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S AUDAÇÕES DO SEU
Q UADRO M UNDIAL
Em primeiro lugar, desejamos a todos um Feliz Ano Novo. Na virada de página de 2005, e
ao nos aproximarmos da Conferência Mundial
de 2006, tivemos a oportunidade de participar de diversas oficinas do CAR. Também elaboramos e distribuímos um formato de sessão
para as oficinas do CAR, no intuito de ajudar
os delegados regionais na condução desses
eventos nas suas regiões. As versões eletrônicas destes materiais ainda se encontram em
nosso website www.na.org, juntamente com
outros recursos relativos à conferência.
Incentivamos os delegados a oferecerem
seus comentários e sugestões para as perguntas do CAR, à medida que forem sendo
respondidas. Os delegados poderão deixálos
registrados
on-line,
na
página
http://www.na.org/WSC2006/disc-nput.htm,
ou encaminhar as respostas por e-mail, para
o endereço worldboard@na.org. Esperamos
receber estas informações antes da conferência, para podermos dedicar um tempo
maior da WSC 2006 debatendo os comentários recebidos, em vez de coletar os resultados. Estes dados também nos ajudarão a
formatar as sessões da conferência, para
termos uma idéia mais precisa sobre os
próximos passos a serem dados nestas
discussões.
Este NAWS News está ligeiramente mais
resumido, uma vez que a maior parte das
atividades da semana da conferência será
coberta pela edição de março do Relatório
da Conferência. Contudo, acreditamos na
importância de publicar um sumário da
nossa atuação até o momento.

número dois
world_board@na.org

nesta edição
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dução e distribuição para a irmandade global,
além da convenção mundial.
O planejamento tem-se revelado um componente crítico na união do NAWS em torno de um
foco comum. Continuamos a aperfeiçoar e desenvolver nossos procedimentos, e já caminhamos bastante em direção à identificação
das nossas metas comuns. Acreditamos tão intensamente neste processo, que procuramos
compartilhar parte dele com vocês, na minuta
da Ferramenta de Planejamento da Área. Incentivamos que revisem este material e, acima de
tudo, que tentem utilizá-lo nos comitês de serviço locais. Temos esperança de que, quanto
mais a Ferramenta de Planejamento da Área for
usada, tanto mais evoluirá e se tornará um recurso importante para as áreas, regiões e
zonas.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DO QUADRO MUNDIAL
CICLO DE CONFERÊNCIA

2006–2008

O quadro e a equipe de funcionários reuniramse em janeiro, para a nossa terceira sessão de
programação do Planejamento Estratégico para
2006–2008. Este documento e os planos de
projeto resultantes das sessões de planejamento poderão ser encontrados junto ao material para o Sistema de Aprovação em Conferência, distribuído no dia 23 de janeiro de 2006.
Na página seis encontram-se maiores informações sobre o Sistema de Aprovação em Conferência e o link para este material na Internet.
O Planejamento Estratégico delineia as mudanças ou melhorias mais importantes, para nos
ajudar a melhor levar a mensagem. Contém
objetivos, metas de longo prazo, bem como
RECOMENDAÇÕES DE ASSENTO
abordagens (ações) que acreditamos ser nePARA A WSC 2006
cessárias para alcançarmos essas metas. Os
planos de projeto para 2006–2008 foram elaborados a partir das abordagens identificadas.
Com base nas informações do Grupo de
Como no passado, incluímos mais projetos do
Trabalho para Credenciamento na WSC, das
que será possível concluir em um ciclo de conrespostas das regiões que pleitearam assento, e
ferência, mas procuramos ser mais realistas
após cuidadosa avaliação da conferência e suas
quanto ao que poderá ser feito em dois anos.
necessidades, recomendamos a aceitação de
Nosso principal foco para o próximo ciclo de
cinco das seis regiões submetidas ao
conferência será a conclusão das histórias pesprocedimento de assento na WSC 2006 (o que
soais revisadas da minuta
permitiria sua atuação como
para avaliação e aprovação do
participantes na WSC 2008).
Texto Básico, a implementaAs regiões recomendadas
Um pequeno lembrete aos
ção do Manual de RP e outros
são: Bluegrass Appalachian,
Delegados Regionais:
desdobramentos das atividaNorth Carolina, Irã, África do
des de RP, e ferramentas báSul e Rússia Ocidental. A
O prazo limite para envio
sicas de serviço dirigidas aos
Região Mexico Occidente não
d
o
s
f
o
r
m
u
l
á
r
i
o
s
d
e
grupos e comitês de serviço.
está sendo indicada para
Além desses, existem inúme- a c o m o d a ç õ e s e v i a g e m é d i a assento, neste momento.
ros itens contidos no Planeja15 de março de 2006.
O grupo de trabalho seguiu
mento Estratégico e nos pladiligentemente os procedinos de projeto, que serão dementos publicados no Relatótalhados na edição de março do Relatório da
rio da Agenda da Conferência de 2000, e que se
Conferência. Esta atividade soma-se à já
encontram também detalhados no Guia dos
espantosa lista de funções essenciais que os
Serviços Mundiais de NA. Agradecemos pelo seu
Serviços
Mundiais
de
NA
realizam
excepcional trabalho nesta difícil empreitada.
sistematicamente: apoio à irmandade e desenUm dos critérios para assento é a região já
volvimento, atividades relativas à Conferência
existir e oferecer serviços há três anos. Com
Mundial de Serviço, tradução de literatura, probase nisso, o grupo de trabalho recomendou
2
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que a África do Sul e a Rússia Ocidental não
fossem consideradas. O grupo acreditou que as
regiões não estivessem preparadas para dar
esse salto para a WSC, e que precisariam
enfocar o seu próprio crescimento.
Entretanto, nossas discussões ressaltaram as
formas como a conferência poderia se
beneficiar da presença das duas regiões acima
na reunião bienal dos serviços mundiais. Assim,
incentivamos o Irã, a África do Sul e a Rússia
Ocidental a pedir reconhecimento, e cremos
que a conferência precisa tanto da participação
dessas regiões como elas necessitam da
conexão mundial que a WSC proporciona. A
África do Sul e a Rússia Ocidental já realizam
reuniões há mais de quinze anos, e oferecem
serviços em suas comunidades há mais de dez
anos. Apesar de não terem se denominado
região durante esse tempo todo, acreditamos
que o espírito e a natureza dos serviços que
vêm oferecendo são consistentes com o
propósito dessa diretriz, quando determina o
tempo mínimo de existência da região. Nosso
sentimento é que, em função da sua contínua
prestação de serviços, a WSC será melhor
atendida se reconhecer estas comunidades.
Acreditamos tanto nessas três regiões e em seu
valor para a conferência que as convidamos
para vir à WSC 2006 como participantes sem
assento. Caberá à conferência decidir se
poderão permanecer no plenário, na qualidade
de participantes não-votantes.
Durante a WSC e no futuro, gostaríamos também
de rever as limitações da atual política de reconhecimento de assento. Ela foi elaborada para
oferecer uma padronização; porém, após ser utilizada por três ciclos, não acreditamos que traduza adequadamente o seu propósito inicial. O
procedimento não atende suficientemente a
questão das comunidades de NA que funcionam
como a única estrutura da localidade ou país,
oferecendo os serviços necessários aos membros. O procedimento também foi criado para
conter o crescimento das regiões dos Estados
Unidos com assento na conferência, situação
esta que também acabou não sendo resolvida
adequadamente. As políticas dos serviços mundiais costumam passar por um refinamento,
quando a sua implementação inicial não parece
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atender à intenção original pretendida. Recomendamos que esta política seja refinada, e que
procuremos saber se há outros procedimentos
que suscitem esse tipo de questionamento. Na
nossa revisão, analisaremos quais políticas possam se beneficiar com algum tipo de
modificação.

RELATÓRIO FINANCEIRO
O Grupo de Trabalho do Plano de Negócios
reuniu-se de 6–7 de janeiro de 2006 para
elaborar um plano estratégico para o próximo
ano fiscal. O grupo está encarregado da
responsabilidade fiscal de supervisionar as
políticas de gastos do NAWS. Em vez de discutir
as fontes de receita, gostaríamos de relatar a
vocês os projetos que pretendemos tratar neste
próximo ciclo de conferência. Esperamos que
isto lhes dê uma idéia da magnitude do
orçamento proposto. (O orçamento encontra-se
entre os materiais para o Sistema de Aprovação
em Conferência.)
Como em todos os ciclos, haverá a necessidade
de prestar contas a respeito das atividades dos
serviços mundiais de natureza recorrente
(fundos operacionais fixos), de projetos e
atividades que variam de ano para ano (fundos
operacionais variáveis) e da manutenção de um
fundo de reserva.
Além disso, o orçamento deste ciclo de conferência levará em consideração as despesas
com o projeto do Texto Básico, o projeto do
Manual de Relações Públicas, treinamento e
orientação, workshops, materiais de serviço
básicos, literatura dirigida, desenvolvimento de
relações públicas e comunicações do NAWS. O
direcionamento do Manual de RP e dos projetos de literatura dirigida ficará mais claro na
Conferência Mundial de Serviço.
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Sudeste (Southeast Conference for Addiction
Counselors – SECAD) em Atlanta, Geórgia, no
mês de dezembro. Apesar do evento ter
encolhido nos últimos anos, continua tendo a
participação de um forte contingente de
profissionais da área de tratamento. A
representação de NA nessa conferência
continua sendo importante para nós.

QUAIS SÃO AS NOVIDADES DO SITE
WWW.NA.ORG?
A seção do website dedicada à WSC foi
totalmente atualizada para refletir a próxima, e
engloba, entre outros materiais, o Relatório da
Agenda da Conferência (CAR). Também
continuamos colocando no ar, aos poucos,
todos os folhetos e livretos de recuperação, em
todos os idiomas. Começamos a colocar no site
os materiais de serviço pertinentes, inclusive o
Guia de Serviços Locais e o boletim do NAWS
“USA Banking, EIN, and Tax Liability”.
Seguiremos disponibilizando outros itens. O
tráfego do website continua crescendo. Durante
o ano de 2005 a página principal, a base de
dados on-line, as vendas de literatura on-line (o
carrinho de compras) e doações receberam
29.914.421 visitas. A página principal continua
a receber cerca de dois milhões de visitas por
mês. A página com os links das áreas e regiões
foi acessada 248.152 vezes. O calendário de
eventos teve 286.036 acessos, a página
principal de literatura recebeu 121.434 visitas
e a base de dados on-line recebe cerca de
1.350 acessos por dia. O IP nº 1 é baixado
quase 1.000 vezes por mês, o Livreto Branco é
acessado cerca de 700 vezes mensais e o Guia
de Serviços Locais foi baixado 19.180 vezes
desde que foi colocado no ar, no final de julho.
O processo de assinaturas eletrônicas parece
estar funcionando bem, uma vez que um
número cada vez maior de membros está
assinando a The NA Way Magazine e outras
publicações. O carrinho de compras on-line
também está provando ser bastante útil. Os
acessos a ele aumentaram em cinqüenta por
cento ao longo de um ano, totalizando 40.797
em janeiro de 2006.

desenvolvimento
da irmandade
Workshops Mundiais
e Outros Eventos
Membros do Quadro Mundial e da equipe do
NAWS participaram do workshop mundial em
Portugal e das oficinas do Leste Europeu
realizadas na Ucrânia e Lituânia. Para as
oficinas no Leste Europeu, custeamos um
número sem precedentes de participantes
vindos de países como Eslovênia, Eslováquia, e
Croácia, e de localidades a leste da Sibéria.
As duas oficinas do Leste Europeu foram
realizadas em inglês e russo, que são os
idiomas mais comumente compreendidos entre
os delegados, que representavam uma grande
variedade de idiomas pátrios. Entre as línguas
faladas estavam o ucraniano, esloveno,
eslovaco, moldavo, búlgaro, polonês, letoniano,
lituano, estoniano, sérvio e croata. Muitos
delegados da Reunião dos Delegados Europeus
(EDM) ficaram também para a oficina realizada
na Lituânia, e agradecemos a eles e à EDM pelo
nível inédito de comunicação e cooperação que
ocorreram neste ciclo de conferência.
Houve representação do NAWS na oficina de
tradução realizada em Bangkok no dia 10 de
fevereiro de 2006; no Fórum Ásia-Pacífico (APF)
de 7–9 de fevereiro em Bangkok, onde o NAWS
conduziu duas oficinas; e na primeira
convenção da Malásia, realizada em Kuala
Lumpur a 4 de fevereiro.

RELAÇÕES PÚBLICAS

Tivemos a satisfação de ser convidados a
realizar sessões do NAWS durante o APF deste
ano.
Como
assinalamos
anteriormente,

Juntamente com os membros da Zona Sudeste,
mais uma vez interagimos com os profissionais
da Conferência dos Conselheiros em Adicção do
4
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maior para a elaboração de um rascunho da
tradução das minutas para aprovação. Em
nossas viagens para participar de oficinas do
CAR, percebemos que esta moção acendeu o
debate, uma vez que fala do desejo de
participação no processo de desenvolvimento
da mensagem escrita de NA. É gratificante para
nós ver os integrantes da conferência buscando
ultrapassar suas próprias necessidades locais,
em prol de uma irmandade verdadeiramente
mundial.
As discussões da WSC 2006 proporcionarão a
todos nós uma oportunidade de participar de
um diálogo internacional a respeito deste assunto. Apesar de compreendermos as motivações por trás da moção, temos algumas considerações sérias a respeito da sua praticidade e
de seu impacto potencial sobre esta área em
particular. A política de revisão e aprovação determina um período mínimo de noventa dias
para revisão e 150 dias para aprovação de
qualquer material de recuperação. Os procedimentos específicos desse período de revisão e
aprovação de cada peça de literatura são detalhados no seu plano de projeto, que é aprovado pela conferência. No caso do Texto Básico,
esse detalhamento foi também divulgado no
CAR, e consistiu de um prazo de noventa dias
para revisão, e de oito meses (240 dias) para
aprovação.
Acreditamos que esta moção tenha sido
motivada, em parte, pelo desejo de participação
no processo de aprovação e pela crença de
que, se uma peça ficar disponível por um
período mais longo, um grande número de
companheiros irá ler um livro, por exemplo, que
esteja para ser votado pela conferência.
Lamentavelmente, essa não tem sido a
realidade, nem mesmo em inglês. Nossa
experiência demonstra que a maioria dos
nossos membros não lê uma peça do porte de
um livro, antes de sua aprovação pela WSC.
Esperamos, sinceramente, que isso mude com
relação ao Texto Básico, mas ainda não vimos
isso acontecer até agora.
A etapa de revisão e comentários, mais do que
a de aprovação, parece ser a instância que
realmente afeta uma literatura. Quando a
mesma alcança o estágio de aprovação, cabe

organizamos um dia inteiro de oficina de
tradução na sexta-feira, 10 de fevereiro, logo
após o APF e antes da convenção tailandesa
que teve início naquela mesma noite. O APF em
Bangkok ofereceu-nos uma oportunidade
excelente e importante de tratar de questões
específicas de tradução e de assuntos mais
amplos, com os participantes de diversas
comunidades.
Convidamos representantes de diversas
comunidades de NA (tais como Paquistão,
Nepal, Indonésia e Filipinas), que possuem
traduções em andamento e apresentam
questões complexas a serem resolvidas.
Diversas comunidades solicitaram assistência,
em forma de oficina.
O pessoal do NAWS prosseguiu em sua
ambiciosa viagem, fazendo uma parada no Irã
antes de retornar para casa. Conforme
mencionamos no NAWS News de novembro, o
Irã continua a vivenciar um inédito
crescimento de recuperação. Estamos todos
fazendo o possível para apoiar nossos irmãos
iranianos. Maiores detalhes sobre estas
viagens poderão ser encontrados na edição
de março do Relatório da Conferência.

O Relatório da Agenda da Conferência foi
postado para os participantes da conferência
no dia 12 de novembro de 2005. Desde então,
foram organizadas oficinas do CAR e outros
eventos mundiais, o que permitiu que a
irmandade se familiarizasse com os conteúdos
da publicação.
Um dos assuntos que pareceu despertar
interesse foi a Moção Três: “Modificar o prazo
de circulação das minutas para aprovação de
literatura de recuperação, do atual mínimo de
150 dias, para um mínimo de um ano”. A
intenção desta moção é assegurar um período
5
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aos membros apenas votar a favor ou contra o
texto em sua íntegra. A minuta para aprovação
não permite qualquer modificação significativa
de conteúdo. Após discutir os procedimentos de
aprovação e prazos, não cremos que um
período de um ano, para este fim, seja
desejável ou necessário, principalmente para
textos pequenos, como os folhetos. Isso
significaria um tempo mínimo de quatro anos
para a elaboração de um folheto, o que não nos
parece ser uma solução prática e que atenda às
necessidades da irmandade.
Estamos ansiosos para realizar um debate
internacional sobre este assunto, na WSC
2006. Pela nossa experiência, muitas vezes
são necessárias discussões pertinentes, para
podermos compreender de fato e resolver os
desafios lançados pelas moções. Esta
questão poderá ser influenciada pela
oportunidade que os delegados terão de ouvir
os participantes mundiais da conferência,
antes de tomar uma decisão a respeito desta
moção. Na WSC 2006, esperamos que os
integrantes da conferência debatam suas
pretensões para todos os estágios do
desenvolvimento da literatura e seu processo
de aprovação.
Temos certeza de que vocês, a esta altura, já se
encontram a par das datas da WSC: de 23–29
de abril de 2006. Estamos entusiasmados
porque, em breve, iremos passar uma semana
juntos, enfocando o tema desta conferência: “o
importante é levar a mensagem”.

Serviço, sendo analisado durante a sessão de
assuntos novos.
Guia dos Serviços Mundiais de NA, página 33
O CAT foi distribuído a todos os participantes da
conferência no dia 23 de janeiro de 2006. Este
material também poderá ser baixado do nosso
website, no endereço http://www.na.org/
cat2006/. O site é protegido por senha, para
assegurar que apenas os membros de NA
tenham acesso à proposta de orçamento e à
minuta para aprovação dos capítulos do Manual
de Relações Públicas. Este material é dirigido
aos delegados regionais, para que possam ler e
se preparar para a Conferência Mundial de
Serviço, em abril; contudo, os delegados são
livres para compartilhar sua senha e os
materiais com os companheiros de NA
interessados. Qualquer membro é bem-vindo
para acessar o site e o material — basta pedir
ao seu delegado para acessar o website
diretamente. (O nome do usuário é “cat”, e a
senha é “cat2006”).
Alguns membros devem estar se perguntando
por que apenas o delegado regional recebe o
material para o Sistema de Aprovação em
Conferência. Outros ficaram em dúvida se
queriam revisar um material de serviço que
pudesse ou não afetá-los. Os itens incluídos no
CAT englobam assuntos da conferência e de
serviço. Nossa resposta é que acreditamos que
os delegados irão recolher informações de
outros companheiros com relação aos materiais
do CAT, para ajudar em seus preparativos para
as discussões da conferência.
Conforme publicamos na última edição do
NAWS News, o projeto do Manual de Relações
Públicas representa a primeira vez que utilizamos os procedimentos de aprovação de materiais de serviço para uma nova peça. Este ano, o
CAT inclui a minuta para aprovação dos primeiros nove capítulos do Manual de Relações Públicas, a Ferramenta de Planejamento da Área,
o Relatório de Credenciamento e Assento na
WSC, o Planejamento Estratégico do NAWS
para 2008 e a Declaração de RP Revisada, a
ser incluída no Guia dos Serviços Mundiais de
NA. O CAT também contém a proposta de orçamento e os planos de projeto. O material distri-

Sistema de Aprovação
em Conferência (CAT)
Como resultado de uma moção aprovada na
Conferência Mundial de Serviço de 2000, em
linhas gerais, o Sistema de Aprovação em
Conferência (CAT) está separado do Relatório
da Agenda da Conferência (CAR).
Os materiais aprovados em conferência são os
itens aprovados pela Conferência Mundial de
Serviço, que de destinem, principalmente, a
utilização por parte de quadros de serviço ou
comitês. Este tipo de material é enviado aos
participantes, pelo menos 90 (noventa) dias
antes da reunião da Conferência Mundial de
6
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Conferência de Aprendizado da Região MidAtlantic em Lancaster, Pensilvânia, de 9–11 de
fevereiro de 2006.

buído nesse pacote pretende ajudar os delegados regionais, seus servidores de confiança, a
se prepararem melhor para debater estes assuntos na Conferência Mundial de Serviço.

OFICINAS DO R ELATÓRIO DA
DA C ONFERÊNCIA ( CAR )

A GENDA
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GRUPOS DE TRABALHO E PROJETOS
NOTÍCIAS DO PROJETO
DO TEXTO BÁSICO
O projeto do Texto Básico está se
encaminhando para uma nova fase. O período
de recebimento de textos encerrou-se
formalmente no dia 31 de dezembro de 2005.
Se os membros tiverem enviado suas histórias
após essa data, ainda assim poderemos
aproveitá-las. Não temos, no entanto, como
garantir que os textos recebidos fora do prazo
receberão o mesmo nível de atenção que
aqueles enviados a tempo.
Pelos próximos seis meses, preencheremos as
lacunas do material, à medida que formos
reunindo as diversas experiências para o Texto
Básico. O que queremos dizer com
“preenchimento de lacunas” é que iremos
solicitar ativamente textos aos membros, para
suprir determinados assuntos de recuperação
que estejam faltando.
A minuta para revisão e comentários da Sexta
Edição do Texto Básico será enviada em
setembro de 2006. (O texto do CAR que fala
sobre o projeto está incorreto, quando diz que
será em julho de 2006.) Os comentários e
sugestões deverão estar concluídos até março
de 2007. A minuta para aprovação será
divulgada em setembro de 2007.
Desde o princípio do projeto, relatamos que
estamos procurando remover quaisquer
possíveis impedimentos à colaboração dos
membros com o projeto. Assim, utilizamos
diversos métodos para recolher histórias para o
livro. Entre eles, entrevistas (algumas realizadas
pelos membros das comunidades locais de NA,
e outras por funcionários do NAWS), oficinas
locais, e-mail e textos recebidos por carta.
Demos um retorno aos membros que pediram,
e facilitamos a colaboração local e o trabalho
em equipe. Sem exceção, todos com quem
falamos disseram que sua participação no
projeto – seja escrevendo, indo às oficinas ou

As oficinas do CAR tiveram início em dezembro
de 2005, e foram concluídas em meados de
fevereiro de 2006. O retorno até o momento
tem sido bem positivo, e nos deu a
oportunidade de compreender as necessidades
da irmandade, nas localidades e grupos.
Estimamos imensamente todo o empenho das
comunidades, seus delegados e comitês de
serviço. Todos nos sentimos bem recepcionados nas oficinas de que participamos. É evidente que a agenda agressiva dessas sessões
de dois dias não teria alcançado tamanho sucesso, sem o trabalho dos comitês de serviço e
o comprometimento da irmandade como um
todo.
Estamos todos muito entusiasmados com os
rumos que a Conferência Mundial de Serviço
poderá tomar a partir de agora. As informações
sobre os Tópicos para Discussão, tais como
Atmosfera de Recuperação, Liderança, Infraestrutura e Ferramentas e Literatura
constituirão uma parcela significativa das
sessões da Conferência Mundial de Serviço.
Membros do seu Quadro Mundial e/ou
funcionários da equipe do NAWS participaram
das seguintes oficinas:
Evento de Aprendizado Multi-Regional, oficina do
CAR, em Alfred, Maine, de 2–4 de dezembro de
2005; Fórum da Zona Rocky Mountain em Salt
Lake City, Utah, de 9–10 de dezembro de 2005;
Fórum da Zona Plains States em McPherson,
Kansas, de 6–8 de janeiro de 2006; Fórum da
Zona Northeast em Newark, Nova Jérsei, no
último final de semana de janeiro de 2006;
Fórum da Zona Southern em Fort Smith,
Arkansas, de 28–29 de janeiro de 2006; Fórum
da Zona Midwest e Assembléia Multi-Regional
em Kalamazoo, Michigan, de 4–5 de fevereiro
de 2006; Oficina da Assembléia Regional
Southern California, em Stanton, Califórnia, dia 4
de fevereiro de 2006; e a XXII Convenção e
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2013. Apesar de termos analisado todos os
locais de forma criteriosa, e das negociações
terem sido conduzidas e estudadas em
profundidade, os resultados rapidamente nos
levaram a ficar entre a Filadélfia e Orlando, uma
vez que suas ofertas eram as mais
consistentes, e virtualmente idênticas do ponto
de vista financeiro e operacional. O fator
decisivo para nós teve menos a ver com as
cidades em si, e mais relação com os membros
e o fato de existir um forte corredor entre as
cidades de Washington e Nova Iorque, uma das
áreas do mundo com a maior concentração de
membros. A Filadélfia oferecerá a uma maior
quantidade de membros a oportunidade única
de ir, de forma pouco onerosa, ao local da
convenção, fazendo apenas uma a três horas
de viagem. Parabéns, Filadélfia!

ajudando alguém a escrever sua história – foi
uma experiência maravilhosa. E muitos
companheiros sentiram algum tipo de
transformação.
GRUPO DE TRABALHO
DO MANUAL DE RP

O Grupo de Trabalho do Manual de RP reuniuse de 8–10 de dezembro de 2005. Na ocasião,
as contribuições da irmandade para os
Capítulos 5–9 foram analisadas e inseridas no
texto. O material foi então aprontado para
inclusão no Sistema de Aprovação em
Conferência. No dia 23 de janeiro de 2006 foi
distribuído o CAT, contendo os Capítulos 1–9.
A Seção 3 (capítulos sobre Tecnologia,
Planejamento de Eventos, Desenvolvimento da
Irmandade e Governo) foi enviado para a
irmandade em 15 de dezembro de 2005, para
revisão e comentários. O prazo final para enviar
sugestões para esses capítulos é dia 15 de
março de 2006. O grupo de trabalho realizará
sua reunião final no fim-de-semana de 17 de
março de 2006, para incorporar ao texto os
comentários recebidos a respeito dos Capítulos
10–13. As minutas para aprovação estarão
disponíveis aos participantes da conferência até
o início de abril de 2006.

do Painel de Recursos
Humanos
Mais uma vez, saudações do PRH. Estamos
muito ocupados, preparando-nos para a
seleção de candidatos a serem considerados
por vocês na WSC 2006. A lista será publicada
na edição de março do Relatório da
Conferência, que está próxima. No momento,
estamos na etapa de entrevistas do processo
de indicações, falado, um por um, com
companheiros ao redor do mundo. Este
trabalho inclui conversas com candidatos em
potencial, e com suas referências. É um
procedimento que consome bastante tempo,
mas que ajuda a assegurar a qualidade dos
indicados pelo PRH. Pedimos a vocês que
lembrem da nossa diligência neste processo, e
na criação da lista de candidatos, dele
resultante. Como dissemos no último relatório,
estamos trabalhando muito para reunir o
melhor grupo possível de candidatos do PRH,
para
avaliação
dos
participantes
da
conferência. Temos esperança de contar com a
confiança de vocês nos resultados deste
trabalho. Dessa forma, teremos maior
probabilidade de preencher os encargos vagos

notícias da convenção
mundial
W C N A - 3 2 29 D E A G O S T O –2 D E S E T E M B R O
D E 2007 E M S A N A N T O N I O , T E X A S , EUA
W C N A - 3 3 20–23 D E A G O S T O
Barcelona, Espanha

DE

2009

W C N A - 3 4 1–5 D E S E T E M B R O
E M S A N D I E G O , C A LI F Ó R N I A , EUA

DE

2011

EM

WCNA-35
Após séria avaliação e muitas conversações por
parte do Quadro Mundial sobre as cidades
finalistas – Minneapolis, Indianápolis, Toronto,
Orlando e Filadélfia — anunciamos que
escolhemos a Filadélfia para a realização da
WCNA-35, de 29 de agosto a 1 de setembro de
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no Quadro Mundial, Painel de Recursos
Humanos e como Facilitadores da WSC.
Em nossos preparativos para a WSC 2006,
também esperamos realizar outra sessão de
workshop com os DRs e suplentes. A considerar
os comentários recebidos a respeito da WSC
2004, podemos dizer que o workshop do PRH
foi bem-sucedido. E, apesar de desejarmos
mudar um pouco o seu enfoque, temos
confiança de que considerarão esta sessão tão
proveitosa quanto a última. Incentivamos a
todos a nos encaminhar suas idéias para este
workshop. Teremos prazer em analisá-las.
O PRH agradece desde já que lembrem aos
companheiros de preencher a Ficha de
Informações do Pool Mundial, para que sejam
considerados para as oportunidades nos
serviços mundiais. Os formulários encontram-se
disponíveis em nosso site, e também podem ser
solicitados aos Serviços Mundiais de NA.
Atualmente, existem 740 membros cadastrados
no Pool. Como de costume, agradecemos aos
companheiros por estarem disponíveis para
prestar esta forma de serviço à irmandade.
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notícias da equipe
do NAWS
Wendy Kemptner, Assistente de Produção que
já trabalha para o NAWS há mais de cinco anos,
mudou-se para o estado de Kansas. Sara Jo
Gladle, Assistente de Equipe do Setor de Apoio
à Irmandade, decidiu dedicar seu tempo à
família. Sara Jo trabalhava para o NAWS há
nove anos.
Estamos tristes porque o NAWS está perdendo
duas funcionárias valiosas, mas fazemos votos
de que aproveitem bem a sua nova vida.

Calendário e prazos dos
serviços mundiais
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15 de março de 2006

Prazo limite para
Acomodações

23—29 de abril de 2006

Conferência Mundial
de Serviço

