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Declaração de Missão 
da Conferência 
Mundial de Serviço

A Conferência Mundial de Serviço reúne todos os elementos 
dos serviços mundiais, para promover o bem-estar comum 
de NA. A missão da WSC é unificar NA mundialmente, 
proporcionando um evento em que:

• Os participantes proponham e obtenham consenso da 
irmandade nas iniciativas que promovam a Visão para o 
serviço em NA;

• A irmandade, através da troca de experiência, força e 
esperança, possa se expressar coletivamente a respeito 
das questões que afetem Narcóticos Anônimos como 
um todo;

• Os grupos de NA tenham um mecanismo para conduzir 
e dirigir as atividades dos serviços mundiais;

• Os participantes assegurem que os diversos elementos 
dos serviços mundiais de NA sejam 
responsáveis, em última instância, perante 
os grupos aos quais prestam serviço;

• Os participantes sejam inspirados pelo 
prazer do serviço abnegado e pela 
convicção de que seus esforços 
fazem uma diferença.
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Visão para o serviço em NA
Todos os esforços de Narcóticos Anônimos 
são inspirados pelo propósito primordial 

de nossos grupos. Sobre essa base comum 
nos mantemos comprometidos.

Nossa visão é a de que algum dia: 
todos os adictos do mundo possam vivenciar nossa 
mensagem em seu próprio idioma e cultura, e 
encontrar uma nova maneira de viver;
todos os membros, inspirados pela dádiva da 
recuperação, experimentem crescimento espiritual e 
realização através do serviço; 
os corpos de serviço de NA do mundo todo 
trabalhem em conjunto, em espírito de unidade 
e cooperação, para dar apoio aos grupos na 
propagação da nossa mensagem de recuperação; e
Narcóticos Anônimos obtenha reconhecimento e 
respeito universais como programa de recuperação 
viável.

Honestidade, confiança e boa vontade 
são os fundamentos de nossas atividades de

serviço, todas com base na orientação 
de um Poder Superior amoroso.
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Investir na nossa Visão

Saudações do seu 
Quadro Mundial!
Os dois últimos temas da Conferência foram ins-
pirados na Visão para o serviço em NA, por isso é 
apropriado que o tema deste ano seja “Investir na 
nossa Visão”. Pode ser fácil perceber nossa Visão 
como sendo um horizonte que jamais alcançaremos. 
Porém, quando investimos nosso tempo, energia e 
recursos, obtemos progressos concretos. Mais pes-
soas escutam a mensagem de NA. Mais profi ssionais 
que lidam com adictos se dispõem a encaminhar 
seus clientes para o programa. E mais companheiros 
vivenciam o crescimento espiritual mais profundo e 
a realização que só encontramos no serviço. 

A maioria de nós sente-se privilegiada e 
responsável pelos serviços prestados em nome de 
NA. Doar nosso tempo e dinheiro para NA nos dá 
a oportunidade de manifestar esse sentimento de 
forma concreta e reforça nossa ligação espiritual 
com o sistema de serviço e o programa.

IIP nº 24 Importância do dinheiro: 
Autossustento em NA 

Se você procurar a palavra “investir” no dicio-
nário, encontrará vários signifi cados diferentes. 
Investir em algo é aplicar ou empregar recur-
sos com a expectativa de retorno - um benefício 
futuro. Você é um membro que investe em NA, 
porque está lendo este Relatório da Agenda da Con-
ferência. Não custa nada para se pertencer a NA, 
mas a maioria de nós é grata por contribuir com 
seu tempo, energia e dinheiro para nossas reuni-
ões e nosso serviço. Não somos obrigados, mas 
sentimos essa necessidade. Nós nos benefi ciamos 
com esse investimento, assim como toda a comu-
nidade de NA. Nossos investimentos pessoais em 
Narcóticos Anônimos ajudam a salvar a vida de 
adictos que talvez nunca venhamos a conhecer.

Há também um sentido emocional na palavra 
investir; fi camos investidos na nossa Irmandade, 
quando passamos a cuidar de NA apaixonada-
mente. E essas defi nições – das nossas contribuições 
e do nosso investimento emocional - estão ligadas. 
Nós nos sentimos mais conectados e responsáveis 
por algo para o qual contribuímos, e isso é uma das 
razões por que o serviço é tão importante em NA.

NA funciona para nós porque transformamos a 
Irmandade no que ela é. Não “recebemos” NA 
de uma entidade externa, nem recebemos o pro-

grama de alguma autoridade. Os adictos criaram 
NA, e continuamos criando a Irmandade todos os 
dias. Escrevemos nossa literatura. Arrumamos as 
salas de reunião. Orientamos e apadrinhamos uns 
aos outros. Fazemos nosso próprio planejamento 
de relações públicas e de eventos.

No nível local, podemos ir às reuniões de serviço 
todos os meses, ou de tantos em tantos meses, 
para conversar sobre ações de relações públicas, 
fazer NA crescer, atender às necessidades dos 
membros atuais e transmitir a mensagem aos 
potenciais membros. É incrível pensar que muitas 
experiências que nos tornaram incapazes de fun-
cionar no mundo nos qualifi caram para participar 
do serviço de NA. Porque nos esforçamos tanto 
para arruinar nossas vidas no passado, consegui-
mos salvar a vida de outras pessoas no presente.

Conteúdos do CAR 
É por isso que os companheiros dedicam seu 
tempo à leitura atenta do Relatório da Agenda 
da Conferência (CAR) a cada dois anos - porque 
somos responsáveis pela nossa Irmandade. Em 
NA, os membros decidem onde queremos con-
centrar nossos esforços e investir nossos recur-
sos, não só fi nanceiros, mas também nosso tempo 
pessoal e energia. O processo de planejamento 
nos ajuda a programar cuidadosamente nosso 
tempo e dinheiro, e tomar decisões mais res-
ponsáveis sobre o investimento desses recursos. 
Neste CAR, vocês lerão muito a respeito do Plano 
Estratégico dos Serviços Mundiais de NA. A pri-
meira moção do CAR é para a aprovação das 
metas de longo prazo do plano estratégico

A segunda moção é para aprovar o folheto infor-
mativo (IP) “Saúde mental e recuperação”. Um dos 
enfoques deste Relatório da Agenda da Conferência é 
a melhor integração dos diferentes fl uxos de ideias: 
a pesquisa do CAR, o plano estratégico e as moções 
regionais. “Saúde mental e recuperação” é um 
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exemplo de projeto iniciado a partir de uma moção 
regional e que foi priorizado na pesquisa do CAR. 
Acreditamos que o IP será extremamente útil para 
os membros atuais e potenciais.

As três moções posteriores têm a ver com nossas 
responsabilidades legais de proteger a proprie-
dade da Irmandade de NA. Elas dizem respeito 
ao Contrato fi duciário da propriedade intelec-
tual da Irmandade (FIPT), às Regras operacio-
nais do FIPT e à Diretrizes para utilização. As 
notas para o leitor do FIPT esclarecem:

O propósito do Contrato fi duciário da proprie-
dade intelectual da Irmandade é expor as deci-
sões coletivas que a Irmandade de Narcóticos 
Anônimos tomou ao longo dos anos em relação 
à sua literatura e logotipos. ...Neste documento 
detalhado, aparecem as diretrizes de toda a 
nossa Irmandade, criadas para preservar a inte-
gridade da sua mensagem publicada e a presta-
ção de contas de seus serviços editoriais.

Como a literatura de NA pertence à Irmandade 
como um todo, tomamos decisões coletivas sobre 
o uso e a proteção da nossa propriedade intelec-
tual. Essa é uma das formas como investimos em 
nossa Visão e preservamos os recursos coletivos 
de NA para os membros que ainda irão chegar.

Nosso Texto Básico nos lembra que “Tudo o que 
acontece no decorrer do serviço de NA tem que ser 
motivado pelo desejo de levar a mensagem de recu-
peração com maior êxito ao adicto que ainda sofre”, 
e nossa literatura é onde a experiência coletiva da 
nossa Irmandade, ao longo do tempo, expressa essa 
mensagem. O FIPT nos ajuda a garantir que ela 
esteja protegida para as próximas gerações.

Além dessas cinco moções do Quadro Mun-
dial, este Relatório da Agenda da Conferência 
possui onze moções de regiões e zonas. Agru-
pamos as moções por assunto, a fi m de facilitar 
os workshops sobre o CAR. Além disso, sempre 
que possível, incluímos nas listas da pesquisa do 
CAR as ideias contidas nessas moções, para que 
possam ser priorizadas em relação a outras publi-
cações de recuperação e materiais de serviço.

Esta é a terceira vez que publicamos uma pesquisa 
no CAR para receber sugestões quanto às priorida-
des da literatura de recuperação, material de serviço 
e temas para discussão da Irmandade. Desta vez, 
também acrescentamos algumas perguntas sobre 
as classifi cações do material publicado e como tor-
ná-lo mais acessível para os companheiros.

O CAR sempre contém alguns textos explicativos. 
Além dos relatos que apresentam cada uma das 
moções do Quadro Mundial, as páginas seguin-
tes incluem um apanhado geral do trabalho do 
último ciclo, um resumo dos temas para discus-
são da Irmandade, o projeto da WSC do futuro e 
sugestões de como se preparar para a Conferên-
cia Mundial de Serviço (WSC) de 2020 .

Distribuição do Relatório da 
Agenda da Conferência 
Remetemos exemplares do CAR, à nossa custa, 
para todos os participantes da conferência, comi-
tês de serviço regional e fóruns zonais. Os demais 
membros e estruturas de serviço que quiserem 
uma cópia impressa poderão adquiri-la junto aos 
Serviços Mundiais de NA por US$ 13,50. O preço 
já engloba as despesas de frete e expedição, mas 
não inclui os impostos. Os membros também 
podem baixar o CAR gratuitamente da página 
www.na.org/conference. O Relatório da Agenda da 
Conferência em inglês é publicado 150 dias antes da 
Conferência Mundial de Serviço e, um mês depois, 
são lançadas as versões traduzidas (para francês, 
português, espanhol, sueco e, pela primeira vez, 
árabe). Este ano, as versões traduzidas do CAR 
serão distribuídas até 26 de dezembro de 2019.

Se esta é a primeira vez que você lê o Relatório da 
Agenda da Conferência, ele poderá parecer um pouco 
assustador. Não desanime. Todos nós já nos senti-
mos assim. Com o tempo, você se acostumará com 
as abreviaturas e os assuntos. Ao primeiro contato, 
o CAR pode ser intimidador. Há um glossário no 
fi nal que ajuda a compreender alguns termos, e 
folhas para anotar seu voto nas moções e na pes-
quisa. A pesquisa do CAR também é publicada 
on-line na página  www.na.org/conference e estará 
aberta à resposta de qualquer membro até o dia 1º 
de abril de 2020. Logo após a publicação do CAR, 
postaremos apresentações em PowerPoint e vídeos 
sobre o seu conteúdo em www.na.org/conference, 
com o intuito de ajudar os membros a organizar 
workshops do CAR ou se preparar para eles. 

Visão geral do ciclo que passou
A Conferência Mundial de Serviço marca o fi nal de 
um ciclo e o início do próximo. Os relatos deste CAR 
descrevem o trabalho realizado em diversos projetos 
de 2018-2020: FIPT, IP de Saúde mental e WSC do 
futuro. Além desses projetos, demos continuidade 
ao sistema de “caixas de ferramentas” para a elabo-
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ração de materiais de serviço. Os projetos da Caixa 
de ferramentas para serviços locais e da Caixa de fer-
ramentas para convenções e eventos contaram com 
a participação de qualquer membro interessado e se 
utilizaram de reuniões virtuais, rascunhos on-line e 
e-mails para desenvolver materiais de serviço. Essa 
é uma solução mais econômica, porque não requer o 
custeio de um grupo de trabalho presencial, e mais 
inclusiva, pois qualquer pessoa com disponibilidade 
pode participar das reuniões on-line.

O projeto da Caixa de ferramentas para serviços 
locais (www.na.org/toolbox) resultou na publica-
ção do “Guia básico para tomada de decisões por 
consenso” e “Serviço de NA em localidades rurais 
e isoladas”, e está dando andamento à criação do 
“Guia básico para o RSG”. As respostas da pes-
quisa do CAR ajudarão os participantes da confe-
rência a defi nir o enfoque da Caixa de ferramentas 
para serviços locais no próximo ciclo. 

A Caixa de ferramentas para convenções e even-
tos (www.na.org/conventions) teve dois rascu-
nhos fi nalizados: “Gerenciamento do dinheiro” 
e “O Comitê de Programação e a elaboração do 
programa”; atualmente está em fase de desen-
volvimento do módulo sobre “Contratos e nego-
ciações”. O trabalho nesta caixa de ferramentas 
também terá continuidade no próximo ciclo.

Outro projeto que prosseguirá no próximo ciclo é o 
do livro “Um princípio espiritual por dia” (www.
na.org/spad). A ideia de um livro de meditações 
diárias foi priorizada na pesquisa do CAR 2016. 
Depois de apurar junto aos membros de NA o que 
gostariam de ler nesse livro, o Quadro apresen-
tou à Conferência Mundial de Serviço de 2018 o 
plano de projeto de um livro que aborda um prin-
cípio espiritual a cada dia. Nos últimos dois anos, 
foi emocionante ver o livro tomar forma. Devido à 
sua natureza, com 366 meditações diárias distintas, 
que não precisam expressar uma só voz, o projeto 
constituiu uma grande oportunidade para pedirmos 
aos membros que enviassem textos sobre princípios 
espirituais. Como em todos os nossos projetos de 
literatura, o grupo de trabalho utilizou esse material 
original para montar um produto acabado que real-
mente refl ita as vozes de nossos membros, porque 
foram eles que o escreveram. Uma das belezas desse 
estágio do processo é que as sugestões podem ser 
enviadas em QUALQUER idioma. O grupo de tra-
balho lê tudo para identifi car ideias-chave e temas, 
a fi m de reunir experiências pessoais e aplicações 
dos princípios espirituais em destaque. Alguns tex-
tos recebidos poderão ser usados sem alterações; 

a maior parte se juntará aos escritos enviados por 
outros companheiros. Em www.na.org/spad há 
mais informações sobre o envio de sugestões.

Se você quiser ter uma ideia de como o livro está 
sendo elaborado, esta é uma boa oportunidade. 
Quando o CAR for publicado, o segundo lote de 
texto será liberado para revisão e comentários da 
Irmandade. Você poderá encontrá-lo na página do 
projeto (www.na.org/spad), juntamente com um 
formulário que orientará a apresentação das su-
gestões. Conte para nós o que você pensa a respeito. 

Outra ideia sobre a qual falamos muito neste ciclo 
é uma potencial literatura relacionada à terapia de 
substituição de drogas, tratamento com medica-
ção e sua relação com NA. Em suma, esperávamos 
incluir no material da Via de aprovação da Conferên-
cia (CAT) um plano de projeto de literatura sobre o 
assunto, mas continuamos sem saber o que a Irman-
dade gostaria que seja escrito. Esse foi um dos temas 
para discussão da Irmandade neste ciclo, e a respec-
tiva seção do CAR explica a questão em maiores deta-
lhes. Para mais informações, consulte a página 22.

Como membros do Quadro Mundial, conduzimos 
workshops no mundo todo e, por mais diferentes 
que sejam as comunidades de NA e suas circuns-
tâncias, todos somos motivados pela paixão de 
transmitir a nossa mensagem. Como podemos tor-
nar as reuniões, literatura e ferramentas de serviço 
de NA mais acessíveis aos membros e aos adictos 
que ainda sofrem? O que podemos fazer para que 
os adictos fi quem nas salas pelo tempo sufi ciente 
para escutar a nossa mensagem? Essas perguntas 
permeiam todo o conteúdo deste CAR.

Nós nos esforçamos ao máximo para tornar as infor-
mações disponíveis e acessíveis. Neste ciclo, reali-
zamos a cada dois meses as reuniões virtuais com 
os participantes da conferência. Também mantive-
mos seminários on-line regulares sobre os seguintes 
serviços: relações públicas, escrita de Passos com 
detentos, H&I, linhas de ajuda, desenvolvimento da 
Irmandade e relações públicas zonais, e serviço em 
comunidades rurais e isoladas. Todos os nossos pro-
jetos se utilizam de reuniões virtuais com os inte-
grantes do grupo de trabalho; no caso dos projetos 
das caixas de ferramentas, as reuniões on-line ser-
vem para que os companheiros interessados traba-
lhem em conjunto na elaboração dos materiais.

Neste ciclo, tivemos ainda um seminário virtual 
aberto a todos os interessados, para iniciar uma 
coletânea de melhores práticas em relação às pró-
prias reuniões on-line. As anotações desse seminário 
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estão publicadas na página da conferência. Acesse 
www.na.org/conference e clique no link da seção 
“Miscellaneous” As reuniões on-line tornaram o 
programa de NA acessível a alguns adictos que, de 
outra forma, poderiam ter difi culdades para fre-
quentar reuniões. Embora alguns de nossos mem-
bros tenham anos de experiência, muitos de nós são 
relativamente novos nas reuniões on-line, e foi muito 
útil saber o que funciona bem no ambiente virtual e 
como lidar com determinadas questões, como dispo-
nibilidade de literatura e Sétima Tradição. O debate 
do assunto foi priorizado na última WSC, e planeja-
mos realizar outro seminário virtual a esse respeito 
depois desta Conferência Mundial de Serviço.

A tecnologia certamente aprimorou nossa capaci-
dade de nos comunicar com membros do mundo 
todo e postar rapidamente questões e materiais 
para feedback. Tem sido produtivo e unifi cador nos 
reunir on-line para falar de assuntos com os partici-
pantes da conferência, ao longo de todo o ciclo. Na 
última WSC, conseguimos conectar, pela Internet, a 
Conferência com os delegados e suplentes que não 
conseguiram obter o visto de entrada nos Estados 
Unidos. Pretendemos fazer o mesmo em 2020. Tudo 
isso é muito incrível, quando você para e pensa a res-
peito. Agora, só falta usarmos “mochilas voadoras”!

Entretanto, os Serviços Mundiais de NA (NAWS) 
sempre estiveram comprometidos com a acessibi-
lidade, e isso tem menos a ver com a tecnologia 
da Internet do que com a presença física. Existe 
uma razão para dizermos: “Abraços em vez de 

drogas”. No nosso entendimento, as conexões vir-
tuais não podem substituir completamente as reu-
niões presenciais na prestação de serviços a NA. A 
Conferência Mundial é um evento que dura uma 
semana, em que custeamos a presença de todos os 
delegados, do Painel de Recursos Humanos e dos 
Facilitadores da WSC. Valorizamos o fato de que 
algumas regiões conseguem custear seus delega-
dos e tomam essa iniciativa – obrigado! Esse tam-
bém é um investimento na nossa Visão.

Como membros do Quadro Mundial, temos o pri-
vilégio de viajar para muitos fóruns zonais, eventos 
e encontros das estruturas de serviço, quando nossa 
presença é solicitada. Quando viável, participamos 
também através de conexão pela Internet. Em alguns 
casos, pagamos os custos de viagem de membros ou 
delegados que, de outra forma, não teriam a oportu-
nidade de se reunir, como por exemplo no caso do 
Fórum Zonal Africano. Nesse sentido, o serviço de 
NA não é diferente da recuperação pessoal – juntos, 
podemos fazer o que não conseguimos sozinhos. 
Depois de estarmos juntos alguns dias em uma reu-
nião de serviço, formamos laços que podem ajudar 
a fortalecer comunidades inteiras e contribuir para o 
crescimento de NA. Nossas viagens de desenvolvi-
mento reforçam a comunicação entre a Irmandade 
e os Serviços Mundiais, e contribuem para atuali-
zar o plano estratégico do NAWS. É uma atividade 
cara, mas que representa um valioso investimento 
na nossa Visão. Em todas as conferências, relatamos 
esses esforços de desenvolvimento da Irmandade. 
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Também incluímos uma lista completa das viagens 
no Conference Report (relatório da Conferência).

As traduções sempre foram um exemplo claro do 
serviço que fazemos para tornar a mensagem de 
NA mais acessível. Já traduzimos material para 55 
idiomas, e o Texto Básico é publicado em 32 línguas. 
NA pode receber pessoas em mais de 50 idiomas! 
Para obter a lista completa da literatura de recupe-
ração e material de serviço traduzidos, consulte o 
Adendo F deste CAR.

Fizemos ainda algumas incursões a fi m de melho-
rar a acessibilidade para nossos membros surdos 
e com defi ciência auditiva. Na Convenção Mun-
dial de NA, realizamos um workshop em torno de 
como melhor atender esses membros. Temos uma 

página com alguns recursos em nosso site www.
na.org/asl. Graças à ajuda de um companheiro 
voluntário, pudemos oferecer um intérprete de 
linguagem americana de sinais no seminário vir-
tual que discutiu as reuniões on-line. Esperamos 
continuar a melhorar o acesso nessa área.

Essa é apenas uma amostra das atividades do 
NAWS desde a Conferência Mundial de Serviço de 
2018. Todo relatório anual (Annual Report) inclui um 
gráfi co com as contribuições que precisamos rece-
ber de cada reunião do mundo para cobrir o custo 
dos serviços que o NAWS oferece diretamente à 
Irmandade. Você acabou de ler a respeito de alguns 
exemplos que ilustram como essas contribuições 
representam investimentos na nossa Visão.

Para obter mais informações sobre o trabalho 
dos Serviços Mundiais, consulte o NAWS Annual 
Report (relatório anual do NAWS), publicado em  
www.na.org/ar, o NAWS News em www.na.org/
nawsnews e o Conference Report (relatório da 
Conferência), que será publicado pouco antes 

da WSC e postado na página da Conferência, 
em  www.na.org/conference. Se você estiver inte-
ressado em acompanhar as atividades dos Serviços 
Mundiais de NA, faça a assinatura eletrônica do 
NAWS News, das atualizações do NAWS por e-mail 
e de outros periódicos aqui: www.na.org/subscribe. 

Dados do exercício fi scal de 2017–2018.
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Planejamento estratégico

A cada dois anos, desde 2002, o Quadro Mun-
dial monta um plano estratégico para o ciclo 
seguinte. A primeira moção deste Relatório da 
Agenda da Conferência é para aprovar as metas de 
longo prazo do Plano estratégico dos Serviços 
Mundiais de NA. As metas de longo prazo são 
aquelas que os Serviços Mundiais (NAWS) pre-
cisam atingir para cumprir sua parcela da Visão 
para o serviço em NA.

As metas de longo prazo sempre fi zeram parte do 
plano estratégico. Elas não mudam a cada ciclo, 
mas o restante do plano muda. O plano estraté-
gico descreve as atividades que gostaríamos de 
realizar nos próximos dois anos, a fi m de nos 
aproximarmos da nossa Visão, e trata principal-
mente de áreas nas quais nosso trabalho aumenta 
e se modifi ca. Grande parte das nossas ativida-
des permanecem relativamente constantes de um 
ano para o outro, e não são abordadas no plano.

Este diagrama mostra como os componentes do 
Plano estratégico do NAWS se conectam à Visão 
para o serviço em NA e aos planos de projeto 
aprovados a cada Conferência Mundial de Ser-
viço (WSC). 

Da análise aos projetos: 
o processo de planejamento
Quando fazemos a análise de cenários, a cada dois 
anos, observamos os fatores de dentro e de fora de 
NA que podem nos afetar. Nós, do Quadro Mun-
dial, utilizamos as informações coletadas na análise 
de cenários para estabelecer os objetivos do plano 
estratégico, que são as metas que queremos alcan-
çar no futuro próximo. Em seguida, o Quadro pensa 
nas estratégias para concretização desses objetivos. 
As estratégias descrevem o trabalho a ser feito para 
atingir nossos objetivos. E, fi nalmente, o Quadro 
Mundial prioriza aquilo que considera possível ser 
realizado nos próximos dois anos.

Os planos de projeto incluídos nos materiais da Via 
de aprovação da Conferência (CAT), bem como sua 
proposta de orçamento, decorrem dessas priorida-
des. O plano estratégico sempre contém mais obje-
tivos e estratégias do que entendemos ser possível 
realizar em um ciclo, e muitas vezes há propostas 
de projetos em maior número do que aquelas que 
esperamos concluir. Isso nos dá fl exibilidade para 
utilizarmos os recursos onde e quando estiverem 
disponíveis, mantendo nossa responsabilidade de 
prestação de contas à Irmandade.

Por exemplo, algo que costuma aparecer quando 
fazemos uma análise de cenários é a necessidade de 
ferramentas simples e de fácil entendimento para 
utilização em nível local. O Plano estratégico do 
NAWS para 2018-2020 inclui uma seção de treina-
mento e ferramentas, relacionada a essa demanda. 
Os dois objetivos de treinamento e ferramentas 
destinados a atender essas necessidades são:

OBJETIVO 4: Continuar desenvolvendo trei-
namentos e ferramentas relevantes e de fácil 
utilização.

OBJETIVO 5: Aumentar a capacidade de res-
posta do processo de desenvolvimento de 
ferramentas.

Temos algumas estratégias para os objetivos 
acima, entre as quais, prosseguir com a elaboração 
de itens para a Caixa de ferramentas para serviços 
locais e para a Caixa de ferramentas para conven-
ções e eventos.

Ao longo deste ciclo realizamos reuniões virtuais 
sobre os dois projetos, abertas a qualquer membro 
interessado a ajudar no serviço. Finalizamos os ras-
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cunhos do “Guia básico para tomada de decisões por 
consenso” e “Serviço de NA em localidades rurais e 
isoladas”, e estamos dando andamento agora à cria-
ção do “Guia básico para o RSG”. O projeto da Caixa 
de ferramentas para convenções e eventos fi nalizou 
os rascunhos de “Gerenciamento do dinheiro” e 
“O Comitê de Programação e a elaboração do pro-
grama”; atualmente está em fase de desenvolvi-
mento do módulo sobre “Contratos e negociações”.

Planejamos continuar trabalhando na Caixa de fer-
ramentas para convenções e eventos no próximo 
ciclo. Solicitamos à WSC que estabeleça prioridades 
para a elaboração de ferramentas de serviço locais, 
com base nos resultados da pesquisa do Relatório da 
Agenda da Conferência. (Para mais informações, con-
sulte a introdução à pesquisa do CAR, na página 24.)

Colaboração crescente 
na análise de cenários
Conforme temos informado reiteradamente no 
NAWS News (www.na.org/nawsnews) e demais 
veículos, estamos fazendo um esforço para aumen-
tar a colaboração dos participantes da conferência 
em nosso processo de planejamento.

O plano estratégico pertence a NA como um todo. 
Ele expressa o serviço que pretendemos fazer em 
nome da Irmandade.

Uma das nossas principais responsabilidades no 
Quadro Mundial é escutar atentamente e atender 
de pronto as necessidades e interesses manifestados 
em NA. A análise ambiental e o plano estratégico 
daí resultante são moldados a partir das conversas 
que temos com os membros, dos assuntos que ouvi-
mos quando viajamos para participar de eventos 
e reuniões das estruturas de serviço, dos e-mails e 
ligações que recebemos e dos debates nas reuniões 
da WSC e nas videoconferências. Em resumo, leva-
mos em consideração todas as nossas interações 
com a Irmandade ao longo do ciclo. No entanto, esse 
processo pode parecer abstrato para muitos compa-
nheiros e não ser percebido como uma maneira de 
contribuir diretamente para o plano estratégico.

Nos últimos anos, testamos algumas novidades 
para envolver mais concretamente os participantes 
da conferência no processo de planejamento. Nos 
dois últimos ciclos, fi zemos uma pesquisa de opi-
nião junto aos participantes da conferência, para 
reunir seus comentários e sugestões quanto à aná-
lise de cenários. Isso oferece às regiões e zonas uma 
linha direta para participar do planejamento.

Este processo é novo para nós e estamos desco-
brindo o que funciona. Neste ciclo, fi zemos algumas 

mudanças com base em nossa primeira tentativa de 
consulta aos integrantes da conferência. Provavel-
mente faremos novas alterações no ciclo que se ini-
cia. Quanto mais regiões e zonas contribuírem para 
a análise de cenários, mais completo será nosso 
entendimento das necessidades de NA.

Sustentabilidade e colaboração 
O processo de planejamento nos permite pensar 
holisticamente sobre o trabalho do ciclo e tomar 
decisões estratégicas, com responsabilidade na alo-
cação dos nossos esforços. Analisamos os recursos 
humanos e fi nanceiros disponíveis, as estratégias 
prioritárias, e elaboramos o conjunto de planos 
de projeto correspondentes para inclusão no CAT 
(material da Via de aprovação da Conferência).

Esperamos que o desenvolvimento de um processo 
de planejamento colaborativo e a utilização da pes-
quisa do CAR, para ajudar a estabelecer as prioridades 
do material de serviço e da literatura de recuperação, 
ofereçam um caminho claro em que as regiões e zonas 
vejam suas necessidades e ideias refl etidas.

Passamos muito tempo debatendo de que forma 
podemos chamar a atenção da Irmandade para 
o plano estratégico e como aumentar o envolvi-
mento dos participantes da conferência na sua 
elaboração. A colaboração na análise de cenários 
foi um bom primeiro passo. Na WSC 2020, preten-
demos experimentar mais algumas medidas:

• Estamos pedindo à Irmandade que aprove as 
metas de longo prazo do plano estratégico.

• Apresentamos uma moção para que a Con-
ferência Mundial aprove o plano estratégico 
de 2020-2022. (Já era costume incluir o plano 
estratégico junto com o material da Via de 
aprovação da Conferência, mas pedíamos à 
WSC que aprovasse apenas os planos de pro-
jeto individuais. Desta vez, solicitaremos à 
Conferência Mundial de Serviço que aprove 
o plano estratégico como um todo.)

• Pretendemos iniciar o processo de criação do 
próximo plano estratégico, para o período de 
2022–2024, na própria Conferência Mundial 
de Serviço de 2020. 

O processo de planejamento é fl exível e receptivo, 
permitindo-nos enfrentar as novas tendências e 
fatores à medida que surgem. Revisitamos o plano 
estratégico a cada ciclo da conferência, a fi m de 
esboçar nossas atividades para os anos seguintes e 
assegurar que o plano estratégico e nosso processo 
de planejamento acompanhem a rápida evolução 
da Irmandade e do mundo em geral.
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Metas de longo prazo
Conforme declaramos no início deste ensaio, pedi-
mos à Irmandade que aprove as oito metas de 
longo prazo do Plano estratégico do NAWS que 
estão listadas abaixo. Elas são as ações que deve-
mos realizar para cumprir nossa Visão. As metas 
são ambiciosas, mas fi zemos progressos inegáveis 
em direção a cada uma delas nestes anos, desde 
que começamos a fazer o planejamento estratégico. 
Por exemplo, a número quatro é sobre o uso de tec-
nologia para melhorar a comunicação e o acesso 
dos membros. Aqui estão alguns dos nossos avan-
ços nessa área: 

• Agora, utilizamos reuniões on-line com os ser-
vidores de confi ança para discutir as melho-
res práticas. Neste ciclo conduzimos reuniões 
virtuais com os participantes da conferência a 
cada dois meses, e isso melhorou a comunica-
ção extraordinariamente.

• Usamos pesquisas on-line para reunir contri-
buições de material original para todos os nos-
sos projetos de literatura.

• Postamos os rascunhos de trabalhos em anda-
mento, para revisão dos membros, e utilizamos 
formulários on-line para ajudar os companhei-
ros a enviar sugestões com mais facilidade.

• Aumentamos a correspondência por e-mail 
para envolver e informar os participantes da 
conferência de uma forma mais constante.

• Realizamos reuniões virtuais com os grupos de 
trabalho e o Quadro Mundial. Alguns grupos 
de trabalho reúnem-se exclusivamente on-line.

A meta número sete trata da formação de con-
senso em todos os níveis do serviço. Fizemos 
grandes progressos em direção a essa meta na 
última Conferência Mundial de Serviço, quando 
foi decidido eliminar os trabalhos formais e utili-
zar um processo de consenso menos formal para 
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Moção 1 Aprovar as metas de longo prazo do NAWS, que servem como alicerce do 
Plano estratégico dos Serviços Mundiais de NA. 

Propósito: Dar o próximo passo na criação de um plano estratégico colaborativo para os Serviços Mun-
diais de NA.

Impacto fi nanceiro: Nenhum. 

Procedimentos afetados: Nenhum. 

Metas de longo prazo do NAWS 

Em um esforço contínuo para realizar nossa Visão, os Serviços Mundiais de NA se empenham para alcan-
çar as seguintes metas:

1. NA é entendido e aceito como um programa de recuperação relevante, confi ável, seguro, compa-
tível e espiritual, de adictos para adictos.

2. Uma rede de servidores de confi ança do mundo todo atua como um recurso de NA efi caz e con-
sistente junto aos governos, profi ssionais e mídias locais.

3. NA é uma Irmandade verdadeiramente global, com crescente acesso à literatura em todas as lín-
guas e o compromisso de todos de trabalhar juntos para fazer a Irmandade crescer.

4. A tecnologia é usada com mais efi cácia para a comunicação em tempo hábil, facilitar a contribui-
ção e a participação dos membros, expandir o acesso a ofi cinas e ferramentas de serviço e apoiar 
os esforços de desenvolvimento da Irmandade no mundo todo.

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

6. Somos capazes de aumentar a Irmandade, elaborar literatura e melhorar nossa capacidade de 
transmitir a mensagem de NA, operando uma organização sustentável com receita, recursos huma-
nos e infraestrutura sufi cientes.

7. Mais membros debatem e formam um consenso sobre questões em todos os níveis, trazendo um 
sentimento maior de confi ança no processo global de tomada de decisões.

8. Todos os componentes do sistema de serviços trabalham em colaboração para realizar nossa 
Visão e as metas de NA.

debater e decidir os assuntos. Também desen-
volvemos uma ferramenta para serviços locais, o 
“Guia básico para tomada de decisões por con-
senso”, publicado em  www.na.org/toolbox. 

Esses são apenas alguns exemplos do que o 
NAWS está fazendo para cumprir nossas metas 

de longo prazo. Pretendemos conversar com os 
participantes da WSC sobre como continuar nos 
aproximando da realização das metas. Para que 
este trabalho realmente pertença a todos nós, 
pedimos seu apoio, compreensão e concordância 
com as metas de longo prazo. 
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Saúde mental e recuperação

O processo de criação desse novo folheto informativo (IP) teve duas origens. A moção regional do Relató-
rio da Agenda de Conferência (CAR) de 2016, transcrita a seguir, foi aprovada por consenso na Conferência 
Mundial de Serviço:

A saúde mental também foi um dos assuntos 
classifi cados como prioridade alta na seção de 
livretos ou folhetos de recuperação da pesquisa 
do CAR 2016. Com essa orientação da Irman-
dade, fi zemos uma pesquisa aberta a qualquer 
membro interessado, para dar início ao trabalho 
de estruturar o plano de projeto e reunir os pen-
samentos dos companheiros. Entre novembro de 
2016 e junho de 2017, recebemos mais de 1.500 
respostas individuais, de 48 estados americanos 
e de 27 outros países. Essas contribuições nos aju-
daram a moldar o plano de projeto incluído entre 
os materiais da Via de aprovação da Conferência 
de 2018.

Este trecho do plano do projeto resume as sugestões 
que recebemos:

A maioria dos membros prefere um folheto 
de fácil leitura que seja caloroso, acolhedor 
e empático. Recebemos muitos comentários 
pedindo que o folheto aborde o estigma e 
a vergonha que envolvem os problemas de 
saúde mental, dando certeza aos membros 
de que o problema não é incomum entre os 
adictos em recuperação e que a recuperação é 
possível em NA. Ficou claro que precisamos 
divulgar melhor e debater as ideias já conti-
das no livreto Em tempos de doença, que não 
parecem ser muito conhecidas por grande 
parte de nossos membros.

A Conferência Mundial de Serviço (WSC) de 2018 
aprovou o plano do projeto, e mais de dois terços dos 
participantes da conferência o classifi caram como 
prioridade “alta”. O Quadro Mundial formou um 
grupo de trabalho que se reuniu presencialmente em 
setembro de 2018, utilizando como material original 
as sugestões dadas em resposta à pesquisa.

Em seguida, o grupo de trabalho e um grupo focal 
reuniram-se on-line para concluir o rascunho, que 
foi revisado pelo grupo de trabalho e pelo Quadro 
Mundial. O rascunho foi postado de 1º de fevereiro 
a 15 de maio de 2019 para recebermos comentá-
rios e sugestões de qualquer membro interessado. 
Recebemos 498 respostas e sugestões de todos os 
lugares dos Estados Unidos e de mais 15 países. O 
grupo de trabalho reuniu-se novamente em junho 
de 2019, a fi m de analisar as sugestões da Irman-
dade e elaborar a minuta para aprovação do IP.

No programa de Narcóticos Anônimos, todo adicto 
que possua o desejo de parar de usar pode ser mem-
bro, e nenhum membro de NA precisa se recuperar 
sozinho. A recuperação é o nosso laço em comum. 
Embora alguns de nós possam se sentir sem espe-
rança por causa dos destroços da nossa adicção 
ativa, não estamos desamparados. Podemos nos 
benefi ciar da experiência e das sugestões de outros 
membros que estão se recuperando em NA.

Minuta para aprovação do IP 
“Saúde mental e recuperação” 
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Temos o prazer e a gratidão de apresentar aqui o folheto, para apreciação da Irmandade.

Moção 2 Aprovar o IP “Saúde mental e recuperação”, contido no Adendo A, como 
literatura de recuperação aprovada pela Irmandade.

Propósito: Disponibilizar, como recurso para os membros de NA, um material aprovado pela Irmandade 
sobre este assunto.

Impacto fi nanceiro: O custo de elaboração deste material já foi desembolsado. Os únicos custos adicio-
nais resultantes da aprovação desta moção seriam despesas mínimas para sua produção inicial.

Procedimentos afetados: Nenhum 

O folheto informativo é organizado por tópicos, 
para auxiliar os membros que tenham preocupa-
ções específi cas. Algumas ideias sobre as condições 
de saúde mental em recuperação são reiteradas ao 
longo de todo o texto, pois acreditamos ser útil ilus-
trar sua importância. Por exemplo, pensamos que 
a experiência em manter a recuperação e o bem-

-estar mental é importante, por isso ela é mencio-
nada algumas vezes. Para respaldar as experiên-
cias contidas neste IP, incluímos o testemunho de 
membros e citações das seguintes literaturas: Texto 
Básico, Funciona: como e por quê, Living Clean (Viver 
limpo), Só por hoje, Em tempos de doença e Guiding 
Principles (Princípios orientadores).
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Contrato fi duciário da propriedade 
intelectual da Irmandade
Este Relatório da Agenda da Conferência contém três 
moções, de números 3 a 5, relacionadas ao Contrato 
fi duciário da propriedade intelectual da Irmandade 
(em inglês, Fellowship Intellectual Property Trust ou 
apenas FIPT). A moção nº 3 propõe mudanças nas 
Regras operacionais do FIPT; a moção nº 4 sugere 
alterações no Boletim nº 1 da propriedade intelec-
tual, que diz respeito às Diretrizes para utilização; e 
a moção nº 5 trata do processo de revisão futura do 
próprio contrato fi duciário.

Neste ensaio, explicaremos da maneira mais direta 
possível a origem das três moções e as mudanças 
que elas recomendam. No Adendo B deste Relató-
rio da Agenda da Conferência (CAR) há uma cópia 
do FIPT, incluindo as Regras operacionais, com 
marcações que destacam todas as alterações que 
estão sendo propostas. No Adendo C encontra-se 
uma versão “limpa” do Boletim nº 1 da proprie-
dade intelectual já com as revisões incorporadas ao 
texto. A nova redação do boletim com as propostas 
de revisão destacadas no texto está no Adendo D. 
A atual versão sem alterações do Boletim nº 1 da 
propriedade intelectual foi incluída no Adendo E. 
Além disso, você encontrará as versões atuais des-
ses documentos, bem como outros materiais rela-
cionados ao FIPT, em www.na.org/fi pt. 

O que é o FIPT?
O Contrato fi duciário da propriedade intelectual 
da Irmandade (conhecido como FIPT, que é a 

sigla do documento em inglês,) é um documento 
jurídico de NA com uma longa história. O FIPT 
descreve em detalhes como a propriedade inte-
lectual de NA (nosso nome, marcas registradas 
e literatura de recuperação) é protegida e admi-
nistrada por Narcotics Anonymous World Ser-
vices, Inc. (os Serviços Mundiais de NA), para 
garantir que estejam disponíveis para cumprir 
nosso propósito primordial. O FIPT trata, acima 
de tudo, da integridade da nossa mensagem e da 
necessidade de proteger as propriedades de NA, 
para que a Irmandade de NA continue detendo a 
posse de seus próprios materiais.

O FIPT esclarece:

O único objeto e propósito do Contrato Fiduciá-
rio é manter em depósito e administrar toda a 
literatura de recuperação e demais propriedades 
intelectuais da Irmandade de Narcóticos Anôni-
mos, de forma a ajudar os adictos a se recuperar 
da doença da adicção e levar a mensagem de 
recuperação ao adicto que ainda sofre, de acordo 
com os Doze Passos e as Doze Tradições de NA. 

 (FIPT, Artigo I, Seção 4)

De onde surgiu esse projeto?
O grupo de trabalho de regras operacionais e bole-
tins do FIPT estava na lista de grupos de trabalho 
virtuais, acordada na Conferência Mundial de Ser-
viço de 2018.

Durante o ciclo da conferência de 2016–2018, uma 
região fez uma solicitação para inspecionar as pro-
priedades amparadas pelo contrato fi duciário. 
A inspeção ocorreu logo depois da Conferência 
Mundial de Serviço de 2018, e o relatório da inspe-
ção pode ser lido na página do FIPT, no endereço:  
www.na.org/fi pt.

Foi a primeira vez desde a aprovação do Contrato 
fi duciário da propriedade intelectual da Irman-
dade, em 1993, que foi feita uma solicitação do 
tipo, e isso levantou algumas questões sobre o 
processo de inspeção que está descrito nas Regras 
operacionais. Conversamos com os participantes 
da conferência sobre as revisões que considera-
mos necessárias para atualizar a seção das Regras 
operacionais, que descreve como pode ser reali-
zada a inspeção do contrato fi duciário.

HISTÓRICO DESTAS MOÇÕES 
• A WSC 2018 decidiu formar 

um grupo de trabalho
• O grupo, formado em sua 

maioria por atuais DRs 
e suplentes, teve diversas 
reuniões virtuais

• O Quadro Mundial debateu e 
aceitou as recomendações 

• Os participantes da con-
ferência avaliaram as 
recomendações em duas 
reuniões virtuais.
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Em uma enquete, a conferência manifestou apoio 
por consenso (por 93-15-4-2) quanto à necessidade 
de uma mudança no Artigo V, Seção 3, que é a 
parte das Regras operacionais que chamamos de 
“cláusula de inspeção”.

Na ocasião, o Quadro Mundial apresentou uma pos-
sível revisão da cláusula de inspeção, mas não pediu 
à WSC (Conferência Mundial de Serviço) para tomar 
uma decisão sobre estas alterações específi cas:

ARTIGO V, SEÇÃO 3: INSPEÇÃO DAS 

ATIVIDADES DO FIDUCIÁRIO

Condições da inspeção

Qualquer comitê de serviço regional ou estrutura de 
serviço equivalente A Conferência Mundial de Serviço 
(WSC) pode inspecionar os registros e operações do 
contrato fi duciário em nome do Benefi ciário, desde 
que as seguintes condições sejam atendidas, se assim 
desejar. Cabe à WSC decidir os detalhes da inspeção.

A Conferência Mundial decidiu, mediante apoio 
por consenso (89-22-0-2), suspender a cláusula de 
inspeção até o fi nal da WSC 2020, para que possa 
decidir como lidar com as inspeções no futuro.

Foi assim que a Conferência concordou que um 
grupo de trabalho virtual examinasse as Regras 
operacionais e os boletins do FIPT. O Quadro 
Mundial criou o grupo de trabalho composto por 
três delegados regionais e três delegados suplen-
tes dos Estados Unidos e um membro de fora 
dos EUA com décadas de experiência no Serviço 
Mundial, inclusive como membro do Quadro de 
Custódios, do Quadro de Diretores e do Quadro 
Mundial. A maioria dos integrantes do grupo de 
trabalho esteve presente na WSC 2018, participou 
dos debates e entendeu as preocupações que leva-
ram à criação do grupo. Durante todo o atual ciclo 
da conferência, o grupo realizou reuniões on-line 
e ofereceu uma série de recomendações que o 
Quadro Mundial analisou em várias reuniões. 

Depois de fazer algumas correções relativamente 
pequenas nos documentos, o Quadro Mundial 
aceitou as recomendações do grupo de trabalho e 
conversou a respeito com os participantes da con-
ferência durante uma reunião virtual, em agosto 
de 2019. Após essa reunião, fi zemos algumas 
alterações de texto não substanciais, sugeridas 
pelo nosso advogado de propriedade intelectual. 
Foram apenas mudanças semânticas, que não 

afetaram o teor das recomendações. Em seguida, 
discutimos novamente nossas recomendações 
durante a reunião on-line dos participantes da 
conferência, em outubro de 2019. O resultado fi nal 
são as três moções apresentadas neste CAR.

Regras operacionais
As Regras operacionais descrevem a maneira 
como deve ser administrado o Contrato fi duciário 
da propriedade intelectual da Irmandade. A Seção 
2 das Regras operacionais explica seu propósito 
em detalhes:

As regras descrevem a maneira como o FIPT deve 
ser administrado, quais são as propriedades inte-
lectuais mantidas em custódia pelo contrato fi du-
ciário, as partes do contrato fi duciário, os direitos 
e responsabilidades de cada uma das partes e a 
relação entre elas. Também descrevem meios 
específi cos para revogar e reatribuir os direitos e 
responsabilidades do Fiduciário, e o procedimento 
a ser empregado para modifi car disposições 
específi cas do próprio instrumento fi duciário.

Já houve alterações nas Regras operacionais do 
FIPT desde sua redação inicial, mas esta é a pri-
meira vez que analisamos as atualizações de 
forma mais abrangente. 

As mudanças mais substanciais que recomenda-
mos são as que dizem respeito à cláusula de inspe-
ção, em seu Artigo V, Seção 3. O grupo de trabalho 
conversou durante muito tempo sobre essa cláu-
sula, baseando-se no esboço de revisão que o Qua-
dro Mundial apresentou na Conferência.

O benefi ciário do contrato fi duciário é a Irman-
dade de NA como um todo, e o FIPT deixa claro 
que a Conferência Mundial de Serviço é a estrutura 
autorizada a tomar decisões em nome do benefi ci-
ário. As revisões que propusemos estenderiam essa 
mesma lógica para a cláusula de inspeção.

Eis aqui o que as Regras operacionais dizem atual-
mente sobre as partes no contrato fi duciário:

ARTIGO I, SEÇÃO 3: AS PARTES NO CONTRATO 

FIDUCIÁRIO

Fiduciante: A Irmandade de Narcóticos Anô-

nimos, conforme foi manifestado pelos seus 

grupos através dos delegados regionais na 

Conferência Mundial de Serviço

A posse igualitária da literatura de recuperação, 
marcas registradas, marcas de serviço e todas 
as outras propriedades intelectuais da Irman-
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dade de Narcóticos Anônimos é exercida pela 
própria Irmandade, cuja unidade coletiva básica 
é o grupo de NA. As decisões com respeito às 
propriedades intelectuais de NA afetam direta-
mente cada grupo de NA, bem como NA como 
um todo. Por esse motivo os representantes 
devidamente autorizados dos grupos de NA, 
seus delegados regionais, tomam tais decisões 
quando se reúnem na Conferência Mundial de 
Serviço. Por tais meios, a Irmandade de Narcóti-
cos Anônimos atua como Fiduciante do Contrato 
fi duciário da propriedade intelectual da Irman-
dade e é responsável pela criação, aprovação, 
revisão e retirada de circulação da literatura de 
recuperação de NA, marcas registradas, marcas 
de serviço e outras propriedades intelectuais. 
Os direitos e responsabilidades específi cos do 
Fiduciante estão detalhados no Artigo III destas 
regras e nos manuais de serviço vigentes.

Sugerimos uma mudança na cláusula de inspeção 
para que somente a Conferência Mundial de Ser-
viço possa tomar a decisão de realizar uma inspe-
ção em nome do benefi ciário, a Irmandade de NA. 
Só a WSC pode falar pela Irmandade de NA como 
um todo em relação ao FIPT. Essa alteração é con-
sistente com o próprio FIPT e com a forma como 
tomamos qualquer outra decisão no serviço. Toma-
mos decisões através de um processo de consciên-
cia de grupo. Parece-nos apropriado que a inspeção 
do contrato fi duciário, que é uma atividade cara e 
demorada, seja deliberada pelo Fiduciante e não 
por uma minoria de participantes da conferência. 
Não existe outro aspecto do trabalho dos Serviços 
Mundiais ou da Conferência em que um pequeno 
número de regiões determine as atividades, em vez 
de confi ar na consciência da própria WSC.

É importante observar que a maioria das pergun-
tas que os membros fazem sobre as operações 
fi nanceiras dos Serviços Mundiais de NA (NAWS) 
pode ser facilmente respondida consultando nos-
sos demonstrativos fi nanceiros. Publicamos o 
orçamento bienal e uma folha de rosto explicativa 
na Via de aprovação da Conferência, antes de cada 
WSC, e no NAWS Annual Report (relatório anual 
do NAWS), na primavera. Somos auditados anu-
almente e o relatório da auditoria independente é 
publicado em todos os relatórios anuais.

A outra grande revisão que recomendamos para 
a cláusula de inspeção é para torná-la mais com-
preensível. Sugerimos adicionar um texto esclare-

cendo aos membros como funciona uma inspeção. 
As sugestões, em sua maioria, são para ajudar no 
entendimento da cláusula de inspeção e foram 
extraídas de outras seções do contrato fi duciário e 
das Regras operacionais.

Segue a nova redação que recomendamos para a 
cláusula de inspeção:SEÇÃO 3: INSPEÇÃO DAS ATIVIDADES DO 

FIDUCIÁRIO

A Irmandade de Narcóticos Anônimos, que se 
expressa por meio de seus grupos através de 
seus delegados regionais na Conferência Mun-
dial de Serviço, é o Instituidor e Fiduciante do 
contrato fi duciário. A Irmandade de Narcóticos 
Anônimos como um todo é o Benefi ciário do 
contrato fi duciário. Somente o Fiduciante pode 
solicitar e realizar a inspeção das atividades do 
Fiduciário, em nome do Benefi ciário do con-
trato fi duciário. Com exceção de alguma maté-
ria ou itens excluídos por lei, não há limitações 
quanto ao que o Fiduciante possa inspecionar.

Conforme o Artigo IV, Seção 12 das Regras ope-
racionais e de acordo com as leis da Califórnia, 
os Serviços Mundiais de Narcóticos Anônimos, 
na qualidade de Fiduciário, são obrigados, 
entre outras coisas, a: (1) fornecer ao fi nal do 
ano um relatório fi nanceiro relativo ao exercí-
cio fi scal anterior; (2) fazer com que seja rea-
lizada, por um contador público certifi cado e 
independente, a auditoria do contrato fi duciário 
relativamente ao exercício fi scal anterior; e (3) 
entregar uma cópia dos relatórios fi nanceiros 
e da auditoria independente a todos os partici-
pantes da Conferência Mundial de Serviço.

Se, após consulta aos relatórios fi nanceiros e à 
auditoria independente, um membro ou estru-
tura de serviço tiver perguntas ou preocupações, 
poderá entrar em contato com o Quadro Mun-
dial. Se as dúvidas ou preocupações ainda per-
sistirem após falar com o Quadro Mundial, elas 
serão discutidas através da estrutura de serviço 
de Narcóticos Anônimos estabelecida. Essa dis-
cussão pode ser iniciada por qualquer região, por 
intermédio do seu delegado regional, através do 
envio de solicitação ao Fiduciante, na Conferên-
cia Mundial de Serviço, por meio de moção publi-
cada no Relatório da Agenda da Conferência.
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Moção 3 Aprovar as revisões das Regras operacionais do Contrato fi duciário da 
propriedade intelectual da Irmandade (FIPT), contidas no Adendo B.

Propósito: Revisar as Regras operacionais para refl etir o que foi conversado na WSC 2018 sobre a ins-
peção das atividades do Fiduciário, assim como as práticas, termos e linguagem atuais.

Impacto fi nanceiro: Nenhum, no momento. 

Procedimentos afetados:  Substituição dos atuais procedimentos do Adendo B que estão riscados.

O resumo das propostas mostradas no Adendo B inclui:

• Mudança na cláusula de inspeção para refl etir os debates da WSC 2018 e esclarecer que somente 
a Conferência Mundial de Serviço pode atuar em nome do benefi ciário, que é a Irmandade de NA 
como um todo.

• Diversas  correções para “limpeza” do texto:

o Alteração da descrição “Quadros e Comitês da WSC”, na página 11, para “Quadro Mundial”.

o Duas modifi cações na Seção 12: Obrigação do Fiduciário de informar, na página 31, alterando 
“ano civil” para “exercício fi scal” e adicionando a palavra “independente” na descrição da audi-
toria anual.

o Substituir “representantes” por “delegados” na página 24 das Notas para o leitor.

o Correção para o acréscimo de um artigo defi nido antes de “corporação NAWS” na mesma 
página, bem como outras alterações nas páginas 15 e 31.

o Modifi cação da descrição da cláusula de inspeção na página 37 das Notas para o leitor.

Também propusemos outras alterações menos subs-
tanciais nas Regras operacionais, conforme a seguir:

• Mudança da descrição dos Quadros e Comi-
tês da WSC na página 11 das Regras opera-
cionais, para melhor refl etir a nossa estrutura 
atual. O FIPT foi escrito antes da criação do 
Quadro Mundial, e a linguagem sugerida 
descreve nosso atual sistema, e não o de 1993.

• Duas modifi cações na Seção 12: Obrigação 
do Fiduciário de informar. Na página 31, 
alterar “ano civil” para “exercício fi scal” e 
adicionar a palavra “independente” na des-
crição da auditoria anual.

• Substituir “representantes” por “delegados” 
na página 24 das Notas para o leitor.

• Corrigir erros na mesma página, acrescen-
tando um artigo defi nido antes de “corpora-
ção NAWS”, bem como outras alterações nas 
páginas 15 e 31.

• Modifi car a descrição da cláusula de inspe-
ção na página 37 das Notas para o leitor, para 

que refl ita as alterações sugeridas para a pró-
pria cláusula de inspeção.

As mudanças acima são correções para “limpeza” 
do texto e atualização da linguagem das Regras 
operacionais para refl etir as práticas atuais e man-
ter consistência com o próprio documento.

A maneira mais fácil de avaliar de que forma nos-
sas recomendações modifi cariam as Regras ope-
racionais é examinar a versão revisada do FIPT 
no Adendo B deste CAR, que contém o texto com 
marcações do que foi alterado. As mudanças da 
cláusula de inspeção são mostradas nas páginas 
16 e 17 do documento.

Acreditamos ser importante que as Regras opera-
cionais espelhem o Contrato fi duciário da proprie-
dade intelectual da Irmandade, e que quaisquer 
alterações do FIPT sejam iniciadas a partir de uma 
moção no Relatório da Agenda da Conferência. Por-
tanto, recomendamos somente mudanças que são 
consistentes com o texto atual do FIPT.  
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Diretrizes para utilização
Além das Regras operacionais, recomendamos 
fazer alterações nas Diretrizes para utilização, 
descritas no Boletim nº 1 da propriedade intelec-
tual. O boletim descreve as condições em que os 
grupos e as estruturas de serviço podem usar e 
reproduzir a literatura de recuperação e as mar-
cas registradas de NA.

Em nossa proposta, o boletim foi substancial-
mente reescrito, o que difi culta a leitura da ver-
são do documento com a marcação das alterações 
feitas no texto. Portanto, incluímos no Adendo 
C a versão que estamos propondo; o Adendo D 
contém o texto com a marcação das modifi cações 
que foram feitas; e no Adendo E é reproduzida a 
versão atual do documento.

Os tópicos abaixo resumem as principais revisões 
que propusemos para o boletim. Explicaremos 
esses pontos em maiores detalhes nas páginas a 
seguir.

• Recomendamos que seja necessário obter 
permissão para reproduzir livros. Essa seria 
a única modifi cação importante nas Diretri-
zes para utilização. 

• Procedimentos atuais que não estão clara-
mente expressos no boletim foram acrescen-
tados ao texto. Os grupos só têm permissão 
para reproduzir versões da literatura de 
recuperação cuja aprovação esteja vigente, 
pois são somente estas as que os Serviços 
Mundiais de NA estão autorizados a publi-
car e distribuir. A permissão não inclui for-
matos eletrônicos nem literatura on-line. 
Essas não são mudanças de procedimentos: 
são revisões para melhor esclarecer as práti-
cas atuais.

• A introdução foi reescrita e a seção sobre 
direitos autorais foi movida para antes da 
seção sobre marcas registradas.

• Sugerimos algumas correções, como o uso do 
termo procedimentos em todo o documento, 
em vez de alternar as palavras procedimen-
tos e diretrizes.

Há muita desinformação circulando a respeito 
dessas propostas de mudança, e faremos o possí-
vel para esclarecer as recomendações a seguir.

Literatura em formato de livros 
A mudança mais importante no boletim é estabe-
lecer que os grupos devem entrar em contato com 

os Serviços Mundiais para pedir aprovação, no 
caso de desejarem reproduzir livros de recupera-
ção de NA. O grupo de trabalho e o Quadro Mun-
dial conversaram sobre essa revisão por muito 
tempo. Acreditamos que exigir aprovação para a 
reprodução de livros ajudará a proteger os mate-
riais da Irmandade, mas essa alteração nas Dire-
trizes para utilização não deveria impedir o grupo 
de atender suas necessidades de literatura.  

Se um grupo estiver com difi culdades fi nanceiras 
e quiser reproduzir um livro de recuperação apro-
vado pela Irmandade, pedimos encarecidamente 
que entre em contato com o NAWS para encontrar-
mos uma solução. Fornecemos literatura gratuita-
mente ou com desconto para muitos membros e 
comunidades do mundo todo. Temos o compro-
misso de garantir que a mensagem de NA esteja 
prontamente disponível em nossos grupos.

O NAWS teve êxito em desenvolver e manter uma 
rede de distribuição que é muito boa para colocar a 
literatura de NA nas mãos de quem precisa. Se sur-
gir um caso em que imprimir literatura seja a melhor 
maneira de um grupo ter acesso a ela, essa permis-
são normalmente seria concedida de imediato.

Versões vigentes da literatura 
O restante das revisões apresentadas para o Boletim 
nº 1 da propriedade intelectual não são mudanças de 
procedimentos. Sugerimos algumas correções, bem 
como revisões no Boletim nº 1, a fi m de refl etir pro-
cedimentos que já estão em vigor.

Um desses procedimentos é que a permissão para 
citar ou reproduzir se aplica apenas à literatura 
de recuperação que esteja com sua aprovação 
vigente. Sugerimos acrescentar a palavra vigente
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para esclarecer que o boletim se refere a literatura 
de recuperação que se encontra aprovada atu-
almente. O motivo é simples: embora o NAWS 
detenha os direitos autorais de todas as edições 
publicadas anteriormente, o Quadro Mundial não 
tem o direito de autorizar simplesmente a impres-
são de versões antigas da literatura que foram 
retiradas de uso. O NAWS só está autorizado a 
publicar literatura de recuperação com aprovação 
vigente, portanto, essas são as únicas versões que 
podemos permitir que sejam reproduzidas.

Obviamente, os companheiros podem usar em 
sua recuperação pessoal as edições que desejarem. 
Mas a Conferência Mundial de Serviço decidiu em 
1991 e reiterou em 2008 que apenas a edição mais 
recente do Texto Básico é aprovada para publica-
ção e venda pelos Serviços Mundiais de NA.

Em 1991, a WSC emitiu a seguinte declaração e a 
adotou como diretriz:

O Texto Básico, Quinta Edição, é a única edição 
do Texto Básico vigente e aprovada pela Conferên-
cia Mundial de Serviço de Narcóticos Anônimos 
para publicação e comercialização. Ao Quadro 
de Diretores do Escritório Mundial de Serviço 
foi outorgada a responsabilidade de proteger as 
propriedades físicas e intelectuais da irmandade, 
incluindo o Texto Básico; a seu critério, poderão 
ser tomadas medidas judiciais para proteger esses 
direitos contra qualquer pessoa que resolva infrin-
gir o presente contrato fi duciário da literatura.

Em 2008, depois de aprovar a Sexta Edição do 
Texto Básico, a WSC reiterou a decisão de que 
o NAWS só está autorizado a produzir a versão 
atual do Texto Básico, acrescentando este texto à 
declaração:

A WSC 2008 aprovou a Sexta Edição do Texto 
Básico, que agora é a única edição aprovada para 
produção pelo NAWS, com as exceções previstas 
na Política de traduções. 

Embora a discussão sobre a publicação de versões 
anteriores do Texto Básico tenha vindo à tona em 
diversas Conferências Mundiais, sua publicação 
pelo NAWS nunca foi aprovada. E não faria sen-
tido a WSC impedir os Serviços Mundiais de NA 
de produzir essas versões anteriores e autorizar os 
grupos a publicá-las. Não acreditamos que adicio-
nar o termo “vigente” ao Boletim nº 1 da propriedade 

intelectual seja uma alteração nos procedimentos – 
essa recomendação é para esclarecer diretrizes que 
acreditamos já terem sido estabelecidas pela Confe-
rência Mundial de Serviço. 

Publicação da literatura on-line
Também sugerimos um acréscimo de texto no Bole-
tim nº 1 para deixar claro que a permissão de repro-
duzir não se estende às versões da literatura on-line 
ou eletrônicas. Esta é outra revisão que apresenta-
mos para que o boletim esclareça melhor as práticas 
que já estão em vigor. O procedimento em questão 
não é novo, porém, como no caso das versões de 
literatura vigentes, ele não foi explicado com cla-
reza no Boletim nº 1 da propriedade intelectual.

No interesse de proteger a propriedade intelectual 
de NA, não concedemos permissão a ninguém 
para postar on-line, diretamente, a literatura de 
recuperação aprovada pela Irmandade de NA. O 
NAWS posta folhetos e livretos em diversos idio-
mas no website www.na.org, para que os sites de 
NA possam publicar links para 
esses materiais. Já debatemos 
o assunto diversas vezes na 
Conferência Mundial e fi ze-
mos relatórios repetidas vezes. 
Pedimos a qualquer pessoa 
que tenha dúvidas sobre a 
publicação de materiais de 
NA, incluindo o Só por hoje, 
que entre em contato com 
webmaster@na.org. 

Outras alterações propostas
As restantes modifi cações que propusemos para o 
Boletim nº 1 da propriedade intelectual tratam do seu 
formato e de correções de texto. Revisamos a intro-
dução e reorganizamos o documento, movendo a 
seção de direitos autorais para que venha antes da 
seção sobre marcas registradas.

Fizemos várias correções de texto, como o uso 
consistente do termo procedimentos em todo o 
documento, em vez de utilizar a palavra diretri-
zes alternadamente com procedimentos. Por fi m, 
apresentamos recomendações semelhantes às das 
Diretrizes Operacionais, visando renovar o bole-
tim e refl etir uma linguagem atualizada, como por 
exemplo usar o termo estruturas de serviço em 
vez de comitês. 
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Moção 4 Aprovar as revisões do Boletim nº 1 da propriedade intelectual de NA, contidas 
no Adendo C. 

Propósito: Revisar o boletim para que ofereça uma orientação mais direta e clara, e refl ita práticas, ter-
mos e linguagem atuais.

Impacto fi nanceiro: Nenhum que possa ser previsto no momento.

Procedimentos afetados: Substituição dos atuais procedimentos do Adendo E. 

Este boletim foi substancialmente reescrito. No Adendo C encontra-se uma versão “limpa” do boletim já 
com as revisões incorporadas ao texto. A nova redação com as revisões destacadas está no Adendo D.

Resumo das nossas propostas de revisão do Boletim nº 1 da propriedade intelectual:

• Seria necessário obter permissão para reproduzir livros. 

• Procedimentos atuais que não estão claramente expressos no boletim foram acrescentados ao 
texto. Os grupos só têm permissão para reproduzir versões da literatura de recuperação cuja apro-
vação esteja vigente, pois é somente isso o que os Serviços Mundiais de NA estão autorizados a 
publicar e distribuir. A permissão não inclui formatos eletrônicos nem literatura on-line. 

• A introdução foi reescrita e a seção sobre direitos autorais foi movida para antes da seção sobre 
marcas registradas.

• Sugerimos algumas correções e o uso do termo procedimentos em todo o documento, em vez de 
alternar as palavras procedimentos e diretrizes.

Futuras modifi cações do 
Contrato fi duciário (FIPT) 
As moções nº 3 e 4 sugerem mudanças nas Regras 
operacionais e no Boletim nº 1 da propriedade inte-
lectual. Esses tipos de revisões precisam ser noti-
fi cados no Relatório da Agenda da Conferência e 
decididos pelos delegados regionais presentes na 
Conferência Mundial de Serviço.

A terceira e última moção relacionada ao FIPT, a 
de nº 5, pede permissão 
para começarmos o pro-
cesso de modifi cação do 
contrato fi duciário em 
si. A revisão do próprio 
FIPT precisa ter início na 
Conferência Mundial de 
Serviço. Segue o que as 
Regras operacionais do 
FIPT dizem sobre o pro-
cesso de revisão do con-
trato fi duciário:

ARTIGO VII, SEÇÃO 2: REVISÃO DAS 

REGRAS E DO INSTRUMENTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO CONTRATO FIDUCIÁRIO

As disposições do instrumento de constituição 
do contrato fi duciário só poderão ser modifi ca-
das nas seguintes condições:

1. Qualquer moção que proponha revisões do 
instrumento de constituição do contrato 
fi duciário deve ser aprovada pela maioria 
dos delegados regionais na Conferência 
Mundial de Serviço.

2. Uma vez aprovada a revisão, haverá um perí-
odo de seis meses para apresentar comen-
tários e sugestões, após o qual as revisões 
propostas serão publicadas no Relatório da 
Agenda da Conferência para aprovação.

3.  Uma moção para aprovar qualquer revisão 
do instrumento de constituição do contrato 
fi duciário requer que dois terços dos dele-
gados regionais presentes na Conferência 
Mundial de Serviço votem “sim”, conforme 
chamada e registro de presenças imediata-
mente anterior à votação.



FIPT • Relatório da Agenda da Conferência de 2020  19

Moção 5 Aprovar o início do processo estabelecido para revisão do Contrato 
fi duciário da propriedade intelectual da Irmandade, no ciclo da conferência 
de 2020-2022. 

Propósito: Iniciar o processo de atualização do Contrato fi duciário da propriedade intelectual da Irman-
dade a fi m de incluir os delegados zonais com assento na WSC.

Impacto fi nanceiro: Custos mínimos de distribuição do material para receber comentários e sugestões 
da Irmandade.

Procedimentos afetados: A moção não afeta nenhum procedimento no momento, mas procura iniciar 
o processo especifi cado nas Regras operacionais do FIPT, Artigo VII: Revisão das regras do contrato 
fi duciário.

SEÇÃO 2: REVISÃO DAS REGRAS E DO INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO 

DO CONTRATO FIDUCIÁRIO

As disposições do instrumento de constituição do contrato fi duciário só poderão ser modifi cadas nas 
seguintes condições:

1. Qualquer moção que proponha revisões do instrumento de constituição do contrato fi duciário deve 
ser aprovada pela maioria dos delegados regionais na Conferência Mundial de Serviço.

2. Uma vez aprovada a revisão, haverá um período de seis meses para apresentar comentários e 
sugestões, após o qual as revisões propostas serão publicadas no Relatório da Agenda da Confe-
rência para aprovação.

3. Uma moção para aprovar qualquer revisão do instrumento de constituição do contrato fi duciá-
rio requer que dois terços dos delegados regionais presentes na Conferência Mundial de Serviço 
votem “sim”, conforme chamada e registro de presenças imediatamente anterior à votação.

Precisamos atualizar o Contrato fi duciário da pro-
priedade intelectual da Irmandade por causa da 
recente decisão da WSC de transformar os delega-
dos zonais em participantes votantes da Conferên-
cia Mundial de Serviço. O FIPT refere-se apenas 
aos delegados regionais na tomada de decisões e 
não menciona os delegados zonais.

Uma vez que é preciso iniciar a revisão do con-
trato fi duciário para fazer essa modifi cação, 
analisaremos cuidadosamente quaisquer outras 
possíveis alterações a serem feitas no próprio 
FIPT. Em seguida apresentaremos as revisões 
propostas, para que sejam submetidas a um perí-
odo de seis meses para apresentação de comentá-
rios e sugestões.

Depois disso, o documento revisado seria incluído 
no Relatório da Agenda da Conferência de 2022 para 
decisão na WSC 2022, ou posteriormente.

Enquanto isso, decisões para aprovar literatura ou 
alterar as Regras operacionais demandarão a con-
tagem somente dos votos dos delegados regionais.

Vale ressaltar que, embora o FIPT diga que uma 
moção para iniciar a revisão deverá contar com 
o apoio da maioria dos delegados regionais, os 
procedimentos atuais da Conferência estabele-
cem maioria de dois terços para a aprovação das 
moções. De acordo com esses padrões, a moção 
para dar início ao processo de revisão do contrato 
fi duciário só passará se for aprovada por dois ter-
ços dos delegados regionais.
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Projeto sobre a Conferência Mundial do futuro

A Conferência Mundial de Serviço de 2018 apro-
vou o projeto sobre a WSC do futuro, para o ciclo 
2018-2020. O projeto tem três objetivos principais:

1. Formar um entendimento compartilhado 
sobre o que vem a ser uma Conferência Mun-
dial efi ciente e sustentável

2. Fortalecer a colaboração dos fóruns zonais 
entre si, e entre o Serviços Mundiais de NA e 
os fóruns zonais

3. Reunir e compartilhar as melhores práticas 
dos fóruns zonais

A WSC 2018 decidiu conceder assento na Con-
ferência Mundial aos delegados das zonas onde 
existam duas ou mais comunidades sem assento. 
Com a  decisão, o projeto deixou de enfocar a 
questão do assento na WSC, até que a Conferência 
tenha tempo de experimentar essa mudança.

Além disso, a moção 16 aprovada na WSC 2018 
determinou que o Quadro Mundial desenvolvesse 
um plano de projeto “para apresentação na WSC 
2020, sobre a função das zonas, sua relação com a 
Irmandade em geral, inclusive integrando a par-
ticipação dos delegados zonais ao processo de 
tomada de decisões da WSC”. Durante sua atua-
ção, o grupo de trabalho identifi cou possíveis con-
tribuições para o plano de projeto e encaminhou 
recomendações ao Quadro Mundial em seu rela-
tório fi nal.

Pela primeira vez, o Quadro Mundial não sele-
cionou o grupo de trabalho do projeto, mas con-
vidou os 15 fóruns zonais, mais o Irã, a indicar 
um integrante de cada um. Com essa abordagem 
colaborativa e coletiva, foi formado o maior e 
mais diversifi cado grupo de trabalho dos Serviços 
Mundiais de todos os tempos. Para aproveitar ao 
máximo o tempo e os recursos, o grupo formou 
três equipes de tarefas, cada uma delas focada em 
um dos três principais objetivos do projeto: WSC 
efi ciente e sustentável, função das zonas e cola-
boração entre as zonas. Estas duas últimas equi-
pes reuniram-se várias vezes para trabalhar em 
colaboração, por causa da sobreposição de algu-
mas tarefas. O grupo de trabalho teve três reuni-
ões presenciais (em novembro de 2018, março e 
agosto de 2019). As equipes de tarefas reuniram-se 
on-line regularmente, no intervalo entre as reuni-
ões presenciais do grupo de trabalho. Todos os 
resultados das equipes de tarefas foram revisados 

Nos dois ciclos anteriores também 

houve projetos centrados no futuro 

da Conferência Mundial de 

Serviço. Em 2014–2016, foi criado 

o projeto sobre Planejamento do 

nosso futuro, “dando sequência às 

ideias sobre o futuro da Conferência 

geradas na WSC 2014”. No ciclo 

de 2016–2018, o projeto sobre o 

Futuro da WSC deu continuidade 

ao diálogo sobre eficiência, 

sustentabilidade, atual tamanho e 

formato da Conferência Mundial.

e debatidos por todo o grupo de trabalho antes de 
serem aprovados e depois encaminhados ao Qua-
dro Mundial.

Eis alguns dos resultados do projeto:

• Encontro virtual dos fóruns zonais
Uma maneira informal de os participantes 
das zonas se reunirem para compartilhar e 
reunir as melhores práticas, além de explorar 
possíveis formas de colaboração. A primeira 
reunião foi realizada em setembro de 2019 e 
as zonas optaram por se reunir regularmente, 
a cada quatro meses. Os fóruns zonais dos 
EUA também decidiram se reunir para con-
versar sobre a coordenação de esforços.

• Formulário para o relatório das zonas
É uma ferramenta que oferece um retrato 
de cada fórum zonal e proporciona às zonas 
uma oportunidade de se reportarem à WSC.

africa@na.org.za
Chair: Joseph (Nigeria)
Vice-chair: Suleiman (Tanzania)
Secretary: Dave (Zimbabwe)

Zonal Delegate: Joseph (Nigeria) 

Afri-can Zonal Forum
1 seated region*
13 unseated regions
427 meetings

member regions include

Ethiopia

Ghana

Kenya

Lesotho

Liberia

Mozambique

Namibia

Nigeria

Rwanda

South Africa*

Tanzania

Uganda

Zanzibar

Zimbabwe 

Annual face-to-face   
meeting

Quarterly virtual   
meetings

Consensus-Based  
Decision Making 
(Quorum is two-thirds 
of total AZF membership. 
Two-thirds majority is  
required to carry a vote.)

Year established
2013

INFORMATION
Focus/Services
Our focus is mainly on Fellowship development in our 
member regions. We are currently developing structures to 
provide FD and PR support. This is an ongoing project.

We do not workshop the CAR or CAT.

Vision/Mission/Purpose
Our vision is that all addicts in Africa have the opportunity 
to experience the NA message of recovery in their own 
language and culture.
Our mission is that the Afri-can Zonal Forum is a service 
body created by the NA regions in Africa to provide a forum 
for African regions to communicate and cooperate with one 
another through: 

• Sharing experiences and resources 
• Enhancing and encouraging unity and mutual support so 

that the regions can nurture and sustain the growth of 
NA in Africa

• Collaborating with other NA service bodies
Our purpose is: 

• To support NA fellowship development projects in the 
African regions

• To encourage and maintain effective communication 
among member regions 

• To enhance connectivity and promote the shared sense 
of responsibility to those that we serve

CHANGES
A lot of work is going into structuring the AZF which is 
defining and clarifying the following:

• Zonal membership requirements
• Delegate responsibilities
• Decision making process
• Fellowship development and Public Relations 

support structure for member regions

FINANCIAL
All zonal expenses are funded by NAWS. The chair and 
vice-chair are funded to attend.

Each African region elects a delegate and alternate 
and they are both funded. Both attend the annual AZF 
meeting and one or both participate in the quarterly 
meetings. They are elected by their individual NA 
communities, regardless of level of local service 
structure, and participate in attendance, right to 
speak, taking part in consensus process, and voting.

EVENTS
The annual face-to-face meeting is typically scheduled 
to coincide with a convention or similar program 
occurring in the member region.
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• Recomendações para atualização do Guia 
dos Serviços Mundiais de NA:
Atualização para descrever melhor as práti-
cas atuais, como por exemplo: informar que 
a WSC não é apenas o evento bienal, uma 
vez que os trabalhos prosseguem ao longo 
do ciclo; expandir as referências à comunica-
ção e colaboração para incluir reuniões virtu-
ais e e-mail; e, possivelmente,  adicionar uma 
declaração de sustentabilidade. Vocês encon-
trarão essas recomendações no material da 
Via de Aprovação da Conferência (CAT).

• Discussões em andamento
Dialogar sobre o que vem a ser uma Con-
ferência Mundial de Serviço efi ciente e sus-
tentável, e o que isso signifi ca em relação à 
Declaração de Missão da WSC.

• Ferramenta de avaliação da WSC
Se uma WSC sustentável é a que possui recur-
sos e a capacidade de cumprir sua missão, a 
ferramenta de avaliação poderá esclarecer as 
qualidades que são necessárias para a WSC. 
Além disso, pode medir a efi ciência com que 
esta realiza seu trabalho. Paramos de tentar 
avaliar a Conferência Mundial de Serviço há 
alguns ciclos, porque o retorno das pesquisas 
era baixo demais e, por isso, pouco signifi ca-
tivo. Tentaremos retomar a ideia, mas ainda 
não decidimos os detalhes.

• Contribuições para o plano de projeto sobre 
funções das zonas

 O plano será incluído no material da Via de 
aprovação da Conferência de 2020.

Acreditamos que as atividades e resultados deste 
projeto, juntamente com o trabalho feito nos ciclos 
anteriores e as discussões que mantemos com os 
participantes da conferência, continuarão a escla-
recer o que é uma conferência efi ciente e sustentá-
vel. Isso contribuirá para um compromisso cada 
vez maior da Irmandade com o serviço colabora-
tivo para transmitir melhor a mensagem de NA. 
Os relatórios e materiais relacionados estão pos-
tados na página do projeto: www.na.org/future.

• Workshop zonal de autoavaliação
 Esse workshop foi desenvolvido para ajudar 

as zonas a refl etir sobre seu desenvolvimento 
e sobre a melhor forma de atender às suas 
necessidades. A sessão inclui uma introdução 
ao planejamento, para as zonas que não o pra-
ticam. As zonas que já utilizam um processo 
de planejamento podem se benefi ciar da ses-
são para reexaminar suas prioridades. Por fi m, 
esperamos que o workshop ajude todas elas a 
refl etir sobre como melhor levar a mensagem 
de NA. Até agora, três fóruns zonais usaram 
a ferramenta, que pode ser encontrada no site 
do projeto:  www.na.org/future. 
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Temas para discussão da 
Irmandade em 2018–2020
Os temas para discussão, selecionados a cada ciclo 
da conferência, são assuntos que despertam inte-
resse ou preocupação em toda a Irmandade. Para a 
escolha dos temas, os participantes da conferência 
guiam-se pelos resultados da pesquisa do Relatório 
da Agenda da Conferência (CAR), que é respondida 
por todos os membros interessados, grupos ou 
estruturas de serviço. O Quadro Mundial também 
pode incluir um tópico de forma independente caso 
considere necessário, como foi o caso, neste ciclo, do 
terceiro assunto listado abaixo. O foco e o conteúdo 
dos temas para discussão da Irmandade podem ser 
infl uenciados por debates e decisões tomadas na 
Conferência Mundial de Serviço (WSC).

Através de uma reunião virtual realizada depois 
da Conferência Mundial, os participantes estru-
turaram os dois tópicos do CAR 2018 que foram 
priorizados. Somos gratos aos servidores de con-
fi ança que puderam dedicar seu tempo e experi-
ência a este processo.

Os recursos para a realização de workshops locais 
sobre cada tema podem ser encontrados em www.
na.org/idt, em inglês, espanhol e russo. Incentiva-
mos os grupos e estruturas de serviço a promover 
essas discussões em suas comunidades e encaminhar 
os resultados para worldboard@na.org. Mais uma 
vez, como no último ciclo, recebemos muitas res-
postas sobre os temas para discussão da Irmandade. 
Agradecemos a todos os membros que compartilha-
ram suas ideias sobre as temáticas. Incluímos abaixo 

alguns destaques e, como nos ciclos anteriores, apre-
sentaremos um resumo dos comentários e sugestões 
no Conference Report (relatório da conferência).

Os três temas para o ciclo de 2018-2020 foram:

Atração de 
companheiros 
para o serviço 

Este foi um dos tópicos mais cotados entre os resul-
tados da pesquisa do CAR 2018. A sessão de debate 
sobre o assunto enfocou o compartilhamento de 
informações, melhores práticas e esperança de 
aumento da participação dos membros no serviço. 
Após a introdução, contendo uma breve panorâ-
mica da estrutura do nosso sistema de serviços, 
pedimos aos participantes da conferência para 
imaginar como seria NA sem o serviço. Como já 
era esperado, todos mencionaram a importância 
do serviço e que, sem ele, NA não existiria. A maio-
ria compartilhou os benefícios pessoais do serviço, 
como o crescimento pessoal e espiritual, maior 
aprendizado e sentimento de conexão. Quando 
perguntamos quais mudanças poderiam ser feitas 
para atrair mais membros para o serviço, princi-
palmente de populações pouco representadas, as 
respostas foram: inclusão, comportamento pessoal 
e foco no nosso propósito primordial. 

Levar a mensagem 
de NA e tornar 

NA atrativo 
Este tema também foi priorizado na pesquisa do 
CAR 2018, tendo como foco transmitir melhor a 
mensagem e acolher qualquer adicto que compare-
cer às reuniões. Na abertura da sessão, os membros 
compartilharam suas experiências ao serem recebi-
dos em NA, tanto as positivas quanto as negativas. 
Nas respostas às nossas perguntas, os membros 
demonstraram um entendimento claro do que é a 
mensagem de NA e mencionaram diversas manei-
ras de transmiti-la. Grande parte das sugestões 
foram de ações específi cas para transformar isso 
em realidade: fazer partilhas positivas, trabalhar o 
Décimo Segundo Passo e colaborar ativamente com 
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os grupos e fóruns de apoio aos grupos. Também 
foi mencionada a importância de organizar inventá-
rios de grupo regulares e ofi cinas para treinamento 
e orientação dos companheiros mais novos. O com-
promisso de levar a mensagem foi visto como um 
fator de maior unidade dentro de NA, que ajudará a 
criar uma estrutura positiva que incentive os recém-
-chegados a permanecer no programa. A melhor 

percepção da sociedade em relação a NA, como 
sendo um programa de recuperação viável, também 
foi atribuída a esse compromisso. Foram sugeridas 
algumas ideias para receber os recém-chegados, 
como ter alguém para dar as boas-vindas, oferecer 
os números de telefone, falar com os novos mem-
bros “colocando-se no lugar deles” e lembrar de aco-
lher todos os adictos, “independentemente de...”.

Durante uma reunião virtual, em julho de 2018, os 
participantes da conferência ajudaram a estruturar 
o debate, visando reunir informações, aumentar 
a conscientização entre os membros e incentivar 
o diálogo dentro da Irmandade sobre como os 
membros e grupos de NA reagem e recebem os 
adictos que estão em tratamento com medicação.

O objetivo era que os comentários sobre o tema 
ajudassem a moldar o plano de projeto requerido 
na moção 9, e isso foi parcialmente atendido. Rece-
bemos muitas sugestões de como receber melhor 
os membros e potenciais membros, e é admirá-
vel que essas refl exões tenham sido consistentes, 
onde quer que os workshops fossem realizados. 
Estas foram as principais ideias compartilhadas:

• Acolher os adictos que frequentam NA 
enquanto estão submetidos a terapia de subs-
tituição de drogas/tratamento com medica-

ção. Eles continuam sendo membros de NA 
e devem ser tratados como qualquer outro 
companheiro.

• Conectar os membros sob medicação com 
outros que tiveram a mesma experiência e 
conseguiram alcançar a abstinência.

• Considerar a possibilidade de escrever uma 
declaração a esse respeito, que possa ser 
incluída no roteiro das reuniões.

Entretanto, não recebemos sugestões que nos aju-
dassem a elaborar uma literatura de recupera-
ção sobre o problema. Se a Conferência Mundial 
não nos oferecer uma orientação diferente, ire-
mos propor que as conversações sobre esse tema 
sejam estendidas para o ciclo de conferência de 
2020–2022, com o intuito de buscar as informações 
necessárias.

O Quadro Mundial avisou à WSC 2018 que pro-
vavelmente haveria um terceiro tema para discus-
são da Irmandade. De fato, durante a sua reunião 
de junho de 2018, o Quadro decidiu adicionar o 
tópico “terapia de substituição de drogas, trata-
mento com medicação e sua relação com NA”. 

Nos últimos ciclos da conferência, tornou-se cada 
vez mais preocupante para muitos grupos de NA 

a questão dos adictos que participam das reuni-
ões sob efeito de medicação prescrita para tratar 
a adicção, assim como a capacidade dos grupos 
de fazê-los se sentir bem-vindos. O assunto foi 
identifi cado como tendo um alto impacto no 
Plano estratégico dos Serviços Mundiais para 
2016–2018, e foi objeto de uma moção regional no 
CAR 2018:

Terapia de substituição de drogas, tratamento
 com medicação e sua relação com NA
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Literatura, material de serviço e 
temas para discussão da Irmandade

Pela terceira vez, incluímos uma pesquisa no Relató-
rio da Agenda da Conferência para ajudar a estabelecer 
as prioridades da literatura de recuperação, material 
de serviço e temas para discussão da Irmandade. As 
respostas a esta pesquisa ajudarão a estruturar os 
debates na Conferência Mundial de Serviço (WSC) 
e fornecerão informações aos delegados para auxili-
á-los em suas decisões. 

Solicitamos aos membros que preencham até 1º de 
abril de 2020 a versão on-line da pesquisa, publi-
cada em www.na.org/survey. Pedimos também aos 
participantes da conferência que apurem a consciên-
cia de suas estruturas de serviço até o dia 16 de abril 
de 2020. Enviaremos um link aos delegados, através 
do qual poderão nos encaminhar seus resultados 
quando estivermos mais próximos da WSC. Esses 
resultados também serão compilados e distribuídos.   

Muitas das opções desta pesquisa são as mesmas 
dos dois relatórios anteriores da agenda da Con-
ferência. Acrescentamos sugestões que recebemos 
depois da última conferência, em conversas, e-mails, 
telefonemas, workshops e comentários sobre o pro-
cesso de planejamento. Depois de reunir todas essas 
ideias, distribuímos um rascunho da pesquisa aos 
participantes da conferência, e acrescentamos seus 
comentários e contribuições nas listas abaixo. Tam-
bém incluímos todas as ideias nas moções atuais do 
Relatório da Agenda da Conferência (CAR).

As respostas dos membros a esta pesquisa ajuda-
rão os participantes da conferência a decidir quais 
ferramentas para serviços locais e quais folhetos 
de recuperação serão elaborados a seguir. Estamos 
comprometidos em concluir o livro “Um princípio 
espiritual por dia” (www.na.org/spad) no ciclo de 
conferência 2020-2022, e nossa previsão é que não 
teremos recursos para outros grupos de trabalho 
presenciais. Isso signifi ca que, no próximo ciclo, 
usaremos reuniões on-line, grupos focais e grupos 
de trabalho virtuais para desenvolver literaturas 
mais curtas, como folhetos e ferramentas de ser-
viço. Com essa estratégia em mente, planejamos 
propor dois planos de projeto gerais no material 
da Via de aprovação da Conferência: a redação de 
um folheto e de ferramentas para serviços locais. 

O enfoque específi co desses dois planos de pro-
jeto será determinado na Conferência, a partir dos 
resultados da pesquisa.

Gostaríamos de saber sua opinião sobre algumas 
perguntas que orientarão os debates da Conferên-
cia, no sentido de aumentar o acesso aos materiais 
e implementar processos melhores para atender às 
necessidades da Irmandade.

Literatura de recuperação
Se não recebermos nenhuma orientação em con-
trário na Conferência Mundial de Serviço de 2020, 
pretendemos prosseguir com o seguinte trabalho:

• livro de meditações 
“Um princípio espiri-
tual por dia” (www.
na.org/spad)

A WSC 2018 aprovou o 
projeto, na intenção de que 2018-2020 fosse o pri-
meiro de seus dois ciclos. Na Via de aprovação da 
Conferência, apresentaremos um plano de projeto 
para o segundo ciclo.

A seleção de até três das opções abaixo ajudará a 
Conferência Mundial a priorizar o enfoque de um 
projeto de folheto para o próximo ciclo e defi nir 
possíveis prioridades para o serviço e para proje-
tos futuros. Também pedimos sua opinião sobre 
quais peças de literatura de recuperação teriam 
prioridade de revisão. Selecione até duas litera-
turas a serem revisadas. Na Via de aprovação da 
Conferência, apresentaremos um plano de projeto 
para revisar um folheto por ciclo, e suas respostas a 
esta lista ajudarão os participantes da Conferência 
a decidir o que fazer no próximo ciclo. 

Receberemos as respostas dos membros até 1º de 
abril de 2020 e reuniremos os resultados para sub-
metê-los à apreciação da Conferência. Você pode 
acessar a pesquisa em  www.na.org/survey ou a 
partir do link no aplicativo de busca de reuniões. 
Também pediremos às regiões e zonas que encami-
nhem os resultados de suas consciências regionais 
e zonais até 16 de abril de 2020, para que possam 
ser compilados e distribuídos.  

t

Pela t
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Novas literaturas de recuperação 
(escolha até 3 opções)

Literatura de apoio para o trabalho de Passos

� Livreto com perguntas de estudo de Passos extraídas 
do capítulo “Como funciona” do Texto Básico  

� Livreto de trabalho de Passos enfocando 
principalmente os Passos 1-3, destinado 
prioritariamente aos novos membros, àqueles em 
tratamento e aos benefi ciários da justiça

� Guia de Passos destinado a membros que possuam 
experiência com o trabalho dos Passos

Literatura que aborda princípios espirituais 

específi cos

� Lista e defi nição dos princípios espirituais

� Benefícios espirituais do serviço 

� Experiência, força e esperança dos membros em 
relação a confi ar no processo e serem dignos de 
confi ança

� Manter a gratidão no início da recuperação
Elaboração de novo folheto ou livreto

� Como fazer um inventário diário de gratidão

� Utilização das mídias sociais em NA

� Histórias pessoais sobre relacionamentos e 
famílias em recuperação

� Lidando com o trauma e TEPT (transtorno de 
estresse pós-traumático) em recuperação

� Atmosfera de recuperação no serviço

� Lidar com o luto em recuperação

� O que é Narcóticos Anônimos? (para recém-
chegados e visitantes)

� Literatura para ateus e agnósticos

� O que signifi ca quando dizemos que NA é um 
programa espiritual, não religioso? 

� Literatura para companheiros mais jovens

� Literatura para companheiros mais velhos

� Literatura para companheiros experientes (“mais 
antigos”)

� Literatura para companheiros LGBTQ+ 

� Literatura para mulheres em recuperação

� Literatura para companheiros indígenas e dos 
povos das Primeiras Nações

� Literatura para companheiros que são profi ssionais

� Literatura para companheiros que são veteranos

Outros

� Outra literatura: 

� Nenhuma nova literatura de recuperação

Revisão da literatura de recuperação 
existente (escolha até 2 opções)

Revisão da literatura de NA existente

� Revisar o Guia para trabalhar os Passos de 
Narcóticos Anônimos

� Revisar o livro Apadrinhamento
� Revisar o IP nº 21 O solitário
� Revisar o IP nº 6 Recuperação e recaída
� Revisar o IP nº 26 Acessibilidade para aqueles 

com necessidades especiais
� Revisar o IP nº 7 Sou um adicto?
� Revisar o IP nº 20 O serviço de H&I e o membro de NA 
� Revisar o IP nº 15 Informação ao público e o 

membro de NA
� Revisar Os Doze Conceitos para o serviço de NA
� Revisar a literatura de recuperação aprovada, 

a fi m de neutralizar a linguagem de gênero da 
literatura de NA, sempre que possível

Outros

� Revisar outra literatura: 

� Nenhuma revisão

Material de serviço
Assim como a literatura de recuperação, há mate-
riais de serviço em andamento que foram priori-
zados anteriormente. Desde a WSC 2016, temos 
atuado em duas frentes de projetos para o material 
de serviço: Caixa de ferramentas para serviços locais 
(www.na.org/toolbox) e Caixa de ferramentas para 
convenções e eventos (www.na.org/conventions). 

Se não recebermos nenhuma orientação em con-
trário na Conferência Mundial de Serviço, pre-
tendemos continuar desenvolvendo textos para a 
Caixa de ferramentas para convenções e eventos. 
Até agora, elaboramos três peças curtas, que farão 
parte de um conjunto maior de ferramentas: “Pro-
grama”, “Gerenciamento do dinheiro” e “Contra-
tos e negociações”. 

Por outro lado, os textos da Caixa de ferramentas 
para serviços locais que já estão prontos podem 
ser lidos de forma independente. Até agora, pre-
paramos o “Guia básico para tomada de decisões 
por consenso” e um texto sobre “Serviço em loca-
lidades rurais e isoladas”. Atualmente, trabalha-
mos na elaboração do “Guia básico para o RSG.” 
A maior parte dos itens abaixo poderia muito bem 
se encaixar na Caixa de ferramentas para serviços 
locais, juntamente com os dois materiais já publi-
cados e o terceiro, em fase de desenvolvimento.
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Material de serviço (escolha até 4 opções)

Materiais de serviço para apoiar os esforços individuais

� Levar a mensagem de NA com efi cácia

� Como ser um servidor de confi ança em NA

� Aplicação pessoal dos conceitos e tradições

� Aplicar e trabalhar os conceitos

� O respeito como princípio espiritual do serviço

Relações públicas

� Nossa imagem pública: transmitindo confi ança em NA

� Diretrizes adicionais para mídias sociais, comple-
mentando o folheto de serviço

� Mais recursos de RP curtos e direcionados , tais 
como ferramentas para ajudar a alcançar a comu-
nidade médica, a justiça criminal e as pessoas que 
encaminham adictos para NA

� Guia básico para o apadrinhamento atrás das grades

Conceitos básicos dos serviços de NA 

� Reuniões on-line: melhores práticas

� Reuniões de serviço virtuais: melhores práticas

� O impacto da tecnologia nos serviços e no volume 
de trabalho

� Melhores práticas para ofi cinas de serviço

� Guia básico para o facilitador/moderador

� Novo folheto de serviço explicando o que signifi ca 
“em nenhum momento estamos sob vigilância”

� O que são os Serviços Mundiais de NA e como 
funcionam?

� Guia básico de desenvolvimento da irmandade

� Cooperação, não fi liação – nosso relacionamento 
com terceiros, inclusive o AA

� Colaboração entre as estruturas de serviço

� Quando as estruturas de serviço se dividem ou 
reunifi cam

� Descrição dos encargos de serviço nas áreas e 
regiões

� Como escrever relatórios 

� Ferramentas sobre assessoramento, incluindo 
sua relação com as estruturas de serviço e novas 
reuniões

� Guia básico sobre fórum de apoio aos grupos, confe-
rência de serviços locais e quadro de serviços locais

� Procedimentos em NA – diferentes estilos e abor-
dagens para as diretrizes

Ferramentas legais, fi nanceiras 

e sobre a Sétima Tradição

� Como aplicamos o princípio do autossustento em 
NA. 

� Fluxo fi nanceiro na era digital 

� Arrecadação de recursos – o que é apropriado? 

� Informações para a criação de entidades legais/
corporações

� O Contrato fi duciário da propriedade intelectual da 
Irmandade (FIPT) e os websites locais

� Lidando com bancos e regulamentações fi nancei-
ras ofi ciais

� Lidando com a apropriação indevida dos recursos 
de NA

� Guia básico para o tesoureiro da área e sobre 
noções orçamentárias

Revisão do material de serviço existente 

� Atualizar o Guia de serviços locais de Narcóticos 
Anônimos

� Revisar Fundamentos de traduções

� Revisar e atualizar Planejamento básico

� Revisar e atualizar Fundamentos de RP

� Revisar e atualizar Fundamentos de H&I 

� Revisar e atualizar o folheto de serviço Comporta-
mentos perturbadores e violentos, para que refl ita 
as atuais práticas da Irmandade e inclua proble-
mas relativos aos predadores sexuais 

� Revisar e atualizar o folheto de serviço Reuniões 
de serviço do grupo, incluindo uma seção sobre 
tomada de decisões por consenso e sobre o con-
ceito de delegação

Outros

� Outro material de serviço: 

� Nenhum novo material de serviço ou revisão

A seleção de até quatro das opções abaixo ajudará a Conferência Mundial a priorizar o enfoque de um 
projeto de ferramenta de serviço para o próximo ciclo e ajudará a defi nir possíveis prioridades para o 
serviço e projetos futuros.



Literatura, material de serviço e temas para discussão da Irmandade  • Relatório da Agenda da Conferência de 2020  27

Temas para discussão
 da Irmandade 
Os temas para discussão da Irmandade são, sim-
plesmente, assuntos escolhidos para  serem deba-
tidos por toda a Irmandade, durante os dois anos 
de intervalo entre uma Conferência e outra (www.
na.org/idt). Os resultados dessas conversações 
poderão conter algumas das melhores práticas de 
NA e já serviram de base para diversos folhetos de 
serviço (https://www.na.org/?ID=servicemat-
svc-pamphlets) e outras ferramentas e literaturas, 
como por exemplo: o formulário de trabalho para 
“Fortalecimento dos grupos de escolha”; folhetos 
de serviço, tais como Princípios e liderança no ser-
viço de NA e Comportamentos perturbadores e violen-
tos; o IP Importância do dinheiro, entre outros. 

Os temas para discussão da Irmandade para o 
ciclo 2018–2020 são:

• Atração de companheiros para o serviço 
• Levar a mensagem de NA e tornar NA atra-

tivo
• Terapia de substituição de drogas, trata-

mento com medicação e sua relação com NA

Veja a página  22 deste CAR para mais informa-
ções sobre os temas para discussão da Irmandade.

A seleção de até quatro das opções abaixo ajudará 
a Conferência Mundial a escolher os temas para 
discussão da Irmandade para o próximo ciclo, que 
vai de 2020–2022. 

Temas para discussão da Irmandade 
(escolha até 4 opções)  

Temas para o ciclo de 2020–2022

� Terapia de substituição de drogas, tratamento com 
medicação e sua relação com NA: o que queremos 
ler a respeito em uma literatura de NA? 

� Em NA, o que signifi ca ser autossustentado? 

� O Contrato fi duciário da propriedade intelectual da 
Irmandade (FIPT) e suas próximas revisões

� Nosso símbolo – um olhar mais atento

� A importância das nossas Tradições para NA

� Consciência de grupo e a tomada de decisões por 
consenso

� Fundamentos de RP – quais são e por que são 
importantes

� Simplicidade e fl exibilidade no serviço

� Empatia e respeito no serviço - a prática de 
princípios espirituais

� Fazer NA crescer em comunidades estabelecidas

� Mídias sociais e questões de relações públicas

� Lidar com comportamentos perturbadores e 
predatórios

� Tornar NA acessível a pessoas com necessidades 
especiais

� Como manter o envolvimento com a Irmandade 
dos jovens e recém-chegados 

� Como se tornar um padrinho ou madrinha melhor

� Criar um espírito de integração em NA

� Assessoramento e aprendizado no serviço

� Liderança em NA

� Integridade e efi ciência nas nossas comunicações

� Décimo Primeiro Conceito – os recursos de NA 
devem ser utilizados para levar adiante nosso 
propósito primordial e devem ser administrados 
com responsabilidade

� Construindo nossa unidade, respeitando nossas 
diferenças

� Retenção de membros em NA

� Doença, medicação e o que diz nossa literatura 

� Utilizar o livro Guiding Principles [Princípios 
orientadores] para nortear o debate dos desafi os e 
difi culdades atuais

Outros

� Outro: 
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O futuro da lite-
ratura e das ferra-
mentas de serviço

A pesquisa para defi nir prioridades de literatura, 
materiais de serviço e temas para discussão da 
Irmandade tornou-se um elemento recorrente do 
Relatório da Agenda da Conferência. Além dessa parte 
da pesquisa, que nos ajudará nos preparativos para 
os debates da WSC 2020, gostaríamos de fazer algu-
mas perguntas mais amplas sobre literatura.

Incluímos estas perguntas no CAR para ter uma 

noção de como preparar os debates da Conferên-

cia Mundial de Serviço. Isto é uma sugestão, não 

uma decisão. Relataremos os resultados da pes-

quisa aos participantes da conferência. Depois 

da WSC 2020, reportaremos todas as discussões 

relacionadas ao assunto e as próximas etapas. 

Muitas das recentes moções submetidas à apre-
ciação da Conferência têm sido para converter 
folhetos de serviço em folhetos informativos (IPs), 
e isso nos fez pensar sobre nossas categorias de 
literatura e seus processos de elaboração. 

As seguintes preocupações nos conduziram às per-
guntas abaixo. Primeiro: queremos garantir que 
grupos e membros tenham acesso aos materiais 
que desejam e necessitam. Segundo: gostaríamos de 
melhorar nossa capacidade de atender às necessida-
des da Irmandade em tempo hábil e atualizar nossas 
publicações e mantê-las atualizadas, tanto o material 
de serviço como a literatura de recuperação. 

Processo de elaboração da literatura de 
recuperação aprovada pela Irmandade 
Nosso atual processo de desenvolvimento de lite-
ratura de recuperação aprovada pela Irmandade de 
NA remonta às décadas de 1970 e 80. Com o tempo 
e a experiência, adaptamos o processo, que parece 
ter melhorado. A tecnologia ajudou a aumentar o 
acesso e a participação de membros de toda a Irman-
dade mundial, em diversos idiomas. Nossa ênfase 
na coleta de textos e ideias dos membros, antes de 
começarmos a redigir o material, acarretou livros e 
folhetos moldados por todos os interessados, seja 
qual for o idioma falado e o lugar onde vivem.

A ideia de uma nova peça, como por exemplo 
“Saúde mental e recuperação”, geralmente vem da 

Irmandade, talvez por meio de sugestões da pes-
quisa do CAR. Depois que a Conferência Mundial 
de Serviço prioriza um assunto para uma nova lite-
ratura de recuperação, é criada uma pesquisa para 
reunir ideias da Irmandade sobre o que ela quer (ou 
não quer) que o texto aborde.  No caso de “Saúde 
mental e recuperação”, a ideia do novo folheto foi 
discutida e aprovada na WSC 2016. Foi realizada 
uma pesquisa entre 2016–2017, e os resultados defi -
niram o plano para a criação do IP que foi apre-
sentado e aprovado na WSC 2018. Membros em 48 
estados americanos e de mais 27 países responde-
ram o questionário, em vários idiomas. Recebemos 
mais de 1.500 textos com sugestões, que ofereceram 
um roteiro defi nido quanto ao conteúdo do rascu-
nho do folheto. Essa contribuição inicial para os 
projetos de literatura fornece um direcionamento 
claro e permite a participação de uma maior diver-
sidade de membros e idiomas nativos. 

Após a aprovação do projeto na WSC 2018, for-
mamos um grupo de trabalho e foi escrito um ras-
cunho com base nas contribuições recebidas da 
Irmandade. Esse rascunho foi revisado pelo grupo 
de trabalho e pelo Quadro Mundial. Depois, em 
2019, publicamos uma minuta on-line para revi-
são e comentários, por um prazo de mais de 100 
dias. Novamente, assim como na pesquisa inicial, 
qualquer membro da irmandade interessado pôde 
manifestar sua opinião. As sugestões recebidas –
aproximadamente 500 de 16 países – foram utiliza-
das para revisar e reduzir o folheto que, em formato 
de minuta para aprovação, foi publicado neste CAR
para decisão na Conferência Mundial.

Essas são as etapas básicas que seguimos para cada 
nova literatura de recuperação. Nós nos esforça-
mos para envolver todos os membros interessados 
e captar a voz da Irmandade como um todo. Como 
já dissemos, achamos que o processo melhorou com 
o tempo e que funciona bem. Esta pesquisa não é 
motivada pelo desejo de rever ou alterar o processo 
de elaboração ou aprovação da nossa literatura de 
recuperação pela Irmandade de NA. Acreditamos 
que os textos que falam aos membros sobre sua 
recuperação pessoal, bem como os que estabelecem 
a fi losofi a fundamental de NA, devem passar por 
esse processo bem longo e envolvente, porém, de 
valor inestimável.

Como classifi camos nosso material
Hoje, nossos maiores desafi os envolvem os 
seguintes aspectos: a designação das publicações, 
se são literatura de recuperação ou material de 

r
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serviço; como nos tornar mais efi cientes e ágeis na 
criação dos novos materiais que a Irmandade soli-
cita; revisar itens desatualizados; e garantir que 
membros e grupos tenham acesso às publicações 
que foram criadas para eles.

Antes da Conferência Mundial de Serviço de 2000, 
todos os materiais estavam sujeitos ao mesmo 
processo de aprovação. Quando foram criadas as 
classifi cações “literatura recuperação” e “material 
de serviço”, a Irmandade era primordialmente de 
língua inglesa e os materiais de serviço eram, em 
sua maioria, grandes manuais. Nenhum esforço 
sistemático foi feito para revisar a classifi cação 
de itens já publicados, particularmente os folhe-
tos informativos (IPs). Em vez disso, todos os IPs 
foram classifi cados como material aprovado pela 
Irmandade. No Adendo F deste CAR, fornecemos 
uma lista da nossa atual literatura de recupera-
ção e dos materiais de serviço, a fi m de ajudá-los 
a entender em que ponto estamos hoje. A tabela 
inclui todos os itens em circulação, a data da sua 
publicação original (até onde sabemos), a data da 
última revisão, como são classifi cados e em quais 
idiomas foram publicados.  Esperamos que dedi-
quem um tempo para analisar a lista, e que essas 
informações sejam tão interessantes para vocês 
quanto foram para nós. Vale ressaltar que nossa 
manutenção de registros melhorou muito ao longo 
dos anos, e que os dados aqui apresentados são os 
melhores que conseguimos reunir a partir de nos-
sos arquivos. Se perceberem algum erro, pedimos 
que nos avisem.

Atualmente, temos três categorias básicas de 
literatura e materiais de serviço: aprovados pela 
Irmandade, aprovados pela Conferência e apro-
vados pelo Quadro Mundial. Esses processos de 
aprovação são explicados em detalhes nas pági-
nas 41–44 do Guia dos Serviços Mundiais de NA. 
Resumindo: no processo de aprovação pela Irman-
dade, o material é distribuído à Irmandade para 
revisão e comentários, depois é incluído no Relató-
rio da Agenda da Conferência para aprovação. Já na 
aprovação pela Conferência, o material  pode, ou 
não, passar por um período de revisão e comen-
tários, dependendo do plano de projeto. Para ser 
aprovado, ele é incluído em uma destas publica-
ções: no Relatório da Agenda da Conferência ou no 
material da Via de aprovação da conferência. No 
processo de aprovação pelo Quadro Mundial, o 
material é enviado aos participantes da Conferên-
cia para um período de revisão de 90 dias, antes 
de ser aprovado pelo Quadro Mundial. 

Há vários folhetos de recuperação em circulação, 
aprovados pela Irmandade, que não acreditamos 
que seriam elaborados como IPs de recuperação 
hoje em dia. Itens como o IP nº 20 O serviço de H&I 
e o membro de NA, IP nº 15 Informação ao público e 
o membro de NA ou o IP nº 26 Acessibilidade para 
aqueles com necessidades especiais deveriam ser con-
siderados literatura de recuperação, ou seriam 
ferramentas para ajudar os membros a entender 
a importância desses serviços e questões? Os três 
textos são bem antigos e talvez nunca recebam 
prioridade para sua atualização como folhetos de 
recuperação. 

Outras literaturas, classifi cadas como aprovadas 
pela Irmandade, não são necessariamente literatu-
ras de recuperação. O Livreto do grupo e Os Doze 
Conceitos para o Serviço de NA foram aprovados 
pela Irmandade e seguiram o processo de aprova-
ção da literatura de recuperação. Ambos contêm 
textos que estabelecem a fi losofi a e as diretrizes 
fundamentais de NA, e concordamos que somente 
a Irmandade como um todo pode aprovar esse 
tipo de literatura fi losófi ca fundamental. A maior 
parte dos outros materiais relativos ao serviço 
procuram simplesmente explicar a aplicação dos 
nossos princípios nos esforços de serviço, e retra-
tam as melhores práticas da irmandade. 

Na pesquisa a seguir, a primeira pergunta diz 

respeito àquilo que nós classifi camos como 

material aprovado pela Irmandade:  

O material aprovado pela Irmandade deve limi-
tar-se a itens que abordam a recuperação pes-
soal e/ou estabelecem a fi losofi a e as diretrizes 
fundamentais de NA? Atualmente, o material 
aprovado pela Irmandade inclui algumas literatu-
ras dirigidas aos membros, mas que não tratam 
diretamente da recuperação pessoal, como o IP 
nº 15 Informação ao público e o membro de NA 
e o IP nº 20 O serviço de H&I e o membro de NA, 
além de itens dirigidos aos grupos ou estruturas 
de serviço, como o IP nº 2 O grupo e o IP nº 26 
Acessibilidade para aqueles com necessidades 
especiais.

Ferramentas para membros e grupos
Nos últimos vinte anos, o processo de elaboração 
e aprovação de materiais e ferramentas de ser-
viço continuou a mudar e se adaptar para aten-
der às necessidades, expectativas e usos de nossos 
membros. A aprovação pelo Quadro Mundial 
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tem sido uma maneira bem-sucedida de aten-
der mais rapidamente às demandas, mantendo 
o recebimento das contribuições dos membros. 
Publicamos materiais on-line em todas as etapas 
de desenvolvimento e damos pelo menos 90 dias 
para a revisão e comentários dos rascunhos, antes 
de considerá-los aprovados. Esse processo pare-
ceu funcionar bem e acarretou mais solicitações e 
menos controvérsias.

Os membros continuam a pedir textos menores e 
mais fáceis de digerir, que abordem necessidades 
específi cas e apresentem experiências de serviço. 
Começamos a atender essas demandas com a cria-
ção de folhetos de serviço (SPs), em 2007. A carên-
cia e o interesse por esses materiais fi cam evidentes 
pelo número de idiomas em que foram traduzidos 
(veja no Adendo F) e pelo número de exemplares 
distribuídos e baixados de www.na.org. Desde a 
criação dos SPs, um deles foi adaptado e trans-
formado em IP aprovado pela Irmandade. O IP 
nº 29 Uma introdução às reuniões de NA foi criado 
inicialmente como folheto de serviço dirigido aos 
profi ssionais que encaminham adictos para NA. 
Atendendo a uma moção regional, foi revisado 
através do processo de aprovação da Irmandade 
e tornou-se um folheto de recuperação aprovado 
pela Irmandade, que fala diretamente aos novos 
membros ou membros potenciais. 

Atualização de folhetos de serviço (SPs) 
e de folhetos de recuperação (IPs)
Neste ciclo, recebemos várias solicitações para 
atualizar o SP Comportamentos perturbadores e vio-
lentos, que foi traduzido para 17 idiomas. Ele já 
tem quase 13 anos e as solicitações são para que 
o folheto passe a abordar mais diretamente ques-
tões como assédio sexual, e que refl ita as melho-
res práticas da Irmandade, atualmente, ao lidar 
com membros que causam perturbações. O pro-
cesso de aprovação pelo Quadro Mundial, com a 
revisão dos delegados, torna essa revisão relati-
vamente fácil de ser feita.

Acreditamos que vários IPs de recuperação desa-
tualizados também precisam ser revisados em 
algum momento próximo mas, na nossa percep-
ção, eles são defi nitivamente literaturas que falam 
sobre recuperação dos membros. Podemos citar 
os seguintes, sem nos limitar a eles: IP nº 21 O 
solitário e IP nº 23 Manter-se limpo na rua. Nenhum 
deles foi revisado ou atualizado em mais de 30 
anos, e o mundo mudou muito desde que foram 

escritos. O solitário foi redigido  antes da Internet 
e das reuniões on-line e faz referência a recursos 
que não existem mais. Pediremos aprovação da 
WSC 2020 para iniciar o processo de atualização 
de pelo menos um desses IPs a cada ciclo da con-
ferência. 

Se a WSC concordar em revisar pelo menos um 
folheto informativo a cada ciclo, as respostas da 
pesquisa ajudarão os participantes da conferên-
cia a priorizar o que deverá ser feito primeiro. 
Depois da Conferência Mundial de Serviço, 
anunciaremos qual IP planejamos atualizar e, 
assim como em todos os projetos de literatura de 
recuperação, solicitaremos aos membros interes-
sados que colaborem com as revisões.  

Na pesquisa a seguir, a segunda pergunta diz 

respeito à atualização de IPs:

Você apoia a ideia de atualizarmos pelo menos 
um IP a cada ciclo da conferência?

Melhorar o acesso aos folhetos de serviço
Juntamente com os pedidos para atualização do 
folheto de serviço, em 2018 houve outra moção do 
CAR para converter um folheto de serviço em um 
IP. A região apresentou a justifi cativa da moção, 
dizendo que o folheto não podia ser usado nos gru-
pos: “De acordo com a nossa longa prática de usar 
apenas material aprovado pela Irmandade nas reu-
niões de NA, faria muito sentido ter esse valioso 
recurso disponível para grupos”. Quando anali-
samos essas solicitações, percebemos que, embora 
folhetos de serviço e outras ferramentas tenham 
sido desenvolvidos principalmente para utilização 
dos grupos, eles raramente são vistos sobre a mesa 
de literatura nas salas. Não sabemos ao certo por 
que isso acontece, e estamos fazendo as perguntas 
abaixo para tentar descobrir os motivos. Na WSC 
2018, foi aprovada uma moção para elaborar um 
plano de projeto transformando o atual SP sobre 
mídias sociais em um IP. Presumimos que a princi-
pal motivação para alterar o processo de aprovação 
e a classifi cação desse folheto é para que os mem-
bros tenham maior acesso a ele. Não ouvimos obje-
ções ao conteúdo do atual SP; o problema parece 
ser a acessibilidade. Mas não temos certeza de que 
essa seja a melhor maneira de aumentar o acesso a 
um folheto de serviço. Os problemas relacionados 
às mídias sociais estão sempre mudando, e o pro-
cesso de aprovação dos SPs nos permite atualizar o 
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material rapidamente, com a supervisão da confe-
rência. Preocupa-nos a criação de um folheto infor-
mativo aprovado pela Irmandade a respeito de um 
assunto que muda tão depressa porque, pelas nos-
sas práticas atuais com relação aos IPs, ele acabaria 
não sendo atualizado. A elaboração de um folheto 
sobre mídias sociais aprovado pela Irmandade 
também parece confundir ainda mais a questão do 
que é literatura de recuperação e o que é uma fer-
ramenta para os membros ou estruturas de serviço 
usarem quando interagem com o público.

Na capa dos folhetos de serviço diz que eles não 
devem ser lidos durante as reuniões de recupe-
ração. Isso parece afetar a decisão dos grupos de 
mantê-los disponíveis na mesa ou na estante de 
literatura. Apesar de os folhetos de serviço esta-
rem disponíveis para download em www.na.org, 
a mesa de literatura do grupo é o único local onde 
muitos companheiros têm contato com essas fer-
ramentas. Embora o Livreto do grupo afi rme cla-
ramente que somente literatura de NA aprovada 
deve ser lida nas reuniões de NA, também diz: “Os 
grupos geralmente disponibilizam outros tipos de 
publicações de NA sobre a mesa de literatura em 
suas reuniões: vários boletins de serviço e manuais 
de NA, a revista The NA Way Magazine e boletins 
locais”. 

Estamos interessados em encontrar maneiras de 
continuar reunindo a experiência e as melhores 
práticas da Irmandade para grupos e atividades 
do serviço, e saber como podemos fornecer esses 
recursos ou ferramentas de uma forma melhor, 
para que nossos membros saibam que eles existem.   

A terceira pergunta da pesquisa pede a 

opinião de vocês em como melhorar a 

acessibilidade aos folhetos de serviço:

Um número relativamente pequeno de grupos 
possui estoque de folhetos de serviço e ferra-
mentas relacionadas aos grupos. Você acredita 
que isso se deve a: (selecione todas as opções 
aplicáveis)
� Custo 
� Conhecimento
� Caber no suporte de literatura
�  A observação na capa dizendo que não devem 

ser lidos nas reuniões
� Outros motivos:

Melhorar o acesso a outros 
materiais de serviço
Temos desafi os semelhantes de acessibilidade com 
outras ferramentas destinadas aos grupos. Nosso 
atual projeto da Caixa de ferramentas para servi-
ços locais nos ajudou a criar ferramentas mais rapi-
damente e envolver no processo qualquer membro 
interessado. Atualmente, trabalhamos no “Guia 
básico para o RSG”, e concluímos os materiais sobre 
“Serviço em localidades rurais e isoladas” e o “Guia 
básico para tomada de decisões por consenso”. Mais 
informações sobre esse projeto podem ser encontra-
das em www.na.org/toolbox. Recebemos feedback 
positivo de membros que utilizaram as ferramentas, 
mas nos esforçamos muito para informar que esses 
recursos existem e como e onde podem ser acessados.   

Além do Guia dos Serviços Mundiais de NA, que 
é revisado a cada ciclo da conferência, nosso guia 
mais recente é o Manual de Relações Públicas, 
aprovado e publicado em 2006. Desde então, ela-
boramos Fundamentos de RP através do processo 
de aprovação do Quadro Mundial, e distribuímos 
quase oito vezes mais cópias impressas de Funda-
mentos de RP do que do Manual de RP. No exercí-
cio fi scal de 2019, nosso escritório de Chatsworth 
distribuiu 305 manuais de RP e 2.315 cópias de 
Fundamentos de RP. Isso sem contar com a quanti-
dade que é baixada do site. 

Parece ser clara a preferência da Irmandade por 
esses textos mais curtos, mais fáceis de absorver 
e de traduzir. No momento, procuramos meios 
de formatar alguns desses recursos compactos e 
atuais para que se tornem mais acessíveis. Preten-
demos incluí-los como adendos do Guia para ser-
viços locais de NA. Também conversamos sobre a 
possibilidade de criar aplicativos, e outras ideias 
para facilitar que membros, grupos e estruturas de 
serviço encontrem e utilizem os materiais de que 
necessitam. (Para obter a lista completa das ferra-
mentas de serviço, incluindo manuais, guias bási-
cos e muito mais, consulte o Adendo F com todos 
os materiais publicados.) 

A quarta pergunta da pesquisa a seguir 

é para saber como podemos melhorar a 

acessibilidade aos materiais:

Que outras ideias você tem para fazer com que os 
materiais de serviço aprovados cheguem até os 
grupos e membros com mais facilidade?
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Atualizando-nos
Esperamos usar um pouco do que aprendemos 
com o projeto da Caixa de ferramentas para servi-
ços locais e com o processo de aprovação do Quadro 
Mundial para elaborar, revisar e aprovar ferramen-
tas para grupos, áreas, regiões e zonas. Posterior-
mente, podemos compilar esses recursos e incluí-los 
na revisão do Guia de serviços locais de NA. Não 
temos um histórico bem-sucedido de analisar revi-
sões de todo o sistema de serviços ao mesmo tempo, 
portanto, essa abordagem gradual parece ser mais 
realista para nós.

Se quisermos “fi car em dia”, precisamos ter a possibi-
lidade de atualizar os materiais com mais facilidade, 
e disponibilizá-los de maneira que os membros pos-
sam acessá-los prontamente. Em algum momento 
futuro, gostaríamos de refazer o design dos nossos 
IPs e ferramentas, mas a linha tênue entre ferramen-
tas e literatura de recuperação torna isso mais difícil. 
Um novo design parece ser prematuro, enquanto 
não soubermos o que vocês pensam a respeito das 
classifi cações da literatura e das ferramentas, e não 
garantirmos que sejam mais acessíveis. Queremos 
que o visual e a apresentação dos materiais sejam 
mais óbvios para os companheiros mais novos ou 
com pouca experiência no serviço, e que o design 
também refl ita a opinião dos membros a respeito de 
como os materiais devem ser usados. Não se preocu-
pem: essa é uma ideia para o futuro, e não faremos 
nada sem pedir suas sugestões com muita antece-
dência.

Se você é novo no serviço de NA ou não estiver 
familiarizado com nossos processos de literatura e 
material de serviço, alguns desses problemas podem 
parecer um pouco confusos. Se tiver dúvidas, não 
hesite em nos contactar através do e-mail worldbo-
ard@na.org. 

Mais uma vez, o objetivo desta pesquisa é colher 
sugestões para os tópicos que pretendemos deba-
ter na WSC 2020. Não estamos tentando mudar o 
processo de aprovação da literatura de recupera-
ção da Irmandade, mas gostaríamos de continuar 
melhorando o acesso a alguns materiais e talvez 
esclarecer a forma como os classifi camos. Nosso 
objetivo é ter textos mais atualizados e úteis, que 
demonstrem as melhores práticas da Irmandade. 

Receberemos as respostas dos membros até 1º 
de abril de 2020 e reuniremos os resultados para 

submetê-los à apreciação da conferência. Você 
pode acessar a pesquisa em www.na.org/survey 
ou a partir do link no aplicativo de busca de reu-
niões. Também pediremos às regiões e zonas que 
encaminhem os resultados de suas consciências 
regionais e zonais até 16 de abril de 2020, para 
que possam ser compilados e distribuídos.   

Perguntas para estruturar os debates na WSC

1. O material aprovado pela Irmandade deve 
limitar-se a itens que abordam a recuperação 
pessoal e/ou estabelecem a fi losofi a e as 
diretrizes fundamentais de NA? Atualmente, 
o material aprovado pela Irmandade 
inclui algumas literaturas dirigidas aos 
membros, mas que não tratam diretamente 
da recuperação pessoal, como o IP nº 15 
Informação ao público e o membro de NA e 
o IP nº 20 O serviço de H&I e o membro de 
NA, além de itens dirigidos aos grupos ou 
estruturas de serviço, como o IP nº 2 O grupo 
e o IP nº 26 Acessibilidade para aqueles com 
necessidades especiais.

2. Você apoia a ideia de atualizarmos pelo menos 
um IP a cada ciclo da conferência? 

3. Um número relativamente pequeno de grupos 
possui estoque de folhetos de serviço e 
ferramentas relacionadas aos grupos. Você 
acredita que isso se deve a: (selecione todas 
as opções aplicáveis) 
� Custo 
� Conhecimento
� Caber no suporte de literatura
�  A observação na capa dizendo que não 

devem ser lidos nas reuniões
� Outros motivos:

4. Que outras ideias você tem para fazer com 
que os materiais de serviço aprovados 
cheguem até os grupos e membros com mais 
facilidade? 
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Preparativos para a WSC 2020

Milhares de exemplares do Relatório da Agenda da 
Conferência (CAR) são distribuídas antes de cada 
Conferência Mundial de Serviço. Enviamos mais de 
3.200 cópias do CAR 2018 e tivemos mais de 23.000 
downloads do documento em nosso site. Todos 
os membros de NA podem participar dos debates 
e decisões sobre o conteúdo do Relatório da Agenda 
da Conferência. As regiões – e agora as zonas – usam 
diferentes métodos para a apuração da consciência 
sobre os assuntos do relatório. Algumas contam 
os votos dos grupos; outras registram os votos das 
áreas; e há as que reúnem todos os membros interes-
sados e computam os votos de cada um. Se você não 
sabe como isso é feito na sua região ou zona, per-
gunte a um companheiro local com experiência no 
serviço ou fale com os Serviços Mundiais de NA e 
nós colocaremos você em contato com seu delegado.

Muitas informações desta seção do CAR podem 
ser mais relevantes para os participantes da confe-
rência do que para os demais membros. Nas pró-
ximas páginas, repassaremos a programação que 
se repete a cada Conferência Mundial de Serviço 
(WSC) e algumas inovações da WSC 2020. Também 
informaremos os prazos importantes e apresenta-
remos uma breve panorâmica do que será incluído 
no material da Via de Aprovação da Conferência e 
no Conference Report (Relatório da Conferência).

Sessões que se repetem a cada 
WSC – quais são e por quê
Embora a Conferência Mundial de Serviço esteja 
sempre evoluindo, todas as WSCs têm alguns ele-
mentos em comum. As sessões de abertura da Con-
ferência Mundial visam receber os participantes, 
criar um ambiente de entrosamento e sentimento 
de coletividade. No ciclo passado, agendamos uma 
reunião on-line antes do início da WSC para forne-
cer orientações aos participantes. Planejamos fazer o 
mesmo neste ciclo. Assim, ganhamos tempo e inicia-
mos mais cedo os debates e decisões dos assuntos do 
Relatório da Agenda da Conferência. Conforme iremos 
mencionar repetidamente neste CAR, os Serviços 
Mundiais utilizam um plano estratégico para defi nir 
o foco dos nossos trabalhos. A Conferência Mundial 
marca o fi m de um ciclo de planejamento e o início 
do próximo. Muitas vezes, são incluídos no CAR, 
para aprovação da Irmandade, trabalhos concluí-
dos no ciclo que se encerra;  desta vez, será o folheto 
informativo sobre “Saúde mental e recuperação” e 

as recomendações do grupo de trabalho do Contrato 
fi duciário da propriedade intelectual da Irmandade.

Durante a semana da WSC, haverá apresenta-
ções, discussões em pequenos grupos e sessões de 
tomada de decisões. Ao fi nal da semana, os parti-
cipantes decidirão sobre o orçamento e os planos 
do projeto para o ciclo seguinte. Nesta Conferência 
Mundial, pela primeira vez, os participantes serão 
convidados a aprovar o plano estratégico e a ini-
ciar a estruturação do plano estratégico para o ciclo 
seguinte (de 2022–2024).

Pretendemos reservar um tempo para os partici-
pantes da conferência priorizarem e debaterem 
assuntos da sua escolha, assim como fi zemos na 
WSC 2018. Esse processo ainda é novo para nós, 
e teremos mais informações sobre a discussão de 
novas propostas no Relatório da Conferência.

Aqui está um pouco daquilo que sabemos que 
acontecerá durante a WSC 2020:

• Sessão de boas-vindas e apresentações 
individuais 

• Apresentações sobre relações públicas e 
desenvolvimento da irmandade, descre-
vendo as atividades dos últimos dois anos

• Relatórios dos Serviços Mundiais e do Painel 
de Recursos Humanos

• Apresentação da proposta de orçamento e 
dos planos de projeto para o próximo ciclo 

• Debates e decisões relativos ao Relatório da 
Agenda da Conferência e à Via de aprovação 
da Conferência

• Uma sessão de partilhas de delegados entre 
si, planejada pelos próprios delegados

• Alocação de espaço e horário para reunião 
das zonas, se assim desejarem

• Eleições para o Quadro Mundial, servidores 
do Painel de Recursos Humanos e Facilitado-
res da WSC

• Debate de novas ideias apresentadas e prio-
rizadas na WSC

• Sessão de encerramento, avaliação do traba-
lho futuro e tomada de quaisquer decisões 
necessárias
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Estamos no início do planejamento, por isso a lista 
ainda não está completa. O Relatório da Confe-
rência, que será publicado pouco antes da Con-
ferência Mundial de Serviço, trará os detalhes da 
semana da WSC.

Inovações na WSC 2020
Nesta Conferência Mundial de Serviço haverá 
delegados zonais (DZs) representando zonas onde 
existam duas ou mais comunidades sem assento 
na WSC. Como resultado das decisões tomadas 
na WSC 2018, os delegados zonais são integrantes 
da conferência com os mesmos direitos de voto e 
participação que os delegados regionais, exceto em 
decisões que envolvam o Contrato fi duciário da 
propriedade intelectual da Irmandade (FIPT). Para 
obter mais informações, consulte a seção sobre o 
FIPT, a partir da página 12).

Pela primeira vez, oferecemos um formulário de 
relatório especifi camente voltado para os fóruns 
zonais. As informações serão utilizadas para for-
mar uma nova ferramenta que oferece um Retrato 
dos fóruns zonais, e que pretendemos incluir no 
Relatório da Conferência.

O Painel de Recursos Humanos trará várias 
mudanças na próxima Conferência. Pela primeira 
vez as cédulas das eleições serão eletrônicas. O 
sistema é semelhante ao que já utilizamos para as 
votações eletrônicas. Cada participante terá um 
link exclusivo, mas os votos serão anônimos.

Gostaríamos de usar o mesmo sistema de voto ele-
trônico para fazer uma enquete inicial sobre todas 
as moções e emendas do Relatório da Agenda da 
Conferência. Os Facilitadores da WSC fi zeram essa 
sugestão, para que os participantes tenham uma 
ideia de qual é o apoio inicial dado a cada matéria 
antes do início da sessão de debates e decisões rela-
tivas ao CAR. Isso ajudará os Facilitadores a deter-
minar a ordem do dia, e os participantes a decidir 
onde concentrar sua 
energia e esforços.

O novo prazo estipu-
lado pelos participan-
tes da WSC 2018 é o 
que torna viável fazer 
uma enquete de todas 
as decisões relativas 
ao Relatório da Agenda 
da Conferência antes da 
sessão específi ca. Uma 
das maiores mudanças 

desta Conferência Mundial é que todas as moções 
requerendo o assento de novos participantes e 
todas as emendas às moções precisam ser encami-
nhadas dez dias antes da WSC, no mais tardar até 
16 de abril de 2020. O Painel de Recursos Humanos 
(PRH) recomenda que os nomes dos candidatos 
indicados pelos participantes da conferência tam-
bém sejam encaminhados nesse mesmo prazo.

Esse tempo adicional nos permitirá compilar a lista 
de moções e incluí-la nos pacotes de inscrição, para 
que os participantes da conferência os recebam na 
chegada ao local da WSC. O PRH também será 
capaz de montar com antecedência as cédulas ele-
trônicas para as eleições. Tudo isso deverá nos aju-
dar a tomar nossas decisões com maior efi ciência e 
passar mais tempo envolvidos nos debates da WSC.

Preparativos dos delegados 
para a WSC 2020
A preparação para a Conferência Mundial de Ser-
viço é um trabalho enorme. Além de ler o Rela-
tório da Agenda da Conferência, o material da Via 
de aprovação da Conferência, o Relatório Anual 
do NAWS e o Relatório da Conferência, os dele-
gados e suplentes precisam ainda ser capazes de 
explicá-los a outras pessoas e depois apurar a 
consciência da região sobre esses assuntos.

Se você é um novo participante da conferência, 
recomendamos que entre em contato com mem-
bros mais experientes. Se você fi zer parceria com 
um delegado ou suplente com mais experiência, 
ele poderá orientá-lo durante a “temporada da 
Conferência”. Caso vá a uma reunião zonal, per-
gunte aos outros delegados sobre sua experiên-
cia e peça seus números de telefone para ligar e 
tirar dúvidas. E não se esqueça: você pode enviar 
um e-mail para o Quadro Mundial a qualquer 
momento:  worldboard@na.org. 

Aqui estão algumas responsabilidades dos parti-
cipantes da conferência que precisam ser tratadas 
antes da Conferência Mundial de Serviço:

• Inscrever-se na WSC e cuidar das provi-Inscrever-se na WSC e cuidar das provi-
dências da viagem: dências da viagem: Enviamos um memo-
rando de viagem e hospedagem aos 
participantes da conferência, juntamente 
com o Relatório da Agenda da Conferência. 
O memorando, que pode ser acessado em 
www.na.org/conference, explica como se 
inscrever na Conferência Mundial e como 
fazer as reservas de hotel e dos voos. Você 
deverá preencher o formulário do hotel e a plenário da WSC



Preparativos para a WSC 2020 • Relatório da Agenda da Conferência de 2020  35

inscrição na WSC até 1º de março de 2020, e 
terá que reservar seu voo até 15 de março de 
2020. Os participantes que não conseguirem 
obter o visto de entrada nos Estados Uni-
dos serão conectados à Conferência Mun-
dial de Serviço através da Internet. Fizemos 
essa experiência pela primeira vez na WSC 
passada e funcionou bem. Entre em contato 
conosco o mais rápido possível, se você não 
conseguir o visto.

• Relatórios regionais e zonais:Relatórios regionais e zonais: O prazo para 
enviar seus relatórios regionais é 15 de feve-
reiro de 2020. Incluímos um formulário de 
relatório regional juntamente com o pacote 
do CAR enviado aos participantes da con-
ferência. O formulário pode ser baixado da 
página www.na.org/conference. Trabalhare-
mos diretamente junto aos delegados zonais 
e contatos das zonas na elaboração de seus 
relatórios, para assegurar que obteremos os 
dados necessários para a ferramenta que 
retrata todos os fóruns zonais. Os relatórios 
regionais e zonais representam a imagem 
mais completa que permite conhecermos os 
serviços de NA em todo o mundo. Nas últi-
mas Conferências Mundiais, quase todas as 
regiões credenciadas com assento na WSC 
apresentaram seus relatórios dentro do 
prazo, o que foi incrível! Além de utilizar-
mos as informações dos relatórios no plane-
jamento das sessões da Conferência Mundial, 
eles também servem como registro histórico 
para o futuro. Os relatórios recebidos dentro 
do prazo são resumidos e impressos na ínte-
gra no Relatório da Conferência e publicados 
on-line no endereço www.na.org/conference.

• Pesquisa do Pesquisa do CARCAR: Os membros poderão 
responder a pesquisa do CAR a qualquer 
momento, até 1º de abril de 2020. A pesquisa 
encontra-se on-line, na página www.na.org/
survey e pode ser acessada através de um 
link no aplicativo localizador de reuniões. 
Publicaremos uma versão do formulário de 
pesquisa para recolher as respostas regionais 
e zonais. Quando este for publicado, envia-
remos um e-mail aos participantes da con-
ferência com o link para preenchimento das 
informações de sua consciência regional ou 
zonal até 16 de abril de 2020.

• Pesquisa sobre assuntos para debate na Pesquisa sobre assuntos para debate na 
WSC:WSC: Costumamos fazer uma pesquisa de 
opinião junto a todos os participantes para 

saber quais temas desejam debater na Con-
ferência Mundial de Serviço. Avisaremos por 
e-mail quando a pesquisa estiver on-line.

• Orientação sobre a WSC:Orientação sobre a WSC: Em 2018, pela 
primeira vez, a orientação sobre a WSC foi 
agendada para antes da Conferência Mun-
dial e parece que funcionou bem. Mais uma 
vez, faremos uma reunião virtual dos parti-
cipantes da conferência dedicada às orien-
tações sobre a WSC, no dia 28 de março de 
2020. A reunião será gravada e estará dispo-
nível para quem não puder participar.

Correspondências 
da Conferência Mundial
O Relatório da Agenda da Conferência é o primeiro 
de três pacotes principais de correspondência da 
WSC. O material da Via de aprovação da Confe-
rência é o segundo, e o terceiro é o Relatório da 
Conferência. 

Material da Via de aprovação da Conferência
O material da Via de aprovação da Conferên-
cia (em inglês, Conference Approval Track ou 
CAT) é distribuído 90 dias antes da Conferência 
Mundial. O CAT sempre contém o orçamento e 
os planos de projeto sugeridos para o próximo 

Prazos importantes
15 de fevereiro de 2020: Relatórios regionais e 

zonais, material dos participantes da conferên-

cia para o Relatório da Conferência

1º de março de 2020: Inscrição na Conferência 

Mundial de Serviço

15 de março de 2020: Reservas de passagens 

para a WSC

1º de abril de 2020: Respostas dos membros à 

pesquisa do CAR

16 de abril de 2020: Emendas às moções do 

CAR, moções requerendo assento na Conferência 

Mundial, resultados das regiões e zonas para as 

pesquisas do CAR. Se possível, pedimos que sejam 

encaminhadas até essa data os nomes dos candi-

datos indicados pelos participantes da conferência.

Durante a WSC - novas propostas e sugestões 

deverão ser apresentadas na própria Conferên-

cia Mundial de Serviço.



36 Relatório da Agenda da Conferência de 2020  • Preparativos para a WSC 2020

ciclo, o Plano estratégico do NAWS, solicitações 
de assento de regiões na Conferência Mundial, 
juntamente com as recomendações do grupo de 
trabalho para credenciamento e assento na WSC 
e um relatório do Quadro Mundial.

Também incluímos uma cópia do Guia dos Ser-
viços Mundiais de NA com as revisões que esta-
mos propondo a fi m de refl etir as práticas atuais. 
Algumas dessas mudanças foram sugeridas pelo 
Painel de Recursos Humanos, algumas são do 
grupo de trabalho da WSC do futuro e outras 
tiveram origem a partir de conversas do Quadro 
Mundial.

Seguem algumas alterações propostas para o 
Guia dos Serviços Mundiais de NA:

• Defi nição de participante da conferência 
que inclui as zonas. Para fi ns de tomada de 
decisão, são os delegados zonais e suplentes; 
durante o ciclo da conferência, para fi ns de 
comunicação e diálogo, ela inclui também os 
contatos zonais. Estamos propondo uma atu-
alização do texto para refl etir essa compreen-
são ampliada de quem são os participantes 
da conferência.

• Uma descrição dos atuais procedimentos 
para as eleições em resposta à moção apro-
vada na WSC 2018: “Reconhecer que a WSC 
deixou de distribuir e recolher por chamada 
as cédulas de votação nas eleições. O texto 
que substitui os procedimentos atuais será 
apresentado aos participantes no CAT 2020”.

• Uma revisão mais completa da seção de pro-
cessos de tomada de decisão na WSC (que 
anteriormente se denominava Regulamento 
da WSC) para que passe a espelhar os atuais 
procedimentos e práticas.

• Uma descrição da WSC que esclareça que 
ela é mais do que apenas uma reunião bie-
nal presencial. Os trabalhos da Conferência 
Mundial ocorrem durante todo o ciclo de 
dois anos e incluem as reuniões virtuais 
dos participantes da conferência e outras 
formas de comunicação para encaminhar 
conversações e chegar a um consenso 
sobre matérias que dizem respeito a NA 
como um todo.

Não incluímos uma descrição do novo sistema 
de proposição de ideias no Guia dos Serviços 
Mundiais de NA. Experimentamos esse pro-
cesso pela primeira vez em 2018, e a maio-
ria dos participantes comentou que foi uma 
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de 
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grande melhoria em relação às sessões de assuntos 
novos que existiam antes. Acreditamos que pode-
ríamos fazer um trabalho melhor, dando suporte e 
informações sobre como formular uma proposição 
de ideia para discussão e informando as expecta-
tivas realistas quanto aos resultados. Achamos 
sensato experimentar novamente o sistema de 
proposição de ideias na WSC 2020, antes de tentar 
defi ni-lo no Guia dos Serviços Mundiais de NA.

O CAT estará disponível antes de 26 de janeiro de 
2020. Enviaremos exemplares por correio para os 
participantes da conferência e postaremos a minuta 
na página www.na.org/conference. 

Relatório da Conferência
O terceiro grande relatório que antecede a Confe-
rência Mundial de Serviço é o Relatório da Con-
ferência, que publicamos e distribuímos pouco 
antes da WSC. O Relatório da Conferência é um 
ótimo veículo para nos conduzir através de cada 
dia e cada sessão da semana da Conferência Mun-
dial – com as informações que tivermos na época 
da publicação. Contém dados que os participan-
tes precisam saber para os debates e decisões da 
WSC, inclusive o que viermos a saber depois da 
publicação do Relatório da Agenda da Conferência.

Os participantes da WSC podem enviar material 
para ser publicado no Relatório da Conferência. O 
prazo é 15 de fevereiro de 2020.

A publicação inclui um resumo dos relatórios 
regionais, que são compilados e postados também 
em www.na.org/conference. Desta vez, espera-
mos enviar junto uma cópia do Retrato dos fóruns 
zonais.

No Relatório da Conferência são incluídos resu-
mos de diversas atividades do ciclo: o relatório de 
todas as viagens dos Serviços Mundiais desde a 

Conferência anterior, o status de todas as ideias 
de projetos recebidas no 

decorrer do ciclo e 
todos os novos produ-
tos e literaturas publica-
dos no período.

Como dissemos antes, 
sabemos que é muito 
material a ser lido e 
absorvido. Entre em con-
tato conosco, se pudermos 
ajudar de alguma forma. 
Obrigado pelo seu serviço!
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Moções regionais

No Relatório da Agenda da Conferência de 2018 nós 
experimentamos algo novo: agrupamos as moções 
regionais por assunto e fornecemos informações 
e links para recursos, quando achamos que eram 
úteis para introduzir os temas. Como isso pareceu 
ajudar os membros em seus workshops sobre as 
moções, resolvemos adotar o mesmo critério no 
atual CAR.

Felizmente temos apenas onze moções regionais 
neste Relatório da Agenda da Conferência (CAR), 
menos da metade do CAR 2018. Vinte e cinco 
moções foram enviadas dentro do prazo de 1º de 
agosto. Doze foram retiradas e duas não estavam 
prontas para publicação no CAR na data limite de 
30 de agosto, apesar de termos estendido o prazo 
em mais de uma semana.

Muitas vezes nos perguntam: “O que signifi ca 
dizer que a moção está pronta para publicação no 
CAR?” A explicação mais simples está nas pági-
nas 18 e 19 do Guia dos Serviços Mundiais de NA. 
Depois que um participante da conferência envia 
um rascunho de moção para o CAR, o Quadro 
Mundial entra em contato para ajudá-lo no pro-
cesso de elaboração do texto fi nal da moção para 
publicação no CAR, e para informar se algum 
outro participante encaminhou uma moção seme-
lhante. Em certos casos, os participantes podem 
decidir trabalhar juntos em uma moção, em vez de 
apresentar duas moções parecidas. Muitas vezes, 
em uma conversa com o Quadro Mundial pode 
surgir uma solução, como ocorreu com os exem-
plos descritos abaixo, sem que seja preciso recor-
rer a uma moção. Você não precisa esperar até o 
mês de agosto que antecede a conferência mun-
dial para escrever uma moção e comunicar suas 
preocupações! Incentivamos você a expressar seus 
pensamentos e preocupações ao Quadro Mundial 
durante todo o ciclo, não apenas na “temporada 
da conferência”.

Alguns proponentes optaram por retirar suas 
moções porque, depois de abordar o assunto 
com o Quadro Mundial, foi alcançada uma solu-
ção. Por exemplo, uma moção mencionava erros 
de ortografi a em um texto traduzido. Outra soli-
citava revisões em um folheto de serviço para 
atualizar seu conteúdo. Esses tipos de problemas 
podem ser resolvidos sem utilizar moções. Os 
Serviços Mundiais podem corrigir erros nos tex-

tos traduzidos quando eles são 
levados ao nosso conhecimento, 
e os folhetos de serviço são atua-
lizados conforme a necessidade. 
O bom do processo de aprovação 
pelo Quadro Mundial é que não há neces-
sidade de moção para avaliar as revisões desse 
tipo de folheto. Ele pode ser revisado a qualquer 
momento e postado durante 90 dias, para que os 
participantes da conferência possam ver as alte-
rações e dar sugestões antes da revisão ser con-
cluída. Incluímos as ideias apresentadas para a 
revisão dos folhetos de serviço na atual pesquisa 
do CAR, que começa na página 24.

A maioria das moções regionais deste CAR requer 
a elaboração de algum tipo de plano de projeto 
para deliberação na WSC 2022. O problema é que 
as moções para criar planos de projetos são ana-
lisadas de forma independente umas das outras, 
e separadamente de toda a carga de trabalho do 
ciclo, no caso, o de 2022–2024. Atualmente, temos 
dois fl uxos distintos que levam à criação de um 
projeto: o Plano estratégico do NAWS e as moções 
regionais. Precisamos descobrir uma maneira de 
unifi car esses fl uxos de propostas e analisar todo 
o trabalho potencial em conjunto, para que possa-
mos tomar decisões responsáveis e realistas.

Nós reconhecemos o dilema. Tentamos criar um 
sistema mais colaborativo para o planejamento 
estratégico do NAWS, a fi m de avaliar lado a lado 
todos os trabalhos em potencial. Porém, até che-
garmos a esse ponto, o CAR pode parecer o único 
lugar para se encaminhar uma ideia para aprecia-
ção da Conferência. Os participantes da WSC tal-
vez sintam que não possuem outros mecanismos 
para apresentar suas sugestões antes da Conferên-
cia Mundial de Serviço. Entendemos isso e espe-
ramos que algumas das mudanças que estamos 
fazendo neste ciclo nos ajudem futuramente.

Agora, no entanto, temos projetos sugeridos por 
moções regionais, moções zonais e outros decor-
rentes do Plano estratégico do NAWS. Isso poderá 
acarretar um volume de projetos a serem apre-
sentados na WSC 2022 muito maior do que acre-
ditamos ser possível concluir em tempo hábil. 
Costumávamos elaborar um número maior de 
planos de projeto do que sabíamos ter condições 
de realizar em determinado ciclo; porém, mais 
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recentemente, passamos a limitar a quantidade 
de propostas àquilo que acreditamos ser possí-
vel fazer no período. Entretanto, temos hoje oito 
potenciais demandas de planos de projeto através 
das moções abaixo, e o planejamento estratégico 
do NAWS e a análise de cenários levarão a outros 
projetos que nós consideramos críticos e que deve-
riam ser empreendidos nos próximos ciclos. Assim, 
parece que estamos novamente em uma situação de 
elaborar e apresentar mais planos de projeto do que 
será possível e razoável concluir em um ciclo. Para o 
próximo biênio, de 2020-2022, planejamos ter apenas 
um grupo de trabalho presencial em função de con-
siderações fi nanceiras. Temos feito mais com menos 
utilizando grupos de trabalho virtuais e reuniões 
on-line, mas ainda existem limitações no número 
de projetos que podemos coordenar em um ciclo. 
Se a Conferência aprovar mais planos de projeto ou 
moções do que pudermos assumir, pediremos ajuda 
para que sejam ordenados por prioridade.

Estamos nos esforçando para criar um processo 
de planejamento mais inclusivo, e esperamos não 
ter mais esse problema no futuro. Conforme expli-
camos anteriormente neste Relatório da Agenda da 

Conferência, procuramos utilizar a pesquisa do CAR 
para examinar lado a lado todas as ideias de folhe-
tos de recuperação e textos de serviço mais curtos. 
As respostas da Irmandade à pesquisa ajudarão os 
participantes da conferência a tomar decisões de 
priorizar o trabalho, para que os Serviços Mundiais 
possam atuar primeiro nas prioridades mais altas.

Outra novidade para nós é que, nesta conferência 
mundial, os participantes começarão a preparar – 
juntos – as bases do Plano estratégico do NAWS 
para 2022–2024. Nosso objetivo é prosseguir com 
a evolução do planejamento até que ele deixe de 
ser apenas o plano do Quadro Mundial e passe a 
ser o plano que todos os participantes da confe-
rência ajudaram a elaborar. Aspiramos alcançar 
um planejamento colaborativo, que permita que 
as ideias de todos sejam ouvidas. Um processo 
onde tomaremos decisões em conjunto, como 
Conferência Mundial de Serviço, sobre as prio-
ridades do biênio que se inicia. Enquanto isso, 
é preciso descobrir uma maneira de analisar de 
forma holística todo o trabalho proposto para o 
ciclo de 2022-2024, para assumirmos os projetos 
que a WSC considera prioritários.

LITERATURA DE RECUPERAÇÃO EM FORMATO DE LIVRO

Fornecemos a seguir algumas informações básicas e links sobre este assunto. Eles poderão ser úteis na 
análise das moções relativas aos livros de recuperação.

O ensaio sobre planejamento estratégico, na página 6 deste Relatório da Agenda da Conferência, explica como 
são criados os planos do projeto por meio do planejamento estratégico, e nossos esforços para tornar o 
processo mais colaborativo e inclusivo.

A pesquisa deste CAR, na página 24, relaciona diversas sugestões de literaturas de recuperação para que 
sejam priorizadas pelos membros. A utilização da pesquisa permite que a Irmandade e a Conferência 
Mundial avaliem e comparem o conjunto de ideias, a fi m de estabelecer e orientar as decisões sobre prio-
ridades de literatura. Esse parece ser o melhor mecanismo para a priorização de projetos da Conferência 
Mundial de Serviço, porque inclui todas as sugestões de literatura de recuperação e ferramentas de ser-
viço oferecidas pelos participantes da conferência. Apoiamos qualquer que seja a escolha de prioridades 
da Irmandade.

Moção 6 Orientar o Quadro Mundial a elaborar um plano de projeto, para apresentação 
na WSC 2022, para a criação de um novo guia de Passos destinado aos 
membros que já trabalharam o guia anterior e gostariam de evoluir em sua 
recuperação.

Propósito: Desenvolver uma nova literatura para que os membros prossigam em sua recuperação atra-
vés do trabalho dos Doze Passos, crescendo e transmitindo o conhecimento a outras pessoas.

Apresentada por:  Região Noruega

Impacto fi nanceiro: Haverá um custo mínimo de criação do plano de projeto. As despesas do NAWS 
decorreriam do próprio projeto, caso a WSC venha a adotar e priorizar o plano.
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Justifi cativa da região: A Irmandade tem 60 anos. Os companheiros mais antigos e outros que já 
tenham passado pelos Passos muitas vezes podem querer um olhar renovado sobre eles, uma vez que 
o trabalho de Passos é um processo contínuo, qualquer que seja o tempo limpo da pessoa. É importante 
que os companheiros sejam inspirados a continuar transmitindo a mensagem de recuperação para os 
adictos que seguem os Passos. É fato que muitos membros com bastante tempo limpo deixam nossa 
Irmandade. Um novo guia de Passos pode inspirar os mais antigos a permanecer em NA. Este é um pro-
grama de Doze Passos e devemos manter nosso foco em facilitar o crescimento e a evolução da nossa 
Irmandade. A literatura é uma ótima maneira de fazer isso.

Resposta do Quadro Mundial: Somos a favor de um trabalho que apoie o crescimento da Irmandade 
e a recuperação pessoal dos membros de NA. Nosso programa é de Doze Passos, e um material que 
incentive os companheiros a trabalhar os Passos não pode ser ruim.

O problema é que este não é o único livro sobre trabalho de Passos apresentado neste Relatório da 
Agenda da Conferência. Conforme mencionamos na introdução às moções regionais, uma das des-
vantagens de criar planos de projetos por meio de moções regionais é que as ideias das moções são 
avaliadas separadamente umas das outras.

Para obter esclarecimentos sobre nosso sistema de priorização, leia as observações da introdução à 
pesquisa, na página 24, e da introdução às moções de literatura de recuperação em formato de livro, na 
página 38.

Procedimentos afetados: Nenhum.

Moção 7 Orientar o Quadro Mundial a elaborar um plano de projeto, para apresentação 
na WSC 2022, para a criação de um livreto com perguntas para o estudo de 
Passos, em que cada pergunta seja derivada de uma frase do capítulo “Como 
funciona”, do Texto Básico.

Propósito: Criar um livreto aprovado pela Irmandade, de baixo custo, com perguntas relacionadas dire-
tamente com o Texto Básico, para estudo dos Passos de NA.

Apresentada por:  Região Baja Son

Impacto fi nanceiro: Haverá um custo mínimo de criação do plano de projeto. As despesas do NAWS 
decorreriam do próprio projeto, caso a WSC venha a adotar e priorizar o plano.

Justifi cativa da região: Temos necessidade de material elementar e impessoal para o estudo dos Pas-
sos de NA que possa ser lido individualmente, nas reuniões do grupo de NA, em instituições e na corres-
pondência com pessoas que se encontram atrás das grades. Como as respostas para as perguntas do 
estudo são as próprias frases da literatura de NA, as questões de personalidade, ego, política, religião e 
outras afi liações são eliminadas. A resposta é sempre a citação original do Texto Básico que deu origem 
à pergunta. Com o livreto de perguntas para estudo dos Passos e o Guia introdutório, será possível ensi-
nar e estudar o programa de NA por um custo de cerca de US$ 3. Acreditamos identifi car uma necessi-
dade que, geralmente, não é entendida no primeiro mundo que fala inglês na nossa Irmandade. Em vez 
de pedir doações, solicitamos seu apoio para criar as ferramentas de que precisamos para obter êxito. O 
resultado dessa moção seria um livreto grampeado do tamanho do Livreto do grupo. O Guia introdutório 
para NA, combinado com as perguntas básicas para estudo de Passos do Texto Básico, é uma forma 
barata de levar o programa de NA aos ambientes de encarceramento e reabilitação da adicção. Uma 
primeira rodada de Passos com o Texto Básico oferece uma base sólida para todos os membros e faci-
lita estudos futuros de outras literaturas de NA. O Texto Básico é uma literatura de recuperação de NA 
sincera e descomplicada, que os adictos podem adotar e com a qual se identifi car. O novo livreto seria 
traduzido, evidentemente, após o Guia introdutório para NA e antes do Texto Básico, reduzindo o tempo 
que as comunidades emergentes precisarão esperar para estudar o programa de NA.  

Resposta do Quadro Mundial: Como expressamos na moção anterior, temos entusiasmo por ferra-
mentas que incentivem os membros a trabalhar os Passos, mas considerar cada ideia separadamente 
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não oferece um senso de priorização e não permite que ela faça parte de um processo geral de pla-
nejamento e orçamento. Essa e outra sugestão de elaborarmos um guia de trabalho de Passos para 
novos membros e adictos em tratamento ou encarcerados fazem parte da pesquisa deste CAR. Para 
obter esclarecimentos sobre nosso sistema de priorização, leia as observações da introdução à pes-
quisa, na página 24, e da introdução às moções de literatura de recuperação em formato de livro, na 
página 38.

Se a WSC priorizar um guia de trabalho de Passos simples para os recém-chegados, nós iremos elabo-
rar o plano de projeto, porém, utilizando a mesma sistemática que usamos para qualquer outra literatura. 
Perguntaríamos à Irmandade o que gostaria de ler em um guia do tipo e usaríamos os comentários e 
sugestões para orientar o trabalho. Reuniríamos um rascunho que refl etisse o que ouvimos dos mem-
bros e, em seguida, pediríamos novamente à Irmandade para revisar e comentar o rascunho.

Não podemos nos comprometer com um projeto que determina o resultado do trabalho antes de 
buscar as sugestões de todos os membros interessados. O propósito desta moção em particular 
não é, portanto, algo que possamos concretizar. Ao contrário, nosso processo de literatura não pode 
pré-determinar o conteúdo, o processo de criação e o formato de um texto antes mesmo do início do 
projeto. Poderíamos começar com a ideia descrita na moção, mas o processo de criação de literatura 
de NA é inclusivo e dinâmico. Portanto, não é possível prever totalmente o resultado de nossos esfor-
ços coletivos no mundo todo.

Procedimentos afetados: Nenhum.

FOLHETOS INFORMATIVOS E FERRAMENTAS DE SERVIÇO 

A introdução à pesquisa publicada neste Relatório da Agenda da Conferência (página 24) explica o sistema 
adotado neste ciclo para os projetos de folhetos informativos de recuperação (IPs) e ferramentas de ser-
viço. Vamos oferecer um plano de projeto geral para ferramentas de serviço e outro para os IPs. (Os planos 
do projeto são incluídos no material da Via de aprovação da WSC.) A Conferência Mundial determinará 
o foco específi co desses dois planos de projeto ao priorizar uma lista de ferramentas de serviço e uma de 
folhetos de recuperação, orientando suas decisões pelos resultados da pesquisa do CAR. Cada uma das 
ideias especifi cadas nas quatro moções a seguir, de números 8 a 11, está incluída nas listas de IPs e ferra-
mentas de serviço da pesquisa do CAR.

A utilização da pesquisa permite que a Irmandade e a Conferência Mundial avaliem e comparem o con-
junto de ideias, a fi m de estabelecer e orientar as decisões sobre as prioridades de IPs e materiais de serviço 
a serem elaborados. Esse parece ser o melhor mecanismo para a priorização de projetos da WSC, porque 
inclui todas as sugestões de literatura de recuperação e ferramentas de serviço oferecidas pelos participan-
tes da conferência. Apoiamos qualquer que seja a escolha de prioridades da Irmandade.

Moção 8 Orientar o Quadro Mundial a elaborar um plano de projeto, para apresentação 
na Conferência Mundial de Serviço (WSC) de 2022, para a criação de um novo 
IP sobre o inventário pessoal diário de gratidão. 

Propósito: Criar um recurso para os membros da Irmandade, através de um novo IP sobre o inventário 
pessoal diário de gratidão. 

Apresentada por: Região Argentina 

Impacto fi nanceiro: Haverá um custo mínimo de criação do plano de projeto. As despesas do NAWS 
decorreriam do próprio projeto, caso a WSC venha a adotar e priorizar o plano.

Justifi cativa da região: O novo folheto é uma ferramenta para os membros da Irmandade que nos 
inspirará a fazer o inventário pessoal diário de gratidão, que promove ações inspiradas pelo despertar 
espiritual do Décimo Segundo Passo de NA e nos incentiva a expressar nossa gratidão só por hoje ou 
diariamente.
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Os membros, em qualquer estágio do processo de recuperação pessoal em que se encontrem, podem 
ser inspirados por perguntas sobre este princípio espiritual, com ações diretas ou a lista de gratidão, 
entre outros, e tentar expressar crescimento na recuperação através da gratidão. 

Resposta do Quadro Mundial: Apoiamos qualquer que seja a escolha de prioridades da Irmandade. 
Para obter esclarecimentos sobre nosso sistema de priorização, leia as observações da introdução às 
moções sobre folhetos informativos e ferramentas de serviço, na página 40.

Procedimentos afetados: Nenhum.

Moção 9 Orientar o Quadro Mundial a elaborar um plano de projeto, para apresentação 
na WSC 2022, para a criação de um novo IP para mulheres em recuperação.

Propósito: Criar um novo recurso para mulheres em recuperação.

Apresentada por: Região Irã

Impacto fi nanceiro: Haverá um custo mínimo de criação do plano de projeto. As despesas do NAWS 
decorreriam do próprio projeto, caso a WSC venha a adotar e priorizar o plano.

Justifi cativa da região: As mulheres de muitos lugares do mundo, inclusive o Irã, enfrentam difi cul-
dades ao buscar recuperação em NA. Em muitas comunidades de NA, não há muito acesso a outras 
mulheres em recuperação. Existe uma quantidade enorme de experiência na Irmandade com relação a 
esses desafi os, que pode ser compartilhada em um IP. Essa experiência inclui barreiras culturais para 
as mulheres, amadrinhamento, frequência às reuniões quando se tem fi lhos pequenos, falta de recursos 
pessoais, etc. Esse IP poderá fornecer às mulheres mais novas no programa a experiência de outras 
companheiras na solução desses desafi os.

Resposta do Quadro Mundial: Apoiamos qualquer que seja a escolha de prioridades da Irmandade. 
Para obter esclarecimentos sobre nosso sistema de priorização, leia as observações da introdução às 
moções sobre folhetos informativos e ferramentas de serviço, na página 40.

Procedimentos afetados: Nenhum.

Moção 10 Orientar o Quadro Mundial a elaborar um plano de projeto, para deliberação na 
WSC 2022, de criação de um guia para reuniões on-line.

Propósito: Criar um novo recurso.

Apresentada por: Fórum Zonal Latino-Americano

Impacto fi nanceiro: Haverá um custo mínimo de criação do plano de projeto. As despesas do NAWS 
decorreriam do próprio projeto, caso a WSC venha a adotar e priorizar o plano.

Justifi cativa do fórum zonal: Até a presente data, essas reuniões são consideradas ferramentas da 
nossa Irmandade. O objetivo do guia é que as reuniões on-line possam atender aos requisitos para inte-
grar nossa estrutura de serviço, em harmonia com o Quinto e Oitavo Conceito para o serviço, bem como 
nossa Sétima Tradição, entre outros, garantindo que funcionem à maneira de NA.

Resposta do Quadro Mundial: Esse é um tópico que tentamos encaminhar desde que foi debatido na 
WSC 2018. Realizamos um seminário on-line para receber ideias e experiências e planejamos realizar 
outro após a Conferência Mundial. Procuramos reunir as melhores práticas da Irmandade nas reuniões 
de recuperação on-line. Certamente, existe interesse e entusiasmo em torno do assunto, e pretendemos 
continuar a recolher recomendações para um debate mais aprofundado na WSC 2020.

Como o tema foi identifi cado para discussão na última Conferência Mundial de Serviço e ele terá um 
enfoque contínuo caso seja priorizado na WSC 2020, isso signifi ca que o trabalho começaria neste ciclo, 
e não no próximo. Para obter esclarecimentos sobre nosso sistema de priorização, leia as observações 
da introdução às moções sobre folhetos informativos e ferramentas de serviço, na página 40.

Procedimentos afetados: Nenhum.
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Moção 11 Orientar o Quadro Mundial a elaborar um plano de projeto para a WSC 2022, de 
um folheto de serviço (SP) que explique que “em nenhum momento estamos 
sob vigilância”. 

Propósito: Criar um SP que explique que “em nenhum momento estamos sob vigilância” ajudará a 
esclarecer a confusão que os membros possam ter ao ver câmeras de vigilância nas instalações onde 
são realizadas reuniões de NA.

Apresentada por: Região Carolina, EUA

Impacto fi nanceiro: Haverá um custo mínimo de criação do plano de projeto. As despesas do NAWS 
decorreriam do próprio projeto, caso a WSC venha a adotar e priorizar o plano.

Justifi cativa da região: Muitas instalações possuem sistemas de segurança sofi sticados, às vezes até 
dentro da sala onde o grupo de NA se reúne. Seu objetivo é identifi car um ladrão ou captar um problema 
sério, como um atirador, porque o registro em vídeo ajudaria a polícia em uma investigação posterior. No 
entanto, os avanços tecnológicos e a quantidade cada vez maior de câmeras e sistemas de segurança 
de alta tecnologia acarretam uma enorme confusão dentro dos grupos e áreas. O que dizemos aos nos-
sos membros, especialmente aos recém-chegados, que encontram câmeras nas salas enquanto lemos 
em voz alta nossa declaração de que “em nenhum momento estamos sob vigilância”?

Agora, alguns de nossos membros não querem comparecer aos lugares que têm câmeras e outros 
tentam cobrir as câmeras. Isso está prejudicando o relacionamento com esses locais, além de causar 
desunião nas áreas e grupos, que sofrem assim como os membros. É extremamente necessário o escla-
recimento da situação.

Acreditamos que um novo SP deveria explicar que ser monitorado por um sistema de segurança, para o 
bem de todos, é diferente de estar sob vigilância. O SP poderá ajudar em uma situação onde o local de 
reunião possua câmeras instaladas permanentemente. 

Resposta do Quadro Mundial: Esse é certamente um problema antigo que causou confusão entre mui-
tos membros. NA fala apenas por si mesmo, portanto, qualquer vigilância à qual nos referimos só pode 
ser de NA. Não temos controle sobre entidades externas. Os folhetos de serviço não precisam de uma 
decisão da WSC para serem escritos, porém, dada a nossa escassez de recursos, pedimos à Conferên-
cia Mundial que escolha os itens que devemos enfocar no próximo ciclo.

Para obter esclarecimentos sobre nosso sistema de priorização, leia as observações da introdução às 
moções sobre folhetos informativos e ferramentas de serviço, na página 40. 

Procedimentos afetados: Nenhum.

DESENVOLVIMENTO DE LITERATURA E TRADUÇÕES

Fornecemos a seguir algumas informações básicas e links sobre este assunto. Eles poderão ser úteis na 
análise das moções relativas ao desenvolvimento e tradução da literatura.

Fundamentos de tradução é um recurso para os comitês locais de tradução.
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/TBasics_Feb2017.pdf

Boletim nº 19 do Quadro Mundial de Custódios dos Serviços Mundiais: Linguagem específi ca de gênero 
e o uso da palavra “Deus” na literatura de NA
https://www.na.org/?ID=bulletins-bull19

Adendo F: Lista dos materiais que publicamos, incluindo traduções, na página 135.
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Moção 12  Orientar o Quadro Mundial a  produzir e disponibilizar em formato de áudio, em 
espanhol, os livros: Narcóticos Anônimos (Texto Básico), Guia para trabalhar 
os Passos de NA e Funciona: como e por quê.

Propósito: Aumentar o acesso da comunidade de língua espanhola à literatura de NA.

Apresentada por: Região Southern California, EUA 

Impacto fi nanceiro: É difícil estimar com precisão o impacto fi nanceiro desta moção. O custo para 
disponibilizar o Texto Básico em inglês e espanhol em formato MP3 é de aproximadamente US$ 12.000 
cada, que inclui a gravação profi ssional do texto e revisão das gravações. O custo direto para atender 
esta moção é de aproximadamente US$ 20.000, uma vez que o livro Funciona: como e por quê já está 
gravado.

No entanto, recomendamos começar pelo Texto Básico e tratar igualmente todos os idiomas, em vez de 
nos concentrar apenas em uma língua. Se as versões em áudio de outros idiomas custarem o equiva-
lente aos Textos Básicos em espanhol e inglês, o custo direto total para os Textos Básicos traduzidos, 
sem contar com o tempo da equipe, seria atualmente de cerca de US$ 384.000. Entretanto, sabemos 
que algumas gravações já estão concluídas – em sueco, dinamarquês e lituano, entre outros. E as des-
pesas de produção variam de um idioma para outro. Atualmente, estamos gravando o Texto Básico em 
árabe e estimamos que o custo seja inferior a US$ 2.000.

Justifi cativa da região: Muitas pessoas de língua espanhola abandonam a escola na terceira ou quarta 
série e o analfabetismo é um grande problema. A literatura de NA é escrita em espanhol castelhano, que é 
muito mais fácil de entender quando falado, devido às variações do idioma no mundo todo. A moção tam-
bém é solicitada em nome dos companheiros cegos que falam espanhol. O Fórum Zonal Latino-Americano 
não aborda o acesso em áudio, porque cuida das traduções escritas. Existe uma extrema necessidade de 
áudios da literatura de NA na comunidade de língua espanhola do sul da Califórnia, e isso também benefi -
ciaria muito os adictos de outros lugares dos Estados Unidos e do mundo. O espanhol é a segunda língua 
nativa mais falada no mundo. Nossos membros descobriram que o acesso ao material impresso é limitado 
nas áreas rurais e subdesenvolvidas do México e outros países de língua espanhola, em comparação com 
a disponibilidade muito maior de cybercafés e celulares. Esta moção também foi apresentada para evitar 
traduções de áudio não autorizadas, o que provavelmente ocorrerá, pois existe uma necessidade pre-
mente. Provavelmente, esta proposta também atrairá membros mais jovens.

Resposta do Quadro Mundial: Estamos trabalhando em conjunto com os comitês locais de tradução 
e as zonas para criar versões em áudio do Texto Básico, a serem postadas gratuitamente no website 
na.org. Anteriormente, informamos que, por causa das políticas de preços e exigências dos portais 
comerciais de audiolivros, não encontrávamos uma maneira de distribuir esse material por meio de um 
portal pago que fi zesse sentido para nossos membros.

Agradecemos o espírito desta moção, mas recomendamos uma solução que não seja focada exclusiva-
mente em uma só língua. Conforme relatamos na WSC 2018, estamos comprometidos com a atualização 
dos arquivos de áudio do Texto Básico nos idiomas em que foram produzidos. Pretendemos publicá-los 
no site na.org sem qualquer custo. Pedimos a paciência de vocês enquanto damos esse primeiro passo.

O esforço inclui trabalhar em conjunto com o painel de aprovação das traduções em espanhol, que faz 
parte do Fórum Zonal Latino-Americano, para produzir uma versão em áudio da Sexta Edição do Texto 
Básico. Gostaríamos de continuar com esse trabalho e produzir primeiro os áudios dos Textos Básicos. 
A acessibilidade à nossa literatura é uma preocupação central para nós, e as versões do Texto Básico em 
áudio (atualmente 32) parecem ser o lugar mais lógico para começar. Vamos observar como o processo 
funciona com o Texto Básico e, em seguida, poderemos avaliar o esforço e decidir o próximo passo para 
inglês, espanhol ou qualquer outro idioma.

Procedimentos afetados: Nenhum.
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Moção 13 Orientar o Quadro Mundial a elaborar um plano de projeto, para deliberação 
na WSC 2022, a fi m de investigar mudanças e/ou texto a ser acrescentado 
à literatura de NA, para mudar a linguagem específi ca de gênero para uma 
linguagem de gênero neutra e inclusiva.

Propósito: Esta moção dará à Conferência e à Irmandade a possibilidade de debater, de forma signifi -
cativa, mudanças que tornem nossa literatura mais inclusiva para todos os membros.

Apresentada por: Regiões Suécia e Austrália 

Impacto fi nanceiro: Haverá um custo mínimo de criação do plano de projeto. As despesas do NAWS 
decorreriam do próprio projeto, caso a WSC venha a adotar e priorizar o plano.

Justifi cativa das regiões: Atualmente, nossa literatura faz várias referências a linguagem excludente e 
específi ca de gênero. 

Reconhecemos a importância de nos identifi car com a linguagem de nossos textos para adotar o pro-
grama. Em nossa Irmandade, há muitos que se identifi cam como LGBT+ e que já se sentiram invisíveis 
em uma grande variedade de situações. Como Irmandade mundial, reconhecemos que muitas culturas 
acolhem indivíduos não binários.

Muitos membros expressaram ressalvas quanto ao uso do pronome masculino nas referências a Deus, o 
que pode invocar a imagem de um Deus ou religião específi cos. Acreditamos que isso esteja em confl ito 
com nossa fi losofi a, que incentiva todos os companheiros a desenvolverem um relacionamento pessoal 
com um Deus da sua própria compreensão.

Em NA, somos adictos antes de qualquer outra coisa, e devemos sempre manter nossas portas aber-
tas para todos os adictos que desejam se recuperar. Queremos que nossa literatura seja inclusiva para 
todos, seja qual for a nossa identifi cação.

A seção de histórias pessoais do Texto Básico contém relatos de pessoas transgênero, e desejamos 
aproveitar essa base neutra de gênero para que se refl ita em todos os textos de NA. Permitiremos que 
as histórias pessoais publicadas sejam isentas de linguagem neutra em termos de gênero e que perma-
neçam escritas como estão atualmente. 

Na colaboração entre a Suécia e a Austrália, fi cou claro que a Suécia desejava ter uma referência neutra 
de gênero que fosse complementar à linguagem existente, enquanto a Austrália achava que a substitui-
ção era o caminho a seguir. A moção foi escrita de tal forma que todas as opções possam ser exploradas 
no plano do projeto e nas recomendações dadas à WSC e à Irmandade.

Resposta do Quadro Mundial: O projeto solicitado nesta moção não determina nenhuma mudança. 
Ele procura abrir um debate. Conforme explicado em seu propósito, “Esta moção dará à Conferência e 
à Irmandade a possibilidade de debater, de forma signifi cativa, mudanças que tornem nossa literatura 
mais inclusiva para todos os membros”.

Prevemos que a discussão seja focada no material em inglês, porque nossa literatura é desenvolvida 
nesse idioma e os textos em inglês atuam como protótipo para qualquer atividade de tradução. As tra-
duções poderão levantar questões que ultrapassem o escopo desse debate. Idiomas diferentes lidam 
com o gênero de maneiras diferentes, e os comitês locais de tradução estão familiarizados com o que 
precisa ser feito para manter uma consistência com os textos em inglês.

Tivemos discussões relacionadas ao tema anteriormente, até o início dos anos 1990, e as conversas 
foram dominadas pela consideração do uso da palavra Deus na literatura de NA, ao passo que a atual 
moção busca abrir o diálogo, especifi camente, sobre neutralidade de gênero. O boletim dos Custódios 
sobre linguagem específi ca de gênero foi escrito em 1992, quando havia menos de 20.000 reuniões de 
NA no mundo e o Texto Básico era publicado em quatro idiomas. Agora, existem mais de 70.000 reuni-
ões e publicamos o Texto Básico em 32 idiomas. Nosso número de membros cresceu e se diversifi cou 
ao longo dos anos.
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Então, repetimos, esta moção não é uma decisão para fazer alterações: é para decidir se estamos dis-
postos a discutir o assunto. Apoiamos a ideia de ter esse diálogo e acreditamos que nossa responsabi-
lidade coletiva é observar de que forma nossa mensagem é percebida.

Procedimentos afetados: Nenhum.

Moção 14 Estabelecer uma moratória, suspendendo por oito anos a criação de novas 
literaturas de recuperação em inglês, após a WSC 2020 e até a WSC 2028, 
excetuando-se os projetos de literatura que já estejam em desenvolvimento.

Propósito: Proporcionar tempo e potencialmente liberar recursos para a tradução e a produção de lite-
ratura em idiomas estrangeiros.

Apresentada por: Região California Inland, EUA 

Impacto fi nanceiro: Não é possível estimar o impacto fi nanceiro desta moção. Poderá haver uma eco-
nomia resultante do não custeio de projetos e grupos de trabalho de literatura, mas também poderá 
haver uma perda por não produzirmos nenhuma nova literatura para venda.

Justifi cativa da região: A moratória permitiria que as comunidades internacionais de NA concluíssem 
as traduções do nosso Texto Básico e de outras publicações que salvam vidas. Espera-se que os recur-
sos normalmente usados para o desenvolvimento da literatura em inglês sejam redirecionados para 
apoiar os esforços de tradução internacionais.

Imagine tentar ler a nossa mensagem que salva-vidas em um idioma que você não entende bem, ou não 
entende nada. Somos uma Irmandade global e está na hora de redobrar nossos esforços para tornar 
nossa mensagem disponível globalmente.

Resposta do Quadro Mundial: Compartilhamos o desejo de tornar nossa literatura mais acessível aos 
adictos do mundo todo. Esperamos ansiosamente pelo dia em que “todos os adictos do mundo possam 
vivenciar nossa mensagem em seu próprio idioma e cultura”. Hoje, publicamos material em mais de 55 
idiomas. A lista de literatura incluída no Adendo F deste CAR é um testemunho do trabalho árduo de 
muitos membros e da dedicação dos Serviços Mundiais às traduções.

Esta moção, no entanto, não liberaria recursos para tradução ou produção. Essas atividades não são 
relacionadas - produção de literatura em inglês e tradução e produção de materiais em idiomas “estran-
geiros”. A moção não alcançaria o seu propósito.

O trabalho de tradução de NA é coordenado entre um comitê local de tradução, composto por mem-
bros comprometidos que são nativos do idioma, funcionários do NAWS e profi ssionais contratados. Na 
maioria dos casos, usamos o tradutor profi ssional como revisor de texto do trabalho do comitê local de 
tradução. Em alguns casos, o profi ssional também faz algumas das traduções iniciais se o comitê local 
não puder. Mas é fundamental que os membros locais estejam envolvidos para garantir que a linguagem 
seja fi el à experiência de NA. O serviço local de traduções consome tempo e requer habilidades e dedi-
cação. São necessários muitos recursos para produzir literatura traduzida, mas o recurso mais escasso, 
na verdade, é o humano, principalmente membros locais. 

Procedimentos afetados: Nenhum.
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MATERIAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

Moção 15 Orientar o Quadro Mundial a elaborar um plano de projeto para produção de 
um vídeo informativo sobre Narcóticos Anônimos, para serviços (comitês) 
de relações públicas e publicação on-line, aprovado pelo NAWS, onde seja 
brevemente explicado: 

 1. O que é Narcóticos Anônimos 
2. Como funciona 
3. Como entrar em contato com NA 

Propósito: Para que a Irmandade tenha um novo recurso de relações públicas que explique de maneira 
clara e breve o que é Narcóticos Anônimos, como funciona e como entrar em contato. 

Apresentada por: Região Argentina 

Impacto fi nanceiro: Haverá um custo mínimo de criação do plano de projeto. As despesas do NAWS 
decorreriam do próprio projeto, caso a WSC venha a adotar e priorizar o plano.

Justifi cativa da região: O serviço de relações públicas (RP) é muito importante para nossa Irmandade. 
Um breve vídeo explicativo sobre Narcóticos Anônimos permitiria que as estruturas de serviço de todas 
as áreas e regiões de NA do mundo tivessem mais uma ferramenta em seus esforços de RP. Esse recurso 
poderia ser utilizado em serviços de RP (comitês) e publicações on-line (web, mídias sociais, etc).

Ao mesmo tempo, a mídia audiovisual, incluindo a digital, é fundamental para as comunicações atual-
mente. No momento, existem vários vídeos informativos sobre NA, mas nenhum deles foi produzido e 
aprovado pelo NAWS. A produção do novo vídeo será uma ferramenta efi caz para todos os comitês de 
serviço regional de NA.

O vídeo poderia ser feito originalmente em inglês, em linguagem simples, e incluir a transcrição do script, 
separar as faixas de áudio e estar disponível para download no site na.org. 

Isso permitirá que regiões de NA que não falam inglês possam traduzi-lo localmente com facilidade, e 
disponibilizar esse material de serviço para as regiões de NA que precisem dele. 

Resposta do Quadro Mundial: Sabemos que existe a necessidade de recursos de RP atualizados e 
adaptáveis, e parece sensato que os Serviços Mundiais produzam esse vídeo. O recurso ajudaria os 
profi ssionais e o público em geral a conhecer quem somos e o que temos a oferecer. Nossa visão é 
que algum dia “Narcóticos Anônimos obtenha reconhecimento e respeito universais como programa de 
recuperação viável”, e esse tipo de ferramenta pode ser fundamental nesse esforço.

Temos submetido os materiais aprovados pelo Quadro Mundial a uma revisão de 90 dias pelos dele-
gados, antes de fi nalizar os rascunhos. Imaginamos que o recurso estaria sujeito ao mesmo processo, 
como foi o caso de outros materiais de relações públicas. Antes da aprovação do vídeo, os delegados 
teriam a oportunidade de contribuir para seu conteúdo.

Procedimentos afetados: Nenhum.
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PROCEDIMENTOS DA CONFERÊNCIA MUNDIAL DE SERVIÇO 

Moção 16  Se alguma moção ou proposta tiver sido apresentada e falhar na obtenção de 
consenso ou aprovação de seu conteúdo ou propósito em duas Conferências 
Mundiais de Serviço consecutivas, o conteúdo e propósito apresentados 
anteriormente não poderão ser sugeridos à Irmandade no Relatório da Agenda 
da Conferência (CAR), Via de aprovação de Conferência (CAT) ou na WSC, 
durante um ciclo de conferência inteiro.

Propósito: Usar com responsabilidade e efi ciência os processos de tomada de decisões e o tempo da 
Irmandade.

Apresentada por: Regiões Volunteer e Southern California, EUA 

Impacto fi nanceiro: Nenhum.

Justifi cativa das regiões: Ao deixar temporariamente de lado as ideias e moções que não foram total-
mente desenvolvidas, esta moção oferece à WSC a oportunidade de concentrar seu escasso tempo e 
recursos nas questões que demandam grande atenção e orientação da estrutura de serviço. Também 
permite que os proponentes das moções em questão elaborem a ideia e alcancem maior entendimento 
e consenso dentro da Irmandade. Nossa moção proporciona uma melhora na maneira como realizamos 
nossos serviços, e um aprendizado com os desafi os e processos que não produzem um resultado con-
sistente ou benéfi co.

Resposta do Quadro Mundial: Parece que esta moção trata do respeito ao espírito de tomada de 
decisões por consenso. Se a mesma ideia for discutida várias vezes e não obtiver apoio, a Conferência 
Mundial terá algum tempo antes de retomar o assunto.

Concordamos com o espírito da proposta e com as ideias expressas na justifi cativa, mas nos preocupa 
que a moção, conforme está escrita, possa ser difícil de implementar e até trazer consequências indese-
jadas. Não temos certeza de como a WSC consideraria moções com pequenas diferenças, por exemplo, 
ou moções muito diferentes mas com um mesmo propósito. 

Por exemplo, o propósito desta moção é “Usar com responsabilidade e efi ciência os processos de 
tomada de decisões e o tempo da Irmandade”. Podemos imaginar muitas moções bem diferentes que 
expressem o mesmo propósito. Além disso, a moção não deixa espaço para novas informações que 
possam surgir, o que motivaria a WSC a querer considerar a mesma questão novamente.

Melhorar a efi ciência da WSC tem sido nosso foco há muitos ciclos, e agradecemos que os participantes 
estejam pensando em meios de otimizar nossa semana juntos e usar o tempo da Conferência Mundial 
de Serviço com responsabilidade, mas não acreditamos que esta seja uma maneira prática de conseguir 
isso.

Procedimentos afetados: Nenhum.
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Anotações de resultados 
das moções e da pesquisa
Criamos estas folhas de resultados para que você recolha as respostas para as moções e a pesquisa do 
Relatório da Agenda da Conferência. Além das moções e da pesquisa, o CAR contém ensaios com conteúdos 
importantes. Vídeos explicativos sobre o Relatório da Agenda da Conferência  estarão disponíveis na página  
www.na.org/conference logo após a publicação do CAR.

MOÇÕES

Nº 1 Apresentada por: Quadro Mundial
Aprovar as metas de longo prazo do NAWS, que servem como alicerce do Plano 
estratégico dos Serviços Mundiais de NA. 

Sim Não

Nº 2 Apresentada por: Quadro Mundial
Aprovar o IP “Saúde mental e recuperação”, contido no Adendo A, como literatura de 
recuperação aprovada pela Irmandade.

Sim Não

Nº 3 Apresentada por: Quadro Mundial
Aprovar as revisões das Regras operacionais do Contrato fi duciário da propriedade 
intelectual da Irmandade (FIPT ), contidas no Adendo B.

O resumo das propostas mostradas no Adendo B inclui:
• Mudança na cláusula de inspeção para refl etir os debates da WSC 2018 e esclarecer que 

somente a Conferência Mundial de Serviço pode atuar em nome do benefi ciário, que é a 
Irmandade de NA como um todo.

• Diversas  correções para “limpeza” do texto:
o Alteração da descrição “Quadros e Comitês da WSC”, na página 11, para “Quadro Mun-

dial”.
o Duas modifi cações na Seção 12: Obrigação do Fiduciário de informar, na página 31, alte-

rando “ano civil” para “exercício fi scal” e adicionando a palavra “independente” na des-
crição da auditoria anual.

o Substituir “representantes” por “delegados” na página 24 das Notas para o leitor.
o Correção para o acréscimo de um artigo defi nido antes de “corporação NAWS” na mesma 

página, bem como outras alterações nas páginas 15 e 31.
o Modifi cação da descrição da cláusula de inspeção na página 37 das Notas para o leitor.

Sim Não

Nº 4 Apresentada por: Quadro Mundial
Aprovar as revisões do Boletim nº 1 da propriedade intelectual de NA, contidas no 
Adendo C. 

Este boletim foi substancialmente reescrito. No Adendo C encontra-se uma versão “limpa” do 
boletim já com as revisões incorporadas ao texto. A nova redação com as revisões destacadas 
está no Adendo D.
Resumo das nossas propostas de revisão do Boletim nº 1 da propriedade intelectual:
• Seria necessário obter permissão para reproduzir livros. 
• Procedimentos atuais que não estão claramente expressos no boletim foram acrescentados 

ao texto. Os grupos só têm permissão para reproduzir versões da literatura de recuperação 
cuja aprovação esteja vigente, pois é somente isso o que os Serviços Mundiais de NA estão 
autorizados a publicar e distribuir. A permissão não inclui formatos eletrônicos nem literatura 
on-line. 

• A introdução foi reescrita e a seção sobre direitos autorais foi movida para antes da seção 
sobre marcas registradas.

• Sugerimos algumas correções e o uso do termo procedimentos em todo o documento, em 
vez de alternar as palavras procedimentos e diretrizes.

Sim Não
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Nº 5 Apresentada por: Quadro Mundial
Aprovar o início do processo estabelecido para revisão do Contrato fi duciário da 
propriedade intelectual da Irmandade, no ciclo da conferência de 2020-2022. 

SEÇÃO 2: REVISÃO DAS REGRAS E DO INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO 

DO CONTRATO FIDUCIÁRIO

As disposições do instrumento de constituição do contrato fi duciário só poderão ser modifi ca-
das nas seguintes condições:
1. Qualquer moção que proponha revisões do instrumento de constituição do contrato fi duciário 

deve ser aprovada pela maioria dos delegados regionais na Conferência Mundial de Serviço.
2. Uma vez aprovada a revisão, haverá um período de seis meses para apresentar comentários 

e sugestões, após o qual as revisões propostas serão publicadas no Relatório da Agenda da 
Conferência para aprovação.

3. Uma moção para aprovar qualquer revisão do instrumento de constituição do contrato fi du-
ciário requer que dois terços dos delegados regionais presentes na Conferência Mundial de 
Serviço votem “sim”, conforme chamada e registro de presenças imediatamente anterior à 
votação.

Sim Não

Nº 6 Apresentada por: Região Noruega
Orientar o Quadro Mundial a elaborar um plano de projeto, para apresentação na 
WSC 2022, para a criação de um novo guia de Passos destinado aos membros que já 
trabalharam o guia anterior e gostariam de evoluir em sua recuperação.

Sim Não

Nº 7 Apresentada por:  Região Baja Son
Orientar o Quadro Mundial a elaborar um plano de projeto, para apresentação na 
WSC 2022, para a criação de um livreto com perguntas para o estudo de Passos, em 
que cada pergunta seja derivada de uma frase do capítulo “Como funciona”, do Texto 
Básico.

Sim Não

Nº 8 Apresentada por: Região Argentina
Orientar o Quadro Mundial a elaborar um plano de projeto, para apresentação na 
Conferência Mundial de Serviço (WSC) de 2022, para a criação de um novo IP sobre 
o inventário pessoal diário de gratidão. 

Sim Não

Nº 9 Apresentada por: Região Irã
Orientar o Quadro Mundial a elaborar um plano de projeto, para apresentação na 
WSC 2022, para a criação de um novo IP para mulheres em recuperação.

Sim Não

Nº 10 Apresentada por: Fórum Zonal Latino-Americano
Orientar o Quadro Mundial a elaborar um plano de projeto, para deliberação na WSC 
2022, de criação de um guia para reuniões on-line.

Sim Não

Nº 11 Apresentada por: Região Carolina, EUA
Orientar o Quadro Mundial a elaborar um plano de projeto para a WSC 2022, de 
um folheto de serviço (SP) que explique que “em nenhum momento estamos sob 
vigilância”. 

Sim Não

Nº 12 Apresentada por: Região Southern California, EUA
Orientar o Quadro Mundial a  produzir e disponibilizar em formato de áudio, em 
espanhol, os livros: Narcóticos Anônimos (Texto Básico), Guia para trabalhar os 
Passos de NA e Funciona: como e por quê.

Sim Não
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Nº 13 Apresentada por: Regiões Suécia e Austrália
Orientar o Quadro Mundial a elaborar um plano de projeto, para deliberação na WSC 
2022, a fi m de investigar mudanças e/ou texto a ser acrescentado à literatura de NA, 
para mudar a linguagem específi ca de gênero para uma linguagem de gênero neutra 
e inclusiva.

Sim Não

Nº 14 Apresentada por: Região California Inland, EUA
Estabelecer uma moratória, suspendendo por oito anos a criação de novas literaturas 
de recuperação em inglês, após a WSC 2020 e até a WSC 2028, excetuando-se os 
projetos de literatura que já estejam em desenvolvimento.

Sim Não

Nº 15 Apresentada por: Região Argentina
Orientar o Quadro Mundial a elaborar um plano de projeto para produção de um 
vídeo informativo sobre Narcóticos Anônimos, para serviços (comitês) de relações 
públicas e publicação on-line, aprovado pelo NAWS, onde seja brevemente explicado: 
1. O que é Narcóticos Anônimos 
2. Como funciona 
3. Como entrar em contato com NA 

Sim Não

Nº 16 Apresentada por: Regiões Volunteer e Southern California, EUA
Se alguma moção ou proposta tiver sido apresentada e falhar na obtenção de 
consenso ou aprovação de seu conteúdo ou propósito em duas Conferências 
Mundiais de Serviço consecutivas, o conteúdo e propósito apresentados 
anteriormente não poderão ser sugeridos à Irmandade no Relatório da Agenda da 
Conferência (CAR), Via de aprovação de Conferência (CAT) ou na WSC, durante um 
ciclo de conferência inteiro.

Sim Não
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Os membros poderão preencher esta pesquisa on-line até 1º de abril de 2020, no endereço: 
www.na.org/survey.

NOVAS LITERATURAS DE RECUPERAÇÃO (ESCOLHA ATÉ 3 OPÇÕES)

Literatura de apoio para o trabalho de Passos

Livreto com perguntas de estudo de Passos extraídas do capítulo “Como funciona” do Texto 
Básico  

Livreto de trabalho de Passos enfocando principalmente os Passos 1-3, destinado 
prioritariamente aos novos membros, àqueles em tratamento e aos benefi ciários da justiça

Guia de Passos destinado a membros que possuam experiência com o trabalho dos Passos

Literatura que aborda princípios espirituais específi cos

Lista e defi nição dos princípios espirituais

Benefícios espirituais do serviço 

Experiência, força e esperança dos membros em relação a confi ar no processo e serem 
dignos de confi ança

Manter a gratidão no início da recuperação

Elaboração de novo folheto ou livreto

Como fazer um inventário diário de gratidão

Utilização das mídias sociais em NA

Histórias pessoais sobre relacionamentos e famílias em recuperação

Lidando com o trauma e TEPT (transtorno de estresse pós-traumático) em recuperação

Atmosfera de recuperação no serviço

Lidar com o luto em recuperação

O que é Narcóticos Anônimos? (para recém-chegados e visitantes)

Literatura para ateus e agnósticos

O que signifi ca quando dizemos que NA é um programa espiritual, não religioso? 

Literatura para companheiros mais jovens

Literatura para companheiros mais velhos

Literatura para companheiros experientes (“mais antigos”)

Literatura para companheiros LGBTQ+ 

Literatura para mulheres em recuperação

Literatura para companheiros indígenas e dos povos das Primeiras Nações

Literatura para companheiros que são profi ssionais

Literatura para companheiros que são veteranos

Outros

Outra literatura: 

Nenhuma nova literatura de recuperação
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Os membros poderão preencher esta pesquisa on-line até 1º de abril de 2020, no endereço: 
www.na.org/survey.

REVISÃO DA LITERATURA DE RECUPERAÇÃO EXISTENTE (ESCOLHA ATÉ 2 OPÇÕES)

Revisão da literatura de NA existente

Revisar o Guia para trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos

Revisar o livro Apadrinhamento

Revisar o IP nº 21 O solitário

Revisar o IP nº 6 Recuperação e recaída

Revisar o IP nº 26 Acessibilidade para aqueles com necessidades especiais

Revisar o IP nº 7 Sou um adicto?

Revisar o IP nº 20 O serviço de H&I e o membro de NA 

Revisar o IP nº 15 Informação ao público e o membro de NA

Revisar Os Doze Conceitos para o serviço de NA

Revisar a literatura de recuperação aprovada, a fi m de neutralizar a linguagem de gênero da 
literatura de NA, sempre que possível

Outros

Revisar outra literatura: 

Nenhuma revisão
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Os membros poderão preencher esta pesquisa on-line até 1º de abril de 2020, no endereço: 
www.na.org/survey.

MATERIAL DE SERVIÇO (ESCOLHA ATÉ 4 OPÇÕES)

Materiais de serviço para apoiar os esforços individuais

Levar a mensagem de NA com efi cácia

Como ser um servidor de confi ança em NA

Aplicação pessoal dos conceitos e tradições

Aplicar e trabalhar os conceitos

O respeito como princípio espiritual do serviço

Relações públicas

Nossa imagem pública: transmitindo confi ança em NA

Diretrizes adicionais para mídias sociais, complementando o folheto de serviço

Mais recursos de RP curtos e direcionados , tais como ferramentas para ajudar a alcançar a 
comunidade médica, a justiça criminal e as pessoas que encaminham adictos para NA

Guia básico para o apadrinhamento atrás das grades

Conceitos básicos dos serviços de NA 

Reuniões on-line: melhores práticas

Reuniões de serviço virtuais: melhores práticas

O impacto da tecnologia nos serviços e no volume de trabalho

Melhores práticas para ofi cinas de serviço

Guia básico para o facilitador/moderador

Novo folheto de serviço explicando o que signifi ca “em nenhum momento estamos sob vigilância”

O que são os Serviços Mundiais de NA e como funcionam?

Guia básico de desenvolvimento da irmandade

Cooperação, não fi liação – nosso relacionamento com terceiros, inclusive o AA

Colaboração entre as estruturas de serviço

Quando as estruturas de serviço se dividem ou reunifi cam

Descrição dos encargos de serviço nas áreas e regiões

Como escrever relatórios 

Ferramentas sobre assessoramento, incluindo sua relação com as estruturas de serviço e 
novas reuniões

Guia básico sobre fórum de apoio aos grupos, conferência de serviços locais e quadro de serviços 
locais

Procedimentos em NA – diferentes estilos e abordagens para as diretrizes

Material de serviço - continua na próxima página.
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Os membros poderão preencher esta pesquisa on-line até 1º de abril de 2020, no endereço: 
www.na.org/survey.

Ferramentas legais, fi nanceiras e sobre a Sétima Tradição

Como aplicamos o princípio do autossustento em NA. 

Fluxo fi nanceiro na era digital 

Arrecadação de recursos – o que é apropriado? 

Informações para a criação de entidades legais/corporações

O Contrato fi duciário da propriedade intelectual da Irmandade (FIPT) e os websites locais

Lidando com bancos e regulamentações fi nanceiras ofi ciais

Lidando com a apropriação indevida dos recursos de NA

Guia básico para o tesoureiro da área e sobre noções orçamentárias

Revisão do material de serviço existente 

Atualizar o Guia de serviços locais de Narcóticos Anônimos

Revisar Fundamentos de traduções

Revisar e atualizar Planejamento básico

Revisar e atualizar Fundamentos de RP

Revisar e atualizar Fundamentos de H&I 

Revisar e atualizar o folheto de serviço Comportamentos perturbadores e violentos, para que 
refl ita as atuais práticas da Irmandade e inclua problemas relativos aos predadores sexuais 

Revisar e atualizar o folheto de serviço Reuniões de serviço do grupo, incluindo uma seção 
sobre tomada de decisões por consenso e sobre o conceito de delegação

Outros

Outro material de serviço: 

Nenhum novo material de serviço ou revisão
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Os membros poderão preencher esta pesquisa on-line até 1º de abril de 2020, no endereço: 
www.na.org/survey.

TEMAS PARA DISCUSSÃO DA IRMANDADE (ESCOLHA ATÉ 4 OPÇÕES)  

Temas para o ciclo de 2020–2022

Terapia de substituição de drogas, tratamento com medicação e sua relação com NA: o que 
queremos ler a respeito em uma literatura de NA? 

Em NA, o que signifi ca ser autossustentado? 

O Contrato fi duciário da propriedade intelectual da Irmandade (FIPT) e suas próximas revisões

Nosso símbolo – um olhar mais atento

A importância das nossas Tradições para NA

Consciência de grupo e a tomada de decisões por consenso

Fundamentos de RP – quais são e por que são importantes

Simplicidade e fl exibilidade no serviço

Empatia e respeito no serviço – a prática de princípios espirituais

Fazer NA crescer em comunidades estabelecidas

Mídias sociais e questões de relações públicas

Lidar com comportamentos perturbadores e predatórios

Tornar NA acessível a pessoas com necessidades especiais

Como manter o envolvimento com a Irmandade dos jovens e recém-chegados 

Como se tornar um padrinho ou madrinha melhor

Criar um espírito de integração em NA

Assessoramento e aprendizado no serviço

Liderança em NA

Integridade e efi ciência nas nossas comunicações

Décimo Primeiro Conceito – os recursos de NA devem ser utilizados para levar adiante nosso 
propósito primordial e devem ser administrados com responsabilidade

Construindo nossa unidade, respeitando nossas diferenças

Retenção de membros em NA

Doença, medicação e o que diz nossa literatura 

Utilizar o livro Guiding Principles [Princípios orientadores] para nortear o debate dos desafi os 
e difi culdades atuais

Outros

Outro: 
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Os membros poderão preencher esta pesquisa on-line até 1º de abril de 2020, no endereço: 
www.na.org/survey.

PERGUNTAS PARA ESTRUTURAR OS DEBATES NA WSC

1. O material aprovado pela Irmandade deve limitar-se a itens que abordam a recuperação pessoal e/
ou estabelecem a fi losofi a e as diretrizes fundamentais de NA? Atualmente, o material aprovado pela 
Irmandade inclui algumas literaturas dirigidas aos membros, mas que não tratam diretamente da 
recuperação pessoal, como o IP nº 15 Informação ao público e o membro de NA e o IP nº 20 O serviço 
de H&I e o membro de NA, além de itens dirigidos aos grupos ou estruturas de serviço, como o IP nº 2 
O grupo e o IP nº 26 Acessibilidade para aqueles com necessidades especiais.

2. Você apoia a ideia de atualizarmos pelo menos um IP a cada ciclo da conferência? 

3. Um número relativamente pequeno de grupos possui estoque de folhetos de serviço e ferramentas 
relacionadas aos grupos. Você acredita que isso se deve a: (selecione todas as opções aplicáveis) 
� Custo 
� Conhecimento
� Caber no suporte de literatura
�  A observação na capa dizendo que não devem ser lidos nas reuniões
� Outros motivos:

4. Que outras ideias você tem para fazer com que os materiais de serviço aprovados cheguem até os 
grupos e membros com mais facilidade? 
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Análise de cenários [Environmental Scan]
Essa avaliação faz parte do processo de planejamento estratégico. A cada dois anos, antes da elabora-
ção do nosso plano estratégico, o NAWS analisa os fatores internos e externos que possam infl uenciar 
nossa capacidade de trabalho ou as atribuições que pretendemos assumir ou priorizar. Foi pedido aos 
participantes da conferência que contribuíssem pela primeira vez com a análise de cenários do NAWS 
no ciclo de conferência de 2016-2018, e mais uma vez no ciclo de 2018–2020.

Aprovação pela Conferência [Conference-Approved]
De acordo com o tipo de material, existem três procedimentos de aprovação diferentes em NA: apro-
vação pela Conferência, aprovação pela Irmandade ou aprovação pelo Quadro Mundial. O processo 
de aprovação pela Conferência inclui os manuais e livretos de serviço que abordam ideias básicas de 
NA sobre determinadas áreas do serviço. Esses textos podem ou não ser distribuídos para revisão e 
comentários, dependendo dos detalhes do plano de projeto apresentado na WSC. O material apro-
vado pela Conferência será incluído entre os itens da Via de aprovação da Conferência para aprova-
ção na WSC seguinte, a menos que o Quadro decida que existe interesse em publicá-lo no Relatório da 
Agenda da Conferência. Tanto os materiais aprovados pela Conferência como os aprovados pelo Quadro 
Mundial têm por objetivo ilustrar a implementação ou prática dos princípios estabelecidos pela fi lo-
sofi a central de NA e pela literatura aprovada pela Irmandade. (Para mais informações, leia o texto na 
página 37 deste CAR e a lista de literatura e materiais de serviço no Adendo F.)

Aprovação pela Irmandade [Fellowship-Approved]
Conforme explicado no Guia dos Serviços Mundiais de NA, “todos os materiais de recuperação são 
aprovados pela Irmandade. Isso signifi ca que são elaborados pelos Serviços Mundiais de NA, dis-
tribuídos à Irmandade para revisão e comentários e, por fi m, publicados no Relatório da Agenda da 
Conferência para aprovação por parte da Irmandade. (...) Esse procedimento aplica-se a todos os livros, 
livretos e folhetos de recuperação, bem como aos materiais que estabeleçam ou modifi quem posicio-
namentos fi losófi cos ou princípios de NA”. (Para mais informações, leia o texto na página 37 deste 
CAR e a lista de literatura e materiais de serviço no Adendo F.)

Aprovação pelo Quadro Mundial [World Board–Approved]
Processo dos folhetos de serviço e ferramentas, aprovados e publicados pelo Quadro Mundial após 
revisão dos delegados por um período de 90 dias. O material contém experiências práticas compiladas 
junto à Irmandade, sobre a aplicação dos princípios contidos nas publicações de NA aprovadas pela 
Irmandade e pela Conferência. (Para mais informações, leia o texto na página 37 deste CAR e a lista de 
literatura e materiais de serviço no Adendo F.)

Assembleia Regional [Regional Assembly]
Encontro dos representantes de serviço do grupo (RSGs) e membros do comitê regional (MCRs), coor-
denado pelo comitê de serviço regional, visando debater as questões regionais e as que afetam NA 
mundialmente. Em geral, é utilizada como preparação para a reunião bienal da WSC. Às vezes, é feita 
a eleição do delegado regional nessa assembleia. 

Bienal [Biennial] 
Que ocorre a cada dois anos. 

Caixa de ferramentas para serviços locais [Local Service Toolbox]
Faz parte do plano de projeto de treinamento e ferramentas, aprovado na Conferência Mundial de Ser-
viço de 2016. Duas áreas foram priorizadas na pesquisa do CAR de 2016, e uma delas foi a elaboração 
de novas ferramentas contendo as melhores práticas e experiências atuais da Irmandade no serviço de 
convenções e eventos. Para mais informações, acesse: www.na.org/toolbox. Veja também Ferramen-
tas para convenções e eventos.
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Ciclo da conferência [Conference Cycle]
São os dois anos decorridos entre uma Conferência Mundial e outra. O ciclo atual da conferência refe-
re-se aos dois exercícios fi scais iniciados em 1º de julho de 2018 e encerrados em 30 de junho de 2020. 

Comitê de Serviço de Área (CSA) [Area Service Committee]
O comitê de área é o principal meio pelo qual os serviços de uma comunidade local de NA são admi-
nistrados. O CSA é composto por representantes de serviço de grupo, servidores administrativos 
(coordenador, vice-coordenador, secretário e tesoureiro), coordenadores dos subcomitês ou líderes de 
projeto e membros do comitê regional da área. O CSA elege seus próprios servidores, coordenadores 
de subcomitê ou líderes de projeto e MCRs. 

Comitê de Serviço Regional (CSR) [Regional Service Committee]
Estrutura que reúne a experiência de uma série de áreas vizinhas, a fi m de oferecer apoio mútuo e 
prestar serviços a essas áreas. Composto pelos MCRs, pelo delegado regional, suplente e outros, se 
necessário.

Conferência de Serviços Locais (CSL) [Local Service Conference]
Estrutura de serviço estratégica, voltada para o planejamento. A CSL presta serviço através de um 
misto de grupos de trabalho dedicados a projetos, de serviços contínuos realizados por comitês e ser-
viços organizados por coordenadores, dependendo da necessidade local. Utiliza principalmente um 
processo de tomada de decisão por consenso.

Conferência Mundial de Serviço (WSC) [World Service Conference – WSC] 
A Conferência Mundial não é uma entidade, é um evento – o encontro da Irmandade de NA, de todos 
os lugares do mundo. A cada dois anos, os delegados regionais, delegados zonais, membros do Qua-
dro Mundial e o diretor executivo do Escritório Mundial de Serviço reúnem-se para debater questões 
relevantes para a Irmandade de Narcóticos Anônimos. A Conferência Mundial de Serviço é a instância 
da nossa estrutura de serviço em que podemos escutar a voz de NA como um todo, em questões e 
preocupações que afetam nossa Irmandade mundial. A Conferência é um veículo de comunicação e 
unidade: um fórum onde o nosso bem-estar comum constitui, em si, o interesse da reunião.

Contrato fi duciário da propriedade intelectual da Irmandade (FIPT) [Fellowship Intellec-
tual Property Trust – FIPT]

Instrumento jurídico que trata da custódia da literatura de recuperação e das logomarcas (marcas 
registradas) de NA, aprovado pela Irmandade em abril de 1993. O objetivo do FIPT é assegurar que a 
propriedade de NA seja mantida em custódia para toda a Irmandade de NA e mantida em segurança 
para os membros que ainda estão para chegar, em conformidade com o nosso propósito primordial. O 
documento que dá origem ao FIPT é denominado instrumento fi duciário, e explica como a literatura 
de NA e suas marcas registradas são administradas e protegidas em benefício da Irmandade como um 
todo. Para mais informações, acesse www.na.org/fi pt.

Delegado Regional (DR) [Regional Delegate]
Comparece à WSC como participante votante de uma região de NA (ou estrutura de serviço equiva-
lente). Responsável por auxiliar na comunicação entre a região e os Serviços Mundiais durante todo o 
ciclo da conferência.

Delegado Zonal (DZ) [Zonal Delegate]
Presente na WSC como participante votante de uma zona de NA já existente, e que possua duas ou 
mais regiões ou comunidades sem assento na conferência mundial. Ao longo do ciclo da conferência, 
é responsável por ajudar na comunicação entre a zona e os Serviços Mundiais.

Desenvolvimento da Irmandade (DI) [Fellowship Development]
Realizamos um grande leque de atividades voltadas para os membros, ou destinadas a ajudar as 
comunidades locais de NA em seus esforços para transmitir a mensagem e promover nosso propósito 
primordial e nossa visão. Entre muitas outras, podemos citar a produção de publicações, tais como The 
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NA Way e Reaching Out, organização e ajuda em ofi cinas da irmandade, participação em atividades 
de relações públicas, respostas a e-mails, atendimento de telefonemas de membros e fornecimento de 
literatura gratuita ou com desconto às localidades necessitadas. Chamamos de desenvolvimento da 
Irmandade esse conjunto de atividades, uma vez que esse é o seu objetivo. 

Doze Conceitos para o serviço de NA [Twelve Concepts for NA Service]
Princípios fundamentais de NA que norteiam nossos grupos, quadros e comitês em suas atividades 
de serviço. Aprovados pela Irmandade em 1992, deram origem a uma publicação com o mesmo título, 
em forma de livreto, contendo ensaios e questões para estudo. 

Enquete (veja também Votação) [Straw Poll]
Consulta sem efeito vinculante, para medir o sentimento geral da conferência mundial em relação a 
um determinado tópico ou ideia. Muitas vezes é feita mais de uma enquete sobre moções e emendas 
antes das votações. As enquetes também são usadas na sessão de encerramento da Conferência, para 
assegurar que haja um entendimento compartilhado das decisões e discussões realizadas durante a 
semana.

Escritório Mundial de Serviço (WSO) [World Service Offi  ce – WSO]
É o nome do principal centro de atividades internacionais dos Serviços Mundiais de NA. Com sede 
nos Estados Unidos, em Chatsworth (Los Angeles), Califórnia, possui fi liais no Canadá, Bélgica, Irã 
e Índia. O WSO publica, armazena e vende literatura, manuais de serviço e outros materiais de NA 
aprovados pela Irmandade, pelo Quadro Mundial e pela Conferência; oferece suporte a grupos e 
comunidades de NA; e presta atendimento como central de informações de NA. “Os objetivos básicos 
dos nossos Serviços Mundiais são a comunicação, coordenação, informação e orientação.” (Guia dos 
Serviços Mundiais de NA, pág. 2). 

Facilitadores da WSC [WSC Cofacilitators]
Duas pessoas que presidem as sessões de debates e decisões relativos ao CAR e ao CAT na Conferência 
Mundial de Serviço. São eleitos pela Conferência Mundial de Serviço.

Ferramentas para convenções e eventos [Conventions and Events Tools]
Parte do plano de projeto de treinamento e ferramentas, foi aprovado na WSC 2016 e reiterado na 
WSC 2018. Duas áreas foram priorizadas na pesquisa do CAR de 2016, e uma delas foi a elaboração 
de novas ferramentas contendo as melhores práticas e experiências atuais da Irmandade no serviço de 
convenções e eventos. Para mais informações, acesse: www.na.org/conventions. Veja também Caixa 
de ferramentas para serviços locais.

Folhetos de serviço (SPs) [Service Pamphlets – SPs]
Folhetos para utilização como recurso dos grupos e demais estruturas, discorrendo sobre algum tema 
relativo ao serviço de NA. São elaborados e distribuídos aos delegados para revisão, por um período 
de 90 dias, e depois aprovados pelo Quadro Mundial, que pode também revisá-los se houver necessi-
dade. Constituem a tentativa do Quadro de coletar algumas das práticas mais bem sucedidas da nossa 
Irmandade, no trato de temas sensíveis ou difíceis. 

Fórum de Apoio ao Grupo (FAG) [Group Support Forum]
Uma estrutura de diálogo, voltada para as necessidades do grupo. Os fóruns de apoio aos grupos são 
abertos a todos os membros e tratam das questões dos grupos, de orientação e treinamento.

Fóruns Zonais [Zonal Forums]
Sessões de partilha orientadas para o serviço e/ou sessões plenárias com a presença de múltiplas 
regiões, proporcionando às comunidades de NA um canal de comunicação, cooperação e crescimento 
conjunto. 

Grupos de trabalho [Workgroups]
Pequenas estruturas de serviço subordinadas ao Quadro Mundial, criadas para atender a um propó-
sito específi co. 
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Guia de serviços locais de Narcóticos Anônimos [A Guide to Local Services in NA]
Manual de serviço aprovado em 1997, servindo como recurso para que grupos de NA, áreas, regiões 
e seus subcomitês se estabeleçam e prestem serviços locais.

Guia dos Serviços Mundiais de Narcóticos Anônimos [A Guide to World Services in NA]
Compilação de decisões e procedimentos aprovados pela Conferência Mundial de Serviço, incluindo 
as diretrizes da WSC. Até 2002, chamava-se Guia provisório de trabalho para nossa estrutura de Ser-
viços Mundiais (TWGWSS). O TWGSS, por sua vez, foi lançado em 1983 como sucessor provisório do 
Manual de Serviço de NA (conhecido como A Árvore de NA), publicado inicialmente em 1976. 

Indicações das regiões, Quadro Mundial e zonas [RBZs]
Candidatos aos encargos dos Serviços Mundiais, indicados pelas regiões, Quadro Mundial ou zonas. 
Esses potenciais candidatos são entrevistados pelo Painel de Recursos Humanos.

IP
Abreviatura de folheto informativo, em inglês (Informational Pamphlet).

NA Way Magazine, The
Publicada trimestralmente, a revista The NA Way Magazine oferece artigos sobre serviço, histórias de 
recuperação e entretenimento, bem como um calendário de eventos internacionais de NA. Mediante 
solicitação, é distribuída em inglês, alemão, espanhol, persa (farsi), francês, japonês, português e russo, 
e também está disponível no site www.na.org/naway. 

NAWS
Sigla de Narcotics Anonymous World Services (Serviços Mundiais de Narcóticos Anônimos). 

NAWS News
Boletim distribuído pelo Quadro Mundial após cada uma de suas reuniões, contendo o relatório das 
suas mais recentes atividades. Publicado em inglês, alemão, espanhol, francês, português e sueco. 
Enviado a todos os participantes da conferência, áreas e regiões cadastradas; também disponível no 
site www.na.org.

Painel de Recursos Humanos (PRH) [Human Resource Panel]
Fornece à Conferência Mundial de Serviço uma lista de candidatos qualifi cados para as eleições do 
Quadro Mundial, Painel de Recursos Humanos e Facilitadores da WSC. Também é responsável pela 
administração do Pool Mundial. É composto por quatro membros eleitos pela Conferência Mundial 
de Serviço.

Participantes da conferência [Conference Participants]
Para fi ns de tomada de decisão, os participantes da conferência são os delegados regionais, delegados 
zonais e membros do Quadro Mundial. Somente os delegados votam nos itens que são previamente 
publicados no Relatório da Agenda da Conferência, com exceção da aprovação de novas literaturas de 
recuperação. Só delegados regionais participam dessa votação.

Plano de projeto [Project Plan}
É elaborado pelo Quadro Mundial para todos os prováveis projetos não rotineiros dos Serviços Mun-
diais. Inclui o escopo proposto para o projeto, o orçamento e o cronograma. Incluído nos materiais 
da Via de aprovação da Conferência como parte do orçamento, é aprovado pelos delegados a cada 
conferência mundial.

Plano estratégico [Strategic Plan]
Estratégia de longo prazo dos Serviços Mundiais para a prestação de suporte e serviços novos ou 
aperfeiçoados, a fi m de facilitar o contínuo crescimento mundial de Narcóticos Anônimos. Os planos 
de projeto derivam de objetivos do plano estratégico. 
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Pool Mundial [World Pool]
Banco de dados com informações de membros, onde consta uma variedade de experiências de recu-
peração e serviço, bem como as qualifi cações necessárias para realizar com sucesso as tarefas de nível 
mundial. Todos os membros que estejam limpos há mais de cinco anos estão aptos a ingressar no Pool 
Mundial.

Projeto WSC do futuro [WSC of the Future Project]
Projeto contínuo, enfocando o futuro da Conferência Mundial de Serviço e como podemos assegurar 
que a WSC melhor atenda às necessidades de NA atuais e dos próximos anos. Para mais informações, 
acesse www.na.org/future.

Propostas do sistema de serviços [Service System Proposals]
Uma série de documentos produzidos pelo Quadro Mundial, contendo ideias e recomendações de 
mudanças ou inovações para o sistema de serviços de NA. A dissertação sobre o sistema de serviços 
contido no Relatório da Agenda da Conferência de 2014 ofereceu esclarecimentos sobre as principais 
ideias, juntamente com o contexto explicativo do projeto em si.

Quadro de Serviços Locais (QSL) [Local Service Board]
Estrutura de serviço administrativa que é supervisionada pela Conferência de Serviços Locais. O 
QSL é responsável pela administração do serviço priorizado pela CSL e pela coordenação das suas 
reuniões. 

Quadro Mundial [World Board]
O Quadro Mundial é o comitê de serviço da Conferência Mundial de Serviço. Apoia a Irmandade 
de Narcóticos Anônimos em seus esforços para transmitir a mensagem de NA. Supervisiona as ati-
vidades dos Serviços Mundiais de NA, incluindo nosso principal centro de atividades, o Escritório 
Mundial de Serviço. Por determinação da WSC, de acordo com a vontade da Irmandade, o Quadro 
Mundial também exerce a custódia dos direitos da Irmandade de NA sobre todas as suas proprieda-
des físicas e intelectuais (que incluem literatura, logotipos, marcas registradas e direitos autorais).

Reaching Out
Publicação trimestral dos Serviços Mundiais, com a fi nalidade de ajudar os adictos encarcerados a se 
conectar com o programa de NA, bem como de intensifi car os trabalhos de H&I. 

Relações públicas (RP) [Public Relations]
Estabelecimento e manutenção de relações com membros, membros em potencial e público em geral, 
incluindo profi ssionais, familiares e pessoas próximas, em um esforço para transmitir a mensagem de 
recuperação com maior efi cácia. 

Relatório anual do NAWS [NAWS Annual Report]
Publicação anual em inglês que oferece uma visão geral das atividades do NAWS e os dados fi nancei-
ros de cada exercício fi scal. 

Relatório da Agenda da Conferência (CAR) [Conference Agenda Report – CAR] 
Publicação que contém as pautas e assuntos a serem deliberados durante a reunião bienal da WSC. 
O CAR é distribuído em inglês, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) dias antes da abertura da Confe-
rência; as versões traduzidas são distribuídas com uma antecedência mínima de 120 (cento e vinte) 
dias. Está disponível gratuitamente na página www.na.org/conference, em todos os idiomas no qual 
é publicado.

Relatório da Conferência [Conference Report]
Publicação em inglês enviada aos participantes da WSC pouco antes da Conferência Mundial de Ser-
viço, a fi m de auxiliá-los em seus preparativos para a Conferência. Os relatórios regionais são distri-
buídos ou publicados on-line juntamente com o Conference Report, e os delegados e as regiões também 
podem publicar artigos nele.
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Relatórios de perfi l de candidatos [Candidate Profi le Report – CPR]
Pacote contendo relatórios individualizados com informações de cada candidato indicado pelo Painel 
de Recursos Humanos, para análise nas eleições da WSC. Os relatórios auxiliam os participantes da 
conferência em suas avaliações dos candidatos.

Seminários/reuniões virtuais [Webinars/Web Meetings]
Reuniões ou workshops virtuais. Às vezes consistem de uma apresentação, seguida de perguntas e 
respostas. Outros seminários são mais interativos, e nesse caso nos referimos a eles como “reuniões 
virtuais”. Os Serviços Mundiais realizam reuniões virtuais relativas a RP, H&I, escritórios de serviço, 
comitês de escrita de Passos com detentos, projetos em andamento e serviço em comunidades rurais 
ou isoladas. Os grupos de trabalho virtuais também se comunicam através de reuniões on-line, e o 
Quadro Mundial realiza seminários virtuais para os participantes da conferência.

Sistema de serviços [Service System]
O sistema de serviços de NA consiste de quatro elementos principais: pessoas, processos, recursos e 
estrutura. O projeto do sistema de serviços foi criado para oferecer uma visão geral de como melho-
rar os serviços locais e abordar algumas das difi culdades antigas na prestação de serviços. Para mais 
informações, acesse a página do projeto: www.na.org/servicesystem.

Temas para discussão da Irmandade [Issue Discussion Topics - IDT]
Temas específi cos que dizem respeito a NA como um todo, a serem debatidos pela Irmandade durante 
o ciclo da conferência. 

Tomada de decisões por consenso [CBDM]
O consenso refere-se ao consentimento do grupo, signifi cando que existe boa vontade por parte de 
todos os integrantes do grupo para prosseguir com uma decisão. A Conferência utiliza uma forma 
de tomada de decisão por consenso que tem por base o respeito por todas as pessoas envolvidas na 
decisão a ser considerada, mas que não signifi ca necessariamente que a decisão fi nal seja unânime.

Via de aprovação da Conferência (CAT) [Conference Approval Track – CAT]
Termo utilizado para descrever os itens enviados aos participantes, 90 dias antes da Conferência Mun-
dial de Serviço. Contém o relatório sobre assento na WSC, a proposta de orçamento, o plano estraté-
gico do NAWS e os planos de projeto propostos para o próximo ciclo da conferência, os materiais para 
apreciação no processo de aprovação de materiais de serviço, bem como quaisquer ideias das regiões.

Visão para o serviço em NA [A Vision for NA Service]
Uma visão daquilo que os nossos serviços se esforçam para alcançar, servindo para nos guiar e ins-
pirar. Aprovada por unanimidade na WSC 2010 após inclusão no Relatório da Agenda da Conferência 
daquele ano. 

Votação [Vote]
A votação acontece quando a estrutura de serviço toma uma decisão. A lista das sessões de tomada de 
decisões da Conferência Mundial encontram-se na página 8 do Guia dos Serviços Mundiais de NA.



As Doze Tradições reimpressos e adaptados com autorização de AA World Services, Inc.

As Doze Tradições de
Narcóticos Anônimos

1. O nosso bem-estar comum deve vir em primeiro lugar; 
 a recuperação individual depende da unidade de NA.

2. Para o nosso propósito comum existe apenas uma autoridade – 
 um Deus amoroso que pode se expressar na nossa consciência 
 de grupo. Nossos líderes são apenas servidores de confiança, 
 eles não governam.

3. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de usar.

4. Cada grupo deve ser autônomo, exceto em assuntos que afetem 
 outros grupos ou NA como um todo.

5. Cada grupo tem apenas um propósito primordial – levar a mensagem 
 ao adicto que ainda sofre.

6. Um grupo de NA nunca deverá endossar, financiar ou emprestar 
 o nome de NA a nenhuma sociedade relacionada ou empreendimento 
 alheio, para evitar que problemas de dinheiro, propriedade ou 
 prestígio nos desviem do nosso propósito primordial.

7. Todo grupo de NA deverá ser totalmente autossustentado, 
 recusando contribuições de fora.

8. Narcóticos Anônimos deverá manter-se sempre não profissional, 
 mas nossos centros de serviço podem contratar trabalhadores 
 especializados.

9. NA nunca deverá organizar-se como tal; mas podemos criar 
 quadros ou comitês de serviço diretamente responsáveis perante 
 aqueles a quem servem.

10. Narcóticos Anônimos não tem opinião sobre questões de fora; portanto 
 o nome de NA nunca deverá aparecer em controvérsias públicas.

12. O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas Tradições, 
 lembrando-nos sempre de colocar princípios acima de personalidades.

11. Nossa política de relações públicas baseia-se na atração, não em 
 promoção; na imprensa, rádio e filmes precisamos sempre manter 
 o anonimato pessoal.
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Os Doze Conceitos para o 
serviço em Narcóticos Anônimos

Os Doze Conceitos para o serviço em NA foram baseados nos AA’s Twelve Concepts for World Service, publicados por 
Alcoholics Anonymous World Services, Inc., e foram desenvolvidos para as necessidades específicas de Narcóticos Anônimos.

1. Para cumprir o propósito primordial da nossa Irmandade, os  
 grupos de NA se uniram para criar uma estrutura que desenvolve, 
 coordena e mantém serviços por NA como um todo. 

2. A responsabilidade e a autoridade finais sobre os serviços de 
 NA permanecem com os grupos de NA.

3. Os grupos de NA delegam à estrutura de serviço a autoridade 
 necessária para cumprir as responsabilidades a ela atribuídas.

4. A liderança efetiva é altamente valorizada em Narcóticos  
 Anônimos; as qualidades de liderança devem ser cuidadosamente 
 consideradas ao selecionar servidores de confiança. 

5. Somente um ponto de decisão e prestação de contas deve ser 
 claramente definido para cada responsabilidade atribuída à 
 estrutura de serviço.

6. A consciência de grupo é o meio espiritual pelo qual convidamos 
 um Deus amoroso a influenciar nossas decisões. 

7. Todos os membros de um corpo de serviço arcam com 
 responsabilidade substancial pelas decisões deste corpo e devem 
 poder participar plenamente dos processos de tomada de decisão.

8. A nossa estrutura de serviço depende da integridade e eficiência 
 de nossas comunicações.

9. Todos os elementos da nossa estrutura de serviço têm a 
 responsabilidade de considerar cuidadosamente todos os pontos 
 de vista nos seus processos de tomada de decisão.

10. Qualquer membro de um corpo de serviço pode requerer deste 
 reparação por injustiça pessoal, sem medo de represália.

12. De acordo com a natureza espiritual de Narcóticos Anônimos, 
 nossa estrutura deve ser sempre de serviço, nunca de governo.

11. Os recursos de NA devem ser utilizados para levar adiante nosso 
 propósito primordial e devem ser administrados com responsabilidade.
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