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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.

Os participantes da WSC aprovaram por unanimidade o Folheto Informativo nº 29, An Introduction to NA
Meetings (Introdução às Reuniões de NA).
Sistema de Serviços: As moções dos “acordos de princípio” do Sistema de Serviços foram aprovadas por
maioria de dois terços. Afinal, serão incluídas no Guia de Serviços Locais de Narcóticos Anônimos como
opção para as comunidades que desejarem adotar os fóruns de suporte aos grupos, a conferência de
serviços locais e o quadro de serviços locais. Também foi aprovado um plano de projeto que abre o caminho para o desenvolvimento de recursos e ferramentas. Novas informações serão publicadas on-line,
tão logo estiverem disponíveis: acesse www.na.org/servicesystem.
Livro de Tradições: Foi aprovado um plano de projeto que prevê para este ciclo a redação, revisão, sugestões e distribuição da minuta para aprovação. Para maiores informações, acompanhem nossa página www.na.org/traditions. O material para workshops que postamos é breve e de simples aplicação,
servindo como excelente base para discussão e sugestões.
Notícias de RP: Em breve, estarão disponíveis as versões atualizadas dos folhetos Pesquisa da Irmandade e Informações sobre NA, que pretendemos lançar em julho de 2014. Os textos serão atualizados,
a fim de refletir os resultados da Pesquisa da Irmandade de 2013. Neste ciclo, recebemos 16.750 respostas para a pesquisa. A cada 3 ou 4 meses, promovemos seminários on-line de RP, H&I e Trabalho de
Passos com Detentos. Para se inscrever nas reuniões virtuais direcionadas aos membros, escreva para
PR@na.org ou HandI@na.org.
Neste ciclo, coordenaremos grupos de trabalho virtuais e seminários on-line sobre projetos. Se você
se interessa pelo futuro da WSC, Sistema de Serviços ou tomada de decisões na WSC, escreva para
worldboard@na.org.
Dedicamos cinco sessões da WSC ao “Planejamento do nosso futuro” como órgão mundial, e essas sessões nos ajudaram a caminhar na mesma direção. Prosseguiremos com o esforço neste ciclo, contando
com o envolvimento dos delegados presentes nos workshops zonais.
A WCNA 36 será no Rio de Janeiro, Brasil, de 11–14 de junho de 2015. Programe-se para celebrar conosco a recuperação. Para receber informações atualizadas, cadastre-se no site www.na.org/wcna.
Finanças: Durante a apresentação do Relatório do NAWS, mencionamos que a viabilidade financeira de
longo prazo é nossa prioridade para este ciclo, e que estamos focados na sustentabilidade do NAWS.
Além disso, apresentamos um panorama das questões de propriedade intelectual envolvendo o nosso
Texto Básico e pedimos ajuda aos membros para cercear a distribuição de literatura ilegal. Todos nós
precisamos proteger os direitos autorais da literatura de NA.
Acesse o NAWS News no endereço www.na.org/nawsnews
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