumentando - Diminuindo - Permanecendo a mesma Quais comitês ou grupos de trabalho 

você tem em seu CSR? 

 

 

X CONVENÇÕES 
EVENTOS 

E X DI/LA X HI 

0 RECURSOS HUMANOS 0 DISTRIBUIÇÃO 
LITERATURA 

DE X REVISÃO 
LITERATURA 

DE 

X LINHA DE AJUDA X RP/IP X GT 

0 ESCRITÓRIO 
SERVIÇO REGIONAL 

DE X TRADUÇÕES 0 SITE 

0 JUVENTUDE OUTROS, ESPECIFIQUE: 
NEWSLETTER 

 

 
 
 
 

Algum desses grupos de trabalho/comitês é novo desde a última WSC? Sim Sesim, quais? DI 

 

Seu CSR usa Tomada de Decisão Baseada em Consenso (CBDM) para tomar decisões? Sim Alguma de suas áreas 

utiliza o CBDM para tomar decisões? Sim Comentários sobre como isso 

funciona na região. Decidimos com base na CBDM, exceto nas eleições, e estamos incentivando nossas áreasa 



Sua região já organizou workshops do CAR ? Não, pois não estamos sentados na WSC, mas recebemos o CAR 

por meio de nossa Zona e distribuídos em nossa região Se sim, descreva esses esforços, como número de 

workshops e frequência média .............. 

................................................ ................................................ ................................................ ......................... 

 
Estamos cientes de três métodos principais para chegar a uma consciência sobre as moções no CAR: • Uma 

contagem de votos em cada moção ou • Em uma reunião da comunidade onde as moções são discutidas 

e votadas ou • Fica a critério do delegado. 

Qual desses métodos sua comunidade usa para chegar a uma consciência sobre o CAR? (Marque apenas um. Se sua comunidade 

usa mais de um, indique o método principal e use a opção “Outro” para fornecer mais detalhes.) 

- Contagem—um voto por Área - Contagem—um voto por grupo - Contagem—um voto por membro - Outra contagem, por 

favor descreva - Discussão e votação dos RSGs em workshop/assembléia regional 

- Discussão e votação pelos RCMs na reunião do RSC - 

Outra reunião da comunidade, por favor descreva 

fazerem o mesmo. 

 
Prestação de Serviços e Melhores Práticas 

 
Os esforços de desenvolvimento da irmandade (DI) ou extensão são fornecidos em sua região? Sim 

Se sim, descreva esses esforços. Se você tem um DI ou grupo de trabalho/comitê de extensão, descreva-oTemos treinamentos e 

workshops virtuais regulares 

Sua região discutiu onde NA não existe em sua região? 

Não, pois NA existe em toda a nossa região e informamos constantemente a sociedade de nossa existência. 
 

Que tipo de esforços de treinamento e orientação ocorrem em sua região e/ou em suas áreas? Dependendo da necessidade,temos 

treinamento regular para RP, H&I e treinamento do RSG e representante da área. 

Descreva que tipo de planejamento sua região e/ou suas áreas utilizam. Revisar nossas Diretrizes sobre ingresso das novas áreas, Planejar 

uma convenção presencial, planejar Workshops 

Sua região ou suas áreas têm serviços compartilhados com outros quadros de serviço? Não 

Em caso afirmativo, descreva esses esforços ....................................... ................................................ ...................... 
 

 
Se você teve algum sucesso particular com estratégias de comunicação em sua região e/ou suas áreas, compartilhe-o. Estamosem 

constante contato com funcionários do governo e outras ONGs para informá-los sobre NA. 

 
Se você teve algum sucesso específico com a utilização de tecnologia de novas maneiras em sua região 

e/ou áreas, compartilhe-os. Sim, conseguimos usar a tecnologia para realizar reuniões de recuperação , reuniões de serviço de área, 

reuniões regionais e workshops virtualmente e o uso da nova tecnologia tornou-se uma cultura em nossa região. 

 
Descreva os diferentes tipos de esforços de relações públicas (RP/IP) realizados em sua região. Somos muito ativos no comitê de relações 

públicas. Estamos em constante contato com autoridades governamentais, ONGs e sociedade em geral. Temos outdoors e faixas em 

várias cidades e distribuímos cartões informativos nas farmácias para que mais adictos conheçam NA. 

 
Quantas conferências estaduais/nacionais por ano os comitês de RP/PI em sua região e áreasparticipar/expor em? Sim, vários deles por ano . 

Sua região possui algum tipo de linha de ajuda ou linha de ajuda de NA? Sim 
 

Se sim, descreva esses esforços. Cada área tem uma linha de ajuda ou linha telefônica separada. 

Você tem um site regional? Sim Se sim, inclua o URL www.nairan1.org Se sim, você mantém as informaçõesde suas reuniões atualizadas no 

site? Sim 

 

 
Tomando decisões sobre questões da WSC 

http://www.nairan1.org/


- Delegar decisões ao DR/DRS 
 

- Outro, por favor descreva. Usamos todos os 3 com base no problema para chegar a uma consciência informada 
 

Sua região discute as partes do CAR não relacionadas a moções? Sim 

Se sim, descreva esses esforços. Verificamos todos os relatórios on-line ou os relatórios que recebemos por e-mail e informamos 

nossa região adequadamente. 

A sua região se empenha em reunir uma consciência para o material do CAT? Não Se 

sim, por favor, descreva esses esforços ....................................... ................................................ ....................... 

Inovações e Desafios 
 

Qual assunto gerou mais interesse e discussão em sua região durante o último ciclo de conferência? 

A maioria deles especialmente sobre FIPT, nova literatura, relatórios financeiros. 

Descreva o desafio mais significativo que sua região enfrentou desde a WSC 2020. 

Um desafio significativo foi e ainda é que a outra região, embora tenha assentamento na WSC, não está respeitando o FIPTe decidiu 

imprimir literatura ilícita, o que também causou caos em nossa região. 

 
Descreva alguns destaques ou sucessos que sua região experimentou desde a WSC 2020. Apoio de nossos grupos para nossa região, 

NAWS e WB 

Que informações adicionais você gostaria de compartilhar com outros participantes da conferência? 



 

Por que você quer se tornar um participante da conferência? 

A Região Nordeste acredita ter experiência suficiente para contribuir com o trabalho da Conferência e com o desenvolvimento da irmandade. 

Além disso, tendo acumulado experiência de serviço em nossos oito anos de formação como Região, tendo passado por três experiências 

de candidatura a assentamento, acreditamos que estamos maduros o suficiente para participar da conferência e apoiar o processo de 

tomada de decisão em todo o mundo. 

Você acredita que a voz da sua comunidade de NA não está sendo ouvida atualmente na WSC? Em caso afirmativo, por quê? 

Sim. Embora a Região Nordeste faça parte do Fórum Zonal Brasileiro - FZB e esteja ligada à conferência através do Delegado Zonal - DZ, 

acreditamos que nossa voz não está sendo ouvida plenamente, devido às diferenças sociais, econômicas e culturais existentes entre os 

seis estados da federação que compõem a CSR-NE e as demais regiões. Além dadimensão geográfica da nossa região, desenvolvemos 

um novo sistema de atendimento no Brasil com foco no DI, que ajudou a enriquecer as experiências de vários grupos, áreas, regiões 

(CSRs) e outras áreas geográficas do nosso país. 

Reunimos membros em um único Espírito de Serviço, preparando-os para servir onde quer que se identifiquem ou sejam necessários, 

dentro das mais diversas estruturas de NA, presencial ou online. Unidade Chamada e Serviço (U&S). 

 
 

 
Você acredita que sua comunidade tem serviço de NA e experiência em recuperação suficientes para contribuir positivamente 

no processo global de tomada de decisões da Irmandade? Em caso afirmativo, explique como. Sim, nossa comunidade existe há 

mais de vinte anos, recebe adictos de todo o Brasil e do mundo, por ser uma região turística. Desta forma, oferecemos cada vez mais 

reuniões de recuperação. Ao longo destes mais de vinte anos, a RegiãoNordeste consolidou uma vasta experiência de serviços, tais como: 

DI/Extensão, H&I, RP-IP, Revisão e Tradução de Literatura, Linha de Apoio, Fóruns de Serviço, Convenções, Eventos de Passos, Eventos 

Temáticos, Eventos de tradições, Eventos de Conceitos, Dias de Aprendizagem, Cartas aos Presidiários e entre outros. 

 
Com a criação da estrutura do Subcomitê de Unidades e Serviços, ampliamos e disponibilizamos para a comunidade brasileira, nosso 

conhecimento e experiência na prestação de serviços no formato virtual, entre os quais destacamos treinamentos, workshops, tutoriais de 

ferramentas virtuais e nossa Revista U&S (Em nossa última edição número 12, finalizamos o ciclo dos doze passos, e criamos um 

podcast com material, sempre de um antigo membro de NA, que chamamos de Conversando com Dinossauros. Agora temos um Grupo 

de Atendimento, para essa parte do podcast.), que está disponível no site oficial (https://www.na.org.br/revista-unidade-e-servico/). 

 

Destacamos também o importante apoio técnico e coordenação em eventos nacionais, como o Dia Mundial do Serviço e o Dia do 

Apadrinhamento junto à Associação Brasileira de Narcóticos Anônimos/FZB. Também temos eventos em parceria com outras estruturas 

nacionais e internacionais, como o Fórum de Ação Local – FAL (com a 10ª Região Brasil); Fórum ALÉM MAR (entre dois CSAs da Região 

Nordeste e o CSA Lisboa de Portugal); ENCONTRO DOS CSAs do Nordeste (Evento entre RSC Brasil e RSC Nordeste-Evento Virtual). 

Encontro de grupos online para mulheres, realizado pela 

Formulário de solicitação de assentamento na WSC 2023 

Região Nordeste Brasil 

**Observação: Se você não tiver números precisos para algumas das perguntas aqui, mas puder fornecer uma estimativa 

aproximada, as aproximações são boas. 

Perguntas sobre assentamentos (do Guia dos Serviços Mundiais de NA) 

http://www.na.org.br/revista-unidade-e-servico/)


a Região Nordeste; Por meio do DI do FZB, estamos disponibilizando informações sobre nosso Projeto Levando a Mensagem para o 

Desenvolvimento da Irmandade na Região Nordeste de NA. Para uso por outras Regiões e Fóruns Zonais. Para o próximo ano estamos 

preparando um Fórum de Serviços Multirregionais entre CSR Nordeste e CSR Brasil. Até o dia 02 de setembro, no dia 04 de setembro de 

2022 será realizada nossa 10ª ConvençãoCearense de NA. Evento gratuito. 

Como a participação na conferência beneficiará sua comunidade local de NA? 

Acreditamos que a participação na conferência potencializará ainda mais o nosso desenvolvimento local por meio da troca de experiências 

com outras comunidades, pois podemos contribuir com nossa experiência no processo de tomada de decisão, bem como colher as 

experiências compartilhadas por outras regiões na conferência. 

Por favor, conte-nos sobre qualquer outra informação regional ou comentários sobre a experiência da região 

com o processo de assentamento. 

Com a experiência de já ter passado por três processos anteriores, seguimos com o Grupo de Trabalho focado na WSC 2023. Vale 

ressaltar que o GT conta com o apoio integral e irrestrito de todas as comunidades assentadas na Região Nordeste de NA. Com base no 

feedback recebido na WSC 2020, que destacou nossa falta de desenvolvimento na Região, expandimos nossos esforços de Divulgação 

por meio do desenvolvimento da Irmandade Levando a Mensagemno interior da Região Nordeste. Com a criação do novo sistema de 

atendimento na Região Nordeste, houve uma melhordistribuição dos nossos serviços, com o consequente aumento do número de 

servidores e serviços prestados. 

 
 
 

A sua região representa todos os grupos/reuniões da sua comunidade de NA? 

Sim. 

 
Formação e história regional 

 

A região obedece aos limites geográficos estabelecidos, equivalentes aos limites estaduais, territoriais,provinciais ou nacionais, 

conforme recomendado no Guia dos Serviços Mundiais? Se não, por quê? 

Cerca de 70% dos estados do Nordeste do Brasil estão localizados na Região Nordeste de NA, respeitadas as semelhanças sociais, 

econômicas, culturais e geográficas dos estados que a compõem. Além disso, com essa formatação,aproveitamos melhor os recursos de 

NA. 

Se alguma parte da região já fez parte de outra região, qual foi o motivo da divisão?Por favor, descreva brevemente o processo de 

divisão. 

Todas as regiões da comunidade brasileira vêm da Região Brasil de NA, na qual estão localizados os outros três estadosda Região 

Nordeste do Brasil, juntamente com alguns estados do Norte e Centro-Oeste do Brasil. Com esta divisão, otimizamos o serviço prestado 

pela Irmandade, e aproveitamos melhor nossos recursos humanos, financeiros e ideológicos, ou seja, aproximamos os serviços e a 

mensagem aos membros. 

 
 

Quando sua região foi formada? 

maio de 2013, embora estejamos prestando serviços à comunidade do Nordeste do Brasil desde a década de 1990, conforme já informado. 

Quando a região começou a administrar os serviços? 

Desde o início de 2008, por meio de outra estrutura denominada Núcleo do Sol de NA, passamos a desenvolver nossos serviços 

independentes do CSR Brasil. No início da década de 2010, ainda como uma estrutura transitória doNúcleo, estávamos nos 

estabelecendo na estrutura do Fórum Zonal Brasileiro - FZB. 

Em que ano começaram as reuniões de recuperação de NA na região? 

Em 1994 - Grupo RENOVA VIDA 

 
Forneça cópias das notas/atas de suas últimas três reuniões do CSR (somente em inglês, se possível). 



Curiosidades sobre sua região 

 
Nome da Região: Região Nordeste Brasil 

Nome do Delegado Regional: Raimundo Francivan L. Santos (Magal) 

Nome do Delegado Suplente: Novarck Oliveira 
 

Qual é a duração do DR na sua região? 

Normalmente dois anos, mas devido a mudanças na WSC 2023 serão três anos. 

 
Quantas áreas existem na região? (Favor incluir áreas virtuais) 12 áreas Todas presenciais 

 
Quantos grupos existem na região? (Inclua grupos que se reúnem apenas virtualmente) Temos 107 grupos presenciais, 8 

grupos virtuais e 1 grupo institucional presencial. 

Quantas reuniões acontecem por semana na região? (Inclua reuniões virtuais) 

Temos 226 reuniões presenciais e 32 reuniões virtuais, mas em 2020, com o Lockdown, tivemos 87 reuniões virtuais. Perdemos dois 

CSAs que não conseguiram se sustentar após pandemia. Como resultado, o número de Grupos presenciaisdiminuiu 23% e o 

número de reuniões 19%. 

Quantos painéis de H&I acontecem por semana na região? (Conte os painéis facilitados por todos os quadros de serviço, não 

apenas o CSR, e aqueles que são virtuais.) 

Após a pandemia, estamos retornando lentamente com nossos painéis presenciais de H&I. Hoje temos 36 painéis no total. 2 virtuais 

femininos, 2 presenciais femininos, 1 virtual masculino e 31 presenciais masculinos. E é cada vez maior que temos feito contatos com o 

sistema prisional de nossos estados onde convidamos profissionais de instituições para participar de nosso Fórum Virtual para 

profissionais do Projeto Levando a Mensagem para o desenvolvimento de NA em nossa Região. 

PROJETO DE H&I DA PRISÃO 

CARCARÁ Um projeto de H&I da prisão virtual foi aprovado pelo subcomitê Unidade & Serviço. Precisamos de ajuda dasCSAs e 

servidores da região para desenvolver o mesmo. Aguardando voluntários. Para mais detalhes entre em contatocom o Subcomitê 

UeS: unidadeeseservico@na.org.br 

Parece que o número de membros em sua região vem crescendo, diminuindo ou permanecendo o mesmodesde a WSC 2020? - 

crescendo -X diminuindo - ficando igual Infelizmente nossa Região diminuiu por fatores 

pandêmicos, alguns lugares não podemos voltar para reabrir os grupos, e o resultado são duas CSAs fechadas. Mastemos um Projeto de 

DI em andamento e acreditamos nele. 

 

Orçamento 
 

Que porcentagem do orçamento anual do seu CSR vem de contribuições de grupo e área? 35% Qual percentual vem de 

convenções e eventos? 65% Que porcentagem vem das vendas de literatura? 0%, comoa Região não possui distribuição de 

literatura, este serviço é realizado pelo ABNA e áreas. 

 
 

Qual foi a quantia total de dinheiro contribuída pela região para seu fórum zonal durante seu último ano fiscal? 

R$ 5.000,00 por ciclo, a cada quatro meses contribuímos com R$ 833,00. Já foi aprovado em novembro de 2020. 
 

 
Sua estrutura de serviço regional 

 
Com que frequência seu CSR se reúne pessoalmente? (Número de reuniões por ano) Planejado duas vezes por ano. 

Com que frequência seu CSR se reúne virtualmente? (Número de reuniões por ano) Uma por ano 

planejada Com que frequência seu quadro administrativo regional se reúne virtualmente? (Número de reuniões por ano) 

mailto:unidadeeseservico@na.org.br


Apenas o quadro administrativo tem 24 por ano. O comitê da U&S tem 12 reuniões por mês, e o Projeto tem 5 reuniões por mês. 

Total de 96 por 

ano Se o seu CSR se reúne pessoalmente, ele o faz no mesmo local todas as vezes? -sim -X não? 

Se não, explique. 

Nossos encontros presenciais são itinerantes, os dois últimos foram realizados nos estados onde já haviam sido planejados, Recife, 

Maranhão. A próxima, em agosto, será em Fortaleza. 

A sua região possui um escritório regional? .............................................................................................. .. -X sim - não Nosso último 

A 

Convenção foi unificada com a Região Brasil, na cidade de Maceió – AL – Brasil, onde tivemos a presença de 320 participantes. 
 

Sua região tem uma convenção regional? (Incluir eventos virtuais )............. .. -X sim - não Também realizamos vários eventos 

virtuais durante o bloqueio ocasionado pelo COVID 19, incluindo Adaptação da oficina Comportamento Perturbador da área de 

Bergen; Apresentação de Workshops - 7ª Tradição com o objetivo de auxiliar o WSO/NAWS e o ABNA; Workshop Online de 

Comportamento Perturbador; Jornada de Passos da Prisão realizada pela CSA Cajuína; As CSAs do Nordeste se unema diversas 

CSAs dos 9 estados do Nordeste do Brasil e ao grupo Virtual 5ª Tradição; Fórum de Servuço Unificado realizadopelas três CSAs do 

estado de Pernambuco; Fórum de Serviços Além do Mar com as CSAs Cajuína, Upaon Açu e CSA Lisboa 

– PT; DI - Desenvolvimento da Confraria ABNA 2020 com a RCS Nordeste; Encontro Norte (Belém e Amazonas) 2020 – CSR Brasil e 

CSR Nordeste; Pré-Conferência; Conferência Nacional de Serviço – CNS 2022. Apresentação do CAR e CAT pelos membros do 

QM em conjunto com o ABNA/FZB; Fórum de Ajuda do Grupo de Eventos Híbridos; Jornada de Atendimento 2022,com todos os 

CSAs da Região Nordeste do Brasil; Semana de RP, Fórum RSG entre Nordeste, Brasil e Rio de Janeiro. 

 

Para o próximo ano estamos preparando um Fórum Multirregional, com a Região Brasil e a Região Nordeste Brasil.Este evento será 

Híbrido. 

Se o evento ainda for presencial, a presença: -X Aumenta - Diminui - Permanece igual 

 

Quais comitês ou grupos de trabalho você tem em seu 
RSC? 

X- Convenção/Eventos X- FD/Extensão – 

Recursos Humanos - Distribuição de Literatura X- 

Revisão de Literatura  X-DI/LA 

 

X- H&I 

 

Linha telefônica X- 

 
X- Escritório Regional de 
Serviços 

 
X- Grupos de trabalho baseados em projetos 

Site X- 

 

- Juventude - Outro, favor especificar: GT Levando a Mensagem 

mailto:unidadeeseservico@na.org.br


Algum desses grupos de trabalho/comitês é novo desde a última WSC? -X Sim - Não 

 
Se sim, quais? GT de Estudos para Empréstimos de Prédios Públicos Abandonados, entre o Governo do Ceará e o Nordeste. GT para 

utilização e estudo de viabilidade das Linhas de Atendimento 3003 ou 132, que seriam as melhores para a Região  Nordeste (Hoje 

utilizamos as duas). GT Escrita de Passos Carcerário, que responde a cartas de adictos químicos que estão em presídios e centros 

de detenção (hoje o projeto está em andamento em dois estados). GS Podcastde nossa revista  Unidade & Serviço (Está em 

andamento a cada edição). 

 
 

Seu CSR usa Tomada de Decisão Baseada em Consenso (CBDM) para tomar decisões? - X sim - não 

 
Alguma de suasáreas utiliza o CBDM para tomar decisões? - X sim - não 

 
Comentários sobre como isso funciona: Discussão Conceitos 6 e 9, onde consideramos todos os pontos de vista, tentando seguir as 

experiências colhidas nas WSCs de 2018, 2020 e 2022 nos processos de tomada de decisão. Nossas atas podem demonstrar como 

o processo é feito. 

 

 
Prestação de Serviços e Melhores Práticas 

 
Os esforços de desenvolvimento da irmandade (DI) ou extensão são fornecidos em sua região? -X Sim - Não Se sim,descreva esses 

esforços. Se você tiver um DI ou grupo de trabalho/comitê de divulgação, por favor 

descreva isso. 

Através do Projeto Levando a Mensagem temos um GT; nossa Revista Unidade & Serviço; nosso folheto Grupo de Escolha Forte, que 

passará por uma mudança de formato para poder ser publicada no site na.org e passar essa experiência para outras comunidades de 

língua portuguesa. Todos os serviços de longo alcance prestados no último ciclo tiveram um custo direto na Região Nordeste no valor de R$ 

10.589 que inclui todos os seis estados que compõem o CSR. O orçamento do nosso Subcomitê para este ciclo que termina em agosto foi 

de R$ 20.000. Vale ressaltar que a maior parcela desse recurso foi investida no DI/LA. Para ajudar no desenvolvimento do projeto, criamos 

dois encontros virtuais abertos ao público em geral que também ajudam a identificar locais onde não há grupos de NA. 

 
 

 

Sua região já discutiu onde NA não existe em sua região? - X Sim - Não 

A primeira fase do Projeto Levando a Mensagem mapeou toda a Região Nordeste do Brasil de NA por estados e municípios da Região. 

Esta foi a nossa primeira fase, que estava 100% concluída. O Projeto avança com as fases dois e três com resultados positivos. A fase 

dois está 80% concluída e a fase três está 20% concluída. 

 
Durante nossa Conferência de Serviço Nacional da ABNA (CNS), tivemos um tópico sobre mapeamento onde não existem grupos de NA. 

Foi criado um Grupo Nacional de Serviços de Mapeamento para atender todas as Regiões brasileiras, onde o Coordenador eleito foi o 

mesmo que fez nosso mapeamento. 

Que tipo de esforços de treinamento e orientação ocorrem em sua região e/ou em suas áreas? 

Treinamento de moderadores de zoom. 

Treinamento de Moderadores de Salas Simultâneas Zoom. 

Workshops de Painel Virtual de H&I. Treinamento para voluntários de Linha de Ajuda 3003-5222; RP-IP e Workshops de Painéis virtuais; 

Oficinas de Revisão de Literatura e Tradução 

 

 
Descreva que tipo de planejamento sua região e/ou suas áreas utilizam. 

Utilizamos o planejamento regional do ciclo entre CSR e CSAs com calendário de reuniões definido e orçamento financeiro 

do ciclo. Apesar da pandemia, nossos encontros virtuais mantiveram as transferências das CSAs para a Região. Temos planos de 

atendimento para o próximo ano de um Fórum Multirregional, nossos planos envolvem também nossa Convenção Regional a cada dois 

anos. Nossas áreas planejam eventos, fóruns de serviço e seminários. 

Sua região ou suas áreas têm serviços compartilhados com outros quadros de serviço? - X Sim - Não 

Se sim, descreva esses esforços. 

Fórum de Ajuda Local (FAL) entre a Campanha da 10ª Região Brasil e a CSA Cajuina da Região Nordeste. Convenção Unificada entre a 

Região Brasil e a Região Nordeste. Painéis virtuais de H&I entre as regiões Nordeste, Minas e Grande SãoPaulo. Levar o Projeto 

Mensagem entre a Brasil Sul e a Região Nordeste; hospedagem da Revista Unidade & Serviço no site da ABNA. E diversos 



eventos realizados entre o DI da ABNA e a Região Nordeste. 
 

 
Linha de Atendimento 3003-5222 entre a Região Brasil e a Região Nordeste, Linha de Atendimento 132 entre a HOW Brazile a Região 

Nordeste. 

Se você teve algum sucesso particular com estratégias de comunicação em sua região e/ouáreas, por favor, compartilhe-as. 

Sim, temos utilizado algumas estratégias de comunicação dentro da nossa região em nosso Projeto Levando a Mensagemtemos Fóruns 

para profissionais, que servem para se comunicar com profissionais da área. 

 

 
áreas de Saúde, Educação e Segurança, com as quais temos multiplicadores de nossa mensagem.Esses fóruns fazem parte da fase 2 do 

projeto. Todos foram virtuais até agora. 

Se você teve algum sucesso específico com a utilização de tecnologia de novas maneiras em sua região e/ou áreas, compartilhe-

os. 

Sim, com o advento da Pandemia Covid-19, aprimoramos os atendimentos virtuais, realizados entre nossas áreas e o Quadro de 

Serviço da Região Nordeste. Somos especializados no desenvolvimento de serviços de 

longa distância, devido às nossas características geográficas, culturais e socioeconômicas. Cada estrutura da área possui um grupo de 

WhatsApp ou Telegram para melhorar a comunicação, a Região Nordeste possui um grupo de WhatsApp para uma comunicação efetiva. 

Além disso, a Região conta com duas salas virtuais na plataforma Zoom para auxiliar toda a sua estrutura na prestação de serviços. 

Alguns CSAs possuem salas Zoom para auxiliar os grupos distantes. A Região Nordeste tem uma grande experiência com serviços 

virtuais. Todas as reuniõesRegionais são híbridas desde novembro de 2021. 

As três Oficinas CAR e CAT (2020) foram realizadas pela plataforma Zoom e contaram com a participação detodas as CSAs da Região. 

Em 2022 realizamos apenas um workshop porque tivemos poucos movimentos. 

 

 
Descreva os diferentes tipos de esforços de relações públicas (IP/RP) realizados em sua região. 

Serviços de divulgação da linha de atendimento para cada CSA, realizados por carros de som com mídia de áudio. Apresentação do 

vídeo IP de 30 segundos com recursos de acessibilidade, incluindo tradução para a LínguaBrasileira de Sinais (LIBRAS) e legendas em 

português, disponível no site https://www.na.org/? 

ID=LR_PR1&ID=LR_PR1. Pintura de Paredes com o nosso número de Linha de Ajuda; Colagem de cartazes em ônibus, que durante a 

semana de RP fizemos um ótimo trabalho nesse sentido; Colagem de adesivos com o número do Linha de Ajudadentro de trens urbanos; 

Bonecos em rodoviárias, comércios e centros comunitários, com sacolas de panfletos com nossos Linhas de Ajuda, para evitar a 

exposição dos associados durante a pandemia; Colagem adesiva em banheiros de rodoviárias, postos de saúde e estações de metrô. 

Entrevistas em programas de rádio e TV. Distribuição de panfletosnas vias públicas nos semáforos. Spot de rádio de 30 segundos com 

informações da linha de ajuda. 

 

 
Quantas conferências estaduais/nacionais por ano os comitês de RP/IP em sua região eáreas em que participa/expõe? Os CSAs 

organizam e administram Fóruns de Serviço unificados. De 14 a 16 de outubro de 2022, acontecerá o FOUNCE- FÓRUM UNIFICADO 

CEARENSE. Além disso, realizamos um Fórum Regional de Serviços a cada 2 anos, nosso próximo Fórum Regional de Serviços será 

multirregional, entre a Região Brasil e a Região Nordeste. Todos os servidores regionais foram financiados para participar da Conferência 

Nacional de Serviço, que aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2022. O Projeto Levando a Mensagem foi apresentado durante a 

Conferência. O Projeto já realizou 5 Fóruns para profissionais das áreas de Saúde, Educação, Segurança Pública e Justiça, por estado da 

Região Nordeste de NA, sendo 

que apenas o estado do Ceará realizou o último Fórum. A primeira aconteceu no dia 29 de julho de 2021 no estado do Rio Grande do 

Norte, com 100 profissionais que multiplicaram nossa mensagem. (Por transmissão da Plataforma Zoom). 

 

A sua região possui algum tipo de linha de ajuda ou linha de ajuda 
de NA? 

Se sim, descreva esses esforços. 

- X Sim - Não 

http://www.na.org/


Temos cinco CSAs que usam o Linha de Ajuda com o número nacional 3003, um CSA tem o número nacional 132 e temoscinco CSAs 

que têm números regionais convencionais. Apenas um CSA não possui uma Linha de Ajuda. Os dois maiores números nacionais 

(3003/132) estão agora juntos nas redes sociais nacionais. 

 

Durante a pandemia, os atendimentos cresceram muito em nossos estados, com uma média de 10 ligações por dia. Hoje são um pouco 

mais, uma média de 14 atendimentos por dia. No Linha de Ajuda 3003, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Google e SMS são 

usados. O uso dessas tecnologias são altamente eficientes na comunicação. 

 

 
Você tem um site regional? 

Não, todas as Regiões brasileiras decidiram usar o site nacional do ABNA - URL: www.na.org.br Porém, 

para disponibilizar materiais de serviço para consulta dos membros e estruturas, a Região Nordeste e Unidade & Serviço criaram um site 

Google para facilitar o acesso a esses materiais - URL:https://sites.google.com/na .org.br/unidadeeservico. A Região Nordeste tinha um 

URL de informações de linktree: https://linktr.ee/csrne apenas material de serviço.Se sim, você mantém as informações de suas 

reuniões atualizadas no site? - X Sim - Não Sim, tanto reuniões presenciais quanto reuniões virtuais. www.na.org.br 

Tomando decisões sobre 
questões da WSC 

 

Sua região já organizou workshops do 

CAR ? 

 
 
 

- X Sim - Não 

 

Em caso afirmativo, descreva esses esforços, como o número de workshops e a frequência média. 

 

Por sermos uma Região geograficamente muito extensa, na WSC 2020 realizamos, conforme mencionado acima,três oficinas de CAR e 

CAT por meio da ferramenta Zoom, com uma média de 55 integrantes para cada evento. Destacamos a participação de todas as CSA da 

Região, que acreditamos ser fruto do formato virtual. Em 2022 realizamos apenas um workshop pois tivemos poucas moções com 28 

participantes. 

Estamos cientes de três métodos principais para chegar a uma consciência sobre as moções noCAR: • Uma contagem de votos em 

cada moção ou • Em uma reunião da comunidade onde as moções são discutidas e votadas ou • Fica a critério do delegado. 

 
Qual desses métodos sua comunidade usa para chegar a uma consciência sobre o CAR? (Marque apenas um. Se sua comunidade 

usa mais de um, indique o método principal e use a opção “Outro” para fornecer mais detalhes.) 

 

- X Contagem—um voto por Área - Contagem—um voto por grupo - Contagem—um voto por membro - Outracontagem, por favor 

descreva - Discussão e votação dos RSGs em workshop/assembléia regional 

 

 
- X Discussão e votação pelos MCRs na reunião do CSR -Outra reunião da comunidade, descreva 

 
- Delegar decisões ao DR/DRS 

 
- Outro, por favor descreva 

 
Sua região discute as partes do CAR não relacionadas a moções?.............................. - X Sim - Não Se sim, descreva esses 
esforços. 

 
Começamos com os assuntos introdutórios do CAR e depois passamos para as moções. Além disso, desenvolvemos dois workshops: 

Atração de Membros para o Serviço e Levar a Mensagem com Eficiência. 

 

A sua região se empenha em reunir uma consciência para o material do CAT? 

Se sim, descreva esses esforços. 

- X Sim - Não 

http://www.na.org.br/
http://www.na.org.br/


Para ajudar na tradução, utilizamos nosso comitê de Tradução de Literatura, que fez a votação 

Um processo muito mais fácil. E então recebemos um Power Point do CAT traduzido para usar em nossos estudos. 
 

Inovações e Desafios 

Qual assunto gerou mais interesse e discussão em sua região no último ciclo da conferência? 

Reuniões Virtuais e SPAD. Tivemos uma discussão sobre aumentar o ciclo de dois para três anos. 

 
Descreva o desafio mais significativo que sua região enfrentou desde a WSC 2020. 

Aprovação e primeira revisão das nossas novas Diretrizes e Serviços Regionais para a Região Nordeste e o novo Cadastro da 

Associação Nordeste, que, devido a Pandemia, acabamos de concluir o processo em maio. Por esse motivo, ainda não podemos 

fazer nossa contribuição diretamente da Região para o NAWS. Estamos  aguardando que o banco altere o formato da conta bancária 

para permitir o envio de uma transferência bancáriaou ordem de pagamento para os EUA. 

Nossa Convenção Unificada com a Região Brasil e a Região Nordeste. 320 participantes. 

 
Descreva alguns destaques ou sucessos que sua região experimentou desde a WSC 2020. 

A criação do nosso maior Projeto Regional Levando a Mensagem e os resultados de suas ações, onde já temos novos Grupos abertos e 

Grupos que foram fechados e reabertos. O projeto ainda está em andamento. A ABNA nos ajuda com toda a literatura. 

O projeto FAL onde foram realizadas ações em quatro dias em um estado da Região Nordeste de NA, em quatro municípios. 75 

ações realizadas, 7.403 panfletos com o Linha de Ajuda 132 distribuídos, 40 servidores 

envolvidos, 16 painéis H&I, 48 painéis PI, 11 Divulgação, 205 cartazes fixados com a LDA 132, 71 profissionais, 

1.303 participantes. 

 
Que informações adicionais você gostaria de compartilhar com outros participantes da conferência? 

Acreditamos que todas as informações que fornecemos refletem nosso crescimento e maturidade como Região, 

e hoje temos um Projeto de Desenvolvimento da Irmandade e LA apoiado por todas as Regiões brasileiras.Gostaríamos muito de 

agradecer a vocês por fazerem parte da consciência da WSC. 

Raimundo Francivan L. Santos (Magal) DR Região Brasil Nordeste 

 Novarck Oliveira   DRS Região Brasil Nordeste 

https://linktr.ee/csrne
http://www.na.org.br/


Formulário de solicitação de assentamento na WSC 

 
Região Rio Grande do Sul 

 
 
 
 
 
 

**Observação: se você não tiver números precisos para algumas das perguntas aqui, mas puder fornecer uma estimativa 

aproximada, as aproximações são suficientes. 

Perguntas sobre assentamentos (do Guia dos Serviços Mundiais de NA) 

 

1. Por que você quer se tornar um participante da conferência? 
 

A região foi criada há 11 anos. Acreditamos que podemos contribuir com recursos humanos e ideias ecumprimos os requisitos 

para ser um participante pleno da WSC. 

 
2. Você acredita que a voz da sua comunidade de NA não está sendo ouvida na WSC? Se sim, por quê? 

 
 

 
Nossa voz é ouvida parcialmente na WSC. Atualmente, nossa representação é zonal, juntamente com outras 3 regiões do Brasil, e em 

assuntos relacionados ao FIPT não podemos votar. 

 
3. Você acredita que sua comunidade tem experiência suficiente no serviço e recuperação de NA para contribuir positivamente 

com o processo geral de tomada de decisões da Irmandade? Se sim, explique como. 

 
 

Sim. Nossa comunidade existe desde o final dos anos 1980. E desde o início da década de 1990, estudamos o CAR e participamos 

do processo de tomada de decisão global, por isso acreditamos ter experiência suficiente para contribuir e participar do processo de 

tomada de decisão da irmandade. 

 
 

4. Como a participação na conferência beneficiará sua comunidade local de NA? 
 

Os membros esperam se sentir mais próximos dos serviços mundiais por meio de seu assentamento direto na WSC. 
 
 

5. Por favor, deixe-nos saber qualquer outra informação regional ou comentários sobre a experiência da sua região com o 

processo de assentamento. 

 
Na WSC 2016 fizemos o pedido mas não foi recomendado pelo QM, pois tinham CSA's dentro do estado que faziam parte de outra 

região e falta de desenvolvimento dentro do estado. 

 
 

6. A sua região representa todos os grupos/reuniões da sua comunidade de NA? 

 
Sim. 

 

 
Formação e História Regional 

 

7. A região obedece aos limites geográficos estabelecidos, equivalentes aos limites estaduais, territoriais, provinciais 

ou nacionais, conforme recomendado no Guia dos Serviços Mundiais? Se não, por quê? 

 
2023 



Sim. Somos um estado do Brasil. 
 
 

 
8. Se alguma parte da região já fazia parte de outra região, qual o motivo da divisão? Descreva resumidamente o processo 

de divisão. 

 
Na formação da região do RS nem todas as áreas fizeram parte. Atualmente, as áreas que estavam em outra região 

resolveram se unir em prol do crescimento da comunidade no estado. 

 
9. Quando sua região foi formada? 
 
29/05/2011. 
 
 

10. Quando a região começou a administrar os serviços? 

 
29/05/2011. 
 

 
11. Em que ano começaram as reuniões de recuperação de NA na região? 

 
1988. 
 
 
12. Forneça cópias das notas/atas de suas três últimas reuniões do CSR (somente em inglês, se possível). 
 
 

 
13. Fatos sobre sua região: 
 

Nome da região: Rio Grande do Sul Nome do Delegado Regional: Alex Nome do Delegado Suplente: Douglas 
 

14. Qual é a duração do DR na sua região? 
 

2 anos 
 

15. Quantas áreas existem na região? (Incluir áreas 

virtuais) 10 

16.     Quantos grupos existem na região? (Incluir grupos que se reúnem apenas virtualmente) 114 

17. Quantas reuniões são realizadas por semana na região? (Incluir reuniões virtuais) 222 

18. Quantos painéis de H&I são realizados por semana na região? (Painéis de contagem facilitados portodos os quadros 

de serviço, não apenas o CSR, e os que são virtuais.) 

 
12 
 

19. Parece que o número de membros em sua região vem crescendo, diminuindo ou permanecendo o mesmo desde a WSC 

2020? 

 
Após o fechamento dos grupos por conta da pandemia, os grupos estão se reestruturando e alcançando mais membros. 

 
 
 

Orçamento 
 

 
20. Qual porcentagem do orçamento anual do seu CSR vem de contribuições de grupos e áreas? 

 
 
 

85% 
 
 

21. Qual percentual vem de convenções e eventos? 
 

15% 



 
 

22. Qual porcentagem vem das vendas de literatura? 
 

0% 
 

 
23. Qual foi a quantia total de dinheiro contribuída pela região para seu fórum zonal durante seu último ano fiscal? 

 
 
 

200 
 
 

Sua estrutura de atendimento regional 
 

 
24. Com que frequência seu CSR se reúne pessoalmente? (Número de reuniões por ano)2 

 

 
25. Com que frequência seu CSR se reúne virtualmente? (Número de reuniões por ano) 2 

regulares e quando necessário nos reunimos extraordinariamente 

26. Com que frequência seu quadro regional se reúne virtualmente? (Número de reuniões por ano) 8 

27. Se o seu CSR for presencial, ele sempre se reúne no mesmo local?Se não, por favor explique. 

mesmo local 

28. Sua região possui um escritório regional? 
 

não 
 

29. A sua região tem uma convenção regional? (Incluir eventos virtuais) 

sim 

30. Caso o evento ainda seja presencial, participação: 

x Aumentar   Diminuir Permanecer o mesmo 

31. Quais comitês ou grupos de trabalho você tem em seu CSR? 

x Convenção/Eventos 

x DI/LA 

x H&I 

 
Recursos Humanos 

Revisão e Distribuição de Literatura 

x Linha de Ajuda x RP/IP 

x Grupos de Trabalho Baseados em ProjetosEscritório Regional de Serviços 

Traduções 

 

Juventude 

 

Outros, especifique: redes sociais; página do Facebook 
 

 

32. Algum desses grupos/comitês de trabalho é novo desde a última WSC? x Sim Não Se sim, quais? 
 
 

Grupos de trabalho baseados em projetos 

 



33. O seu CSR usa Tomada de Decisão Baseada em Consenso (CBDM) para tomar decisões? 
 

X sim não 

 
Usamos o CBDM para tomar alguns tipos de decisões, para outros tipos usamos o modelo tradicional de moções 

 
 
 

34. Alguma de suas áreas utiliza o CBDM para tomar decisões? x sim não 

Comentários sobre como funciona 

áreas usam o CBDM para tomar alguns tipos de decisões, para outros tipos usam o modelo tradicional de moções 
 
 
 
 

Prestação de serviços e melhores práticas 
 

 
35. O desenvolvimento da irmandade DI ou esforços de extensão são oferecidos em sua região? X Sim Não 

 
 
 

Se sim, descreva esses esforços. 
 

 
O projeto de DI está sendo executado em todas as áreas por meio de jornadas de aprendizado, financiamento de viagens para 

eventos de serviço, distribuição de materiais de IP, treinamento de servidores; dias de aprendizado online; apoio a grupos  

distantes e abertura de novos grupos. 

 
36. Se você tiver um DI ou grupo de trabalho/comitê de divulgação, descreva-o. 

 

 
Este serviço é fornecido pelo RP regional conforme descrito acima. 

 

 
37. Sua região discutiu onde NA não existe em sua região? X Sim Não 

 

 
Atualmente aproximadamente 85% da população do estado realiza uma reunião em sua própria cidade. 

 

 
38. Que tipo de esforços de treinamento e orientação ocorrem em sua região e/ou em suas áreas? 

 

 

Projeto de DI sendo realizado em todas as áreas através de dias de aprendizado, financiamento de viagens para eventos de 

serviço, distribuição de materiais de IP; treinamento de servidores; dias de aprendizado online; apoio a grupos distantes e 

abertura de novos grupos. 

 
 

 
39. Descreva que tipo de planejamento sua região e/ou áreas utilizam. 

 

 

Método sugerido pela ferramenta de planejamento de área. Inventário e planejamento de ações e orçamento feito em conjunto 

com as áreas. 

 
40. Sua região ou áreas têm serviços compartilhados com outros quadros de serviço? X Sim Não Se sim, descreva esses 

esforços. 

 
Existe um serviço de Linha de Ajuda partilhado entre 4 áreas. O 

serviço de HI é compartilhado entre 3 áreas. 

41. Se você teve algum sucesso específico com estratégias de comunicação em sua região e/ou áreas, por favor, 

compartilhe. 

 
Questionário digital enviado aos grupos e áreas para diagnosticar suas necessidades e situação real. 

 



 
42. Se você teve algum sucesso específico usando a tecnologia de novas maneiras em sua região e/ou áreas, compartilhe- 

os. 

 
As reuniões virtuais e o Whatsapp ajudaram muito a informar os membros sobre as atividades de serviço e a aumentar a  

conscientização sobre o funcionamento de NA e, assim, mais membros têm participado de NA como um todo. 

 
43. Descreva os diferentes tipos de esforços de relações públicas (IP/RP) realizados em sua região 

 
 

Cosem - congresso estadual de saúde pública: participamos com estande, todos os municípios do estado participaram do evento. 

Fizemos contatos importantes com profissionais de saúde e estamos agendando reuniões para apresentar NA. 

 
Trensurb - empresa de trens: durante um mês lançamos um vídeo de 15 segundos dentro dos trens e nas estações, atingindo 

80 mil pessoas por dia. 

 
Material - produção de panfletos e cartazes: distribuímos mais de 1.000 cartazes e 20.000 panfletos para as áreas. 

 
 
 

Dias de aprendizado: desde dezembro já realizamos 3 dias de aprendizado, atingindo 5 áreas. Mais 4 eventos estão planejados até 

o final do semestre. 

 
Cooperação com o governo estadual: a secretaria estadual de saúde está promovendo NA para toda a rede estadual de saúde, 

faremos painéis PI com equipes de saúde mental e com hospitais que oferecem tratamento para adictos. 

 
Universidades: Os painéis IP são realizados para estudantes de Psicologia e Enfermagem em 3 instituições de ensino. 

Pretendemos atender mais universidades. 

 
 

Lista de Grupo Impressa: Imprimimos uma lista de todas as reuniões estaduais trimestralmente. 
 

 

Coleta de dados: A cada 2 meses coletamos dados das áreas para mapear quantos novos membros tivemos,quantos painéis 

HI e IP realizamos e como as pessoas encontram NA em nível estadual. 

 
 
 

44. Quantas conferências estaduais/nacionais por ano os comitês de RP/IP em sua região e áreas participam? 
 

 

1, Congresso Estadual de Saúde; Cosems RS 
 

 
45. A sua região tem algum tipo de linha telefônica ou linha de ajuda de NA? Sim X Não Se sim,descreva esses esforços. 

 

 
Existem 4 linhas de atendimento no estado, todas coordenadas por áreas. 

 

 
46. Você tem um site regional? Sim X Não Se sim, inclua a URL 

Utilizamos o site nacional da ABNA www.na.org.br 

47. Se sim, você mantém as informações da reunião atualizadas no site? X Sim Não 

Tomando decisões sobre questões da WSC 

48. Sua região já organizou workshops do CAR? X Sim Não 
 

 
Em caso afirmativo, descreva esses esforços, como número de workshops e frequência média 

http://www.na.org.br/


 

. As Oficinas de CAR são realizadas desde a década de 1990 em nossa comunidade. Com uma frequência entre 20 e 30 

pessoas. 

 
Estamos cientes de três métodos principais para obter conhecimento das moções no CAR: • Uma contagem de votos em cada moção 

ou 

X • Em reunião da comunidade onde as moções são discutidas e votadas, ou • Fica a critério dodelegado. 

49. Quais desses métodos sua comunidade usa para aumentar a conscientização sobre o CAR? 

(Marque apenas um. Se sua comunidade usa mais de um, indique o método principal e use a opção "Outro" para fornecer mais 

detalhes.) 

 
X Tally - um voto por área Tally - um voto por grupo Tally - um voto por membro Outra contagem, por favor descreva 

 

 
Discussão e votação pelos CSRs no workshop/assembléia regionalDiscussão e votação pelos MCRs na reunião do CSR Outra 

reunião da comunidade, por favor descreva 

Delegar decisões ao DR/DRS 

outro, descreva 

50. Sua região discute partes do CAR não relacionadas a moções? X Sim   Não Se sim,descreva esses esforços. 
 

 
Essas discussões são de responsabilidade dos delegados, que consultam as áreas para direcionar os serviços. 

 
 

 
51. Sua região se engaja na conscientização sobre o material CAT? X Sim Não Se sim, descreva esses esforços 

Fazemos da mesma forma que fazemos as oficinas do CAR. 

Inovações e desafios 
 

 
52. Qual tema vgerou mais interesse e discussão em sua região no último ciclo de conferência? 

 

 
Encontros virtuais e projeto de desenvolvimento da irmandades no RS. 

 

 
53. Descreva o desafio mais significativo que sua região enfrentou desde a WSC 2020 

enfrentamento da pandemia; fechamento de grupos; diminuição de membros e recursos. 

54. Descreva quaisquer destaques ou sucessos que sua região tenha experimentado desde a WSC 2020 
 

 
unificar o estado em uma estrutura; aproximação com órgãos públicos; desenvolvimento da região; unidade;consciência da 7ª 

tradição; formação de novos servidores 

 
55. Que informações adicionais você gostaria de compartilhar com outros participantes da conferência? 

 
Gostaríamos de agradecer a oportunidade de servir a NA e levar a mensagem ao adictoque ainda sofre. 

http://www.na.org.br/


 

Formulário de solicitação de assentamento na WSC 2022 

Região da Tailândia 

 
**Observação: Se você não tiver números precisos para algumas das perguntas aqui, mas puder fornecer uma estimativa 

aproximada, as aproximações são boas. 

Perguntas sobre assentamentos (do Guia dos Serviços Mundiais de NA) 

 
Por que você quer se tornar um participante da conferência? Em nome da Região Tailândia, sentimos que não apenas podemos nos 

beneficiar ao nos tornarmos participantes da conferência para nos sentirmos mais “parte dela” e termos exposição direta dentro da 

WSC, mas sabemos que temos muito a contribuir, pois amadurecido nos últimos 15 anos. 

Precisamos do apoio e da sabedoria que a WSC tem, caso surja algum desafio ou problema que precisemos de esclarecimento e 

orientação, de maneira oportuna e direta. ................................................ ...... 

Você acredita que a voz da sua comunidade de NA não está sendo ouvida atualmente na WSC? Em caso afirmativo,por quê? 

A Região Tailândia é membro do Fórum Ásia-Pacífico, então temos alguma comunicação indireta com a WSC, mas não votação real, 

portanto, se fôssemos eleitos como participantes plenos, teríamos um link direto. Atualmente, se tivermos alguns problemas em nossa 

Região, podemos passar pelo APF e ser encaminhados à WSC, mas o cronograma e 

os problemas são adiados e diminuídos porque são incluídos no Fórum Ásia-Pacífico. ................................................ 

................................................ ... 

Você acredita que sua comunidade tem serviço de NA e experiência em recuperação suficientes para contribuir 

positivamente no processo global de tomada de decisões da Irmandade? Em caso afirmativo, explique como. De fato,temos 

bastante experiência em serviço e recuperação de NA em nossa Região para contribuir positivamente para a WSC. Muitos de nossos 

membros têm décadas de experiência em recuperação e serviço. Somos muito diversos em nossos membros de todo o mundo que 

fizeram da Tailândia seu lar. Não apenas em sua recuperação individual, mas em uma série de experiências prestando serviço em seus 

países de origem antes de se estabelecerem aqui. Certamente somos uma regiãoúnica no sentido de que temos muito a compartilhar 

sobre levar a mensagem à comunidade indígena e como conseguimos encorajar o crescimento da irmandade tailandesa. Fizemos 

apresentações na Conferencia de Adicção ASEAN por dois anos consecutivos e participamos de uma conferência Isaan Addiction 

naquela província localizada em uma área remota do nordeste da Tailândia. Também organizamos um estande na Federação Mundial 

de Comunidades Terapêuticas em conjunto com o NAWS .............................. ................................................ 

................................................ .......................... 

 

Como a participação na conferência beneficiará sua comunidade local de NA? Não só temos muito a oferecer, mas também 

poderíamos contar com o apoio da WSC, que tem vasta experiência em lidar com desafios regionais e de área. Nenhuma região ou 

área é perfeita, então coletivamente podemos ajudar uns aos outros para encontrar soluçõesde forma oportuna e 

construtiva........................... ................................................ 

Por favor, conte-nos sobre qualquer outra informação regional ou comentários sobre a experiência da região com o processo de 

assentamento. Já nos inscrevemos duas vezes no passado e não fomos aceitos, mas estamos determinados a melhorar nas áreas 

em que fomos criticados e descobrimos que é uma grande experiência de aprendizado. Naquela época, não sabíamos de todo o 

processo envolvido em como precisamos de uma região 

“assentada” para apresentar uma moção em nosso nome. ................................................ ................................................ 

........ 

A sua região representa todos os grupos/reuniões da sua comunidade de NA? Sim nós fazemos................... 

Formação e história regional 

 
A região obedece aos limites geográficos estabelecidos, equivalentes aos limites estaduais, territoriais, 



provinciais ou nacionais, conforme recomendado no Guia dos Serviços Mundiais? Se não, por quê? Sim, estamos de acordo com 

os limites geográficos do Reino da Tailândia, embora tenhamos feito algum trabalho de H&I/IP através da fronteira norte com a Birmânia 

em diversas ocasiões.............. .......................... 

 
 
 

 
Se alguma parte da região já fez parte de outra região, qual foi o motivo da divisão? 

Por favor, descreva brevemente o processo de divisão. Não, sempre fomos unidos e sempre seremos. ........... 

Quando sua região foi formada? 2007................................................. ................................................ ................. 

Quando a região começou a administrar os serviços? Em 2007 formamos a Região e começamos a administrar os diferentes 

comitês da época............................... ................................................ ............. 

Em que ano começaram as reuniões de recuperação de NA na região? 1994 foi quando começamos as reuniões em Bangkok com 

outras áreas começando pouco antes ou depois disso, mas não oficialmente como uma região organizada. 

Forneça cópias das notas/atas de suas últimas três reuniões do CSR (somente em inglês, se possível). 
 

 
Curiosidades sobre sua região 

 
Nome da Região Tailândia .............................................. ................................................ ......................................... 

Nome do Delegado Regional Nosso DR anterior teve que renunciar após assumir um novo cargo de Delegado Zonal na APF, portanto, 

votaremos em um novo DR em nossa próxima reunião em agosto de 2021. 

Acabei sendo eleito Delegado Regional. Marque W................................................. ............................ 

Nome do Delegado Suplente nenhum ....................................... ................................................ .......................... 

Qual é a duração do DR na sua região? 2 anos ................................................ ............................................. 

Quantas áreas existem na região? (Inclua áreas virtuais) atualmente temos 13 áreas, Chiangmai, Bangkok, 

Hua Hin, Koh Samui, Koh Phuket, Pattaya, Ubon, Koh Phangnan, Pattani, Pai, Koh Phi Phi Pai e Koh Chang, que é 7 acima do 

nosso última inscrição na WSC. ......................................................... 

Quantos grupos existem na região? (Por favor, inclua grupos que se reúnem apenas virtualmente) Temos 40grupos 

....................................... ................................................ ................................................ ................................ 

Quantas reuniões acontecem por semana na região? (Por favor, inclua reuniões virtuais) 55 reuniões, incluindo as quetivemos 

que realizar virtualmente durante a pandemia. Atualmente, temos 28 reuniões on-line, das quais 7 são reuniões em tailandês e até 

uma reunião LGBTQ em Bangkok. Um total de 11 reuniões de língua tailandesa até o momento.............................. 

................................................ ................................................ 

Quantos painéis de H&I acontecem por semana na região? (Conte os painéis facilitados por todos os quadros de serviço,não 

apenas o CSR, e os que são virtuais.) Atualmente, eles se reúnem duas vezes por semana............................ 

............. 

Parece que o número de membros em sua região vem crescendo, diminuindo ou permanecendo o mesmodesde a WSC 2020? - 

crescendo - diminuindo - permanecendo o mesmo 

Orçamento 

 
Que porcentagem do orçamento anual do seu CSR vem de contribuições de grupo e área? Aproximadamente. 

25%................................................ ................................................ ................................................ .......................... 

Que porcentagem vem de convenções e eventos? Aproximadamente. 70%................................................ ............ 

Que porcentagem   vem   das   vendas   de   literatura? Aproximadamente. 5%................................................ 

............................. 

Qual foi a quantia total de dinheiro contribuída pela região para seu fórum zonal durante seu último ano fiscal? 

Contribuímos com aproximadamente US$ 6.400.............................. ......................................... 

Sua estrutura de serviço regional 

 

Com que frequência seu CSR se reúne pessoalmente? (Número de reuniões por ano) normalmente duas vezes por 

ano ......... 

Com que frequência seu CSR se reúne virtualmente? (Número de reuniões por ano) duas vezes por ano por causa 



da Covid 

Com que frequência seu quadro administrativo regional se reúne virtualmente? (Número de reuniões por ano) duas vezes por ano 

Se o seu CSR se reúne presencialmente, ele o faz sempre no mesmo local? ............................................................. .. - sim - não? 

Se não, explique. Gostamos de variar todos os anos para dar a cada área a oportunidade de sediar uma convenção, se assim o 

desejarem. ................................................ ................................................ ..................... 

A sua região possui um escritório regional? ......................................................................................................... ..- sim - não 

Sua região tem uma convenção regional? (Inclua eventos virtuais). ................................................................. ..- sim - não 

 

Se o evento ainda for presencial, a frequência está: - Aumentando - Diminuindo - Permanecendo a mesma 

Quais comitês ou grupos de trabalho você tem em seu CSR? - Convenção/Eventos - FD/Extensão - Recursos Humanos - 

Distribuição de Literatura – RP/IP, Revisão de Literatura - Linha Traduções - Jovens - Outros, 

 

- Grupos de trabalho baseados em projetos - Site 
 

 
Comitê de Unidade 

 
Algum desses grupos de trabalho/comitês é novo desde a última WSC?...................................... - Sim - Não Se sim, quais? O HI, 
IP, DI/LA, Unidade.............................. ................................................ ... 

 

 
Seu CSR usa Tomada de Decisão Baseada em Consenso (CBDM) para tomar decisões? ................... .- sim – não 

Alguma de suas áreas utiliza o CBDM para tomar decisões? ...................................................................- sim - não 

Comentários sobisrseocomo funciona ....................... ................................................ ......................................... 
 

Prestação de Serviços e Melhores Práticas 
 

Os esforços de desenvolvimento da irmandade (DI) ou extensão são fornecidos em sua região? ..........- Sim - Não Se sim, 

descreva esses esforços. Se você tem um DI ou grupo de trabalho/comitê de divulgação, descreva isso. Nossos esforços de 

divulgação incluem um bom relacionamento com o governo tailandês para nos permitir iniciar reuniões de NA em 6 hospitais de 

Thanyarak, enquanto os encorajamos a continuar por conta própria com nossas visitas ocasionais de apoio . 

Também cruzamos   a   fronteira   norte   com   a   Birmânia   para   ajudar   a   espalhar   a   notícia   nos   campos   de lá. 

................................................ ......................................... 
 

 
Sua região já discutiu onde NA não existe em sua região? .............................................. ..- Sim - Não Temos feito passeios em 

áreas rurais e distantes onde realizaram workshops em tailandês e inglês para ajudar a apoiar novos grupos, principalmente em 

centrosde tratamento que carecem de financiamento para serviços profissionais. 

 

Que tipo de esforços de treinamento e orientação ocorrem em sua região e/ou em suas áreas? Nós temos vários workshops 

realizados durante nossas Convenções Regionais, bem como durante algumas Visitas. .......... 

Descreva que tipo de planejamento sua região e/ou suas áreas utilizam. Temos uma Irmandade 

Programa de desenvolvimento em vigor destinado a promover nossos esforços em todas as áreas da Tailândia, incluindo 

instituições, instalações governamentais e setores privados. Temos comitês de unidade que se reúnem quinzenalmente para 

organizar várias atividades além das reuniões como boliche, piqueniques e jantares que sempre ajudam a melhorar o relacionamento 

entre os adictos. Além disso, nosso Comitê de Unidade tem sido pró-ativo na realização de vários workshops em diferentes áreas 

durante os eventos da convenção e visitas. .................. 

Sua região ou suas áreas têm serviços compartilhados com outros quadros de serviço? ................... .. - Sim - Não 

Se sim, descreva esses esforços. O comitê de linha de ajuda e tradução é compartilhado na Região, e combinamos nosso Comitê de 

H&I com IP para utilizar nossos recursos economicamente para formar um novo comitê que chamamosde HIPI, que tem sido muito 

bem-sucedido. ................................................ 

Se você teve algum sucesso particular com estratégias de comunicação em sua região e/ou 

áreas, por favor, compartilhe-as. Reuniões on-line, linhas de bate-papo, atualização da comunicação da linha telefônica eda página 

da web ajudaram tremendamente. ................................................ ................................................ .... 



Se você teve algum sucesso específico com a utilização da tecnologia de novas maneiras em sua região e/ou áreas, compartilhe-

os. Tivemos que usar muito as reuniões virtuais do zoom durante os últimos 18 meses, bem como criar grupos de bate-papo para 

“solitários” ou membros isolados em áreas pouco populosas ou isoladas, o que provou ser muito bem- sucedido ....... 

................................................ ................................................ ................................................ . 

 

................................................ ................................................ ................................................ ................ 
Descreva os diferentes tipos de esforços de relações públicas (RP/IP) realizados em sua região Nossos esforços de RP e IP foram 

muito prejudicados nos últimos 18 meses de curso, mas no passado, fizemos muitos workshops e palestras em Faculdades de 

Saúde Pública, enfermarias psiquiátricas, oficinas de dependência, prisões e hospitais comunitários. Nossas áreas de Chiangmai e 

Bangkok têm estado particularmente ocupadas com o HIPI, reunindo-se duas vezes por semana e indo para a reabilitação local 

duas vezes por semana para reuniões em tailandês e inglês. Isso fez com que as reuniões florescessem lá, com muitos ex-

clientes optando por ficar em Chiangmai por causa do forte companheirismo e conexões que fizeram. Antes da Covid, suas reuniões 

haviam aumentado para mais de 70 pessoas presentes! ......................................... 

 
................................................ ................................................ ................................................ ......................... 

Em quantas conferências estaduais/nacionais por ano os comitês de RP/PI em sua região e áreas participam/ expõem? Eu diria 

que normalmente cerca de 10 a 12 por ano, mas com a última pandemia, não conseguimos fazer muito na forma de "cara a cara", 

"RP ou IP", mas, como mencionado acima, ainda temos conseguiu entrar em algumas reabilitações locais. 

................................................ . 

A sua região possui algum tipo de linha de ajuda ou linha de ajuda de NA? ....................................... - Sim - Não Se sim , 

descreva esses esforços. Temos uma linha de ajuda/telefone “24 horas” disponível em tailandês e inglês, que tem sido  

bastante útil para fornecer informações sobre os recursos disponíveis. ................................ 

Você tem um site regional? - Sim - Não Se sim, inclua a URL www.na-thailand.org... 

Se sim, você mantém as informações de suas reuniões atualizadas no site? ............................... - Sim - Não   Sim, temos um 

site muito fácil de seguir nas opções em tailandês e inglês, com uma maneira conveniente para enviar mensagens ao servidorweb 

caso sejam necessárias correções ou atualizações. Esteve particularmente ocupado nos últimos 8 meses devido às restrições da 

Covid, exigindo que atualizássemos constantemente as mudanças nas reuniões “virtuais” versus “face a face”. Pretendemos 

incluir uma seção de “arquivo” para incluir todas as atas de reuniões de negócios para que  sejam acessíveis a todos. Tivemos 

que criar uma nova seção apenas para reuniões “on-line”, devido à grande demanda, mas todas as áreas foram muito diligentes 

em enviar suas informações. 

 

 
Tomando decisões sobre questões da WSC 

 
Sua região já organizou workshops do CAR ? .............................................................................. -   Sim   -   Não   Se   sim, 
descreva 

esses esforços, como número de workshops e frequência média O que fazemos, em vez de realizar um workshop específico do 

CAR, é manter nossa irmandade regional atualizada sobre todo o progresso que estamos fazendo em várias áreas, incluindo HIPI, 

IDTs e traduções de literatura. 

Também gostamos de manter nossos membros atualizados sobre nossas responsabilidades zonais e de área, tanto 

como grupo quanto sobre os cargos de serviço individuais. Esses workshops são realizados durante nossos eventos regionais. 

. 

 
Estamos cientes de três métodos principais para chegar a uma consciência sobre as moções no CAR: • Uma contagem de votos em cada 

moção ou • Em uma reunião da comunidade onde as moções sãodiscutidas e votadas ou • Fica a critério do delegado. 

 
Qual desses métodos sua comunidade usa para chegar a uma consciência sobre o CAR? (Marque apenas um. Se sua 

comunidade usa mais de um, indique o método principal e use a opção “Outro” para fornecer mais detalhes.) 

 

 
- Contagem—um voto por Área - Contagem—um voto por grupo - Contagem—um voto por membro - Outra contagem, por favor 

descreva - Discussão e votação dos RSGs em workshop/assembléia regional 

http://www.na-thailand.org./


descreva esses esforços....... ................................................ ................................................ ........ 

Não Se sim, descreva esses esforços...... ................................................ ................................................ ......... 

Inovações e Desafios 

- Discussão e votação pelos RCMs na reunião do RSC -Outra reunião da comunidade, por favor descreva 
 

- Delegar decisões ao RD/AD 
 

Qual assunto gerou mais interesse e discussão em sua região na última conferênciaciclo? 

O assunto mais discutido no último ciclo foi o custo e os métodos de envio de nossos pedidos de literatura do NAWS. Questões de 

despesas, remessa, direitos autorais, etc. Outra questão importante seria nosso manual de procedimentos regionais que 

aprovamos desde então. ................................................  

Descreva o desafio mais significativo que sua região enfrentou desde a WSC 2020. 

desafio significativo seria o de realizar reuniões e continuar com nosso trabalho HIPI durante a pandemia.Além disso, estamos 

sempre tentando deixar mais membros entusiasmados e proativos com o serviço. 

Temos o prazer de anunciar que metade dos membros do nosso Comitê Regional são adictos 

tailandeses. Existe o desafio óbvio de levar a mensagem a áreas remotas onde os serviços são limitados mesmo nos melhores 

momentos. ................................................ ................................................ ................. 

Descreva alguns destaques ou sucessos que sua região experimentou desde a WSC 2020 Como mencionado acima, metade 

dos membros do nosso comitê são tailandeses. Eles têm feito um trabalho tremendo no início de novas reuniões, traduzindo 

grande parte de nossa literatura e atraindo mais membros. Eles têm estado muito ativos em Hospitais e Instituições, bem como 

em viagens frequentes paraas áreas do sul da Tailândia, visitando 6 instalações de tratamento específicas tailandesas. Eles 

desenvolveram um bom relacionamento com algumas agências tailandesas diferentes, onde antes, como estrangeiros, não 

éramos tão facilmente aceitos. O comitê de tradução tem sido tão produtivo nos últimos 

dois anos! O “Texto Básico” foi impresso em tailandês, o “Só por Hoje” está sendo impresso e estará disponível em alguns meses, o 

“Guia de Trabalho de Passos” está quase completo, assim como 95% dos panfletos. 

Temos um rascunho de “Funciona como e por quê” que será enviado para aprovação, e “Viver limpo” seguido pelos “Princípios 

orientadores” certamente será o próximo. ............................................. 

Que informações adicionais você gostaria de compartilhar com outros participantes da conferência? N / D A Tailândia tornou-

se uma irmandade muito unida nos últimos 15 anos. A região da Tailândia adoraria ter 

um assentamento na WSC e assim ter um vínculo mais direto com a irmandade que não apenas nos deu vida, mas também continua 

a nos ajudar a crescer como indivíduos e como Região. Sentimos que, dada a nossa resiliência na superação de alguns 

desafios, seríamos úteis para promover os serviços de NA em outros países do Sudeste, como Vietnã, Camboja, Laos e 

Birmânia, usando os exemplos e sucessos de NA da Tailândia, principalmente em levar a mensagem às comunidades indígenas 

que sofrem. Amadurecemos muito desde o início e fizemos um esforço honesto para melhorar nas áreas em que faltávamos no 

passado. 

Continuaremos a fazer o nosso melhor com os recursos de que dispomos, e não apenas sentimos que podemos ser um grande 

trunfo para a WSC, mas também nos beneficiamos de seu apoio, se tivermos a oportunidade. Além disso, tivemos que cancelar 

nossa Convenção no ano passado devido a incertezas de viagem, mas temos um comitê completo e estamos realizando uma 

reunião do Comitê de Convenções este mês para finalizar os detalhes de nossa planejada Convenção em fevereiro de 2023. 

 
Seu em serviço,Mark W Delegado 

Regional, Tailândia 



G. Informações adicionais das regiões que se candidatam a vagas 
 
 

 
Um Guia para os Serviços Mundiais de NA contém a seguinte política: 

 
“O QM, com a ajuda do grupo de trabalho envolvido, produzirá um relatório final com recomendações para a próxima conferência. A 

região solicitante verá o relatório antes de ser distribuído aos participantes da conferência e poderá incluir qualquer informação 

adicional que considere relevante para a consideração da conferência.Um relatório com as informações será então distribuído aos 

participantes da conferência antes da WSC.” 

 

 
Cada região candidata teve a oportunidade de ver a parte do relatório relevante para ela, e a seguir estão as informações adicionais 

fornecidas. 

Brasil Central 
 

Em relação aos grupos que fazem parte da Região Brasil, quando foi formada a Região Brasil Central, os grupos da cidade de Brasília 

entenderam que seria melhor permanecer na Região Brasil, pois ela tem voz na WSC. Com o tempo, alguns desses grupos se 

juntaram à Região Brasil Central, mas outros ainda continuam a fazer parte da Região Brasil. Respeitamos a decisão desses grupos. 

Independentemente de fazerem parte da Região Brasil, continuaremos a prestar nossos serviços na cidade de Brasília. Acredito que 

esses grupos só se juntarão a nós quando a Região Brasil Central tiver voz na WSC. 

Sobre o baixíssimo crescimento: Gostaria de lembrar que a pandemia do COVID-19 atrapalhou nosso crescimento. 
 

 
Atenciosamente,Marco E. 

DR Brasil Central 

 

 
Região do Irã nº 1 

 

Desde nosso último relatório, muitas áreas e comitês metropolitanos decidiram se juntar à Região 1, então nossa região cresceu 

aproximadamente 20% desde nosso último contato. 

Javad M. 

DR Região do Irã 1 

 
 

Região Nordeste Brasil 

 
 

- Quantas áreas existem na região? (Inclua áreas virtuais) 

12 CSAs Todos presenciais, no último dia 8 de janeiro de 2023 iniciou um Grupo de Trabalho para formar um novo CSA Entre três 

estados (Maranhão, Ceará e Piauí) no sertão. Talvez mês que vem possamos ter um novo CSA na Região Nordeste. O atendimento 

aconteceu por meio do Projeto Levando a Mensagem. 

 
Anexei o link com o inventário da terceira fase do Projeto Levando a Mensagem. Link: https://drive.google.com/ 

file/d/10HXfGp3nwhfM0jCowBXJjfzfou5VwCuB/view?usp=share_link 

- Quantos grupos existem na região? (Inclua grupos que se reúnem apenas virtualmente) 



Temos 118 grupos presenciais, 8 grupos virtuais e 3 grupos institucionais presenciais. Aumento de 10% nos últimos seis meses. 

- Quantas reuniões acontecem por semana na região? (Inclua reuniões virtuais) 

Temos 236 reuniões presenciais e 36 reuniões virtuais. O número de Grupos presenciais aumentou também em 10%. Anexei o  

link com o inventário das reuniões virtuais e DI do último ano de 2022. Link: https://drive.google.com/ 

file/d/1QBQBABpolT0UaMAy42f7TXGowkEQnhSb/view?usp=share_lin k 

 
 
 

- Quantos painéis de H&I acontecem por semana na região? (Conte os painéis facilitados por todosquadros de serviço, não apenas o 

CSR, e aqueles que são virtuais.) 

Hoje temos 40 painéis no total. 2 virtuais femininos, 2 presenciais femininos, 1 virtual masculino e 35 presenciais masculinos. 

No ano passado o DI da ABNA fez um Censo do painel de H&I. Anexei o link para ajudar no acesso. Link: https:// 

www.na.org.br/mapa-censo-nacional-hi - Projeto Cartas Carcerário aumentou muito em dois CSAs Cajuina e Forte, cabines em  

diferentes estados. 

O Cajuína no Piauí e o Forte em Pernambuco. Cajuína em dois presídios um feminino e outro masculino. 

Ao todo, 43 cartas foram respondidas naqueles dois presídios. A CSA Forte de Pernambuco também respondeu 40cartas em dois 

presídios. Foram respondidas 83 cartas no período de julho a dezembro de 2022. 

O Grupo de Trabalho Feminino fez uma apresentação Internacional em cooperação com o Grupo de Troca deExperiências de H&I 

em 11 de dezembro de 2022. A apresentação da Região Nordeste foi duas vezes, Projeto Cartas Carcerário  e Projeto Carcará. 

Grande evento. O Grupo de Trabalho feminino fez um vídeo para chamar novas pessoas para serem servidoras. 

- Por meio de nosso Projeto de Desenvolvimento da Irmandade Levando a Mensagem, estamos crescendo e superando as baixas que 

ocorreram devido à pandemia. - O primeiro Grupo Feminino completou 20 anos de formação em outubro de 2022, exatamente no 

dia 12 de outubro, em Fortaleza-CE. Temos mais um Grupo em Terezina - PI. CSACajuina, e não poderíamos deixar de comentar 

esse evento. 

 
- E não podemos esquecer que nossa Região Nordeste do Brasil completará 10 anos de formação no dia 5 de maio de2023. 

- Sua região ou suas áreas têm serviços compartilhados com outros quadros de serviço? 

Sim. Depois do evento entre a CSR Brasil e a CSR Nordeste que foi a Convenção Unificada resolvemos criar um evento especial 

de serviço novamente juntos. Onde o evento seria sobre o Serviço. E então criamos o Primeiro Fórum Unificado de Serviço Brasil 

e Nordeste. A moção foi enviada a ambas as Regiões para votação, e ambas as Regiões a aprovaram. 

Em 08 de agosto de 2022, criamos um Grupo de Trabalho para dar início ao projeto do Primeiro Fórum Unificado deServiços Brasil 

Nordeste. Este evento será o primeiro no Brasil entre duas Regiões. 

O evento será de 18 a 20 de agosto de 2023. Em Natal, até o momento, temos 130 inscrições. A meta é de 250 inscrições, mas 

talvez cheguemos a 300 membros da comunidade brasileira. Algumas pessoas chamam de Convenção de Serviço. O nome do  

tema é Abnegação, Compromisso e Gratidão. O evento será aberto ao público,fami liares e profissionais da educação, saúde e 

segurança pública. 

 
Na cidade de Natal no estado do Rio Grande do Norte. Essa decisão de estar em Natal é a cidade por estar no meio da Região 

Nordeste de NA. 

TODOS SEJAM BEM VINDOS! 

 
Link de divulgação: https://www.instagram.com/reel/CmhfPH5KPOR/?igshid=OGQ2MjdiOTE= 

http://www.na.org.br/mapa-censo-nacional-hi
https://drive.google.com/file/d/10HXfGp3nwhfM0jCowBXJjfzfou5VwCuB/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10HXfGp3nwhfM0jCowBXJjfzfou5VwCuB/view?usp=share_link
http://www.instagram.com/reel/CmhfPH5KPOR/?igshid=OGQ2MjdiOTE%3D


 
 
 
 
 
 
 
 

- No próximo final de semana, de 20 a 22 de janeiro, acontecerá o 2º Evento Step 100% gratuito do CSA Unidade Leste em Fortaleza - CE. 

Espere mais de 100 membros participantes. - Eventos realizados na Região Nordeste 

de julho a dezembro de 2022. - X- Convenção Cearense 100 gratuita – CSA Luz, CSA Unidade Leste, CSA Sol Poente,CSA 

Praia – Fortaleza – CE- 2 a 4 de setembro de 2022. 3 de setembro foi o Dia da Unidade de NA, e oramos no horário de Brasília. 

- I- Evento Temático CSA Forte- PE- 23 a 25 de setembro de 2022. - Voo 

das Águias CSA Cajuina-PI – Evento Virtual Feminino – 09 de outubro de 2022. - PI DELAS – Evento Virtual Feminino de IP – 13 e 

15 de outubro , 18.19.2022. - II-I Etapa Etapa CSA Cajuina – PI- 21 a 23 de outubro de 2022. - XIV- Etapa Etapa CSA Upaon-Açu – 

MA – 04 a 06 de novembro de 2022. - V- Etapa Etapa CSA Extremo Oriental – PB- 11 a 13 de novembro de 2022. - VIII- EtapaEvento 

CSA Asa Branca – PE – 9 a 11 de dezembro de 2022. 

 
 

Fizemos um grande serviço unificado com a Região Brasil e Região Nordeste, um alcance em dois estados ao mesmo tempo em duas 

cidades fronteiriças. Foram 720 km ida e 720 km volta. De 15 de dezembro a 21 de dezembro de 2022, 8 membros participaram desta 

ação de Desenvolvimento da Irmandade por meio do Projeto Levando a Mensagem, Comitê de Unidade e Serviço e RP da Região 

Brasil. 

Um município da Região Nordeste - Petrolina - Pernambuco e outro município da Região Brasil - Juazeiro da Bahia - Nomedo Projeto: 

LA Velho Chico. Fizemos painéis de IP em ambas as cidades, painéis de H&I, entrevistas de rádio, colagem de cartazes em vários 

locais das cidades, distribuição de folhetos com o Linha de Ajuda 3003 e mais de 3.000 panfletos foram distribuídos. 

Muito obrigado pela oportunidade de fazer parte da WSC 2023. 

Grupo de Trabalho de Solicitação de Assentamentos da Região Nordeste Brasil - 19 de janeiro de 2023. 

Raimundo S. (Magal) 

DR Nordeste Região BrasilNovarck O. 

DRS Nordeste Região Brasil 

Rio grande do sul 

 
Gostaríamos de acrescentar o seguinte pensamento à recomendação do grupo de trabalho: A inclusão de todas as áreas de nosso 

estado na Região do Rio Grande do Sul aumentou significativamente a eficácia de nossos esforços de RP e nos ajudou a obter melhores 

resultados com esse serviço. 

Alex S. 

DR Rio Grande do Sul 

Tailândia 

Fui à reunião de língua russa ontem à noite e recebi uma resposta calorosa e sinto que "abri a porta" para uma melhor comunicação. 

O idioma é certamente uma barreira, pois a maioria deles tem muito pouco 



inglês, e muitos deles estão aqui apenas de férias. No entanto, dividimos uma sala de reuniões, algumas literaturas e crachás ... e eles 

me convidaram para ficar para a reunião, mas eu também tinha uma reunião da Convenção ao mesmo tempo. Talvez semana que vem 

eu compareça. Não vou entender o que está sendo dito, 

mas já estive em reuniões que não falam inglês no passado, e as partilhas certamente são sentidas no coração.Fiquei curioso para 

descobrir que eles têm um "fórum" para os adictos russos viajantes chamado "Transit NA", que pesquisei no Google, mas não consegui 

encontrar nada. Aparentemente, eles fazem bom uso disso para adictos russos que viajam pelo mundo. 

Quanto aos adictos tailandeses, sinto que estamos fazendo um grande progresso lá. Eles estão no Comitê Regional, bem como em 

cargos-chave (incluindo presidente) no Comitê de Convenções. Temos nos concentrado na Convenção ultimamente com reuniões a 

cada duas semanas e temos uma reunião regional no início da Convenção em meados de março. Espero que todos os cargos sejam 

preenchidos, bem como uma boa participação nessa reunião. Não sinto que haja barreiras entre os expatriados e os membros 

tailandeses, e temos um bom relacionamento. Suas habilidades em inglês são adequadas e o respeito mútuo certamente existe. Nossa 

13ª Convenção "Dádiva da Vida" será realizada de 17 a 19 de março em Bangkok. Já tivemos um bom "pré-registro" e entusiasmo, 

então deve ser um grande momento e sucesso. 

Mark W 
 

DR Tailândia 



H. Informações básicas sobre o Brasil 
 

Os pontos a seguir explicam alguns dos principais pontos relacionados ao desenvolvimento da atual estrutura regional no Brasil. 

Estes, juntamente com o mapa regional brasileiro, são oferecidos na tentativa de explicar algumas das circunstâncias únicas no 

Brasil e destinam-se a auxiliar no processo de tomada de decisão dos participantes da conferência. • 1992—Região Brasil tem 

assentamento na WSC. A região abrange todo o Brasil. • Final 

dos anos 1990-início dos anos 2000: Discussões sobre os desafios relacionados ao tamanho geográfico doBrasil resultou 

na proposta de formação de um novo nível de serviço denominado núcleos em 2002. São quadros 

de serviço multiáreas que se posicionam entre o CSA e o CSR. Eles visam permitir que as áreas vizinhas se apoiem, 

promover o crescimento da Irmandade em áreas menos desenvolvidas e economizar nas despesasde viagem. 

• 2002 até os dias atuais—Núcleos se formam em diferentes partes do Brasil, inicialmente nas grandes centros populacionais do Rio 

de Janeiro e São Paulo. • 2005—Região Brasil Sul é formada. • 2007—Região Grande São Paulo formada. • 2008— Região Brasil Sul 

foi assentada. • 2009—Formação das Regiões HOW e Rio de Janeiro. • 2011—Região Rio Grande do Sul formada. • 2013 

—Formação das Regiões Brasil Central e Brasil Nordeste. • 2015—Região de Minas foi formada. • 2018— Regiões Rio de Janeiro, 

Grande São Paulo e HOW foram foi assentada, 2020 foi assentada Região Minas. 

 



Processos propostos para a WSC 2023 

 
A conferência está sempre evoluindo e, a cada WSC, os participantes decidem sobre mudanças nos processos. Normalmente, 

os participantes aprovam novos processos para uma única conferência e, se as mudanças parecem funcionar bem, moções são 

apresentadas no dia de encerramento da WSC para tornar a política de novos processos permanente. Pretendemos continuar 

com essa abordagem. No passado, normalmente oferecíamos uma única moção com todas as mudanças nos processos, mas 

muitas vezes a WSC preferia lidar com as questões separadamente quando possível, por isso estamos oferecendo moções 

separadas aqui. Estamos propondo uma sériede mudanças nos processos de conferência para a WSC 2023. 

 
 

Se as mudanças melhorarem o processo de tomada de decisão, apresentaremos moções no dia de encerramento daWSC para torná-

las uma norma permanente. Abaixo descrevemos nossas recomendações para: 

 

• Terminologia para Descrever Enquetes e Resultados da Votação 
 

• Emendas 
 

• Recurso do Facilitador 
 

• Abstenções 
 

• Processo de Proposta de Assunto Novo 

 
Terminologia para Descrever Enquete e Resultados da Votação 

 
Estamos oferecendo uma moção para simplificar a terminologia a ser usada para descrever a votação e os resultados da 

votação. No passado, a porcentagem exigida para aprovar algumas moções era de maioria simples, e para outras moçõe s erá de 

dois terços. A terminologia atual do Guia dos Serviços Mundiais reflete esses diferentes limites de aprovação. 

Esta é a terminologia listada no GWSNA. É potencialmente confuso porque uma moção que tem “apoio” pode falhar. 

 

 
Consenso unânime   

Consenso Significa 80% ou grande 
apoio 

80%-<100% 

Forte Apoio Significa maioria de 2/3 66.66%-<80% 

Apoio Significa maioria simples 50%<66,66% 

Falta de apoio Significa menos que 
maioria simples 

33,33%-<50% 

Forte Falta de apoio Significa menos que 1/3 de 
apoio 

20%<33,33 

Consenso em não apoiar Significa 20% ou menos 0%<20% 

Sem apoio   

 

Estamos sugerindo combinar os três termos intermediários – Apoio, Falta de apoio e Forte falta de apoio – em uma categoria: Falta de 

apoio forte. A falta de apoio forte descreve melhor o resultado da votação ou pesquisa:com menos de dois terços, não há apoio 

suficiente para aprovar o item. 



 
 

Moção: Usar a seguinte terminologia para descrever a enquete e os resultados da votação, somente para a WSC 2023: 

 

Consenso unânime   

Consenso Significa 80% ou grande apoio 80%-<100% 

Forte Apoio Significa maioria de 2/3 66.66%-<80% 

Falta de forte apoio Significa menos de 2/3 20%-<66.66% 

Consenso em não apoiar Significa 20% ou menos 0%-20% 

Sem apoio   

 

Objetivo: Simplificar a terminologia para descrever a votação e os resultados das pesquisas e torná-la menos potencialmente confusa. 

Podemos oferecer uma moção no dia de encerramento da conferência com linguagem semelhante para incluir no Guia dos Serviços 

Mundiais de NA. 

Emendas 

Todas as moções e emendas do CAR e CAT, bem como as moções para assentar novos participantes 

da conferência, são votadas em inglês, português e espanhol antes da WSC. Fazer essa enquete inicial antes da WSC ajuda os 

facilitadores da WSC a determinar a ordem do dia da conferência e agilizar o processo de tomada de decisões. 

Como as emendas são apresentadas antes da WSC, as mudanças que recomendamos para esta conferência não vieram na forma de 

moções aqui no CAT, mas como solicitações. Publicamos um folheto sobre emendas em www.na.org/conference que explicava as 

recomendações em detalhes. 

 

 
Os Cofacilitadores da WSC recomendaram um prazo de “primeira rascunho” para emendas, além do prazo de versão final já existente, 

e tentaram esclarecer o que é uma emenda e fornecer uma definição mais completa do que a que está atualmente na GWSNA. Como 

acontece com todas as mudanças sugeridas aqui, o quadro oferecerá moções para criar uma política contínua para essas mudanças 

no processo de emendas, se parecerem funcionar bem na WSC 2023. 

Prazos: 

 
A política atual exige que emendas e moções de assentamento sejam apresentadas 15 dias antes da WSC, a fim de dar tempo 

para traduzi-las e incluí-las na votação inicial realizada antes do início da WSC. Dependendo de quantas emendas são oferecidas e de 

quão complexas são, o processo de finalização e tradução das emendas pode ser demorado. 

Como uma moção principal, uma emenda deve se prestar facilmente a uma votação de sim ou não. Os Cofacilitadores da WSC 

trabalham com cada proponente de emendas para garantir que uma emenda busque refinar 

uma moção (veja a seção “Definição” abaixo) e que ela se presta a um voto de sim ou não. Se um participante enviar uma emenda 

semelhante a uma emenda enviada por outro participante, os Cofacilitadores encorajam os criadores a se comunicarem entre si e 

apresentarem uma 

http://www.na.org/conference


emenda combinada. O processo de preparação de uma emenda para a WSC pode levar vários e-mails, telefonemas ou reuniões 

via Zoom entre o autor da emenda e os facilitadores da WSC. 

 

 

Para a WSC 2023, os facilitadores pediram aos participantes que pretendem oferecer uma emenda que notifiquem o quadro até 

um mês antes da WSC, a fim de dar tempo suficiente para garantir que a emenda esteja pronta para  a WSC. Este primeiro 

prazo de rascunho permite que as emendas sejam revisadas ou refinadas, se necessário,  antes de serem traduzidas e votadas. 

Se tudo correr bem, pretendemos apresentar uma moção no dia de encerramento da WSC para tornar permanente a política de que 

os delegados que pretendem oferecer uma emenda notifiquem o Quadro Mundial no máximo um mês antes da WSC, a fim dedar 

tempo para certifique-se de que cada emenda esteja pronta para a WSC. 

 
 

Definição: 

 
A seguinte descrição está incluída no folheto de emendas publicado em www.na.org/conference: 

 
O objetivo de uma emenda é refinar uma moção, não reformulá -la completamente ou substituí -la. Idealmente, uma emenda 

permanece fiel à direção principal ou propósito principal de uma moção. Uma emenda pode ter a intenção de esclarecer uma 

moção para torná-la mais adequada ou aceitável ou acrescentar algo relacionado ou intimamente relacionado ao assunto da moção. 

Nenhum assuntonovo pode ser introduzido sob o pretexto de ser uma emenda. 

Por exemplo: 
 

Moção X: Financiar o MCR a viajar de trem para o CSR de janeiro. 

Objetivo: Aumentar a acessibilidade do CSR para os membros que são obrigados a participar. 
 

Emenda Aceitável à Moção X: Mudança de trem para trem ou carro. A Moção X, se emendada, seria: Financiar MCR viajar de 

trem ou carro para o MCR de janeiro. Intenção:Permitir aos MCRs outra opção de viagem que não seja mais cara que o trem. 

 
 

Emenda Aceitável à Moção X: Acrescentar um servidor confiável regional após o MCR.A Moção X, se emendada, teria a seguinte 

redação: custear o MCR e servidor de confiançaregional a viajar de trem para o CSR de janeiro. 

Objetivo: Dar aos servidores de confiança eleitos pela região a mesma oportunidade dos eleitos pelas áreas participantes. 

Não é uma Emenda Aceitável para a Moção X: Alterar o CSR Rio de janeiro para Convenção Mundial. A Moção X, se 

emendada, ficaria assim: custear a viagem do MCR de trem para a Convenção Mundial. 

http://www.na.org/


Moção Y: Desenvolver um plano de projeto para consideração na WSC 2024 para criar um IP direcionado aos marcianos. 

Intenção: Direcionar uma peça de literatura para adictos em outroplaneta. 

 
Emenda aceitável ao movimento Y: Transforme marcianos em alienígenas do espaço. A Moção Y, se emendada, ficaria assim: 

Desenvolver um plano de projeto para consideração naWSC 2024 para criar um livreto voltado para alienígenas do espaço. 

Intenção: Expandir o escopo do projeto proposto para incluir todos os não terráqueos. 

 

 
Emenda Aceitável à Moção Y: Mudar livreto para panfleto. A moção Y, se emendada, ficaria assim: Desenvolver um plano de projeto 

para consideração na WSC 2024 para criar um panfleto direcionado aos marcianos. 

Intenção: Alterar o resultado do projeto proposto para produzir um panfleto em vez de um livreto. 

 

 
Não é uma Emenda Aceitável para a Moção Y: Alterar criar um IP direcionado aos marcianos 

para revisar o Texto Básico. 
 

Podemos oferecer uma moção no dia de encerramento da conferência com linguagem semelhante para incluir no 

Guia dos Serviços Mundiais de NA. 

 

Apelar o Facilitador 
 

As recomendações restantes aqui sobre processos estão a serviço da transição em curso da WSC de procedimento parlamentar para 

tomada de decisão baseada em consenso. Apelar ao facilitador é um processo que provém de procedimento parlamentar. 

Normalmente, no procedimento parlamentar, quando um participante contesta uma decisão do facilitador, o facilitador explica por que 

tomou a decisão que tomou, o membro que contesta explica por que está apelando da decisão e, em seguida, há uma votação. Se a 

maioria dos participantes votar a favor da decisão do facilitador, ela será mantida. Nas regras da WSC, o procedimento foi renomeado 

para Apelar ao Facilitador, mas o processo é basicamente o mesmo. 

 

 
A conferência precisa de um sistema de pesos e contrapesos. Gostaríamos de ver uma abordagem mais em harmonia com a tomada 

de decisão consensual e os princípios das Tradições e Conceitos, mas ainda não temos nada concreto a oferecer. Entretanto, estamos 

recomendando uma mudança no percentual necessário para derrubar uma decisão do facilitador. 

De acordo com a política atual, um terço do quadro pode anular uma decisão do facilitador. Isto é o que o Guia dos Serviços Mundiais 

de NA (GWSNA) diz atualmente sobre apelar de uma decisão dos Cofacilitadores: 

 

 

Um participante pode contestar qualquer decisão do Cofacilitador e, se assim for, o quadro votará se deve ou não manter a decisão dos 

Cofacilitadores. Forte apoio (pelo menos dois terços) em favor dos Cofacilitadores deve existir para que a decisão dos Cofacilitadores 

permaneça 



Estamos oferecendo uma moção para tornar o limite para sustentar uma decisão do facilitador uma maioria simples a favor da 

regra/decisão dos Cofacilitadores, como costumava ser, em vez de dois terços a favor. 

 
 

Os facilitadores da WSC são servidores de confiança do quadro. A conferência elegeu os 

 
Cofacilitadores e entregou-lhes a responsabilidade de tomar decisões sobre a condução das sessões da conferência. Portanto, suas 

decisões são consideradas decisões do quadro de serviço, a menos que sejam revogadas por maioria de votos do quadro de 

serviço. Parece inconsistente com os princípios das Tradições e Conceitos permitir que um terço do quadro de serviço reverta suas 

decisões. 

O limite para anular uma decisão do facilitador costumava ser uma maioria simples. Quando a WSC decidiu mudar o limite para a 

aprovação de todas as moções para dois terços, isso mudou junto com todo 

o resto, mas acreditamos que foi um erro. Uma moção para mudar o limite de volta para uma maioria simplesparece um primeiro passo 

lógico em direção a um processo mais consistente com a tomada de decisão baseada em consenso. 

Também estamos recomendando que uma apelação do Cofacilitador seja indebatível para que o quadro não fique atolado em um 

debate. Foi assim que o processo funcionou no passado. 

Quando há uma apelação do Cofacilitador, o Cofacilitador explica por que decidiu daquela forma e o participante que faz a apelação 

explica por que está fazendo a apelação, e essa é toda a informação que a conferência precisa para tomar uma decisão. 

A esperança é que possamos criar um processo mais alinhado com o CBDM em algum momento futuro. Assim como nos itens anteriores 

mencionados aqui, estamos sugerindo essa mudança para a WSC 2023 e,se tudo correr bem, podemos oferecer uma moção no dia 

de encerramento da conferência para tornar essa política permanente. 

Abstenções 
 

 
As abstenções são outro resquício do procedimento parlamentar. Conforme informamos durante a reunião on-line dos participantes da 

conferência de dezembro, estamos encaminhando uma moção para eliminar as abstenções apenas para a WSC 2023, com a opção 

de tomar uma decisão no último dia da WSC para adotar a mudança continuamente, se desejar. Incluímos uma moção semelhante no 

materialdo Sistema de Aprovação da Conferência de 2020, mas devido às mudanças na conferência provocadas pela pandemia, essa 

moção nunca foi apresentada na WSC. Não estávamos em consenso como quadro sobre a reintrodução desta moção, mas, pelo 

menos nos dois últimos ciclos da conferência, os facilitadores da WSC têm sido a favor de permitir que a WSC decida esta questão, e 

os facilitadores não podem oferecer moções no CAT, então estamos oferecendo esta moção novamente. 

 

 
Atualmente, existem quatro maneiras diferentes de responder a uma votação ou voto na WSC: sim, não, abster-se e retirada de 

quórum. A maneira de afetar o mínimo o resultado de uma moção é responder retirada de quórum. As três primeiras opções 

- sim, não e abstenção - estão todas incluídas na contagem de votos, mas retirada de quórum não. As abstenções são amplamente 

mal interpretadas como uma forma de ficar de fora e não registrar uma votação em um item.No entanto, o efeito de uma abstenção no 

resultado de uma votação é o mesmo que o efeito de votar não. 

 

 
Explicaremos por que uma abstenção tem o mesmo efeito que um voto negativo: para que uma moção seja aprovada, dois terços dos 

participantes que votam nela devem apoiá-la. O nível de apoio a uma moção é determinado pela contagem do número de participantes a 

favor da medida em relação ao número total de participantes que estão votando – sim, não e abstenções. Isso significa que uma 

abstenção, sob nosso sistema atual, conta efetivamente como uma oposição ou não. 

 

 
Aqui estão três exemplos de como as mesmas 60 pessoas podem votar em uma moção: 

 
Se a contagem de votos for 40 sim, 20 não, 0 abstenção e 0 presentes não votando, a moção será aprovada.Sessenta membros estão 

votando. Dois terços de 60 são 40, e 40 participantes votaram sim. 

Se a contagem de votos for 38 sim, 19 não, 3 abstenções e 0 presentes não votando, a moção não será aprovada. Ainda há 60 

participantes votando, porque as abstenções fazem parte da contagem de votos, mas apenas 38 participantes votaram sim. 



Se os 3 participantes que se abstiveram responderam como presentes sem votação, a contagem seria 38 sim, 19 não, 0 

abstenção e 3 presentes sem votação, e a moção seria aprovada. 

Como presente não votante não faz parte da contagem de votos, neste caso apenas 57 pessoas estão votando. Dois terços 

de 57 são 38, e com 38 participantes votando sim, a moção seria aprovada. 

passar. 

SIM NÃO ABSTENÇÃO RETIRADA 
DE 

QUÓRUM 

RESULTADO 

40 20 0 0 APROVADO 

38 19 3 0 REPROVADO 

38 19 0 3 APROVADO 
 
 

 
Como os exemplos acima ilustram, em termos de contagem de votos, as abstenções têm o mesmo efeito como um voto não . 

 

No procedimento parlamentar, a discussão de moções é tipicamente limitada a três prós e três contras. As abstenções podem ser uma 

forma de os participantes registrarem que não estão prontos para fazer uma decisão sobre um item. Como a WSC usa procedimentos 

baseados em consenso, a menos que o quadro esteja em consenso sobre um item, a discussão não se limita a um certo número de 

prós ou contras. Antes de cada votação ser realizada, os participantes têm a oportunidade de fazer perguntas se lhes faltar alguma 

informação necessária para tomaruma decisão. Os participantes têm as moções CAR e CAT meses antes da WSC. Mesmo as 

emendas são postadas aproximadamente duas semanas antes da reunião. Há muitas oportunidades para fazer perguntas ou 

discussões em reuniões pela web e no fórum de discussão do CP, bem como por e-mail para o Quadro Mundial ou qualquer outro 

participante. Como somos um quadro de serviço baseado em consenso, deve haver oportunidade para os participantes coletarem 

informações e discutirem itens antes de tomar uma decisão. 

 

 
Como a opção de estar presente sem votar é uma opção disponível para os participantes que não são a favor nem contra uma moção, 

recomendamos que tentemos, apenas para a WSC 2023, pedir e contar apenas apoio/sim, oposição/não e retirada de quórum. 

Novamente, se isso funcionar bem, podemos apresentar uma moção no dia de encerramento da WSC para levar a ideia adiante como 

uma política permanente. 

Moção: Eliminar as abstenções ao votar ou fazer enquetes, apenas para a WSC 2023. 

 
Objetivo: Simplificar o processo de votação e eliminar uma opção que tenha o mesmo efeito de um voto 

negativo . 

 

Discussões de propostas de assuntos novos 

 
A WSC 2018 adotou o processo descrito e atualizado abaixo para discutir propostas de assuntos novos uma única vez. No dia de 

encerramento da WSC 2018, os participantes adotaram a Moção 53, incluída na página seguinte, eliminando efetivamente propostas 

de assuntos novos em WSCs futuras e reconhecendo que o processo de discussão de assuntos novos será trabalhado durante o ciclo de 

conferência de 2018–2020. A Moção 53 disse que um processoproposto para uso na conferência de 2020 seria apresentado no 

Material para Aprovação da Conferência. Devido às limitações de uma WSC virtual, o processo proposto incluído no material do CAT 

não foi oferecido na WSC 2020. Um processo proposto para ser usado na WSC 2023 está incluído neste CAT 2023. 

 
 
 
 
 

Processo de 2018 atualizado para a WSC 2023 

 
As alterações são mostradas em vermelho abaixo com sublinhados para adições e tachadas para exclusões: 

 
 

Adotar apenas para a WSC 2023, as seguintes abordagens para Propostas de Assuntos Novos: 

1) Todos os proponentes de assuntos novos usarão um formulário de Assunto Novo para enviar sua proposta eletronicamente. O 

formulário conterá as seguintes informações: 



a) Proponente 

 
b) Tema/questão principal abordado na proposta 

 
c) A própria proposta 

 

d) O que esta proposta pretende realizar? (ou seja, projeto, discussão de questões, 

novas ferramentas, desenvolvendo a ideia de criar uma moção do CAR 2020, etc.) Qualquer materialcontextual ou de apoio que 

possa ser útil na discussão da proposta 

2) O prazo para envio de Assuntos Novos será às 12h00 da quarta-feira da semana da Conferência. Os Cofacilitadores da WSC e 

o Coordenador do Quadro Mundial supervisionarão a compilação da revisão de todas 

as propostas apresentadas e serão responsáveis pela apresentação final da lista a ser distribuída aos participantes da 

Conferência. Eles podem agrupar propostas que tenham temas semelhantes (muito como éfeito atualmente). 

3) Novos pacotes de propostas e pesquisas serão distribuídos aos postados para participantes da Conferência na quarta-feira à 

noite. a) Será pedido a cada participante que preencha o formulário, identificando com um “sim” as propostas ou temas que  

pretende discutir e com um “não” aqueles que não pretende discutir. Os participantespodem escolher votar “sim” ou “não” para 

todas as propostas, nenhuma das propostas ou qualquer número entre elas. 

 

b) O prazo para preencher e entregar as pesquisas de Assuntos Novos é quinta-feira ao meio-dia. 

4) As pesquisas serão tabuladas; todos os resultados serão fornecidos aos participantes da ConferênciaQuinta-feira à noite. a) As 

propostas ou temas que receberem mais votos “sim” serão identificados para discussão em pequenos grupos. Buscaremos a 

concordância da Conferência sobre os tópicos de discussão em pequenos grupos. 

 
b) Todas as propostas que foram apresentadas e não discutidas serão incluídas em um apêndice à ata da WSC. 

 
5) As discussões de Assuntos Novos ocorrerão em duas sessões de 90 minutos emSexta- feira. a) Nos reuniremos em grande 

grupo antes do início das discussões em pequenos grupos para revisar as propostas e concordar com uma estrutura 

(dependendo dos tópicos e resultados pretendidos),para que haja um entendimento comum do processo e dos objetivos. b) 

Haverá cinco numerosas salas de discussão, duas para delegados, duas para DRS, idioma específico e virtual, e um para 

participantes de língua espanhola. 

c) Cada sessão nas salas de discussão terá tempo para discussões em grupo pequenos e grande sobre cada tópico. Cada sala de  

reunião será solicitada a concordar com os resultados de suas discussões para relatar à Conferência. d) Os resultados da sessão 

serão compilados em preparação para o sábado de manhã 

6) Acompanhamento de grandes grupos em sessões de pequenos grupos (sábado de manhã) 

 
a) Relataremos os pontos de acordo ou desacordo das salas e facilitaremos uma discussão sobre como seguir em frente. Isso pode 

incluir discussões adicionais em grande grupo ou pequenos grupos. 

b) Aqui ou no Seguindo em Frente, a Conferência decidirá como realizar encaminhar propostas ou temas que receberam apoio 
considerável, mas não foram identificados para discussão foram discutidos 

 

7) Sessão Seguindo em Frente (sábado à tarde) 

a) Quaisquer resultados do processo de Novas Propostas que precisem de uma votação final serão abordados. 
 

Quaisquer outros assuntos do trabalho da semana que precisem de votação final serão abordados 

b) Quaisquer outros assuntos do trabalho da semana que precisem de votação final serão abordados. 
 

8) Moção 53 (da WSC 2018) 
 

Reconhecer na próxima GWSNA que assuntos novos formais formais foram eliminados. O processo utilizado na WSC 2018 para discutir assuntos novos 
continuará sendo desenvolvido no ciclo. Uma moção será incluída no CAT 2020 e apresentada no início da WSC 2020 para delinear o processo a ser usado 
para essa Conferência. 

 
 
 

Moção: Adotar apenas para a WSC 2023, as seguintes abordagens para Propostas de assuntos novos. [Veja acima.] 

 
 



PROPOSTA PARA POLÍTICA DE REEMBOLSO DE VIAGEM CICLO DE CONFERÊNCIAS 2023-2025 

 
Este pacote tentará responder a maioria das perguntas que você possa ter sobre reembolso e adiantamentos para despesas que 

você possa incorrer ao cumprir seu compromisso de serviço mundial. Apenas o valor da despesa incidental diária mudou em 

relação aos ciclos anteriores. Esta política entrará em vigor em 1º de julho de 2023, se adotada. 

 
 

Em anexo, você encontrará uma cópia das Diretrizes de Viagem dos Serviços Mundiais. Você deve tentar se familiarizar 

com este documento. As perguntas mais comuns são abordadas aqui. 

Sete regras básicas para manter em mente 

 
1. Todos os pedidos de reembolso e contabilização de adiantamentos devem ser apresentados em um formulário de Relatório de 

Despesas. Uma cópia está incluída, e este formulário também pode ser acessado em www.na.org/conference. 

2. Todos os pedidos de reembolso devem ser apresentados até 60 dias após o último dia de viagem ou evento. Envios após 90 

dias normalmente serão negados. 

3. Você só será reembolsado pela viagem nos dias em que estava programado para ir e voltar de um evento ou para participar do 

evento. Os viajantes internacionais frequentemente precisam de um dia extra em cada final de um evento.Isso é previsto. Todas 

as outras extensões devem receber aprovação prévia caso a caso ou não serão reembolsadas. 

 

 
4. Os pedidos devem incluir um recibo, quando possível, para itens reembolsáveis não relacionados a refeições. 

 
5. Envie todos os documentos originais (incluindo recibos) ao WSO. 

 
6. As despesas de viagem são normalmente reembolsáveis por despesas de portal a portal. 

 
7. O Internal Revenue Service (IRS) não permite chamadas telefônicas pessoais como reembolsodedespesa. 

 

REFEIÇÕES 

 
O limite máximo de refeição e gorjeta é de US$ 70 por dia (incluindo dias de viagem). Se estiver viajando para fora dos Estados 

Unidos, você será notificado antes da partida sobre a Refeição Diária e Gorjeta aprovadas para o país específico para o qual 

está viajando. Este é o máximo que você será adiantado/reembolsado por refeições e gorjetas. Não é necessário guardar ou 

entregar os recibos das refeições. 

VIAGEM 

 
Você deve entregar os recibos de todas as despesas de viagem. Passagem aérea, compartilhamento de carona, tarifa de táxi, 

serviçode transporte, quilometragem ou outro transporte terrestre, bem como estacionamento e pedágios são reembolsáveis. Se 

os recibos normais não estiverem disponíveis, um recibo manuscrito e assinado deve ser incluído. Geralmente, espera-se que o 

meio de transporte mais econômico disponível com segurança seja usado. Ocasionalmente, os viajantes podem querer reunir 

seus recursos e alugar um carro. Isso geralmente pode economizar dinheiro; no entanto, na maioria dos casos, isso deve 

receber aprovação prévia. Observe que, ao usar seu próprio carro, você deve incluir a leitura do hodômetro do ponto de origem 

ao ponto de destino e o objetivo da viagem no pedido de reembolso. 

Este pedido de reembolso servirá como o recibo necessário para o reembolso das milhas. A taxa de milhagem reembolsável para 2022 

é de US$ 0,625 por milha. Essas taxas mudam a cada ano e são estabelecidas pelo IRS. 

http://www.na.org/


Para as reuniões realizadas no WSO-Chatsworth e na WSC, pode ser oferecida uma carona econômica—Uber (UberX, UberXL para 

mais de um viajante por vez, ou WAV) ou Lyft (Lyft ou Lyft compartilhado)—para o Warner Center Marriott reembolsados com recibos. 

Não reembolsaremos o custo extra das corridas UberBlack, Uber ou Lyft Lux. Se você optar por usar algo diferente de um Uber ou Lyft 

básico, o transporte terrestre que exceda o valor de um Uber ou Lyft econômico requer aprovação prévia. 

 

Procedimento de reservas de viagens 

 
Sempre que possível, o transporte aéreo será reservado através do WSO ou de seu agente. Os viajantes que fizerem reservas por meio 

de seus próprios agentes de viagens devem enviar por fax ou e-mail uma cópia de seu itinerário ao WSO no momento da reserva da 

passagem. Todos os viajantes são obrigados a fazer seus planos de viagem pelo menos 21 dias antes da viagem programada. Nos 

casos em que isso não for possível, os viajantes devem solicitar consideração especial para sua viagem, notificando o WSO antes do 

prazo de 21 dias. 

 
AMOSTRA DE RELATÓRIO DE DESPESAS 

 
O seguinte cenário é examinado: Sam (pode ser Samantha) O serviço é financiado para participar de um workshop em uma reunião de 

fórum zonal em Dallas por três dias. Sam mora em Wisconsin. Sam compra passagens aéreas (depois de verificar como agente de 

viagens do WSO uma tarifa cotada) de um agente de viagens local. (Observação: Na maioria dos casos, o agente de viagens WSO 

será o menos caro. Um agente local só deve ser utilizado como um meio de garantir uma tarifa mais baixa, nunca como uma 

conveniência. Lembre-se de sempre comprar suas passagens com no mínimo 21 dias de antecedência para a partida para se qualificar 

para a tarifa mais baixa.) Sam então dirige até o aeroporto (27 milhas de casa) e estaciona no estacionamento econômico. Normalmente, 

o quarto de hotel é reservado pelo WSO; no entanto, isso não foi possível nesta ocasião. A carona até o hotel custa $ 14,00, e Sam dá 

uma gorjeta de $ 2,00 ao motorista. Sam participa do evento, transmitindo grande sabedoria à comunidade local de NA; retorna ao 

aeroporto em carona compartilhada (US$ 16 com gorjeta); e voa para casa. A conta do estacionamento é de US$ 21. Sam salva todos 

os recibos. Um adiantamento de $ 210 foi solicitado e concedido. O subsídio de refeição é de $ 70 / dia. O que é reembolsável e como 

Sam preenche uma solicitação? 

 

 
Consulte o exemplo de solicitação em anexo. 

 
• Passagem aérea—sim, com recibo e itinerário enviados por e-mail ao WSO. • 

Dirijir até o aeroporto—sim; as leituras inicial e final do odómetro e o objetivo da viagem devemser fornecido. Calcule a milhagem a US$ 

0,625 por milha (27 x US$ 0,625 = US$ 16,88). 

• Uber (com gorjeta)—sim, com recibo. • 

Refeições—o limite máximo de refeição e gorjeta é $70 por dia (inclui dias de viagem); sem necessidade de recibos. • Hotel – sim, com 

recibo. Nota: Apenas a tarifa do quarto e os impostos são reembolsáveis; qualquer outra coisa cobrada no seu quarto 

(refeições, filmes, telefonemas, etc.) é de sua responsabilidade. Acomodações individuais podem ser planejadas para acomodar 

viajantes de diferentes fusos horários e/ou aqueles com problemas pessoais individuais, como ronco. Isso deve ser aprovado pelos 

Serviços Mundiais e não pode ser feito pelo viajante individual. Se estiver hospedado com um servidor de outro comitê, espera-se que 

essa pessoa pague metade do quarto. A equipe do WSO informará aos viajantes como fazer o pagamento. 

• Estacionamento - sim, com recibo. 
 

Preencha o Relatório de Despesas conforme mostrado e envie ao WSO. 
 

Após a aprovação, o saldo do pedido de Sam (após deduzir o adiantamento de $ 180) é enviado na forma de um cheque na próxima 

execução semanal. Como Sam preencheu a solicitação corretamente e incluiu a documentação adequada (recibos), em uma semana 

(duas no máximo) Sam foi reembolsado pelas despesas acima. Outros arranjos serão feitos para viajantes fora dosEUA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ADIANTAMENTOS 

Se você receber um adiantamento, DEVE enviar um formulário de despesas, mesmo que nenhum dinheiro lhe seja devido. Isso é 

feito para contabilizar os fundos. Inclua quaisquer fundos não utilizados. Nenhum fundo será adiantado ou reembolsado a você até 

que quaisquer adiantamentos anteriores pendentes por 60 dias ou mais tenham sido contabilizados. 

 
UM CONSELHO DE AMIGO 

 
Se, depois de ler as Diretrizes de Viagem do Serviço Mundial e este pacote, você não tiver certeza sobre um determinado item e se 

ele é ou não reembolsável, entre em contato com o WSO para esclarecimentos. Uma boa regra a ser usada é esta: Se algo não for 

abordado claramente nas Diretrizes de Viagem do Serviço Mundial, provavelmente será necessária aprovação prévia se você planeja 

solicitar reembolso. Como acontece com todas as políticas, há momentos em que os viajantes podem precisar buscar uma exceção. 

O Comitê Executivo do Quadro Mundial tem a capacidade de considerar essas solicitações caso a caso. 

 
 

Esperamos que isso tenha sido útil. Mais uma vez, envie suas solicitações o mais rápido possível; isso ajudará você a ser reembolsado 

mais rapidamente e ajudará muito na administração de nosso orçamento de viagens. 

Reembolso de Despesas de Servidor de Confiança Não Viajante 

A maioria das despesas incorridas para cumprir seu compromisso de serviço são reembolsáveis. Todos exigem recibos e devem ser 

apresentados até 90 dias após a compra (no caso de suprimentos) ou data da fatura (telefone/fax). 

Política de comunicações O IRS não permite chamadas telefônicas pessoais como despesa reembolsável. Apenas chamadas 

telefônicas diretamente relacionadas a uma finalidade comercial específica são despesas reembolsáveis. Despesas de telefone, 

internet e fax incorridaspelos servidores de confiança do Serviço Mundial no curso de negócios autorizados ou necessários do Serviço 

Mundial são reembolsáveis usando o procedimento a seguir. 

- As verbas são determinadas por projeto, atividade ou atribuição. Essas verbas serão mensais 

 
a menos que autorizado de outra forma. 

- Todas as despesas de telefone e internet devem ser comprovadas. 

- As despesas individuais devem ser enviadas ao WSO todos os meses ou quando houver uma conta disponível. 

- Se você foi aprovado pelos Serviços Mundiais para instalar uma linha dedicada para internet, a instalação e o valor mensal dalinha são 

reembolsáveis (com recibos) ou, em alguns casos, podem ser cobrados diretamente do NAWS. Essas conexões são fornecidas para 

garantir comunicações confiáveis com os Serviços Mundiais. 

Diversos 

Quaisquer outras despesas incorridas que você acredite que devam ser reembolsadas devem ser apresentadas como “outras”em um 

Relatório de Despesas com recibo(s) incluído(s). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Exemplo de Relatório de Despesas 
 
 

Nome: Sam Data do Pedido: 1 Setembro 2023 

Evento/Finalidade: Workshop do Fórum Zonal Datas do Evento: 04-06 Ago 2023 

Localização: Dallas, Texas, USA   

 

O subsídio máximo 
de refeição e gorjeta 
é de US $ 60 por dia 

3 Nº de Dias x $70.00 $210,00 Milhas 

Dias Viajar Alojamen to Refeição/ 
Dica 

Outro Anotações Total 
Diário 

Quinta-feira       

Sexta-feira $292,00 
US$16,88 

* 30,00 
USD** 

 $30,00  Passagem aérea 
*27 milhas 

**Compartilhament o de 
passeios 

 
$368,88 

Sábado   40,00 $    
40,00 $ 

Domingo US$16,88 
* 

$35,00** 
$21,00*** 

$181,50 55,00 
Dólares 

 *27 milhas 
**Compartilhament o de 

passeios 
Estacionamento 

 
$309,38 

Segunda- 

feira 

      

Terça-feira       

Quarta-feira       

Totais 
$411,76 $181,50 $125,00 

  
$718,26 

Adiantamento 
$210,00 
Milhas 

A taxa de quilometragem de 2022 é de $0,625    
Saldo $508,26 

Marca e Modelo do 
Veículo 

Prius 2006 Número de licença 123XXX 

Leitura do odômetro no início 
da viagem 

62300 Leitura do odômetro no final 
da viagem 

62354 

Certifico que o acima 
exposto é verdadeiro 

e correto. 
 

Assinado  Data  

 

Aprovado 

  

Data 
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