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Neste último ano, temos dito que procuramos publicar um NAWS News mais curto e de 
mais fácil tradução, e conseguimos cumprir a promessa nesta edição.
Para mais informações sobre as atividades atuais dos 
Serviços Mundiais de NA (NAWS), assista o vídeo 
do webinar informativo do NAWS, na página de 
vídeos em www.na.org/media.

TALI
Este é o primeiro NAWS News que publicamos depois do 
falecimento da nossa coordenadora do Quadro Mundial, 
Tali M. Ela foi um presente para nós e para NA, e sentimos 
sua falta mais do que podemos descrever em palavras. 
Sabemos que muitos de vocês compartilham essa perda 
conosco. Tali M. tinha gratidão pelo amor da Irmandade 
e pela oportunidade de servir. Demonstrou 
isso ao conduzir um seminário on-line 
para participantes da conferência, um dia 
antes de morrer. Todos nós a homenage-
amos com o mesmo espírito de serviço. 

SITUAÇÃO FINANCEIRA
Nossa situação financeira permanece instável. Trabalhamos 
arduamente para atravessar a tempestade. Permanecemos 
abaixo do orçamento em todas as categorias de despesas, 
exceto produção própria e despesas judiciais. 
Temos menor controle sobre as receitas. No final do ano pas-
sado, nossas vendas de literatura começaram a apresentar 
melhora, mas a receita líquida com as vendas de literatura 
permanecia quase 40% menor do que no mesmo período 
do ano anterior. Grande parte dos pedidos de literatura tem 
vindo de instituições penais e de tratamento, muitas das quais 
estão fechadas e sem possibilidade de receber painéis de H&I. 
À medida que o mundo se abre, as vendas de literatura come-
çam a aumentar, mas continuamos comprometidos em nos 
tornar mais autossustentados através das contribuições dos 
membros. Nosso objetivo de longo prazo é cobrir pelo menos 
70% dos nossos serviços por meio de contribuições, em vez 
de vendas de literatura. Esses serviços representam aproxima-
damente dois terços do nosso orçamento, ou seja, é a maior 
parte do que fazemos, fora a distribuição de literatura e o 
custo de mercadorias.
Em circunstâncias mais normais (não estando em uma pan-
demia), os gastos dos Serviços Mundiais com serviços são de 
aproximadamente US$ 5,5 milhões, portanto, 70% dessa des-
pesa representam cerca de US$ 3.885.000 por ano. No último 
exercício fiscal, as contribuições ficaram um pouco abaixo de 

Acesse www.na.org/virtual para baixar  
e utilizar este slide em suas reuniões.

um milhão de dólares, o que significa que estamos a pouco 
mais de um quarto do caminho rumo ao nosso objetivo. 
Muito obrigado a todos os que contribuíram. As contribuições 
mensais recorrentes são a fonte de renda mais sustentável para 
nós, e temos o prazer de informar que o valor total das contri-
buições de membros aumentou mais de dez vezes ao longo 
do último ano. Passamos de menos de 50 doadores recorren-
tes, com um total de cerca de US$ 2.000 por mês em fevereiro 
de 2020, para mais de 750 membros contribuindo mais de  
US$ 20.000 por mês. Nossa única fonte de renda que melhorou 
no último exercício fiscal foram as contribuições. Obrigado. 
Os adictos podem fazer qualquer coisa quando concentram 
os seus esforços. Se 10.000 membros contribuíssem com  
US$ 10 por mês e outros 10.000 contribuíssem com US$ 20 
por mês, chegaríamos perto de atingir nossa meta.
Publicamos apresentações com 
um “QR code” que leva até o por-
tal de contribuições www.na.org/
contribute, para serem utilizados 
nas reuniões, se quiserem. Vocês 
poderão encontrá-las sob o título 
“World Service Contributions”, na 
seção “On-Screen Resources” www.
na.org/virtual.

https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/images/slides/contribute.png
https://www.youtube.com/watch?v=yPe2E182lXY
https://www.youtube.com/watch?v=yPe2E182lXY
https://www.na.org/media
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/images/slides/NN_Apr2021_slide_PB.jpg
https://www.na.org/virtual
https://www.na.org/contribute
https://www.na.org/contribute
https://www.na.org/virtual
https://www.na.org/virtual
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Atividades de janeiro-maio de 2021

CAIXA DE FERRAMENTAS PARA SERVIÇOS LOCAIS
Temos dois focos para a continuidade do projeto:

Melhores práticas nas reuniões virtuais de NA: Confiram o esboço publicado em www.na.org/toolbox 
e nos avisem se têm comentários ou sugestões a fazer. Ele se transformará, no futuro, em uma ou mais 
ferramentas para as reuniões virtuais.
Como as reuniões virtuais se conectam com o universo mais amplo de NA, incluindo a prestação de 
serviços: Pedimos que preencham a pesquisa em www.na.org/survey. Procuramos reunir mais informa-
ções sobre como as reuniões virtuais se comunicam e se coordenam com as estruturas de serviço. Por 
favor, compartilhem sua experiência. 
Também pretendemos debater, na próxima Conferência Mundial de Serviço, se as reuniões virtuais devem ser 
consideradas grupos de NA, de acordo com os critérios listados no Livreto do Grupo. A pesquisa pergunta sobre isso, 
e suas respostas nos ajudarão a estruturar essa conversa.  
Prazo da pesquisa: 31 de maio de 2021

PESQUISA DE RP DE PESQUISADORES  
Por favor, ajudem-nos em nossa cooperação com pesquisado-
res. Publicamos uma pesquisa elaborada por pesquisadores 
que já publicaram, anteriormente, artigos sobre a eficácia de 
NA. Esta não é a primeira vez que ajudamos esses pesqui-
sadores a reunir dados para seus estudos. Pesquisas como 
essa podem explicar a eficácia de NA em uma linguagem 
que os profissionais irão ouvir, porque vem de seus cole-
gas. Ajudem a transmitir uma imagem precisa das ferra-
mentas que colaboram na recuperação dos membros, 
completando a pesquisa e incentivando seus amigos a 
responder também! A pesquisa é publicada somente 
em inglês, em www.na.org/survey, ou poderá ser 
encontrada clicando-se no botão da pesquisa no apli-
cativo de busca de reuniões. 
Prazo da pesquisa: 31 de maio de 2021

FIPT
Publicamos um vídeo www.na.org/fipt 
que explica o que é o “Contrato fiduciá-
rio da propriedade intelectual da Irman-
dade” (conhecido pelas iniciais FIPT, em 
inglês) e por que ele é importante. 
Temos a previsão de apresentar moções 
relacionadas ao FIPT no próximo Relató-
rio da Agenda da Conferência. Propomos uma revisão simples 
que foi explicada e publicada na página www.na.org/fipt, 
para revisão até 31 de maio. Leiam o memorando de capa para 
mais informações. E, embora nosso Quadro não tenha tomado 
nenhuma decisão final, esperamos provavelmente reintroduzir 
as Moções 3-5 do CAR 2020 porque elas não foram apreciadas 
na última Conferência Mundial de Serviço.
Prazo para revisão do FIPT: 31 de maio de 2021

CONVENÇÃO MUNDIAL DE NA
Estamos tentando remarcar a 38ª Convenção Mundial de NA 
em Melbourne, Austrália, para novembro de 2022, mas não 
temos certeza se isso será possível ou não. Daremos mais infor-
mações quando soubermos mais. Enquanto isso, estejam cer-
tos de que a WCNA será realizada em Washington/DC, de 29 
de agosto a 1 de setembro de 2024, aconteça o que acontecer.

DIA DO SERVIÇO E WEBINAR 
ABERTO À IRMANDADE
1º de maio é o Dia do Serviço, que comemora-
remos com uma reunião virtual destacando os 
esforços de desenvolvimento da Irmandade no 
mundo todo. Os membros compartilharão his-
tórias que, com certeza, irão entreter e inspirar 
vocês. O desenvolvimento da irmandade não se 
resume a iniciar NA em lugares distantes, mas é 
o que fazemos para expandir NA, perto e longe. 
Venha aprender. Mais informações serão postadas 
em www.na.org/webinar. 

TEXTO BÁSICO EM ÁUDIO 
O áudio do Texto Básico em inglês foi postado, juntando-se 
aos áudios do Texto Básico em árabe, húngaro, russo, espanhol 
e tailandês, em www.na.org/?ID=bt-aud&ID=bt-aud. Assim 
como o espanhol, publicamos a Quinta Edição enquanto a 
Sexta está sendo preparada. Você poderá encontrar a página 
clicando no ícone de literatura na página principal de na.org.  

https://www.na.org/toolbox
https://www.na.org/survey
https://www.na.org/survey
https://www.na.org/fipt
https://www.na.org/fipt
https://www.na.org/webinar
https://www.na.org/toolbox
https://www.na.org/fipt
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/images/events/service%20day%202021_PB.jpg
https://www.na.org/?ID=bt-aud&ID=bt-aud
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RELATÓRIO DO PRH
Saudações do Painel de Recursos Humanos. A esta altura, 
todos os participantes da conferência e membros elegíveis 
do Pool Mundial já terão recebido informações que discutem 
o processo de recomendações das regiões, Quadro Mundial e 
zonas, de potenciais candidatos para avaliação do PRH. A título 
de lembrete, solicitamos a todos os membros interessados 
em ser indicados para um encargo nos Serviços Mundiais que 
obtenham recomendação de uma região, zona ou do Quadro 
Mundial. Se tiverem alguma dúvida sobre o procedimento, tal-
vez queiram rever nosso relatório publicado no NAWS News de 
dezembro de 2020. Segue o link: www.na.org/admin/include/
spaw2/uploads/pdf/nawsnews/po/PB_NN_Dec2020.pdf.
A propósito, vocês devem lembrar que, nos anos anteriores, 
os participantes da Conferência podiam fazer a indicação “no 
plenário”. Verificamos os dados e os resultados foram impres-
sionantes. Desde que o PRH foi formado em 1998, apenas uma 
indicação feita no plenário da conferência, em 2002, resultou 

na eleição de um servidor de confiança. Essa informação indica 
que a Conferência Mundial de Serviço valoriza o processo de 
indicações estabelecido através do PRH. Por isso, pedimos tam-
bém que os participantes da conferência se abstenham de usar 
esse método e, em vez disso, recorram às recomendações ao 
PRH feitas pelas regiões, Quadro Mundial e zonas. Isso nos per-
mitirá avaliar todos os candidatos de forma uniforme e com 
tempo suficiente para fornecer aos participantes o relatório 
completo de perfil de cada candidato indicado. 
Como já informamos no início do ciclo, pretendemos utilizar 
esse método para a WSC 2022, para ter uma boa noção da sua 
utilidade, e debater os resultados com vocês na Conferência 
Mundial de Serviço. Se tudo correr bem, no encerramento da 
WSC, pediremos que as mudanças em questão sejam incluídas 
no Guia dos Serviços Mundiais de NA. 
Como sempre, agradecemos desde já seus comentários e per-
guntas. Sintam-se à vontade para nos escrever: hrp@na.org.

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

NÃO ESQUEÇAM...
Adicionamos regularmente novos conteúdos à página de 

mídia (www.na.org/media) e à de recursos para reuniões 
virtuais (www.na.org/virtual). Confira a gravação do webi-
nar de atualidades do NAWS ou os memes do Instagram em 
espanhol na página de mídia. 

Publicamos o último 
conjunto de princípios 
espirituais www.na.org/
spad, para suas reflexões 
e escritos, e lá também 
se encontra o penúltimo 
lote de verbetes para 
revisão.

A Semana de RP será na primeira semana completa do mês 
de junho. Contem-nos como vocês pretendem celebrá-la.
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