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Acontecimentos dos Serviços Mundiais de NA
que podem lhe interessar...
Pedimos que divulguem esta página por e-mail, ou forneçam uma cópia ao seu CSA, CSR e demais
membros interessados. Continuamos incentivando as pessoas a fazer sua assinatura eletrônica
da The NA Way e do NAWS News. Esta iniciativa contribuirá para o aumento da eficiência da
comunicação e reduçãodos custos de distribuição.
CAR 2010 – Foi lançado dia 25 de novembro, ao custo de US$ 8,00, incluindo frete e remessa. Também estará disponível on-line, no endereço http://www.na.org/conference. As versões traduzidas para o espanhol, português,
francês, alemão e sueco serão publicadas dia 25 de dezembro.
Pesquisa da Irmandade – Pode ser preenchida on-line ou baixada da Internet, com envio das respostas por correio
ou fax. A pesquisa permanecerá on-line até o dia 31 de dezembro de 2009, e pedimos a todos que a divulguem! O
endereço do website é http://questionnaire.disc.na.org Encaminhem o link para seus amigos!
“Viver Limpo” – Já foi concluída a primeira etapa de revisão e comentários do livro “Viver Limpo”, e mais material será submetido à avaliação de vocês em 2010. Mesmo antes do período de revisão, vocês poderão contribuir com material original sobre quaisquer tópicos do esboço do livro, compartilhando suas experiências em
http://www.naws.org/lc/, ou encaminhando-as por e-mail.
Finanças – Estamos no novo exercício fiscal e, muito em breve, teremos o resultado auditado do exercício encerrado em 30 de junho de 2009. Assim que o quadro aprovar o resultado, distribuiremos o relatório anual, contendo a
auditoria, detalhes financeiros e diversas informações interessantes sobre as atividades que exercemos em nome
de todos vocês, no período de julho de 2008 a junho de 2009. Continuamos pedindo o seu apoio financeiro para
divulgarmos a nossa mensagem mundialmente, neste período de dificuldades.
Fóruns – Estamos programando um Fórum Mundial em Boston, Massachusetts, para os dias 20-22 de novembro 2009, e outro a ser realizado no Japão, de 11-13 de dezembro. Para maiores informações, acesse
http://www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg.
WCNA 33 – A Convenção Mundial, realizada em agosto, demonstrou de forma marcante o nosso espírito de
irmandade. Foi inédita em diversos sentidos – tivemos a presença de companheiros de sessenta e cinco países,
tradução simultânea para dez idiomas, e os membros dos Estados Unidos estavam em minoria! Agradecemos a
todos os presentes. As vendas de áudio prosseguirão por alguns meses. O link poderá ser encontrado na página
http://www.na.org/wcna.
Novos Produtos – Edição especial do Texto Básico, novo diário básico, suportes de medalhão em acrílico, conjunto
de posters da WCNA e Calendário 2010 em caixa de CD. Para maiores informações, consultem nosso Informativo
de Produtos de Novembro, no site http://www.na.org/?ID=catalog-products
Venda de Literatura On-Line do WSO – Já está no ar, e em funcionamento. Se você mora na Europa, acesse
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-ESO
PRH – O Painel de Recursos Humanos está ocupado com as indicações, e gostaria de agradecer a todos os membros, regiões, zonas e ao Quadro Mundial pela participação no processo.

Acesse o NAWS News no endereço http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
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