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Projeto do livro Um  
princípio espiritual por dia  
ESCREVA - por conta própria ou com outros companheiros - 
sobre os princípios atualmente em circulação:

autonomia, consciência, coragem, autodisciplina, 
flexibilidade, fidelidade, individualidade, escuta, 
impotência, disciplina, confiança, serenidade e “nós”

REVISE os rascunhos e encaminhe para nós seus 
comentários. Os textos sobre gratidão já estão 
disponíveis. No final de outubro, consulte novamente 
nosso site para revisar o restante do 4º lote. 
Organize um WORKSHOP para escrever ou recolher 
as sugestões de outros membros. Consulte o site para 
encontrar os materiais de apoio.

Acesse www.na.org/spad para saber as últimas novidades.

Próximas reuniões virtuais
Participantes da conferência: 17 de outubro, 11:00 h PDT  
(horário de verão do Pacífico)
Linhas de ajuda: 13 de outubro, 15:30 h PDT
DI/RP zonal: 10 de outubro, 10:00 h PDT
Acesse www.na.org/webinar para obter mais informações.
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O que posso fazer?
formas de participar do serviço

datas e avisos 
importantes

Pedimos que encaminhem ideias e sugestões 
para: worldboard@na.org

Olá. Este é o segundo NAWS News desde o início 
da paralisação global, em março. Os níveis atuais de 
pessoal e as restrições financeiras exigem que sejamos breves, 
principalmente porque estamos publicando este relatório em 
seis idiomas. Para sermos breves, iremos nos concentrar prin-
cipalmente nos assuntos da Conferência Mundial de Serviço 
(WSC) e em nossos planos de projeto.

Esta atualização vem logo depois do encerramento da Con-
ferência Mundial de Serviço de 2020. Estamos, finalmente, 
iniciando o ciclo de conferência de 2020-2022. Temos um 
membro, o Junior, que está deixando o Quadro Mundial após 
doze anos de serviço dedicado. Agradecemos por ele conti-
nuar prestando serviço no Grupo do Plano de Negócios, que 
é o GT que ajuda a assessorar o Quadro Mundial nos assuntos 
financeiros do NAWS (Serviços Mundiais de NA). A experiência 
do Junior como empresário e economista, juntamente com 
seu profundo conhecimento dos Serviços Mundiais de NA, o 
tornam um integrante valioso da equipe.

Conforme relatado anteriormente, foi com gratidão que demos 
as boas-vindas aos quatro membros recém-eleitos para o Qua-
dro Mundial e selecionamos um novo comitê executivo. Tali, 
do Havaí, atuará como nossa coordenadora, Tim da Austrália 
será o vice-coordenador, Irene da Irlanda será nossa secretária 
e Jack, do estado de Washington, o tesoureiro.

É estranho receber e orientar novos membros do Quadro 
Mundial sem abraços nem a oportunidade de fazer uma refei-
ção juntos ou entrar na van e ir a uma reunião de recupera-
ção. Estamos tentando nos adaptar ao “novo normal” e, por 
enquanto, isso significa reuniões virtuais, publicações eletrôni-
cas e redução de funcionários. Mas muito trabalho está sendo 
feito em nome de vocês - mais do que podemos relatar aqui 
nesta publicação - e estamos ansiosos para iniciar o ciclo.

CONFERÊNCIA MUNDIAL DE SERVIÇO – 
SEGUNDA PARTE 
A Conferência Mundial de Serviço (WSC) 2020 teve início no dia 
24 de abril e foi oficialmente encerrada a 13 de agosto, quando 
foi publicado o resumo das decisões em na.org. Foi a primeira 
WSC virtual e, também, a que teve o maior tempo entre o seu 
início e o seu fim - sete semanas! Relatamos a primeira parte da 
Conferência Mundial no NAWS News de junho.

A segunda parte da conferência aconteceu de 7 a 9 de agosto. 
As decisões da WSC 2020 incluíram: 

• Assento de Minas (Brasil) e Noroeste da Rússia como parti-
cipantes da conferência. Bem-vindos!

• Considerar solicitações de assento somente de zonas forma-
das antes da WSC 2018, até que sejam estabelecidos os crité-
rios de assento ou um procedimento para pedido de assento.

• Continuar a suspensão da Cláusula de Inspeção do Contrato 
fiduciário da propriedade intelectual da Irmandade (FIPT).

• E a aprovação por unanimidade do folheto Saúde mental e 
recuperação.

Saúde mental e recuperação
Nossa mais nova literatura de recuperação,  
o IP nº 30, encontra-se on-line em  
www.na.org/ips e está à venda através de  
www.na.org/webstore. 

Os Serviços Mundiais de NA 
estão no Instagram!
www.instagram.com/narcoticsanonymous

Por favor, faça uma 
contribuição se você puder:   
www.na.org/contribute

https://www.na.org/spad
https://www.na.org/webinar
mailto:worldboard%40na.org?subject=
https://na.org
https://www.na.org/ips
https://www.na.org/webstore
http://www.instagram.com/narcoticsanonymous
https://www.na.org/contribute
http://www.na.org/contribute
https://www.na.org/spad
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SAÚDE MENTAL E 
RECUPERAÇÃO
A mais nova literatura de recuperação 
de NA, o IP nº 30, está publicada on-line 
www.na.org/ips e disponível para 
venda como item de estoque nº 3130 
por 33 centavos de dólar a unidade, 
através de www.na.org/webstore. 

Estamos animados com o apoio unâ-
nime recebido pelo folheto na WSC. O 
texto capta as experiências comparti-
lhadas dos membros de NA, e todos nós 
sabemos que o valor terapêutico dessa 
experiência não tem paralelo. Como diz 

o folheto: “Ganhamos um sentimento de pertencer quando nos 
identificamos com outras pessoas nas reuniões”. Esperamos que 
esta nova literatura ajude os adictos a se identificar e recuperar. 

INVESTIR NA NOSSA VISÃO
Já sabemos há muito tempo que depender da venda de litera-
tura como maior fonte de receita do NAWS não é um caminho 
sustentável. A paralização global de atividades levou a uma crise. 
Muitas áreas e regiões, que dependem da receita de eventos para 
financiar os serviços, estão sentindo a mesma dor. Todos nós pre-
cisamos trabalhar juntos para compensar a receita que está sendo 
perdida em todos os níveis do serviço.

Nossa primeira meta concreta, no esforço de Investir na nossa 
visão, é aumentar em 1.000 a quantidade de contribuições men-
sais recorrentes, até o final de outubro de 2020. Em fevereiro deste 
ano havia apenas 50 contribuintes recorrentes. Em 20 de setem-
bro, esse número aumentou para 652.

Por favor, faça uma contribuição se você puder, e nos ajude a 
divulgar o site de contribuições:  www.na.org/contribute. As 
contribuições recorrentes fornecem uma fonte estável de renda 
para os Serviços Mundiais de NA. Como disse recentemente um 
dos membros do nosso quadro: se todos os membros que par-
ticiparam da 37ª Convenção Mundial de Orlando contribuíssem 
com US$ 20 por mês, isso representaria mais de US$ 5.000.000 
em novas receitas para os Serviços Mundiais de NA e reduziria a 
dependência das vendas de literatura. Para muitos de nós, esta 
pode ser uma nova maneira de pensar sobre o custeio dos Servi-
ços Mundiais, mas é uma possibilidade. Obrigado por tudo o que 
vocês fazem por NA.

Muitos de vocês souberam do evento de Washington/Northern 
Idaho, A Jornada Continua 2020, que aconteceu continuamente 
ao longo de três dias, de 4 a 7 de setembro. O objetivo do evento 
foi celebrar a recuperação e aumentar as contribuições dos mem-
bros para os Serviços Mundiais. A principal motivação foi repor o 
valor que essa região costumava contribuir anualmente, e que 

deixou de contribuir este ano porque 
a maior parte dos recursos vinha das 
convenções.

Esse evento incrível proporcionou 
uma variedade de reuniões de recu-
peração, durante muitas horas, a 
milhares de membros de NA, e 
arrecadou mais de US$ 52.000 em 
contribuições únicas para o NAWS, 
além de 90 novas contribuições 
recorrentes, totalizando cerca de 
US$ 2.500 por mês.

Agradecemos à Região Washington/Northern 
Idaho e a todos os membros que se esforçaram tanto para que 
o evento acontecesse. Se você conseguiu participar, sabe que foi 
uma incrível celebração da recuperação em NA.

A pedido dos organizadores do evento, montamos diversos 
vídeos: um que explicava o que são os Serviços Mundiais de NA 
e parte do trabalho que realizamos, um que enfocava os esforços 
de RP e outro sobre desenvolvimento da irmandade. Estamos divi-
dindo esses três longos vídeos em partes menores, para publicá-
-los no site na.org e oferecê-los aos participantes da conferência e 
a outros membros interessados para uso em reuniões de serviço 
e eventos.

INFORME FINANCEIRO
No momento em que este boletim está sendo redigido, ainda 
estamos com metade dos nossos funcionários dispensados e 
nossas reservas operacionais nos mantêm funcionando em 
um nível bastante reduzido. Enxugamos os gastos onde foi 
possível, principalmente com pessoal e viagens, mas nossas 
despesas ainda excedem as receitas. Os grupos de trabalho do 
Quadro Mundial e do livro Um princípio espiritual por dia con-
tinuam a se reunir virtualmente, assim como outras estruturas 
de serviço, como a Reunião de Delegados Europeus e a Assem-
bleia Canadense, para onde teríamos viajado, em circunstân-
cias normais. Aluguéis, equipamentos e outras despesas gerais 
nas cinco filiais são obrigações legais, contratuais, e não podem 
ser alteradas tão depressa.

Muitas outras despesas são obrigações contínuas atribuídas aos 
Serviços Mundiais de NA pela Conferência Mundial de Serviço. 
Nossa auditoria anual estará em andamento quando este relatório 
for publicado – com distanciamento social, mas ocorrerá. Também 
tivemos centenas de milhares de dólares em despesas legais, prin-
cipalmente devido a duas ações judiciais movidas contra os Ser-
viços Mundiais de NA - uma nos Estados Unidos e outra na Rússia. 
Não podemos comentar muito a respeito até que estejam resolvi-
das, mas fornecemos aos participantes da conferência as informa-
ções que podemos compartilhar no momento.

https://www.na.org/ips
https://www.na.org/webstore
https://www.na.org/contribute
https://www.na.org/?ID=contribute-now
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PROJETOS 2020–2022 
Como a conferência terminou recentemente e o novo quadro 
acabou de assumir, só agora podemos começar a planejar os pro-
jetos recém-aprovados. É importante lembrar que estes são tem-
pos extraordinários. A WSC reconheceu o potencial impacto da 
crise atual no andamento dos projetos, ao aprovar a Moção V3:

Como participantes da WSC 2020, reconhecemos nosso 
entendimento e aceitação de que todos os planos de 
projeto para 2020-2022 foram criados e propostos antes 
da atual crise mundial e da quarentena imposta pela 
saúde pública, e só serão trabalhados quando e se os 
recursos estiverem disponíveis. Avaliaremos cada plano 
de projeto apresentado para o ciclo 2020–2022, caso a 
caso, conforme exigido pelos atuais procedimentos da 
conferência com esta qualificação. Também estabele-
ceremos prioridades para os planos de elaboração de 
novos folhetos e revisão dos existentes, temáticas para 
discussão da irmandade e o plano da caixa de ferramen-
tas para serviços locais. 

116 a favor, 10 contra, 2 abstenções, 2 presentes não 
votantes
91% aprovação por consenso

Estamos procurando ser flexíveis quanto aos projetos. Planejamos 
ter apenas dois grupos de trabalho permanentes: o atual GT para o 
livro Um princípio espiritual por dia continuará, e o mesmo GT de 
Regras Operacionais do FIPT do ciclo passado assumirá o Projeto 
FIPT deste ciclo, com exceção do Mario, por ter sido eleito Facilita-
dor da WSC. Para o Projeto Função das Zonas pretendemos utilizar 
o Encontro Virtual de Zonas, que vem acontecendo regularmente. 
Para os outros projetos, pretendemos utilizar reuniões virtuais, 
grupos focais e pesquisas. Essa solução nos permitirá alcançar 
uma participação mais ampla possível.

Um princípio espiritUal 
por dia
Este é o segundo ciclo do pro-
jeto Um princípio espiritual por 
dia, e estamos no caminho certo 
para incluir a minuta para aprova-
ção do livro no Relatório da Agenda 
da Conferência de 2022.

Publicamos uma prévia do quarto lote de textos para revisão e 
comentários em www.na.org/spad, bem como materiais para a 
realização de workshops no ambiente on-line.

Também continuamos a incentivar os membros a escrever sobre 
os princípios espirituais. Existem citações para vocês começarem e 
formulários on-line no site do projeto: www.na.org/spad.  

caixa de ferramentas para serviços locais – 
reUniões on-line 
A Caixa de ferramentas para serviços locais também não é um pro-
jeto inédito. O “Guia básico para o RSG” está sendo finalizado neste 
momento. Será postado na página do projeto 
www.na.org/toolbox junto com “Guia básico 
para tomada de decisões por consenso” e 
“Serviço em localidades rurais e isoladas”.

A WSC decidiu os dois focos iniciais para a 
caixa de ferramentas: melhores práticas nas 
reuniões on-line e levar a mensagem de NA 
de maneira eficaz no ambiente virtual. A impor-

tância das ferramentas para reuniões on-line nunca ficou tão evi-
denciada para muitos de nós como agora. As reuniões on-line 
parecem ser um dos assuntos mais importantes para conversa-
mos neste ciclo. Já coletamos um tesouro de recursos úteis, os 
quais publicamos aqui: www.na.org/virtual. 
Realizamos duas reuniões virtuais, abertas a qualquer membro, 
para tratar sobre reuniões on-line. A mais recente ocorreu em 
junho. Quando estávamos planejando a reunião, calculamos entre 
200 e 300 presenças. Porém, ultrapassamos a capacidade da nossa 
sala, que era de 1.000 pessoas, e muitos interessados não puderam 
entrar. Pretendemos realizar mais reuniões virtuais sobre o assunto 
e, da próxima vez, estaremos mais preparados.

Também pretendemos publicar uma pesquisa on-line para os 
membros sugerirem o que incluir nas ferramentas para reuniões 
on-line. Esperamos que as estruturas de serviço locais - incluindo 
regiões e fóruns zonais - levem em consideração esta discussão 
e ofereçam comentários e sugestões para este projeto, para que 
possamos construir o futuro juntos. Um roteiro de workshop 
e um formulário de pesquisa on-line serão publicados após o 
seminário virtual para participantes da conferência, em 17 de 
outubro. 

FIPT
Tivemos no ciclo passado um Projeto sobre o FIPT (Contrato fidu-
ciário da propriedade intelectual da Irmandade), que resultou na 
inclusão de três moções no Relatório da Agenda da Conferência 
de 2020. Uma dessas moções era para “aprovar o início do pro-
cesso estabelecido para revisão do FIPT, no ciclo da conferência 
de 2020-2022”.

Precisamos revisar o FIPT para que reflita a decisão da WSC 2018 de 
tornar os delegados zonais participantes votantes na conferência. 
O FIPT, contudo, refere-se apenas aos delegados regionais como 
os tomadores de decisão. Para que os delegados zonais tenham 
seus votos computados como participantes plenos da confe-
rência em questões relacionadas ao FIPT, como a aprovação de 
literatura de recuperação, o FIPT precisa ser atualizado. Utilizare-
mos o mesmo GT virtual que trabalhou no FIPT no último ciclo 
para produzir uma revisão preliminar do documento. O rascunho 
será distribuído à irmandade para uma revisão de seis meses e, 
em seguida, a minuta para aprovação será incluída no Relatório da 
Agenda da Conferência de 2022. 

revisão de folhetos 
A WSC aprovou um projeto para revisar pelo 
menos um IP. Usando os resultados da pesquisa 
do CAR como guia, os participantes da confe-
rência selecionaram o IP nº 21, O solitário, como 
primeiro IP a ser revisado. O solitário foi escrito 
em 1986, antes dos telefones celulares, do 
e-mail ou da rede mundial! Faremos uma pes-
quisa junto à Irmandade para reunir ideias para 
as revisões. Uma minuta final será incluída no 
Relatório da Agenda da Conferência para apro-
vação. Esperamos ter a minuta pronta para 
a WSC 2022 mas, se não for possível, vamos 
apresentá-la em 2024.

Precisamos trabalhar em diversos outros proje-
tos neste ciclo, inclusive os temas para discus-
são da irmandade, o entendimento do que NA quer dizer sobre 
terapia de substituição de drogas, tratamento com medicação e 
sua relação com NA, e Função das zonas. Em breve, informare-
mos mais sobre esses assuntos.

https://www.na.org/spad
https://www.na.org/spad
https://www.na.org/toolbox
https://www.na.org/virtual
https://www.na.org/spad
https://www.na.org/toolbox
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INSTAGRAM
Como você sem dúvida já ouviu falar, criamos uma conta no 
Instagram @narcoticsanonymous. Fotos, memes e ideias para 
postagens são bem-vindos, desde que sejam de sua autoria ou 
de domínio público, não mostrem os rostos dos membros e 
sejam do amplo interesse de NA no mundo todo. Comparti-
lhem sua alegria: socialmedia@na.org.

CONVENÇÃO MUNDIAL DE NA
Embora estejamos avançando com os preparativos logísticos 
necessários para a WCNA 38 em Melbourne, ainda não podemos 
definir se é possível prosseguir com o evento, por causa dos fato-
res globais óbvios, como considerações de saúde e restrições de 
viagens e fronteiras. Do ponto de vista do planejamento, pode-
mos adiar a decisão até o final deste ano. A irmandade será infor-
mada quando soubermos mais.

OUTRAS COISAS QUE ESTAMOS FAZENDO
• Todas as nossas filiais continuam a despachar pedidos de lite-

ratura e o número de pedidos aumentou, embora o tamanho 
médio dos pedidos permaneça muito menor do que antes da 
Covid.

• Estamos respondendo correspondências, incluindo cartas de 
H&I, e enviando livros aos detentos.

• Continuamos a fornecer literatura gratuita para as comunida-
des que necessitam.

• Continuamos registrando e renovando direitos autorais e 
marcas no mundo todo e cadastrando fornecedores.

• Temos tentado suprir algumas das fraquezas da nossa rede 
um tanto antiga, necessidade que foi enfatizada por um 
recente ataque de ransomware que conseguimos evitar (e 
não pagamos).

• Nós (finalmente) adicionamos as opções do sistema de servi-
ços como apêndice do Guia de serviços locais.

• Acrescentamos versões de áudio do Texto Básico para down-
load gratuito em espanhol e tailandês em  https://www.
na.org/?ID=bt-aud, além das já existentes em árabe, húngaro 
e russo.

• Continuamos a publicar folhetos e livretos recém-traduzidos 
no site na.org, e a adicionar versões eletrônicas das traduções 
do Texto Básico nos portais comerciais que utilizamos.

• Estamos nos últimos estágios da finalização para publicação 
de sete traduções de livros: a Sexta Edição do Texto Básico 

em francês, Texto Básico em nepalês, Texto Básico em cana-
rês, Texto Básico em suahíli, Viver Limpo em português (Brasil),  
Viver Limpo em grego e Milagres Acontecem em espanhol. 
Mais de vinte IPs e livretos traduzidos também estão em fase 
de produção.

• Realizamos sete reuniões virtuais desde o último NAWS News: 
RP, uma reunião virtual com os participantes da conferência, 
RP/DI, linha de ajuda, orientação da WSC, zonas dos EUA e 
escrita de passos com detentos.

RELATÓRIO DO PRH 
Saudações do Painel de Recursos Humanos. Esperamos que todos 
estejam seguros e saudáveis nestes tempos difíceis. Temos a satis-
fação de apresentar um breve relatório, atualizando vocês sobre 
nosso trabalho à medida em que avançamos para o ciclo de con-
ferência 2020–2022.

A programação incomum da WSC 2020 nos deu a oportunidade 
de fazer a transição do ciclo 2018–2020, reunindo em duas de 
nossas recentes reuniões virtuais os membros do painel que estão 
saindo e ainda possuem assento, junto com os membros recente-
mente eleitos. Nelas, estabelecemos as bases para o plano de ação 
do nosso ciclo atual. Esses encontros foram de grande valor, e pre-
tendemos recomendar que essa “passagem” se torne uma parte 
regular do processo do PRH. Agradecemos uma última vez a Jim B 
e Veronica B pelo seu serviço.

Um dos focos do nosso plano é o processo de recomendação 
das regiões, Quadro Mundial e zonas. Lembramos que esse pro-
cesso oferece às regiões, ao Quadro Mundial e às zonas a possibili-
dade de encaminhar potenciais candidatos ao Painel de Recursos 
Humanos. É importante observar que esse tipo de recomendação 
não é uma indicação. Neste link podem ser encontrados os deta-
lhes: www.na.org/?ID=HRP-Info8&ID=HRP-Info8.

Incentivamos os corpos de serviço a começar logo a avaliar as qua-
lidades de liderança dos membros em sua comunidade para deci-
dir se algum deles receberá apoio suficiente para justificar uma 
recomendação da região, do Quadro Mundial ou fórum zonal. 
Com base nos dados das eleições anteriores, a Conferência Mun-
dial de Serviço parece valorizar essas recomendações. Neste ciclo, 
pretendemos desenvolver recursos que fortaleçam e apoiem esse 
processo.
Também estamos estudando três outros tópicos. Vocês ouvirão 
falar mais detalhadamente sobre cada um deles nos futuros rela-
tórios do HRP. São eles: 

• rever o valor do Pool Mundial, 
• a relevância de exigir verificação de referências dos indicados 

(especialmente daqueles que são recomendados pelas regiões, 
Quadro Mundial e zonas), e 

• o impacto das indicações dos participantes da conferência.  

Pretendemos fornecer avaliações detalhadas e possíveis recomen-
dações sobre cada um desses pontos ao avançarmos no ciclo da 
conferência.

Para sermos breves, vamos ficar por aqui. Como sempre, estamos 
à disposição para receber quaisquer comentários. Escrevam para:  
hrp@na.org.

PARA ENCERRAR
Estamos fazendo muitos outros trabalhos para a irmandade. 
Esperamos em breve atualizá-los sobre as atividades de RP, 
traduções e mais.

Os três posts mais “curtidos” do 
Instagram até agora

http://www.instagram.com/narcoticsanonymous
mailto:socialmedia%40na.org?subject=
https://www.na.org/?ID=bt-aud
https://www.na.org/?ID=bt-aud
https://www.na.org/?ID=HRP-Info8&ID=HRP-Info8
mailto:hrp%40na.org?subject=

