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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.
Living Clean: The Journey Continues, nosso novo livro de recuperação Aprovado pela Irmandade, já está disponível em capa dura
e brochura. As duas encadernações estão sendo comercializadas por US$ 8,75. Uma edição comemorativa limitada, com exemplares numerados, será lançada no dia 2 de janeiro, ao preço de US$ 30,00.
Versões eletrônicas do Texto Básico, Sponsorship e It Works: How and Why (sem conteúdos adicionais) estão à venda na Amazon e
na loja iTunes por US$ 8,90, com links em nossa página na internet.
WCNA 35: Ao celebrarmos 60 anos de recuperação (nosso jubileu de diamante) na convenção mundial da Filadélfia, certamente
vivenciaremos o tema do encontro, “A Jornada Continua”. Os pacotes de inscrições antecipadas já estão disponíveis. Inscreva-se
por US$ 79 e reserve seu quarto de hotel através de nossos pacotes. O desconto é válido até 31 de janeiro de 2013. Quem fizer
sua reserva de hotel até essa data, dentro do nosso bloqueio de quartos, concorrerá a três diárias gratuitas. Sortearemos três ganhadores desta oferta entre as “primeiras inscrições antecipadas”. Depois de janeiro, as pré-inscrições continuarão disponíveis ao
custo de US$ 89, bem como as tarifas de hotel. As inscrições no local custarão US$ 99. Acesse www.na.org/wcna para acompanhar
novas informações.
Sistema de Serviços: Começamos a testar na prática as Unidades de Suporte aos Grupos e Unidades de Serviços Locais. Caso vocês estejam experimentando algum dos aspectos das propostas, tais como USG, processo decisório por consenso, etc, pedimos
que compartilhem sua experiência conosco através do e-mail worldboard@na.org. Quanto maior a ajuda que recebermos para
traduzir essas ideias para a prática local, maior facilidade teremos para elaborar o plano de transição a ser apresentado na WSC
2014. Postaremos novas informações sobre o projeto no site www.na.org/servicesystem, à medida que novidades forem surgindo.
Projeto do Livro de Tradições: Elaboramos um roteiro de sessão para workshops da irmandade, e já começamos a recolher
ideias para o livro. O roteiro pode ser encontrado na página www.na.org/traditions. Queremos que o livro atenda aos anseios da irmandade, e para isso a sua participação é fundamental. Pedimos que enviem suas experiências e material para o
e-mail worldboard@na.org, ou utilizem o formulário on-line para registrar os resultados de seus workshops, na página
www.na.org/traditions. No início do próximo ano, lançaremos um Fórum Eletrônico de Tradições.
Introdução às Reuniões de NA foi distribuído para revisão e comentários da irmandade, cujo prazo se encerra no dia 30 de abril de
2013. O panfleto de serviço teve um plano de projeto apresentado na WSC 2012, para passar a ser um folheto informativo Aprovado pela Irmandade. Para isso, será incluído no CAR 2014.
Em resposta às sugestões recebidas na WSC 2012, foi lançado um novo Fórum Eletrônico para Participantes da Conferência. Valorizamos o envolvimento dos delegados, e o Quadro Mundial continuará participando e atuando como moderador. Este fórum
on-line é exclusivo para integrantes da conferência (os que estiveram na WSC 2012 e aqueles que foram eleitos para o encargo depois disso). É um fórum privativo, protegido por senha, que fornece notificações de mensagens e funciona em aplicativos móveis.
Além dos fóruns gerais de Discussão do Serviço de NA, criaremos, mais para o final do ano, outros fóruns voltados para temas da
irmandade: Projeto do Sistema de Serviços, Discussões Temáticas da Irmandade (Consciência de Grupo, Delegação e Prestação
de Contas; Colaboração; Apoiando a Nossa Visão) e Plano de Projeto do Livro de Tradições.
Muitos companheiros se inscreveram nos seminários on-line, e gostaríamos de incentivar a participação de mais coordenadores regionais e de áreas. Os serviços que pretendemos enfocar são convenções, H&I e RP. Se você tiver interesse em participar
da discussão de problemas e soluções juntamente com outras pessoas que prestam esses serviços, pedimos que envie seu
nome, endereço de e-mail, encargo no serviço e região e/ou área para os seguintes e-mails: events@na.org para convenções;
handi@na.org para H&I; e PR@na.org para RP/IP. Os webinários estão previstos para o início de 2013.
Finanças: Embora estejamos perto de alcançar os valores orçados para as vendas do Texto Básico e contribuições regionais, nós,
como irmandade, ainda falhamos em termos de doações. Todos nós temos a responsabilidade pessoal de fazer a nossa parte.
Arcamos com o compromisso de prestar serviços mundialmente, e todos amamos NA e sentimos orgulho porque a Irmandade
está em 129 países. Vamos agir de acordo com esse amor e orgulho, contribuindo financeiramente através do nosso portal, no
endereço www.na.org/contribute.
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