
 

 

Olá, 

Escrevemos com o coração pesado hoje. Depois de muita discussão, decidimos que precisamos 
cancelar a 38a Convenção Mundial que tinha sido originalmente marcada para ser realizada 
em Melbourne, Austrália, em setembro de 2021 e que tentamos remarcar para novembro de 
2022. Como o prazo final para cancelar o contrato com a CVB de Melbourne sem multas era 31 
de outubro, essa parecia ser a decisão mais responsável a tomar, depois de avaliar todas as 
prioridades para o uso dos recursos dos Serviços Mundiais (NAWS) para os próximos dois anos 
e o impacto desconhecido da crise global de saúde, incluindo possíveis restrições de viagens. 
Admitimos que essa não era a decisão que queríamos tomar. Entretanto, simplesmente não temos 
a capacidade de ter uma Convenção Mundial conforme deveria ser, com os membros de todo 
globo participando e tendo uma experiência de Convenção Mundial. Acreditamos que o caminho 
mais consciente era cancelar. 

A COVID virou o mundo inteiro de cabeça para baixo e a WCNA-38 não foi exceção. 
Esperávamos demais poder fazê-la acontecer, mas não foi o caso. Os recursos financeiros e 
humanos dos NAWS continuam a sofrer pressão. Estamos nos refazendo aos poucos com ajuda 
das contribuições dos membros, mas esse progresso é gradual e nem sempre previsível.  

O quadro decidiu investigar a possibilidade de inserir uma Convenção Mundial dentro da rotação 
existente da WCNA, ou de alterar o ciclo de rotação de alguma maneira, de modo que a espera 
para levar a WCNA de volta à região de convenções da Ásia, Oriente Médio e África não seja 
tão longa. Qualquer alteração desse tipo precisaria, obviamente, da aprovação da Conferência de 
Serviço Mundial.   

Compreendemos a tristeza que essa decisão causa e esperávamos que essa fosse a notícia mais 
triste que tínhamos a partilhar hoje, mas ao lidarmos com ela e ao esboçarmos o nosso relatório 
sobre ela, perdemos um titã. Ron B., residente em Melbourne e ex-coordenador do Quadro 
Mundial nos deixou. Ele era um homem de grande perspicácia, diplomacia e gentileza. Tinha 
paixão pela recuperação e o serviço em NA e se dedicou por décadas, incluindo 12 anos no 
Quadro Mundial. Estamos todos diminuídos pela sua perda. Nossa simpatia sentida vai para a 
sua família, afilhados e amigos.  
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