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baixe este slide para suas reuniões

NOVOS PRODUTOS
Anunciamos o lançamento de dois novos livros! 

A versão digital do Só por Hoje acaba de ser publicada. Nada 
pode substituir as cópias impressas maltratadas do SPH que 
muitos de nós temos, cheias de nomes de companheiros e 
datas de ingresso, mas um detalhe agradável dos livros eletrô-
nicos é que eles são extremamente fáceis de pesquisar. Quando 
pedem para partilharmos sobre um determinado passo ou 
princípio, é ótimo poder pesquisar no SPH digital todas as refe-
rências sobre o tema. E quando os livros de NA estão instalados 
em nossos telefones, sempre temos literatura de recuperação 
conosco quando precisamos dela. Os links para os ebooks estão 
aqui: www.na.org/elit.

Aqueles de nós que são da velha guarda e precisam sentir um 
livro nas mãos podem aguardar a nova Edição do Aniver-

sário de 60 Anos do Livreto Branco, a ser publicada 
em breve. Vocês devem lembrar que anunciamos 
a iniciativa em junho de 2021 (www.na.org/fipt).

Em 1961, as Tradições foram acrescentadas ao 
que chamávamos de Livreto Amarelo. Na época, 
ele passou a ser publicado com a capa branca, 
tornando-se a primeira versão do Livreto Branco. 
Ao longo dos anos, foi traduzido para dezenas de 

idiomas, e 13 dessas traduções apresentam histó-
rias locais: africâner, anglicizado, espanhol, filipino, 
francês, italiano, lituano, norueguês, português (Bra-

sil), russo, sueco, ucraniano e zulu. A edição do 60º 
aniversário reúne traduções em inglês de todas essas 

85 histórias internacionais, além das oito contidas no 

Escrevemos este NAWS News, enquanto a Conferência Mundial 
de Serviço virtual de 2022 continua se aproximando veloz-
mente. A próxima edição deste informativo já será publicada 
após a conferência e incluirá um resumo dos acontecimentos da 
WSC. Enquanto isso, vocês poderão se manter atualizados sobre 
as novidades dos Serviços Mundiais através dos e-mails NAWS 
Update, que são enviados a todos os assinantes do NAWS News 
e do SPH (www.na.org/subscribe), e também nos seguindo no 
Instagram: (@narcoticsanonymous e @naglobalevents para car-
tazes de convenções e eventos.

Somos gratos por prestar serviço a vocês. Caso tenham qual-
quer dúvida ou questão - ou desejem compartilhar o que está 
funcionando em sua comunidade local de NA, escrevam para: 
worldboard@na.org. 

DIFICULDADES NA 
CADEIA DE FORNECIMENTO
NA não tem opinião sobre questões externas, mas sentimos os 
efeitos de alguns acontecimentos do mundo exterior. Os Servi-
ços Mundiais de NA estão enfrentando dificuldades na cadeia 
de suprimentos, assim como outras organizações e empresas no 
mundo todo, ao se esforçar para encomendar suprimentos e efe-
tivamente fornecer serviços aos seus membros. Da mesma forma 
como as pessoas encontram maior dificuldade para conseguir arti-
gos de mercearia em supermercados ou automóveis novos, você 
pode ter encomendado algum produto de NA recentemente e ter 
sido notificado de que estava em falta. Caso isso tenha acontecido, 
pedimos sinceras desculpas. Sabemos que a literatura de NA salva 
vidas, e estamos fazendo o possível para entregar os pedidos à 
medida que os recebemos, mas muitas circunstâncias de forneci-
mento estão simplesmente fora de nosso controle. Algumas maté-
rias primas são mais difíceis de encontrar em tempo hábil neste 
momento; os embarques muitas vezes ficam mais tempo nos por-
tos ou depósitos de transporte antes de serem desembaraçados; e 
as entregas por caminhão também têm sofrido atrasos. 

Trabalhamos para amenizar o efeito desses fatores, não apenas 
reabastecendo, mas também aumentando nossos estoques ao 
máximo. Acreditamos que em breve conseguiremos superar os 
desafios no abastecimento sem que ocorra o esgota-
mento da maioria dos itens de estoque. Ainda assim, 
matérias-primas a preços razoáveis (papel, plástico, 
metais) são cada vez mais difíceis de se encontrar. 
Agradecemos a paciência e compreensão de vocês. 

Lembramos que é possível adquirir exemplares ele-
trônicos dos livros de NA no link listado a seguir: 
www.na.org/elit, e que atualmente pode-se ler 
on-line e gratuitamente os folhetos e livretos em 
56 idiomas em www.na.org/ips, além do Guia 
Introdutório, que foi desenvolvido especifica-
mente para o recém-chegado. A versão em 
áudio do Texto Básico também está disponível 
em sete idiomas para transmissão gratuita, ou 
pode ser baixada aqui: www.na.org/audio.
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livreto original em inglês. Vai ser um livro maravilhoso. Agora não 
será mais um pequeno exemplar! Na verdade, estamos nos refe-
rindo a ele como o "Grande Livreto Branco". Estará disponível em 
março por 15 dólares através da nossa loja virtual (www.na.org/
webstore). Enviaremos uma mensagem eletrônica quando esti-
ver em estoque. 

LIVRO “UM PRINCÍPIO ESPIRITUAL POR DIA”  
Manteremos à venda em nossa loja virtual, até a Conferência 
Mundial de Serviço, as cópias da minuta para aprovação do livro 
Um Princípio Espiritual por Dia, ao custo de US$ 10 mais frete e 
despesas de remessa. Procure pelo número do artigo (nº 9146) 
ou pela abreviatura SPAD em nossa loja virtual: www.na.org/
webstore. A minuta também poderá ser baixada gratuitamente 
do site www.na.org/conference. 

Membros de comunidades do mundo todo contribuíram para a 
minuta, e o grupo de serviço do livro honrou cada sugestão rece-
bida, não importando o idioma ou grau de instrução em inglês. 
O grupo de serviço se esforçou muito para ler tudo o que foi 
encaminhado, conhecendo membros do mundo inteiro através 
das palavras. O grupo identificou temas em comum e expressões 
coloridas, e teceu os conjuntos de textos para elaborar medita-
ções coesas. Empenhou-se muito para encontrar a sabedoria em 
cada contribuição recebida, e o resultado é um texto que repre-
senta a Irmandade de NA de forma abrangente. Foi feito, verdadei-
ramente, por adictos, para adictos.

RECURSOS PARA REUNIÕES VIRTUAIS
Os dois grandes focos dos projetos deste ciclo foram o livro Um Prin-
cípio Espiritual por Dia e a coleta e processamento de recursos para 
reuniões virtuais. Publicamos uma pesquisa para recolher informa-
ções para o rascunho do guia de Boas Práticas para Reuniões Vir-
tuais. A pesquisa acabou, mas vocês ainda podem ler o rascunho 
antes de incluirmos as alterações, em www.na.org/toolbox. 

Recebemos comentários e sugestões de 22 países diferentes 
(obrigado!) e estamos mergulhados no trabalho de revisão do 
rascunho. Esperamos publicar a versão revisada no próximo mês, 
para apresentá-la aos delegados para revisão. 

Além disso, não esqueçam que temos uma coletânea de recur-
sos para reuniões virtuais, eventos e prestação de serviços em 
www.na.org/virtual. Se você tem conhecimento de um recurso 
útil que não esteja publicado no site, envie-o para: wb@na.org. 

INVESTIR NA NOSSA VISÃO
Continuamos a fazer progressos em direção ao nosso obje-
tivo de nos tornar autossustentados através das contribuições 
de membros, em vez de depender da venda de literatura para 
custear os Serviços Mundiais. Definimos o autossustento como 

sendo a cobertura de pelo menos 70% das despesas com servi-
ços a partir de contribuições. No atual exercício fiscal, esse valor 
corresponderia a pouco mais de US$ 290.000 por mês. As con-
tribuições mensais relativas ao último semestre de 2021 foram 
ligeiramente superiores a US$ 180.000 por mês. Que progresso!

Porém, nem todas as tendências são positivas. As contribuições 
recorrentes dos membros, que são a fonte de apoio mais susten-
tável, têm diminuído nos últimos meses. Esses números estão 
representados pelos baldes nesta ilustração. Algumas pessoas 
podem achar que a crise imediata já passou e, embora seja ver-
dade que a situação financeira atual seja menos assustadora do 
que em algumas ocasiões no início da pandemia, a necessidade 
de apoiar nossos serviços através das contribuições dos mem-
bros, contudo, permanece bastante acentuada. Por favor, se você 
ainda não o fez, considere a possibilidade de configurar uma 
contribuição recorrente através de www.na.org/contribute. 
Vamos virar essas setas para a cor verde!

Obrigado a todos - membros, grupos e estruturas de serviço - que 
ajudaram a elevar o nível da "água". 

Nota: NA é autossustentado através das contribuições dos mem-
bros. Não aceitamos contribuições de fora.

Há algum tempo anunciamos a troca do nosso provedor de 
pagamentos, do PayPal para o Donorbox. Inicialmente preten-
díamos fazer a mudança no primeiro dia do ano, mas adiamos a 
data para dar a todos um pouco mais de tempo para se ajustar 
à mudança. Se você estabeleceu uma contribuição recorrente 
antes de julho de 2021, pedimos que cancele sua contribuição 
no PayPal e se inscreva para uma nova contribuição recorrente 
em www.na.org/contribute, caso ainda não o tenha feito. Para 
mais informações sobre contribuições recorrentes, incluindo 
como cancelar sua contribuição recorrente do PayPal, clique 
aqui para as perguntas frequentes do FAQ. Admitimos que é 
confuso, uma vez que o Donorbox permite que as contribui-

https://www.na.org/webstore
https://www.na.org/webstore
https://www.na.org/webstore
https://www.na.org/webstore
https://www.na.org/conference
https://www.na.org/toolbox
https://www.na.org/virtual
mailto:wb%40na.org?subject=
https://www.na.org/contribute
https://www.na.org/contribute
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/contribution%20faq%20101121.pdf
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/contribution%20faq%20101121.pdf


3

fevereiro de 2022 

ções sejam feitas através do PayPal. No entanto, a utilização do 
Donorbox permite mais controle sobre sua contribuição (você 
pode mais facilmente alterar o valor, pausar uma contribuição 
e obter registros financeiros) e nos permite consolidar nossos 
processadores de pagamento. Obrigado por sua ajuda nesse 
sentido!

TABLETS PARA DETENTOS 
Continuamos a receber muitas perguntas de membros sobre a dis-
tribuição de tablets para detentos, por isso tentaremos responder 
algumas dúvidas mais frequentes. Um número crescente de unida-
des carcerárias oferece tablets aos detentos com diversos materiais 
instalados, inclusive, em alguns casos, literatura de recuperação de 
NA, gratuitamente para o detento. Os Serviços Mundiais precisam 
conceder permissão legal para a instalação de literatura de Narcó-
ticos Anônimos nos tablets, a fim de cumprir com nossas respon-
sabilidades atribuídas de proteger a propriedade intelectual de NA. 
Cada um desses acordos envolve muita comunicação entre as auto-
ridades penais, os membros locais de NA e os Serviços Mundiais de 
NA. O espaço nos tablets é limitado, e NA "compete" com outras 
organizações pelo espaço. A escolha do material geralmente fica a 
critério do detento. 

Os acordos que fizemos nesses casos permitem baixar e copiar o 
material que é publicado em nosso site - textos básicos em áudio, 
IPs e livretos como o Livreto Branco e o Guia Introdutório. Não 
autorizamos a inclusão de nenhum livro nos tablets, devido a preo-
cupações tanto de direitos autorais quanto financeiras. Ainda preci-
samos ter muita cautela para não minar nossa receita com literatura, 
devido à nossa atual dependência para continuar a disponibilizar 
nossa mensagem aos adictos que ainda sofrem no mundo todo. 
Nossas vendas para fora da Irmandade são constituídas principal-
mente de livros para revendedores, instituições de tratamento e 
unidades penais. Representam 25% de nossas vendas brutas, uma 
porcentagem recorde. Embora alguns órgãos governamentais nos 
EUA forneçam os tablets, a maioria é suprida por empresas privadas 
terceirizadas. As empresas que fornecem tablets de detentos às ins-
tituições estão obtendo lucro, e não acreditamos que seja prudente 
ou necessário adicionar livros aos tablets. Além disso, não consegui-
mos obter as garantias necessárias que necessitamos para prote-
ger os direitos autorais de NA junto a algumas dessas empresas. O 
material que temos aprovado para publicação, atualmente, oferece 
aos adictos uma ampla exposição a NA e à nossa mensagem. Con-
tinuamos a fornecer cópias impressas do Texto Básico aos detentos, 
quando solicitado.

No momento, os acordos são todos dentro dos EUA, com um 
punhado de secretarias estaduais de administração penitenciária, 

saúde mental e de assistência à juventude, assim como uma secre-
taria penitenciária municipal. Existem mais de 3.000 municípios nos 
EUA, e cada acordo requer tempo e atenção. Também recebemos 
consultas de algumas comunidades europeias, e estamos dialo-
gando sobre essas possibilidades. 

Uma das tarefas mais importantes que a Irmandade atribuiu aos 
Serviços Mundiais de NA foi a proteção da propriedade intelectual 
e dos direitos autorais de NA em nome da Irmandade. Os tablets de 
detentos são uma nova maneira de levar a mensagem, e estamos 
trabalhando arduamente para estabelecer esses convênios. 

CONFERÊNCIA MUNDIAL DE SERVIÇO 
Conforme mencionado no início deste relatório, a Conferência 
Mundial de Serviço está se aproximando. Os participantes da 
Conferência decidiram realizar uma WSC virtual este ano, nos dias 
22, 23, 29 e 30 de abril, para tratar dos assuntos que não podem 
ser adiados e tomar uma decisão sobre Um Princípio Espiritual 
por Dia. Assim como aconteceu em 2020, transmitiremos as ses-
sões de 2022 para que qualquer interessado possa assistir. No 
próximo ano, em 2023, será realizada uma WSC completa e pre-
sencial, se as condições financeiras e de saúde permitirem. 

A reunião virtual da WSC deste ano se concentrará em apenas 
cinco moções, assim como em debater o futuro da conferência 
após 2023. O CAR/CAT interino está publicado em www.na.org/
conference juntamente com vídeos curtos que explicam as 
decisões e discussões necessárias para 2022.

COMO ATRAIR MEMBROS  
PARA O SERVIÇO
O próximo webinar da Irmandade será no dia 19 de março, das 
11:00 às 13:00 horas (pelo fuso horário de verão do Pacífico). O 
tema é como atrair membros para o serviço. Companheiros do 
mundo todo irão compartilhar histórias de sucesso, e haverá 
tempo para perguntas. Não se esqueça: grande parte dos EUA, 
incluindo a Califórnia, passará do horário normal para o horário 
de verão no fim de semana anterior ao webinar. 

clique para assistir o vídeo de agradecimento
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Suas ideias e sugestões são bem-vindas: worldboard@na.org

PESQUISA PARA O 
SOLITÁRIO
A última Conferência Mundial de 
Serviço aprovou um plano de pro-
jeto para revisar um dos folhetos 
de NA, e os delegados escolhe-
ram O Solitário. O mundo mudou 
muito desde que O Solitário foi 
escrito em 1986, e o IP está muito 
desatualizado. Publicamos uma 
pesquisa para ajudar na elabora-
ção da revisão: www.na.org/sur-
vey. O que você acha que deveria 
ser mudado no IP? Incentivamos 
todos os membros a completar a 
pesquisa, que ficará no ar até o final de agosto de 2022. Se você 
possui experiência de recuperação como solitário anterior à pan-
demia, estamos particularmente interessados em ouvir você. 

Convém ler o IP atual antes de apresentar suas sugestões. O IP está 
publicado em www.na.org/ips. Também publicamos um roteiro de 
sessão e uma apresentação em PowerPoint para incentivar workshops 
e reuniões de grupos para debater o IP e oferecer sugestões. 

RELATÓRIO DO PAINEL  
DE RECURSOS HUMANOS
Saudações do Painel de Recursos Humanos. Como vocês devem 
lembrar, as próximas eleições da Conferência Mundial de Serviço 
(WSC) acontecerão na WSC 2023, e não na WSC interina de 2022. 
Queremos aproveitar a oportunidade para lembrar a todos sobre 
informações relacionadas.

Temos uma conta no Instagram dedicada à divulgação de cartazes de 
convenções e eventos: @naglobalevents

Você pode encontrar uma lista de atalhos do site na.org na parte inferior da 
página "About Us". Clique aqui para abrir.

NA está começando ou recomeçando em diversas novas comunidades de NA 
na África! Estamos nos esforçando para levar literatura até lá.  

O Dia do Serviço é 1º de maio. Publicamos um cartaz www.na.org/nawsevents 

A semana de Relações Públicas vai de 5 a 11 de junho. Informe-nos sobre seus 
planos: pr@na.org

Nosso catálogo de vídeos curtos está aumentando: www.na.org/videos

Pedimos a todos os 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. 
Criamos uma ficha para ajudar as estruturas de serviço a entender 
melhor seu papel na identificação e avaliação de potenciais can-
didatos 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 candi-
datos. A estrutura de serviço pode usá-la ou adaptá-la conforme 
considerar mais adequado. A ficha poderá ser obtida no Dropbox 
dos participantes da conferência. 

Em outro ponto, vocês devem se lembrar que, em anos anterio-
res, 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 WSC reconhece o valor 
do processo de indicações do PRH e o considera melhor do que 
a outra solução. Portanto, pedimos também aos participantes da c
onferência que usem o processo de recomendações das Regi-
ões, Quadro Mundial e Zonas para encaminhar ao PRH quaisquer 
potenciais candidatos. Isto nos permite avaliar todos os candida-
tos de forma consistente e com tempo suficiente para fornecer 
aos participantes um relatório completo do perfil de cada candi-
dato indicado.

Visto que as eleições foram transferidas para a WSC 2023, o início 
de nosso processo de indicação foi adiado por um ano. O novo 
prazo para apresentar recomendações de Regiões, Quadro Mun-
dial ou Zonas é 30 de setembro de 2022. As inscrições são bem-
-vindas a qualquer momento antes do prazo final. Como sempre, 
estamos abertos a quaisquer comentários ou perguntas. Sintam-
-se à vontade para nos escrever:  hrp@na.org.
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