Olá,
Estamos trabalhando arduamente para finalizar e publicar o Relatório da Agenda da
Conferência. Enquanto isso, há algumas datas importantes e novos recursos sobre quais gostaríamos de
informar você:

•
•
•
•
•

Relatório da Agenda da Conferência de 2023
Dia do Apadrinhamento / Amadrinhamento
Pesquisa DRT/MAT fechando em breve
2023 formulário de pedido/lista de preços
Outros itens emocionantes ( é sério !!) recém-publicados

2023 CAR esta Postado
O Relatório da Agenda da Conferência de 2023 foi postado com mais de uma semana de
antecedência. (O prazo de publicação deste ciclo é 30 de novembro.) As versões traduzidas estarão
disponíveis até 30 de dezembro. No início da pandemia, interrompemos o envio de publicações em
papel, incluindo o CAR. Os membros interessados podem baixar o documento gratuitamente no link
www.na.org/conference.
Postaremos PowerPoints e vídeos resumindo o conteúdo do CAR assim que conseguirmos concluí-los.
Também publicamos a enquete do CAR em www.na.org/survey. Incentivamos todos os membros a
preenchê-lo antes de 1º de abril de 2023. Os resultados da enquete ajudam a conferência a priorizar o
trabalho futuro. Se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo do CAR, envie-nos uma mensagem:
wb@na.org.
Dia do Apadrinhamento / Amadrinhamento
O primeiro de dezembro é o Dia do Apadrinhamento. Oferecemos alguns itens que podem ajudá-lo a
marcar a ocasião. Cartões eletrônicos relacionados ao apadrinhamento estão disponíveis para envio
quando os membros fizerem uma contribuição aos Serviços Mundiais, selecionando Send Some Love na
página de contribuições: www.na.org/contribute. Os medalhões de apadrinhamento custam apenas
US$ 5 (item 9603) em nossa loja virtual (www.na.org/webstore) ou US$ 10 com porta-chaves (item
9603b).

Junte-se a nós na comemoração do Dia do Apadrinhamento no sábado, 3 de dezembro, das 11h às
12h30, horário padrão do Pacífico (19h às 20h30 GMT). Estamos reunindo membros de todo o mundo
para compartilhar suas experiências com apadrinhamento / amadrinhamento. ID da reunião: 868 9235
1689 Senha: 1953. Você pode baixar o flyer aqui: www.na.org/webinar. Haverá interpretação em
espanhol e português. Entre em contato conosco caso pretenda participar e precise de tradução para
outro idioma: wb@na.org.
Encerramento da enquete sobre DRT/MAT em breve
Temos questionado todos os membros sobre o que incluir em uma literatura de recuperação de NA
sobre terapia de reposição de drogas e tratamento assistido por medicamentos e NA. A Conferência
Mundial de Serviço de 2018 adotou uma moção encarregando os Serviços Mundiais de NA de criar um
plano de projeto para uma nova literatura de recuperação para membros sobre DRT/MAT no que se
refere a NA. Essa enquete é uma etapa importante do processo.
A enquete estará disponível até o final deste mês: www.na.org/survey. Compartilhe suas ideias.
2023 Formulário de Pedido/Lista de Preços
Em maio, anunciamos que, a partir de 1º de janeiro, o preço dos livros e medalhões de bronze
aumentaria 12%. Publicamos um novo formulário de pedido com os preços de 2023:
https://www.na.org/?ID=catalog-products. (O formulário de pedido europeu será postado em breve.)
Gostaríamos que as circunstâncias fossem diferentes, mas nossos custos diretos para títulos de livros
aumentaram quase 30%. Para mais informações, consulte o aviso de maio de 2022:
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/2023%20price%20increase%20memo%20to%20
post.pdf.
Itens Postados Recentemente
Em uma nota mais alegre, postamos um vídeo do IP#1 em American Sign Language! Selecione ASL no
menu suspenso em www.na.org/ips para conferir. Isso traz o número de idiomas postados para IP #1
para 57! Incrível.
Também publicamos recentemente uma versão em áudio do Texto Básico em Português do Brasil para
streaming ou download gratuito: www.na.org/audio.
E reorganizamos nossas páginas de material de serviço. O Básico está disponível em www.na.org/basics,
e os manuais estão disponíveis em www.na.org/handbooks.
Seu em serviço,
Quadro Mundial

