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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.
Já está disponível a versão eletrônica do Living Clean: The Journey Continues (Viver Limpo: A Jornada Continua), juntamente com o Texto Básico, Apadrinhamento e Isto Resulta: Como e Porque. As publicações eletrônicas, em inglês, podem ser adquiridas nas lojas da Amazon e iTunes, com links em nossa página na Internet.
O Catálogo de Produtos do NAWS com os preços de 2014 está on-line, na página www.na.org/?ID=catalog-products.
Temos os seguintes pacotes especiais com edições comemorativas numeradas: Texto Básico + Caneca com a
linha do tempo; Só por Hoje + Calendário 2014; e Viver Limpo + caneca. Os pacotes oferecidos contêm as edições em inglês e podem ser adquiridos no website www.na.org.
WSC 2014: O Relatório da Agenda da Conferência (CAR) e o material do Sistema de Aprovação da Conferência
(CAT) encontram-se na página da WSC, no endereço www.na.org/conference. Nesse endereço podem ser
acessados também os materiais para workshops.
Projeto Introdução às Reuniões de NA: A minuta para aprovação deste novo folheto está no CAR. Recomendaremos uma pequena alteração antes da sua publicação, a fim de excluir uma referência ao propósito primordial
da reunião de NA, que ficou um pouco confusa. Também acertaremos um erro de digitação.
Conferência Mundial de Serviço: No CAR 2014, há duas moções específicas sobre a participação na WSC. Uma
delas visa substituir o custeio automático da ida de todos os delegados à WSC, e instituir o critério de necessidade. A outra visa eliminar a participação dos suplentes de delegado na conferência.
Sistema de Serviços: Incluímos decisões sobre os serviços locais no CAR 2014. Caso sejam aprovadas pela conferência, ofereceremos o plano de transição que consta no CAT, como parte do Projeto do Sistema de Serviços.
Maiores informações podem ser acessadas através da nossa webpage, no endereço www.na.org/servicesystem.
Projeto do Livro de Tradições: O Plano de Projeto do Livro de Tradições foi inserido no material do CAT. Até 1º
de abril de 2014, aceitaremos indicações de possíveis integrantes do grupo de trabalho: favor utilizar o formulário de indicação de candidatos, publicado na página do projeto. Ajudem a divulgar o nosso desafio, de
discutir “uma Tradição por mês” nas oficinas. Todos os materiais para workshops e os formulários para envio de
sugestões poderão ser encontrados no endereço www.na.org/traditions.
Relações Públicas: O Plano de Projeto de Relações Públicas do CAT oferece detalhes sobre as mesas-redondas
com profissionais da área médica, que pretendemos organizar no próximo ciclo. Também temos a intenção de
criar um material de serviço Aprovado pelo Quadro Mundial, para ajudar os profissionais a melhor compreender NA como recurso da comunidade.
O CAT apresentará diversas revisões para o Guia dos Serviços Mundiais de NA, que vão desde procedimentos
que não se aplicam mais, até pequenas alterações nas diretrizes do PRH.
Seminários On-line: A participação em nossos seminários on-line continua a aumentar. Se você quiser participar da discussão de problemas e soluções, pedimos que envie seu nome, endereço de e-mail, encargo no serviço e sua região e/ou área para os seguintes e-mails: events@na.org para convenções; HandI@na.org para
servidores de H&I e comitês de Trabalho de Passos com Internos; e PR@na.org para servidores de confiança
de RP/IP.
Convenção Mundial: Depois do sucesso da WCNA 35, esperamos ansiosamente pela WCNA 36 no Rio de Janeiro, que acontecerá em junho de 2015.
Finanças: Incentivamos os companheiros a participar do trabalho dos Serviços Mundiais de NA, através das
contribuições financeiras em nosso portal www.na.org/contribute.
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