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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 “Direitos Autorais e Literatura de
NA”, 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.
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