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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 (Viver Limpo: A Jornada Continua), nosso novo livro Aprovado pela Irmandade,
encontra-se disponível em capa dura e brochura. As duas encadernações custam US$ 8,75. Uma edição comemorativa e numerada, de tiragem limitada, está à venda por US$ 30, mesmo preço da edição comemorativa do Just for
Today (Só por Hoje).
As versões eletrônicas do Texto Básico, Sponsorship (Apadrinhamento) e It Works: How and Why (Isto Resulta: Como
e Porque) também estão disponíveis. Elas podem ser adquiridas nas lojas da Amazon e iTunes, 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”. O primeiro lote de inscrições já se esgotou.
Agora temos as pré-inscrições, ao preço de US$ 89; no local, o custo da inscrição será de US$ 99. Precisamos da sua
ajuda para fazermos um planejamento mais eficiente do evento e, por isso, pedimos que façam suas inscrições
antecipadamente. Caso necessitem de prospectos ou postais para divulgação nas reuniões, basta nos pedir e o
material será enviado a vocês sem qualquer ônus. Também é possível baixar um prospecto de uma folha em nosso
website www.na.org/wcna. Os quartos de hotel estão tendo boa saída, mas ainda temos disponibilidades e continuamos a acrescentar opções ao nosso bloqueio de reservas. Acesse www.na.org/wcna para obter informações
mais atualizadas.
Sistema de Serviços: Seguimos testando na prática as Unidades de Suporte aos Grupos e as Unidades de Serviços
Locais. Caso vocês estejam experimentando algum dos aspectos das propostas, tais como USGs, processo decisório
por consenso, etc, pedimos que compartilhem sua experiência conosco através do e-mail servicesystem@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.
Discussão sobre a WSC: Consideramos algumas propostas específicas com relação à WSC. Duas dessas propostas
dizem respeito a: eliminação do custeio automático da ida dos delegados à WSC; e participação dos suplentes na
WSC. Pedimos que leiam o relatório da página 7 deste NAWS News, e que nos encaminhem seu ponto de vista através do e-mail worldboard@na.org.
Projeto do Livro de Tradições: Temos recebido comentários e sugestões de pessoas que realizaram oficinas da irmandade, utilizando o formato de sessão que pode ser encontrado no endereço www.na.org/traditions. As ideias
que vocês têm enviado ajudarão a tornar o livro um recurso valioso para a irmandade. O fórum de discussão on-line
do projeto estará disponível até no máximo abril deste ano. Na webpage www.na.org/traditions, vocês encontrarão um link através do qual poderão seguir encaminhando suas sugestões.
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, com o objetivo de passar a ser um folheto informativo Aprovado pela Irmandade. Na webpage do projeto, no endereço
www.na.org/intro, poderão ser encontrados materiais e, através dela, podem também ser enviadas sugestões. A
minuta para aprovação será incluída no CAR 2014.
Seminários On-line – compartilhando experiências: A participação em nossos seminários on-line aumentou, e gostaríamos de incentivar o envolvimento de um número maior de coordenadores de áreas e regiões. Os temas do
serviço que gostaríamos de apresentar são convenções, H&I e RP. Se você quiser participar da discussão de problemas e soluções, juntamente com outras pessoas que prestam esses serviços, pedimos que enviem 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 RP@na.org para RP/IP.
Finanças: Arcamos com o compromisso de prestar serviços mundialmente, e todos nós 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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