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Acontecimentos dos Serviços Mundiais de NA
que podem ser do seu interesse...
Pedimos que divulguem esta página por e-mail, ou forneçam uma cópia ao seu CSA,
CSR e demais membros interessados. Continuamos incentivando as pessoas a fazer
sua assinatura eletrônica da The NA Way e do NAWS News. Esta iniciativa contribuirá para o
aumento da eﬁciência da comunicação e redução dos custos de distribuição.
Para receber a The NA Way, uma nova assinatura poderá ser solicitada a qualquer momento. Favor acessar o site
www.na.org/subscribe para assinar a versão eletrônica (opção mais econômica!), impressa ou em lote. Pedimos
aos companheiros que divulguem esta informação.
A página do Sistema de Serviços está on-line. Ela contém todo o material distribuído depois da conferência, a
documentação explicativa do projeto e uma atualização, contendo versões condensadas dos formatos de sessão
para uso em oﬁcinas locais. Existe também um link para o fórum eletrônico do projeto. As novidades continuarão
sendo postadas no site www.na.org/servicesystem.
Se você é um atual integrante da conferência, ou foi durante o ciclo de 2008-2010, acesse http://disc.na.org e
inscreva-se no fórum de discussão dos participantes da conferência. O fórum pode ser visualizado por qualquer
membro interessado. Temos muito que conversar neste ciclo.
Com a aproximação da temporada agitada do CAR, pedimos a todos os novos Delegados Regionais e Suplentes
de Delegado que atualizem seus dados para contato, para assegurar que as comunicações sejam recebidas prontamente.
A minuta para aprovação do livro “Viver Limpo: A Jornada Continua” está à venda por US$ 8,95, incluindo despesas de remessa. Também pode ser acessada on-line, no endereço www.na.org/?ID=Living_Clean_Project.
A minuta do novo panﬂeto de serviço “Redes Sociais” foi distribuído aos integrantes da conferência para um período de 90 dias de revisão e comentários, que se encerrará em 31 de outubro de 2011.
Persistimos em nossos esforços para cortar despesas. Continuamos pedindo o suporte ﬁnanceiro de vocês, para a
prestação de serviços que contribuem para a divulgação mundial da nossa mensagem. Favor acessar o portal de
contribuições dos membros, no endereço www.na.org/?ID=donation-external-index.
Fizemos um reajuste de cinco por cento nos preços de todos os nossos itens de estoque, com exceção dos Textos
Básicos, todas as edições para presente, Miracles Happen (Milagres Acontecem) e os IPs nº 24 e 28 sobre autosustento. O aumento entrou em vigor no dia 1º de julho de 2011. Maiores detalhes poderão ser encontrados na
página três.
A WCNA 34 está sendo realizada em San Diego, de 1-4 de setembro de 2011. Queremos que você venha celebrar
sua recuperação conosco! Maiores informações sobre o evento poderão ser encontradas em www.na.org/wcna.
Lançamos diversos produtos novos:
•

A sexta edição do Texto Básico em espanhol, bem como uma edição especial comemorativa no idioma;

•

duas novas colorações de medalhões folheados: pérola/rosa e preto/prata; e

•

uma nova edição para presente do Isto Resulta: Como e Porque.
Conﬁra as novidades na página de lançamentos: www.na.org/?ID=catalog-products.

Acesse o NAWS News no endereço http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
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