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AVISOS RÁPIDOS
Estamos nos aproximando de 10.000 seguidores na nossa
conta do Instagram, @narcoticsanonymous, e isso representa um número mágico para o Instagram. Com 10.000
seguidores, podemos ter links ao vivo nas postagens. Por
favor, siga-nos e ajude-nos a ultrapassar essa barreira, caso
ainda não seja nosso seguidor.
A semana de RP foi celebrada na primeira semana inteira de
junho, e as comunidades ao redor do mundo planejaram eventos para conscientizar os companheiros acerca do serviço de RP
e informar o público sobre NA.
Este ano, o dia da unidade será
4 de setembro. Os prospectos
encontram-se na página www.
na.org/nawsevents. Junte-se aos
adictos do mundo todo, fazendo
a Oração da Serenidade às 10h
PDT (14:00 h de Brasília / 18:00 h
de Lisboa).
Todos os fóruns zonais têm se reunido regularmente. Por outro lado,
o projeto Função das Zonas, que
tem por objetivo a troca de experiências, promoveu mais uma reunião com as zonas que possuem assento na WSC, a fim de compartilhar as experiências
com o novo encargo de Delegado Zonal.
O projeto Um princípio espiritual por dia divulgou o sexto
e último lote de verbetes, para revisão até 13 de setembro:
www.na.org/spad. O texto completo do livro estará no Relatório da Agenda da Conferência de 2022, para aprovação na
Conferência Mundial de Serviço de 2022.

SITUAÇÃO FINANCEIRA
Passado mais de um ano desde o início da pandemia, as notícias mais preocupantes continuam a ser de ordem financeira.
Primeiro, a boa notícia: pela primeira vez em décadas, as contribuições totalizaram 25% da nossa receita neste último exercício
fiscal. Isso representa um aumento de 10% em relação ao exercício anterior. Nossa gratidão não tem limites. Agradecemos a
todos os que contribuíram e nos ajudaram a permanecer de pé
durante os últimos 16 meses.
Os membros de NA costumam ser bons nas crises, e as contribuições foram maiores do que nunca. Entretanto, isso é apenas
um lado da história. O outro lado é que as vendas de literatura
continuam em baixa. Vai levar muito tempo para nos recuperarmos da crise financeira do ano passado. Até que as reuniões
de NA no mundo todo voltem a acontecer presencialmente,
não esperamos que as vendas de literatura cheguem perto do
que costumavam ser. Sem o programa de incentivo do governo

Acesse www.na.org/virtual para baixar
este slide para usar na sua reunião.
(PPP) e as contribuições dos membros, grupos e estruturas de
serviço, estaríamos em péssima situação. Nossas reservas nos
mantiveram em funcionamento, e sua reconstrução é parte da
recuperação do terreno que perdemos.
Então, tudo isso é para dizer: obrigado e continuem nos
apoiando!
Ainda acreditamos que o lado bom da pandemia é que ela nos
deu a oportunidade de finalmente fazer a tão necessária transição da dependência da venda de literatura para um futuro
em que NA seja autossustentável através das contribuições
dos membros (incluindo contribuições de estruturas de serviço, grupos e eventos de NA). Nossa meta de longo prazo é
cobrir pelo menos 70% das despesas com serviços através das
contribuições. E temos feito progressos significativos nesse sentido: percorremos quase 40% do caminho até lá. Isso é ótimo,
mas é importante lembrar que parte do motivo pelo qual esse
percentual aumentou tanto no ano passado é porque fomos
forçados a colocar de licença ou demitir tantos funcionários, e
não temos viajado para eventos da Irmandade ou para reuniões
presenciais do Quadro ou dos grupos de trabalho.
O restante do pessoal tem trabalhado durante toda a pandemia,
mas o Escritório Mundial de Serviço em Chatsworth permanece
fechado ao público até que possamos aumentar o número de
funcionários para acomodar os pedidos de balcão e as visitas.
Temos a esperança de um futuro em que seremos capazes de
retomar parte dessas atividades e criar um novo normal para os
Serviços Mundiais de NA.
Agradecemos sua ajuda para conseguirmos chegar até lá.
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ANUNCIAMOS A NOVA
CAIXA DE DOAÇÕES

mundial são procedimentos da WSC previstos no Guia dos Serviços Mundiais de NA. O atual plano de rotatividade não nos levará
de volta a essa região do mundo nos próximos 27 anos. Por isso,
o Quadro acredita que todas as chances devem ser dadas para
que a WCNA 38 aconteça. Nós compartilhamos a preocupação
com a questão financeira, e criaremos um modelo financeiro
muito diferente para a WCNA 38, se ela for levada adiante.

Como vocês devem ter lido em um e-mail que enviamos
recentemente, nós mudamos nosso provedor de pagamentos. O novo provedor facilita o acompanhamento das contribuições dos membros e dá mais opções para as contribuições
recorrentes.
Também nos permitiu introduzir a opção de fazer uma contribuição em homenagem a alguém. Seja para comemorar
um aniversário, enviar um abraço virtual ou prestar tributo a
alguém que faleceu, agora você pode enviar um cartão com
uma contribuição e avisar a alguém que você fez uma contribuição em sua homenagem, transmitir amor ou reconhecer
uma perda. Basta clicar na opção “Send Some Love” do site
www.na.org/contribute.

REUNIÕES VIRTUAIS
Agradecemos a todos os que participaram da recente pesquisa
sobre reuniões virtuais, que ficou no ar de março até final de maio
de 2021. No total, foram recebidas 4.230 respostas de membros,
grupos e estruturas de serviço de 62 países. Nos Estados Unidos, membros de 46 estados responderam, inclusive Porto Rico
e Washington DC.
A pesquisa foi publicada em cinco idiomas: inglês (1.958 respostas), farsi (872 respostas), português (856 respostas), espanhol
(421 respostas) e polonês (123 respostas).
Uma das perguntas da pesquisa foi:

“Você acredita que as reuniões virtuais atendem
os critérios para serem grupos de NA, de acordo
com a lista do Livreto do grupo?”
Houve um consenso entre os entrevistados de que as reuniões
virtuais satisfazem esses critérios – Sim: 3.466 (82%), Não: 407
(10%) e Não tenho certeza: 357 (8%).
A pesquisa foi uma maneira proveitosa de reunir informações.
O Quadro revisará os resultados e, se tiver recomendações de
decisões para a Conferência tomar com respeito às reuniões virtuais, discutirá essas recomendações com os delegados antes de
incluí-las no Relatório da Agenda da Conferência.
Apenas um lembrete: as reuniões virtuais estão listadas no
localizador de reuniões de NA (procure por “web” ou “telefone”
para país), e cada estrutura de serviço é livre para tomar suas
próprias decisões sobre os grupos integrantes (ou áreas ou
regiões). A questão do reconhecimento das reuniões virtuais
como grupos pelos Serviços Mundiais de NA é um tipo diferente de decisão que deve ser tomada pela Irmandade de NA,
representada pelos delegados regionais e zonais na Conferência Mundial de Serviço. Isso não afeta e não deve afetar as decisões locais das estruturas de serviço no sentido de reconhecer
essas reuniões como grupos.

WSC 2022
O Quadro Mundial e os participantes da conferência estão conversando sobre a Conferência Mundial de Serviço (WSC) de
2022 – sobre a possibilidade de realizar a WSC presencialmente
ou não, em virtude das restrições de viagem atuais e potenciais, considerações de saúde e a contínua pressão financeira
sobre os Serviços Mundiais.
Qualquer que seja o local ou a forma de realização da conferência, já estamos vislumbrando uma grande carga de trabalho,
somando os projetos aprovados em 2020 que não pudemos
executar devido à escassez de recursos financeiros e de pessoal, com as moções do Relatório da Agenda da Conferência
(CAR) que não foram contempladas em 2020 e que serão reintroduzidas em 2022. O Quadro pede às regiões e zonas que nos
tragam suas questões e preocupações, na esperança de que
as resoluções possam ser elaboradas sem terem que recorrer a
uma moção do CAR ou a um novo projeto.

CONVENÇÃO MUNDIAL
Também continuamos com dúvidas quanto à realização da 38ª
Convenção Mundial de NA (WCNA) em Melbourne, Austrália. No
momento, temos um contrato firmado com o centro de convenções para novembro de 2022, mas não sabemos se as restrições
de viagem e a situação de saúde global permitirão que a convenção aconteça. Temos até outubro deste ano para cancelar o
contrato sem incorrer em penalidades, se isso nos parecer a atitude mais prudente a ser tomada. Há quem questione a decisão
de realizar uma convenção mundial em 2022, mesmo que a situação permita. Levamos muito a sério a capacidade das zonas de
sediar a convenção mundial. As zonas e o rodízio da convenção
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EDIÇÃO DO 60º ANIVERSÁRIO DO
LIVRETO BRANCO E INFORMAÇÕES
SOBRE O FIPT

RECURSOS DO WEBSITE
Não esqueçam que vocês podem baixar e repassar memes da
seção de mídia social da página de mídia (www.na.org/media).
Além disso, os recursos publicados na página de reuniões virtuais
(www.na.org/virtual) e na página de recursos de serviços locais
(www.na.org/localresources) são atualizados periodicamente.
Acabamos de montar uma seção de reuniões híbridas em www.
na.org/virtual. Envie-nos quaisquer recursos locais que você
considera que poderiam beneficiar outros companheiros.

Noticiamos no site www.na.org/fipt que pretendemos celebrar o
60º aniversário do Livreto Branco, reunindo todas as histórias contidas nas versões em diferentes idiomas, em
uma única edição comemorativa em inglês.
As regras operacionais do Contrato fiduciário da propriedade intelectual da Irmandade (FIPT ) permitem que o Quadro Mundial
agrupe, extraia e recompile a literatura aprovada pela Irmandade, mediante notificação
à Irmandade com 120 dias de antecedência.
Publicamos o aviso em 25 de junho e enviamos por e-mail à nossa lista de mais de 150.000
pessoas para que tomassem conhecimento.
Desde então, alguns membros nos perguntaram por que estamos
assumindo novos “projetos”, uma vez que não tivemos recursos
para executar alguns dos trabalhos aprovados na WSC 2020. Queremos esclarecer que a edição do 60º aniversário do Livreto Branco
não é um projeto, pois não requer um grupo de trabalho, revisão
da Irmandade, pesquisa, coleta ou criação de novas histórias. É simplesmente uma recompilação de material já publicado, usando as
traduções que foram feitas na época da publicação inicial e submetidas à revisão do Quadro quanto à fidelidade conceitual.
Outras notícias sobre o Contrato fiduciário da propriedade intelectual da Irmandade: havíamos publicado algumas propostas de
revisão do FIPT para revisão durante seis meses, e não recebemos
nenhuma objeção. As revisões propostas destinam-se apenas a
atualizar o FIPT para adicionar delegados zonais como responsáveis pela tomada de decisões, de acordo com as atuais diretrizes
da conferência. Não esperávamos que as revisões fossem controversas, e pretendemos apresentá-las no Relatório da Agenda da
Conferência para a decisão na Conferência Mundial de Serviço.
O último item relacionado ao
FIPT para o qual queremos
chamar sua atenção é o vídeo
postado em www.na.org/fipt,
que explica o que é o Contrato
fiduciário da propriedade intelectual da Irmandade e por que
ele é importante para você

WEBINÁRIOS DA IRMANDADE
Quando visitarem a página de mídia (www.na.org/media) e a de
reuniões virtuais (www.na.org/virtual), confiram os relatórios,
vídeos e outros recursos de desenvolvimento da Irmandade e
webinários de reuniões virtuais. É inspirador ouvir sobre os esforços para levar a mensagem ao redor do mundo.
Planejamos agendar um webinário focado na Irmandade a cada
trimestre. Adoraríamos ouvir suas sugestões de tópicos. O que
vocês gostariam de conhecer melhor? O que acham que seus
grupos locais ou estruturas de serviço querem ou precisam
ouvir? Informem-nos: wb@na.org

RELATÓRIO DO PRH
Saudações do Painel de Recursos Humanos. Queremos lembrar
a todos os participantes da conferência e membros elegíveis do
Pool Mundial que estejam interessados em ser indicados para
um encargo nos Serviços Mundiais que estamos solicitando a
todos os candidatos que obtenham a recomendação de uma
região, do Quadro Mundial ou de um Fórum Zonal neste ciclo.
Nosso processo de indicações começará em breve e, embora
acolhamos favoravelmente as candidaturas antecipadas, o prazo
para a apresentação das recomendações das Regiões, Quadro
Mundial e Fóruns Zonais é 30 de setembro de 2021. Se você
tiver alguma dúvida sobre o procedimento, talvez queira reler
nosso relatório do NAWS News de dezembro de 2020. Segue o
link: www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/nawsnews/po/PB_NN_Dec2020.pdf
Também pedimos aos delegados que se abstenham de apresentar indicações de participantes da conferência na WSC 2022.
Acreditamos que a WSC não tenha confiança nesse processo,
pois esses indicados não são avaliados pelo PRH e, nos últimos
20 anos, não têm sido eleitos na WSC.

TRADUÇÕES
Nos últimos seis meses desde que relatamos o andamento das
traduções no NAWS News, publicamos 38 trabalhos traduzidos
em 18 idiomas, incluindo a Sexta Edição do Texto Básico em
francês e o Livreto Branco em canarês, georgiano e tâmil. Publicamos quase o dobro dos títulos traduzidos em comparação
com as cifras anteriores à pandemia. Conseguimos isso através
da utilização de recursos externos, redirecionando os esforços
do pessoal para essa área e devido à pausa em outros trabalhos, como a publicação da NA Way em cinco idiomas. Agradecemos a todos os companheiros que contribuem para tornar a
mensagem de NA acessível aos adictos, em seu próprio idioma
e cultura.

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