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Muita coisa aconteceu nestes poucos meses desde a publicação do último NAWS News. Repassaremos aqui, resumidamente, os principais destaques. Sempre recebemos com satisfação quaisquer
perguntas, sugestões e recursos a serem compartilhados: wb@na.org

CONFERÊNCIA MUNDIAL DE SERVIÇO DE 2022
A segunda reunião virtual da Conferência Mundial de Serviço (WSC) foi abreviada. Em agosto de 2021, os participantes na conferência decidiram adiar a reunião completa da
WSC para 2023, na esperança de que, até lá, as condições
financeiras e de saúde pública permitissem o encontro presencial. Os participantes decidiram realizar uma WSC virtual interina em 2022 para tomar decisões requeridas pela
legislação, pelos estatutos e para decidir sobre o livro Um
Princípio Espiritual por Dia.
A WSC 2022 reuniu-se on-line nas duas últimas sextas-feiras e sábados de abril (ou sábado e domingo, no caso dos
participantes situados além da linha internacional da data), a
fim de tomar decisões sobre as moções do CAR/CAT interino,
e todas elas foram aprovadas por consenso ou unanimidade. TEMOS UM NOVO LIVRO! Falaremos sobre isso mais
adiante. As moções e a contagem dos votos estão publicadas em www.na.org/conference.
A realização antes da reunião de uma enquete eletrônica preliminar, assim como fizemos em 2020, contribuiu para melhorar consideravelmente o processo de tomada de decisão.
Pretendemos repetir esse procedimento antes da WSC 2023,
e pedir à conferência que passe a adotar a enquete eletrônica
inicial como prática corrente.
Uma novidade que experimentamos nos dois primeiros dias de
conferência foi abrir salas separadas para atividades recreativas
opcionais durante o intervalo de uma hora entre as sessões. Oferecemos uma festa virtual dançante, salas de jogos, uma sala para
conversas estruturadas e salas de partilhas abertas. Muitos participantes comentaram que sentiam falta de uma oportunidade
de interação informal durante a reunião virtual da WSC. Como a
tecnologia agora permite abrir salas de reunião com opção de
entrada, decidimos programar algumas atividades que dessem
aos participantes a oportunidade de estabelecer relações, divertir-se juntos e compartilhar experiências que pudessem não
estar diretamente relacionadas aos assuntos em pauta. Agradecemos muito aos participantes da conferência que atuaram
como moderadores, DJs e organizadores dos jogos!
Como foi possível tomar decisões tão rapidamente nos dois
primeiros dias da conferência, dedicamos os dois últimos
a debater sobre o futuro da WSC e novas propostas para o
desenvolvimento da Irmandade. Tornar a WSC mais eficaz e
sustentável tem sido uma questão abordada em inúmeras
conferências anteriores, bem como o foco de muitos projetos
aprovados pela conferência, sem se chegar a um consenso
sobre mudanças concretas. Algumas de nossas experiências
durante a pandemia mostraram novas possibilidades que

www.na.org/virtual
recursos on-line

baixe este slide para suas reuniões
continuarão a ser elaboradas e conversadas com os participantes da conferência durante o restante do ciclo.
O debate sobre novas propostas para DI foi tão interessante,
que será tema do próximo webinar aberto da Irmandade, no
dia 9 de julho.
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UM PRINCÍPIO ESPIRITUAL POR DIA

Esperamos que as regiões e zonas que tiverem propostas de
projetos ou de trabalho para o próximo ciclo solicitem ao Quadro Mundial que as inclua também na pesquisa do CAR, em vez
de apresentar moções para o Relatório da Agenda da Conferência de 2023. A pesquisa do CAR é o instrumento através do qual
a Irmandade ajuda a priorizar os trabalhos.
Através da pesquisa do CAR, os membros e regiões são capazes
de avaliar todas as propostas em conjunto e expressar suas prioridades. Os resultados da pesquisa oferecem à conferência uma
visão do que os membros e regiões preferem enfocar primeiro. A
conferência decidirá então sobre as prioridades em 2023, como
de costume, e a pesquisa ajudará a orientar essas decisões.

O livro Um Princípio Espiritual por Dia passou a ser literatura aprovada pela Irmandade de NA, o que significa que pode ser lido nas
reuniões. Retiramos o PDF do site na.org, como sempre fazemos
depois que um livro é aprovado. Normalmente, são necessários
cerca de seis meses após a aprovação para que um livro esteja
disponível para venda. Considerando as falhas na cadeia de fornecimento que a maioria das empresas está sofrendo e os atrasos por parte de muitas gráficas, o PEPD poderá demorar ainda
mais. Porém, em breve planejamos oferecer uma assinatura gratuita por e-mail para a leitura diária. A assinatura será semelhante
à do Só por Hoje e incluirá um e-mail semestral incentivando
contribuições aos Serviços Mundiais de NA. Quando estivermos
prontos para lançar a assinatura, faremos o anúncio através de
um e-mail de notícias do NAWS (NAWS Update).

RASCUNHO DO GUIA BÁSICO PARA
REUNIÕES VIRTUAIS
Se você ainda não viu o rascunho do Guia Básico para Reuniões Virtuais, confira a publicação nos sites www.na.org/virtual
e www.na.org/toolbox! Ela responde muitas perguntas sobre
reuniões virtuais e promete ser um recurso inestimável para NA.
O rascunho para revisão dos delegados permanecerá no ar até
julho, sendo depois revisado e finalizado com base nas sugestões
recebidas. O texto em questão já foi escrito contando com contribuições de membros do mundo todo e, até agora, a resposta ao
recurso tem sido muito positiva.

FOLHETO INFORMATIVO O SOLITÁRIO
Estamos recolhendo sugestões para um projeto de literatura
pequeno: a revisão do folheto O Solitário, aprovada pela WSC
2020. Publicamos uma pesquisa em www.na.org/survey, que
se estenderá até agosto de 2022. Qualquer membro, grupo ou
estrutura de serviço pode responder o questionário e compartilhar suas sugestões quanto ao conteúdo do folheto. Se você
possui experiência de recuperação como solitário anterior à pandemia, estamos particularmente interessados em escutar você.

AUMENTO DE PREÇOS

PESQUISA SOBRE TERAPIA DE SUBSTITUIÇÃO

No último NAWS News, escrevemos sobre os desafios relacionados à cadeia de fornecimento. Ainda estamos acometidos
por esses problemas, além do aumento contínuo nos custos de
matérias-primas, transporte e combustível. No início de maio,
enviamos um e-mail de notícias do NAWS informando à Irmandade sobre nossa intenção de aumentar em 12% os preços de
todos os livros e medalhões de bronze, a partir de 1º de janeiro
de 2023. Para mais informações sobre a elevação de nossos
custos e fatores relacionados ao aumento de preços, consulte
o memorando publicado em www.na.org/webstore. Gostaríamos que as circunstâncias fossem diferentes.
Para reduzir o impacto sobre os grupos, não aumentaremos
os preços dos materiais que eles costumam oferecer gratuitamente: IPs, livretos, chaveiros e fichas. Não esqueçam que é
possível acessar IPs e livretos, incluindo o Guia Introdutório para
NA, em www.na.org/ips.

Acabamos de postar uma pesquisa sobre terapia de substituição
de drogas, tratamento com medicação e sua relação com NA.
Para situá-los a respeito do contexto, foi aprovada na WSC 2018
uma moção para traçar um plano de projeto para a criação
de literatura sobre esse tema. Foram aprovadas moções na
WSC 2020 para “aceitar que o primeiro tema para discussão da
Irmandade será terapia de substituição de drogas, tratamento
com medicação e sua relação com NA: o que queremos ler a respeito em uma literatura de NA? Aprovar também a realização
de uma pesquisa na Irmandade com relação a esse assunto”.
Confira a pesquisa www.na.org/survey e compartilhe sua opinião. Ajude-nos a divulgar a pesquisa.

PESQUISA E MOÇÕES DO RELATÓRIO
DA AGENDA DA CONFERÊNCIA DE 2023
Estes dois projetos fazem parte de um grande conjunto de
propostas aprovadas para projetos. Há sempre mais trabalho
a fazer do que disponibilidade de recursos humanos e financeiros, e a pandemia acentuou ainda mais a lacuna entre o que
gostaríamos e o que é possível fazer. Existe atualmente um
grande acúmulo de itens: projetos já prometidos ou aprovados
e trabalhos em andamento, que parecem aumentar a cada ano.
Ao final da Conferência Mundial de Serviço de 2020, os participantes decidiram que, "com a permissão do proponente, as
moções remanescentes do CAR do ciclo 2020 serão incluídas
no CAR 2022". Como já temos uma sobrecarga de atividades,
pretendemos incluir na pesquisa a ser publicada on-line, que
fará parte do Relatório da Agenda da Conferência (CAR) de 2023,
todas as sugestões que recebermos sobre projetos, literatura
e material de serviço - inclusive as propostas contidas nas
moções a serem reencaminhadas a partir do CAR 2020.

SITUAÇÃO FINANCEIRA
A Conferência Mundial de Serviço de 2022 aprovou um orçamento anual, de julho de 2022 até junho de 2023. Essa previsão
poderá ser encontrada no material da Via de Aprovação da Conferência, publicado em www.na.org/conference.
Estamos encontrando o caminho de volta da crise financeira provocada pela pandemia. Nos últimos meses, nossa receita operacional ficou acima do orçado, em parte, devido ao aumento das
contribuições da Irmandade. Aos poucos, vamos recompondo
nossa equipe. Como esperamos realizar uma conferência presencial no próximo ano e uma convenção no ano seguinte,
sabemos que necessitaremos de todos os funcionários a bordo.
No entanto, ainda enfrentamos dificuldades, pois os custos dos
materiais continuam a subir, como acontece com as empresas no
mundo todo, e procuramos aumentar nossos estoques para pro2
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UAU!!

teger os membros de NA da
imprevisibilidade da cadeia
de abastecimento atual.
As contribuições dos membros continuam a nos inspirar. Durante o último
exercício fiscal, as contribuições de grupos, estruturas
de serviço e eventos aumentaram, mas as contribuições dos
membros foram as que mais cresceram. Esse gráfico é um dos
muitos incluídos no Relatório Anual de 2021: www.na.org/ar
Desde as paralisações de 2020, algumas estruturas de serviço se
esforçaram muito para realizar campanhas de arrecadação de fundos para os Serviços Mundiais, e nós agradecemos muito por isso.
A Jornada Continua e Mais um Mês de Assistência e Partilhas foram
esforços hercúleos e inspiradores, divertidos e de conscientização.
Muito obrigado à Região New England, que sediou o evento, à

Região Washington/Northern Idaho que ofereceu apoio, e a todos
os outros que ajudaram nesses esforços. A ideia de realizar um
evento para aumentar as contribuições e a conscientização para
a necessidade de contribuir, na verdade, remonta a décadas atrás.
A Conferência Mundial de Serviço de 1984 aprovou a seguinte
moção: “Que seja solicitado a todas as áreas que realizem uma
arrecadação de fundos em benefício da WSC em julho de cada
ano e que a receita dessas arrecadações seja enviada aos serviços
mundiais; a primeira será em julho de 1984.” (GWSNA, pág. 50)
Todos os esforços de contribuição dos membros, grupos e
estruturas de serviço ajudaram. As contribuições recorrentes
são a fonte de receita mais sustentável para os Serviços Mundiais e, infelizmente, elas têm diminuído. Muitos membros
contribuem mensalmente com um dólar para cada ano de seu
tempo limpo. É uma forma concreta de mostrar nossa gratidão
ao programa que salvou nossas vidas. Você pode estabelecer
uma contribuição recorrente ou única com facilidade, através
da página www.na.org/contribute.

Datas!
Definimos as datas dos webinars e da Conferência
Mundial de Serviço.
A WSC será de 30 de abril a 6 de maio de 2023, o que
significa que o Relatório da Agenda da Conferência
de 2023 será publicado até 30 de novembro em
inglês e as versões traduzidas, até 30 de dezembro.
O material da Via de Aprovação da Conferência de
2023 será postado até 30 de janeiro.
A lista completa de datas e prazos pode ser
encontrada aqui: www.na.org/dates.
Marque na agenda o próximo webinar aberto, que
será sobre novas ideias para o desenvolvimento
da Irmandade: 9 de julho de 2022, 15-16:30 h (de
Brasília), 19-20:30 h (de Lisboa)
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• O Dia da Unidade é 3 de setembro, e pretendemos
transmitir uma reunião de recuperação épica. Programe um evento local para compartilhar o amor. Para
baixar o prospecto: www.na.org/webinar.
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• A semana de RP acontece na primeira semana completa de junho de cada ano. Conte para nós como planeja
celebrar: pr@na.org. Acesse www.na.org/pr_act para
encontrar sugestões.
• Ganhamos o recurso no caso judicial que estava pendente na Califórnia. O processo agora foi decidido a
nosso favor. Você pode ler a decisão final do juiz em
www.na.org/fipt.
• O Relatório Anual de 2021 foi publicado nos
formatos digital e PDF: www.na.org/ar.
• A edição do 60º Aniversário do Livreto Branco
está à venda e continua linda e inspiradora,
com 85 relatos pessoais do mundo inteiro!
Por US$ 15, o tem nº 1501 é um ótimo presente www.na.org/webstore.

RELATÓRIO DO PAINEL
DE RECURSOS HUMANOS

Criamos uma ficha para ajudar as estruturas de serviço na identificação e avaliação de potenciais candidatos para sua recomendação. A ficha inclui uma visão geral do procedimento de
recomendações das Regiões, Quadro Mundial e Zonas, uma
linha do tempo e perguntas a serem feitas aos candidatos. A
estrutura de serviço pode usá-la ou adaptá-la conforme considerar mais adequado. A ficha está disponível em inglês, espanhol
e português, podendo ser obtida no Dropbox dos Participantes
da Conferência. A propósito, não existe um limite de recomendações para cada estrutura de serviço.
Vocês devem lembrar que, em anos anteriores, os participantes
da Conferência podiam fazer a indicação "no plenário". Analisamos os dados históricos e os resultados foram impressionantes.
Desde que o PRH foi formado em 1998, apenas uma indicação
feita em plenário, em 2002, resultou na eleição de um servidor
de confiança. Isso indica que a Conferência Mundial de Serviço
reconhece o valor do processo de indicações do PRH e o considera melhor do que as indicações diretas. Portanto, pedimos
também aos participantes da conferência que usem o processo
de recomendações das Regiões, Quadro Mundial e Zonas para
encaminhar ao PRH quaisquer potenciais candidatos, e evitem
fazer indicações no plenário da WSC. Isso nos permitirá avaliar
todos os candidatos de forma consistente e com tempo suficiente para fornecer aos participantes um relatório completo
do perfil de cada candidato indicado.
Portanto, reiteramos o pedido a todos os candidatos para que
obtenham a recomendação da Região, Quadro Mundial ou Zona.
O prazo para apresentar recomendações das Regiões, Quadro
Mundial ou Zonas é 30 de setembro de 2022. O link para a
ficha on-line de encaminhamento encontra-se na pasta do Painel
de Recursos Humanos, no Dropbox dos participantes da conferência. As inscrições são bem-vindas a qualquer momento antes
do prazo final. Como sempre, estamos abertos a comentários ou
perguntas. Sintam-se à vontade para nos escrever hrp@na.org

Saudações do Painel de Recursos Humanos. À medida que
nos aproximamos do prazo para a apresentação de candidatos
para nosso processo de indicações, queremos lembrar a todos
alguns detalhes importantes.
Pedimos aos interessados em ser indicados para um encargo
nos serviços mundiais na WSC 2023 que obtenham a recomendação de uma Região, Quadro Mundial ou Fórum Zonal.
As recomendações constituem uma fonte, normalmente fundamentada na experiência direta da estrutura de serviço com
o candidato, para que o PRH e a WSC identifiquem os melhores
candidatos para indicação e eleição na WSC. O prazo para apresentar recomendações de Regiões, Quadro Mundial ou Zonas é
30 de setembro de 2022.
Dados históricos das eleições da WSC indicam que os participantes da conferência têm maior confiança nos indicados que possuam recomendação de uma Região, Quadro Mundial ou Fórum
Zonal. De fato, desde o início desse processo de recomendações
em 2006, 16 anos atrás, todos os novos membros do Quadro
Mundial, exceto dois, possuíam pelo menos uma recomendação
de estrutura de serviço. Candidatos que não passam pelo processo de recomendação de Regiões, Quadro Mundial ou Zonas
raramente são indicados, e poucas vezes eleitos. Geralmente,
ficam confusos e desapontados com o resultado do processo.
Contemplar candidatos sem recomendação acrescenta um
fluxo de trabalho para todos nós, que oferece poucos benefícios
a alguém. Temos confiança em nossa decisão de pedir a todos os
candidatos que obtenham uma recomendação da Região, Quadro Mundial ou Zona para o processo de indicações deste ciclo.
Acreditamos que esta atitude esteja alinhada ao espírito dos
princípios de identificação de lideranças abordados no Quarto
Conceito para o Serviço em NA.

Suas ideias e sugestões são bem-vindas: worldboard@na.org
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