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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.

Projeto de Tradições: A Introdução e a Primeira Tradição foram distribuídas para revisão e comentários.
Incentivamos todos os membros a participar do processo, acessando: www.na.org/traditions. Nesse ínterim, ainda queremos receber sugestões para as Tradições 2–12; esperamos que vocês compartilhem
conosco a sua experiência, força e esperança.
Sistema de Serviços: Temos programado uma série de seminários on-line e elaboraremos três folhetos
para membros: breve introdução aos princípios fundamentais do Sistema de Serviços, Guia Básico de
Suporte aos Grupos e Guia Básico de Serviços Locais. Para se inscrever nos seminários on-line, acesse
www.na.org/servicesystem ou encaminhe seu nome, encargo como servidor de confiança e região e/ou
área para servicesystem@na.org.
Discussões Temáticas da Irmandade: Incentivamos os companheiros e corpos de serviço a debater os
temas e nos enviar seus comentários. Os tópicos atuais são: Acolher Novos Membros, Planejamento e
Suporte aos Grupos, que podem ser acessados na página: www.na.org/idt.
Direitos Autorais de NA: Pedimos a ajuda de vocês para proteger o patrimônio de NA e mantê-lo seguro,
pelo futuro da nossa Irmandade. Por favor, juntem-se a nós e tomem uma posição contrária à produção
e distribuição ilegal da nossa literatura. Para maiores informações, leiam “NA Literature and Copyrights”,
publicado na página web www.na.org/FIPT.
Panfletos de Serviço: Destacamos que este valioso recurso para grupos e membros está disponível on-line, neste endereço: www.na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets.
Seminários On-line: A participação em nossos seminários virtuais continua a aumentar. Se você quiser
participar da discussão de problemas e soluções, pedimos que envie seu nome, encargo no serviço e sua
região e/ou área para os seguintes e-mails: events@na.org para convenções, HandI@na.org para H&I e
comitês de Trabalho de Passos com Detentos, 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, a ser realizada 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.

Acesse o NAWS News no endereço www.na.org/nawsnews
19737 Nordhoff Place | Chatsworth, California 91311 USA | worldboard@na.org
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OS LAÇOS QUE
NOS UNEM

Na abertura da reunião de sábado, enfocamos uma Área-Chave de Resultado: Sustentabilidade do NAWS e Responsabilidade Corporativa. Dentro desta área-chave mais ampla,
debatemos qual seria o tamanho ideal do Quadro Mundial,
o número de membros do quadro necessários para cumprir
nossas missões e a duração das reuniões do Quadro Mundial neste ciclo e no futuro. Demos continuidade à nossa
conversação sobre Assentamento na WSC, a fim de elaborar
uma recomendação de assentamento a tempo de engajar
os participantes na discussão e publicar no CAT 2016 as opções de Assentamento.

O CICLO CONTINUA
A reunião do nosso quadro foi realizada de 8–11 de outubro de 2014
em Chatsworth, Califórnia. Iniciamos a
quarta-feira com discussões centradas no
desenvolvimento do quadro, no tocante ao Quarto Conceito e o exercício de uma liderança eficaz como servidores de
confiança. Debatemos a nossa responsabilidade de prestação de contas, a construção da confiabilidade, estratégias
para alcançar resultados, avaliação dos nossos esforços e
áreas em que precisamos melhorar. O dia foi produtivo, uma
vez que demos andamento ao nosso desenvolvimento para
melhor servir à irmandade.

INFORMATIVO FISCAL
Recebemos uma visão geral deste exercício fiscal contendo
apenas três meses, e reconhecemos que seria prematuro
oferecer uma previsão neste momento. Nesta visão inicial,
percebemos que as vendas do Living Clean (Viver Limpo)
caíram, o que pode ter relação com a chegada do verão,
quando as vendas de literatura costumam declinar em função do envolvimento dos companheiros com as atividades
de veraneio. Percebemos no entanto que as vendas de
chaveiros e fichas subiram; esperamos que isto sinalize um
aumento no número de membros. Atualmente possuímos
uma reserva operacional suficiente para cobrir 110 dias de
despesas. Como vocês já leram muitas vezes, nosso objetivo
é ter uma reserva suficiente para um ano, que nos parece ser
o mais prudente para uma irmandade com mais de 63.000
reuniões semanais em 132 países.

Na quinta-feira, começamos a revisar a Introdução e o Primeiro Capítulo, que definirão o tom do Livro de Tradições. Atualmente, o capítulo possui prosa e perguntas; porém, o formato poderá se alterar com os comentários e sugestões que
recebermos. Queremos que vocês participem do processo.
Esses materiais foram distribuídos à irmandade para avaliação. Além disso, realizamos uma minioficina para a Quarta
Tradição, a fim de adquirir prática com o texto da irmandade
e participar do processo de comentários e sugestões para
este livro. Passamos a uma discussão sobre redes sociais e
nossa responsabilidade, junto com possíveis atualizações aos
panfletos de serviço Social Media and Our Guiding Principles
(As Redes Sociais e Nossos Princípios Orientadores), que faremos mais adiante neste ciclo. Encerramos o dia com uma experiência prática de workshop com as Discussões Temáticas
da Irmandade propostas para este ciclo.

Tivemos uma conversa a respeito dos escritórios regionais
de serviço — a extensão das dívidas e planos de quitação;
as possíveis consequências financeiras das áreas localizadas a certa distância geográfica dos escritórios regionais e
que compram a literatura em outros lugares; e se é possível
colocá-los todos em um plano de pré-pagamento. Concluímos essa conversa especulativa lembrando que o princípio
fundamental é que nossa responsabilidade continua sendo
tornar a literatura disponível aos grupos, e que cada comunidade é diferente.

Como encerramos a quinta-feira com vivências de workshops sobre as Discussões Temáticas da Irmandade, na
sexta-feira nós oferecemos sugestões para aperfeiçoamento dos roteiros de sessão. Atuamos em nossas responsabilidades corporativas e progredimos em relação à WCNA 36,
que será realizada no Brasil em junho de 2015, e a solicitação
de vistos para norte-americanos. Passamos à discussão do
conteúdo do Guia Básico do Sistema de Serviços, que prevemos que será uma série de panfletos curtos. Nosso objetivo
inicial é produzir uma breve peça geral sobre o Sistema de
Serviços, com panfletos adicionais sobre Suporte aos Grupos e Serviços Locais.

Parece haver uma preocupação de que estejamos planejando um aumento nos preços da literatura. Como os preços
acabaram de ser reajustados em janeiro de 2014, demorará
muito tempo para sequer cogitarmos qualquer possível aumento.

Eficiência, Sustentabilidade e Responsabilidade
Financeira do Quadro Mundial

Percebemos que existem muitos aspectos associados à sustentabilidade do NAWS, e o Quadro Mundial é tão somente
um desses aspectos. Estamos cientes do nosso impacto financeiro e tivemos duas discussões a respeito deste tema
tão amplo. Essas deliberações podem também ser consideradas uma devida diligência em nosso papel como lideran2
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ça dos servidores de confiança. Uma das considerações que
tecemos foi a respeito da duração das nossas reuniões do
quadro, que atualmente é de quatro dias, e o fato de que
poderíamos realizar nosso trabalho em três dias. Com toda
a honestidade, não achamos prudente encurtar nossas reuniões em um dia, uma vez que nossos custos de viagem são
tão altos. Parece-nos melhor continuar com as reuniões de
quatro dias e avaliar se é possível manter nossa eficiência
com três reuniões do quadro no primeiro ano do ciclo da
conferência, permanecendo com quatro reuniões no segundo ano. Decidimos cancelar uma reunião do quadro experimentalmente em 2015, e assim só nos reuniremos mais
uma vez antes da WCNA 36. Além disso, este cancelamento
de uma reunião resultará em economia de custos. Em substituição a essa reunião do quadro e continuando por todo o
ciclo, intensificaremos nosso uso de tecnologia. Depois dessa tentativa, faremos uma recomendação quanto ao número de reuniões presenciais do quadro em um ciclo.

recebidas nos últimos dois anos, chegando a 400 páginas
de material no caso de algumas Tradições. Para outras, especialmente da Sexta à Décima Segunda, a quantidade de
páginas é bem menor. Pedimos a todos os membros que
prossigam com as oficinas e direcionem sua energia para as
Tradições Seis a Doze. O prazo para envio de material é 30
de novembro de 2014 para as Tradições Dois a Seis, e 31 de
março de 2015 para as Tradições Sete a Doze.
Temos a enorme satisfação de anunciar que o primeiro pacote para revisão e comentários do Livro de Tradições já
está disponível – informação que muitos já sabem devido
aos alertas por e-mail que enviamos após a distribuição. A
Introdução e a Primeira Tradição da minuta para revisão e
comentários foram publicadas na página do projeto: www.
na.org/traditions. Antigamente, colocávamos esses materiais em uma área protegida por senha, mas estamos experimentando a publicação de um PDF com duração de tempo
limitada. Esperamos que, por não exigir senha de acesso, os
membros considerem o material mais simples e fácil de localizar.

Uma segunda discussão girou em torno do número de
membros do quadro necessários para sermos produtivos,
eficientes e eficazes. Em outras palavras, precisamos mesmo
de 18 pessoas para realizar a nossa missão? Temos essa experiência prática porque já tivemos um quadro menor, e já
tivemos 18 membros no quadro. Em nossas deliberações,
também avaliamos materiais sobre o tamanho e funções
de conselhos de outras organizações sem fins lucrativos.
Após profunda análise do assunto, chegamos quase a um
consenso. No momento, acreditamos que não podemos ter
menos de 12 membros no quadro, e que podemos cumprir
com nossas responsabilidades com 15 pessoas. Prosseguiremos com este diálogo em futuras reuniões, a fim de poder
oferecer uma recomendação no CAR 2016.

Pedimos que vocês divulguem esta informação em suas regiões. Os comentários que nós recebemos são sempre muito relevantes, mas, especialmente para esta primeira peça, é
importante escutarmos o maior número de companheiros
possível. As ideias que recebermos nos ajudarão, não apenas a revisar o texto, como também a formatar o restante do
livro. Por esse motivo, não cansamos de repetir que nunca é
cedo demais para enviar sugestões. Por favor, incentivem os
membros a participar. O prazo limite para esse período de
revisão é dia 31 de janeiro de 2015.

Custódia da Propriedade Intelectual da Irmandade

Em nossa responsabilidade corporativa, que está atrelada a
este informativo fiscal, discutimos e reavaliamos a situação
das questões relativas ao documento de custódia da propriedade intelectual. No momento da elaboração deste relatório, divulgamos um memorando que tem como objetivo
levantar a história desta edição: www.na.org/fipt. Nosso
objetivo é fornecer informações precisas e incentivar a comunicação. Conforme já dissemos, acreditamos que membros que dispõem de informação estão em posição mais
vantajosa para reduzir infrações de direitos autorais.

DISCUSSÕES TEMÁTICAS
DA IRMANDADE
Comentamos anteriormente que fizemos um “test drive”
com os tópicos e oferecemos aperfeiçoamentos, na esperança de torná-los ainda mais produtivos e inspiradores
para os companheiros. Selecionamos quatro Discussões Temáticas da Irmandade para o início do ciclo, mas podemos
modificar os temas nesse período, uma vez que o recebimento de contribuições para a criação do Livro de Tradições
encerra-se em março de 2015. Dois tópicos são dirigidos aos
grupos e membros e dois, aos comitês de serviço.

PROJETO DE TRADIÇÕES
Em setembro, o Grupo de Trabalho do Projeto de Tradições
realizou sua segunda reunião, com o objetivo principal de
refinar o material para a primeira distribuição para revisão e
comentários, bem como dar início à discussão sobre sugestões e ideias para os próximos capítulos. O grupo de trabalho continua a dividir o trabalho de ler todas as sugestões

• Acolher Novos Membros — A base deste roteiro de
sessão será o IP nº 29, An Introduction to NA Meetings
(Introdução às Reuniões de NA) e a Terceira Tradi3
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Compartilhamento de Informações

ção. Pretendemos apresentar este IP recém-aprovado aos membros, e gostaríamos de incentivar a
discussão da nossa Terceira Tradição.
• Guias para Minioficinas de Tradições — A realização
destas para recolher material para as Tradições Dois
a Seis irá até 30 de novembro.
• Suporte aos Grupos — Enfocará a importância de
dar suporte aos Grupos de NA, independentemente de estrutura e do papel que eles estão destinados
a desempenhar.
• Planejamento — Nosso objetivo é apresentar o conceito de planejamento aos membros, na esperança
de inspirá-los a visitar nossos recursos associados ao
planejamento. Preparar e desenvolver ações tende
a ser fácil e pode ser divertido, quando o planejamento abraça o ‘juntos podemos’.
Os roteiros e PowerPoint das Discussões Temáticas da Irmandade encontram-se no site: www.na.org/idt, e os guias
para oficinas de tradições podem ser encontrados na página: www.na.org/traditions.

O Guia dos Serviços Mundiais de NA explica que o papel dos
Serviços Mundiais é a “comunicação, coordenação, informação e orientação”. Em outras palavras, somos uma espécie
de elo de comunicação. Uma das funções mais importantes
que podemos realizar neste ciclo é criar oportunidades para
que as comunidades conversem entre si e compartilhem informações.

Seminários On-line

Planejamos realizar uma série de seminários on-line baseados no sistema de serviços. Conversamos a respeito de dois
tipos de seminários via web. Um para dar uma introdução
básica às ideias, e o outro para proporcionar às comunidades uma chance de compartilhar suas experiências. Seguem
os públicos que pretendemos alcançar com os seminários
on-line do sistema de serviços:
• Delegados da EDM: Quando visitamos a Reunião
dos Delegados Europeus (cuja sigla em inglês é
EDM), os delegados presentes pediram um seminário on-line com uma introdução às ideias do sistema
de serviços. Este não é o primeiro webinário sobre o
sistema de serviços que pensamos em fazer, e esperamos que ele nos ajude a formatar as ferramentas
do Guia Básico do Sistema de Serviços que mencionaremos a seguir.
• Serviço/recuperação na zona rural: Ouvimos muitos
companheiros dizerem que recuperar-se e prestar
serviço em uma comunidade rural apresenta desafios tão específicos, e gostaríamos de criar uma
oportunidade para esses membros compartilharem
suas experiências de serviço, desafios e sucessos.
Idealmente, gostaríamos de elaborar ferramentas
para auxiliá-los em suas necessidades específicas, e
esta parece ser a melhor forma de iniciar um diálogo para melhor compreender essas necessidades.
• Membros interessados no Sistema de Serviços: Mais
uma vez, planejamos dois tipos diferentes de seminários on-line para companheiros interessados: um
webinário que introduz as ideias básicas e outro
onde os membros possam compartilhar suas experiências na implementação dessas ideias.
As possibilidades são limitadas apenas pela escassez dos
nossos recursos. Se você tiver interesse em participar de um
dos seminários on-line do sistema de serviços, favor enviar
seu nome, dados de contato (endereço de e-mail), encargo
como servidor de confiança e região a que pertence, bem
como as ideias que gostaria de ver discutidas, para: servicesystem@na.org.

Prazo para Envio de Comentários e Sugestões:
12 de dezembro de 2014
Guia dos Serviços Mundiais de NA: A cada ciclo da
conferência, revisamos o Guia dos Serviços Mundiais
a fim de refletir as novas datas e outras mudanças de
padrão, de um ciclo para o outro. A minuta também
reflete as alterações resultantes das discussões da
conferência e decisões que culminaram na aprovação
da Proposta BC. A minuta é distribuída aos delegados
para revisão, por um período de 90 dias. As alterações
decorrentes da Proposta BC estão marcadas em azul, a
fim de facilitar a revisão. A versão final será distribuída
depois que todos os comentários dos delegados forem
incluídos.
Minuta da Ata da WSC 2014: Esta é a minuta completa da ata da conferência. Se você perceber qualquer
erro ou tiver outras sugestões ou correções, pedimos
que nos avise dentro do prazo de 90 dias. A versão final
da ata será distribuída antes da WSC 2016, para aprovação da conferência.

SISTEMA DE SERVIÇOS
Temos dois focos principais para o Projeto do Sistema de
Serviços neste ciclo: compartilhamento de informações e
ferramentas novas e revisadas. Nesta reunião do quadro,
conversamos sobre os primeiros passos em relação aos dois
itens.

Ferramentas Desenvolvidas Localmente

Gostaríamos de criar algum tipo de repositório, para que as
comunidades que tiverem implantado parte das ideias do
4
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Neste NAWS News, estamos dando
destaque ao panfleto de serviço Servidores de Confiança do Grupo: Funções e Responsabilidades. Muitos de
nós estão dispostos a prestar serviço
aos grupos, mas podem se sentir intimidados por não conhecer as responsabilidades que a função engloba. Este panfleto ressalta as funções
dos servidores de confiança do grupo e oferece sugestões, com base na experiência, de
como cumprir com as responsabilidades associadas
ao encargo. Sintam-se à vontade para acessar estes
recursos em: www.na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets.

sistema de serviços possam compartilhar mais facilmente os
recursos criados e as experiências adquiridas. Ainda estamos
discutindo qual será o formato desse repositório, mas talvez
seja algo parecido com a página web dos recursos locais em
na.org, só que enfocando especificamente o sistema de serviços.

Reunindo Informações

Nós nos comunicamos com as comunidades regularmente
a respeito de suas experiências com as ideias do sistema de
serviços — aqueles que estão iniciando o processo de planejamento ou que estejam pensando em serviços baseados
em projetos, aqueles que procuram formar fóruns dedicados a dar suporte aos seus grupos, e assim por diante. Oferecemos todas as ferramentas de que dispomos para ajudar
essas comunidades e, por sua vez, suas experiências e ideias
ajudam a formatar as ferramentas e relatórios relativos ao
projeto.

SEMINÁRIOS ON-LINE

Ferramentas Novas e Revisadas

Os webinários proporcionam a troca de informações e discussão de soluções para os problemas em comum. Nosso
próximo seminário on-line de Relações Públicas será em janeiro de 2015, e o próximo de H&I está previsto para fevereiro de 2015. Pedimos àqueles que ainda não se cadastraram
que se juntem a nós. RP já tem um bom número de inscritos
(170), e H&I tem um pouco menos (130). Adoraríamos que
vocês compartilhassem este recurso com os servidores de
confiança de H&I e RP/IP, para que eles participem junto conosco.

A maior prioridade é a criação de um “Guia Básico do Sistema de Serviços”. Imaginamos que a ferramenta irá se dividir
em três partes:
• Guia Básico do Sistema de Serviços: Um panfleto
abrangente sobre “O que é o Projeto do Sistema de
Serviços?”, enfocando os seus princípios fundamentais.
• Guia Básico de Suporte aos Grupos: Um panfleto
enfocando especificamente as ideias relacionadas a
como dar um melhor suporte aos grupos.
• Guia Básico de Serviços Locais: Um panfleto enfocando especificamente os serviços locais e o planejamento.
Ouvimos de muitos de vocês que as agora obsoletas “Propostas do Sistema de Serviços” eram muito densas e de difícil leitura, chegando mesmo a “espantar” os leitores. Vocês
pediram para fazermos algo mais conciso, de fácil leitura e
não intimidador. Esta é a nossa meta para as novas ferramentas.

Um novo seminário virtual sobre Trabalho de Passos com
Internos acontecerá em janeiro de 2015. Acreditamos que
mais comitês de Trabalho de Passos com Internos estejam
sendo formados, e gostaríamos de convidá-los a participar.
Inscrevam-se através do e-mail HandI@na.org, informando
que desejam participar do webinário sobre Trabalho de Passos com Internos.
Favor enviar seu nome, dados de contato (endereço de e-mail), encargo como servidor de confiança e região a que
pertence, bem como as ideias que gostaria de ver discutidas, para os seguintes endereços:
• Events@na.org para Convenções
• HandI@na.org para Hospitais e Instituições e
• PR@na.org para Relações Públicas/Informação ao
Público
A agenda dos seminários on-line acima é criada pelos participantes; eles apresentam os desafios que enfrentam em
seus esforços no serviço e os temas a respeito dos quais
os membros desejam aprender. Por isso, é tão importante
compartilhar suas ideias no ato da inscrição. Participe.

Neste mundo em constante mudança, os servidores
de confiança também mudam. Queremos que os
servidores de confiança mais novos estejam atentos
aos panfletos de serviço, e vamos lhes apresentar
uma amostra e apontar um link para mais recursos
de grupos. Embora os panfletos de serviço não se
destinem à leitura nas reuniões, eles tratam de tópicos que podem ser do interesse dos membros e
grupos. Sugerimos que vocês os mantenham sobre
a mesa de literatura do seu grupo.
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PAINEL RECURSOS HUMANOS
Saudações do PRH. Não nos reunimos depois da publicação
do último NAWS News, mas prosseguimos com o nosso trabalho. Em setembro iniciamos o processo de indicações das
Regiões, Quadro Mundial e Zonas para este ciclo da conferência. Os detalhes do processo podem ser encontrados na
edição de setembro de 2014 do NAWS News. As regiões e
zonas de NA já devem ter recebido um pacote de informações por e-mail. Pedimos que nos avisem caso a sua região
ou zona não tenha recebido essa informação.

NOTÍCIAS DA CONVENÇÃO MUNDIAL

Conforme informamos no ultimo relatório, também estamos providenciando a publicação de informações sobre a
prestação de serviços no nível mundial, no site www.na.org.
Esperamos que estejam on-line em breve. Fiquem de olho
nisso. Temos interesse em saber a opinião de vocês a respeito.

WCNA 36, junho de 2015 — O Presente é a Liberdade
Rio de Janeiro, Brasil
Seguimos com o planejamento da convenção do Brasil, e
esperamos que os companheiros estejam se programando
para participar. Prevemos que as inscrições e hotéis estarão
à venda em breve, mas temos encontrado dificuldade para
finalizar os detalhes deste evento. Estamos utilizando a terceira empresa de planejamento de convenções, a fim de
oferecer tarifas de acomodação razoáveis para nossos membros. O Rio é uma das cidades mais caras, e nosso objetivo é
oferecer faixas de preços de hotéis variadas. Fizemos o bloqueio de uma pequena quantidade de quartos em diversos
hotéis, e prevemos que eles serão vendidos rapidamente.
Aprendemos com esta convenção que as negociações não
são conduzidas da forma como estamos acostumados nos
Estados Unidos.

Atualmente, temos 908 membros inscritos no Pool Mundial.
A Ficha de Informações do Pool Mundial está disponível em
nosso website, no endereço www.na.org/?ID=PRH-wpif-default, ou pode ser solicitada aos Serviços Mundiais de
NA por telefone ou correspondência. Como sempre, as sugestões e comentários de vocês são bem-vindos, e esperamos o seu contato através do e-mail hrp@na.org.

CALENDÁRIO 2014
Requisições de viagens (avaliadas trimestralmente)
15 de outubro, para o período de dezembro-fevereiro

Sugerimos que os norte-americanos que desejarem participar da WCNA 36 já comecem a tratar do processo de requerimento de visto. A taxa normal é de 160 dólares, e pode
ser útil trabalhar com um serviço de processamento de visto. Houve uma época em que a lei obrigava o passageiro a
viajar dentro do prazo de noventa dias após a obtenção do
visto. Porém, como essa lei foi revogada, nossa sugestão é
que vocês já comecem a dar andamento ao pedido de visto.

15 de janeiro, para o período de março–maio
WCNA 36 11–14 de junho de 2015, Rio de Janeiro, Brasil

Há um aspecto a observar, especialmente se você planeja
passar férias no Rio imediatamente antes ou após a convenção. A sede do evento (um local chamado Barra) fica a 30
km do centro. É importante ressaltar que o centro do Rio
não fica perto do local da convenção, mais por causa do
trânsito do que pela distância. Há belas praias próximas à
maioria dos hotéis da Barra, assim como em outros lugares
da cidade. Também organizaremos passeios no Rio e pelo
Brasil, antes e depois da convenção, para quem quiser explorar melhor esse extraordinário país juntamente com outros companheiros.
Assim que tivermos informações mais definitivas, enviaremos um alerta por e-mail. Além disso, todas as informações
atualizadas sobre a WCNA 36 encontram-se no site www.
na.org.
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