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Saudações do seu Quadro Mundial! Esta será a última edição
do NAWS News antes de darmos início a uma excepcionalmente
longa "temporada de conferência". Com o objetivo de manter
este relatório curto e facilitar a sua distribuição e tradução, apresentamos aqui apenas alguns destaques recentes das atividades dos Serviços Mundiais. Abordaremos a seguir a Conferência
Mundial de Serviço (WSC) e o próximo CAR/CAT provisório, e
pedimos que vocês confiram as postagens de julho, agosto e
setembro no alto da página www.na.org/conference para obter
mais informações. Como sempre, gostaríamos de receber suas
perguntas e sugestões: wb@na.org
wb@na.org. Agradecemos a oportunidade de servir.

MELHORES PRÁTICAS
PARA REUNIÕES VIRTUAIS
Um de nossos principais focos de projeto para este ciclo da conferência foi desenvolver recursos para reuniões virtuais na Caixa de
Ferramentas para Serviços Locais. Temos o prazer de informar que
publicamos uma versão preliminar das Melhores Práticas para Reuniões Virtuais em www.na.org/toolbox.
Esse rascunho de material de serviço oferece a experiência e orientação da irmandade. Membros de NA do mundo todo ajudaram a
criar o texto, compartilhando recursos elaborados localmente, participando das reuniões virtuais que temos realizado nos últimos
dois anos, e respondendo a uma série de pesquisas que publicamos
sobre o tema.
O rascunho cobre uma série de temas relacionados às reuniões
de recuperação de NA virtuais, incluindo:
•
•
•
•
•
•

manter as reuniões seguras contra perturbações;
acolhimento aos recém-chegados e apadrinhamento;
prática da Sétima Tradição e assinatura de cartões de frequência;
tornar as reuniões acessíveis;
reuniões híbridas;
e mais.

Sugerimos que analisem o rascunho e depois compartilhem suas
sugestões através de uma breve pesquisa, que deverá ser respondida no site até 30 de novembro de 2021. A pesquisa poderá ser
preenchida individualmente ou em conjunto com outras pessoas
em um grupo ou evento de serviço.
Agradecemos a todos que colaboraram com o projeto até o
momento. Queremos apresentar em breve um novo material de
serviço de grande necessidade.

Clique www.na.org/virtual

on-screen resources

e baixe este slide para usar na sua reunião

RECONHECIMENTO
DAS REUNIÕES
VIRTUAIS COMO
GRUPOS
No início do ano, publicamos uma
pesquisa contendo a pergunta:
“Você acredita que as reuniões virtuais atendem os critérios para serem
grupos de NA, de acordo com a lista
do Livreto do Grupo?”
A pesquisa foi publicada em cinco idiomas: inglês (1.958 respostas), farsi (872 respostas), português (856 respostas), espanhol
(421 respostas) e polonês (123 respostas).
Houve um consenso entre os entrevistados de que as reuniões
virtuais satisfazem esses critérios.
Respostas: Sim – 3.466 (82%), Não – 407 (10%),
Não tenho certeza – 357 (8%).
O Quadro Mundial pretende propor uma moção a ser apreciada
na Conferência Mundial de Serviço de 2023. Enquanto isso, o
Quadro Mundial incentiva as estruturas de serviço locais a seguir
reconhecendo e acolhendo as reuniões virtuais.

19737 Nordhoff Place | Chatsworth, California 91311 USA | worldboard@na.org

Atividades de agosto-setembro de 2021

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Estamos fazendo o possível para mitigar os efeitos decorrentes de
circunstâncias fora do nosso controle, como desafios na obtenção
de matérias-primas, atrasos no embarque e no desembarque de
cargas nos portos. No entanto, essas circunstâncias poderão afetar o
estoque de outros itens também. Pedimos desculpas pela escassez
e agradecemos a paciência de vocês.

As contribuições de membros atingiram o nível mais alto já registrado. No exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2021, as
contribuições dos membros, grupos, eventos e estruturas de serviço representaram mais de 25% da nossa receita operacional, o
que é inédito e muito animador para nós. Muito obrigado a todos
os que tornaram isso possível!
Nossa situação financeira está melhorando lentamente. Há semanas em que ocorre um aumento no número de pedidos e do seu
valor médio, e em outras semanas acontece exatamente o contrário. Em suma, encontramos um patamar financeiro que nos
permite sustentar-nos semana após semana. Somos gratos por
conseguir reintegrar um certo número de funcionários que estavam afastados, alguns deles há um ano e meio. Mas ainda estamos
nos recuperando, e levará muito tempo para reconstruir nossas
reservas e capacidades. Temos nos debatido com os mesmos
desafios que muitas outras organizações. Nossas vendas de literatura diminuíram por causa da falta de reuniões presenciais. Ao
mesmo tempo, o custo dos insumos da literatura e material promocional tem aumentado, em alguns casos de forma expressiva,
e estamos enfrentando interrupções no transporte e na cadeia de
fornecimento.

MUDANÇAS NA EQUIPE
Após muitos anos de serviço dedicado e um trabalho excepcional como equipe de uma só pessoa durante a pandemia, Shane,
nosso gerente de traduções, deixou os Serviços Mundiais. De,
antiga editora da NA Way e coordenadora de projetos, aceitou a
vaga e retornou ao trabalho.
Além do pessoal já mencionado no Relatório Anual, também trouxemos David de volta para trabalhar em TI e Kelley para a Expedição.

ATIVIDADE JURÍDICA
Foi apresentado recurso em um processo judicial nos EUA, sobre
o qual relatamos anteriormente. O juiz havia emitido sentença
em setembro. O recurso significa porém que o processo continua
ativo. Não acreditamos que a decisão sobre o recurso seja tomada
antes de 2022. Por se tratar de um processo judicial em andamento, não podemos divulgar muita coisa, exceto lamentar que
tenhamos que gastar dinheiro, tempo e energia nesse caso.

VIAJAR
SEM SAIR
DE CASA
Os Serviços Mundiais ainda não estão viajando nem realizando
reuniões presenciais do quadro ou grupos de trabalho, mas
temos conseguido participar virtualmente. Este ano, até agora,
fizemos workshops ou apresentações em 16 eventos e reuniões
de estruturas de serviço diferentes, mais recentemente na Reunião dos Delegados Europeus e no Simpósio de Serviço Multizonal, e em breve teremos mais cinco, incluindo a CANA e os
Dias de Aprendizagem de Serviços Multirregionais. "Estivemos"
na Rússia, Brasil, Flórida, Washington, Manitoba, Polônia e muitos
outros lugares, sem nunca precisar pegar um avião.
Agradecemos a todos os grupos, estruturas de serviço e eventos
que contribuíram para os Serviços Mundiais e que incentivaram
os membros a contribuir. Um agradecimento especial e sincero
à região Washington Northern Idaho que sediou seu terceiro
evento A Jornada Continua, dedicado a esse propósito. Gravamos alguns vídeos para esse evento, que podem ser vistos aqui:
www.na.org/videos.

O TEXTO BÁSICO DE CAPA
DURA ESTÁ EM FALTA
Normalmente mantemos um estoque de mais de
um milhão de dólares, o que nos tem protegido,
até o momento, de muitos problemas na cadeia
de fornecimento que afetam as organizações e
empresas no mundo todo. Como informamos
por e-mail, estamos temporariamente sem estoque do Texto Básico de capa dura em inglês, bem como de alguns
outros itens em nossa sucursal de Chatsworth e da Europa. (O
Canadá ainda possui estoque.) Lamentamos informar que só voltaremos a processar pedidos para o Texto Básico de capa dura em
inglês após 15 de outubro, aproximadamente.
Até o momento, ainda possuímos estoque do Texto Básico em brochura em todas as filiais; e lembrem que é possível transmitir ou
baixar o áudio da Quinta Edição do Texto Básico em inglês, gratuitamente, em www.na.org/audio. ( Lá também encontrarão os áudios
do livro em árabe, hebraico, húngaro, russo, espanhol e tailandês.)

CONFERÊNCIA MUNDIAL DE SERVIÇO
Os participantes da conferência apoiaram por consenso a adoção
das recomendações do Quadro Mundial a respeito da próxima
Conferência Mundial de Serviço. Em resumo:
A Conferência Mundial de Serviço (WSC) 2022 será
transferida para 2023, na esperança de que, até lá, possamos nos encontrar presencialmente em segurança.
Há uma série de decisões impostas pelos procedimentos e por lei para que isso aconteça, e essas decisões
serão tomadas em uma reunião parcial e virtual da WSC
em 2022. Nela, também será decidido acerca do livro
Um Princípio Espiritual por Dia.
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outubro de 2021
Quanto ao Relatório da Agenda da Conferência (CAR) e
o material da Via de Aprovação da Conferência (CAT),
será publicado um único documento CAR/CAT provisório (chamado interim CAR/CAT, ou ICC ). A data de
publicação do ICC será a mesma do CAR, ou seja, 24
de novembro de 2021 em inglês (e 24 de dezembro
as versões traduzidas). O ICC conterá as decisões que
precisam ser tomadas em 2022, conforme descrito nas
moções recentemente aprovadas:

publicado em www.na.org/conference. A minuta para aprovação
também poderá ser adquirida em nossa loja virtual (www.na.org/
webstore) como minuta encadernada ao custo de US$10, mais
despesas de remessa.

🙂

DATAS E PRAZOS
Publicamos um Guia de Serviços Mundiais de NA provisório com
as novas datas, prazos e moções aprovadas recentemente. Foi
postado por 90 dias em www.na.org/conference para que seja
revisado pelos delegados e, após esse período, uma versão final
será publicada. Se houver sugestões dos participantes da Conferência que resultem em mudanças na minuta, nós os notificaremos quando publicarmos a versão final.

1. Orçamento dos Serviços Mundiais de NA para um
ano: 2022–2023
2. Prorrogação por um ano da moratória vigente
sobre a cláusula de inspeção do FIPT
3. Ajuste dos encargos dos servidores de confiança
da WSC (mais informações a seguir)
4. Livro "Um Princípio Espiritual por Dia"

TÉRMINO DOS ENCARGOS
Recentemente enviamos um memorando às regiões e zonas
explicando que o Quadro Mundial recomendará a prorrogação por um ano dos encargos dos seis servidores de confiança
mundiais cujos serviços terminariam em 2022, para que possam servir até o final do ciclo. Muitas regiões e zonas podem
optar por adotar uma decisão semelhante para manter a continuidade e a experiência ao longo dos ciclos da Conferência.
Essa é uma decisão que cada estrutura de serviço precisará
tomar por si própria. O memorando pode ser encontrado na
página da Conferência: www.na.org/conference.

As recomendações detalhadas do Quadro Mundial e as moções
aprovadas podem ser lidas aqui: www.na.org/conference.

LIVRO “UM PRINCÍPIO
ESPIRITUAL POR DIA”
Estamos trabalhando arduamente para concluir o rascunho de
aprovação do livro Um Princípio Espiritual por Dia. Ele será incluído no CAR/CAT provisório, que será um documento eletrônico

•
•
•
•
•
•
•
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Confira o primeiro relatório anual digital do NAWS (NAWS Annual Report)! www.na.org/ar
O Dia do Apadrinhamento será em 1º de dezembro. Temos novos medalhões! (#9603)
Também temos novos cartões de agradecimento que você pode enviar com uma
contribuição aos Serviços Mundiais: www.na.org/contribute
Não esqueça de enviar até a data limite de 31 de outubro as suas sugestões para a edição
do 60º aniversário do Livreto Branco. Acesse www.na.org/fipt para mais informações.
Há uma nova seção de recursos em www.na.org/localresources: Enfrentando
comportamento predatório, perturbador ou violento. Envie-nos seus recursos locais para
publicação!
@naglobalevents: Temos uma nova conta no Instagram somente para panfletos de eventos.
Envie os panfletos da sua convenção e evento de área, região e zona para publicação em
naglobalevents@na.org.
Localize-se facilmente em nosso site com a lista de links curtos em www.na.org/aboutus.
Você também pode encontrar o último NAWS Update aqui.

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