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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
19737 Nordhoff Place  Chatsworth California 91311 USA worldboard@na.org
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detalhes sobre este assunto em janeiro, no CAT. E, por fim,
mas certamente não menos importante, examinamos o
Relatório da Agenda da Conferência 2010 detalhadamente,
para avaliar quais temas pretendemos propor para discussão
na irmandade.

AVANÇANDO RUMO AO
PRÓXIMO CICLO – NOSSA
VISÃO, NOSSO FUTURO
O Quadro Mundial reuniu-se de 21-24
de outubro de 2009 em Chatsworth,
Califórnia. Dedicamos a maior parte
dos quatro dias de reunião ao Relatório da Agenda da Conferência 2010 e ao
Planejamento Estratégico para 2010-2012, que será concluído em janeiro de 2010 para inclusão na correspondência
do Sistema de Aprovação em Conferência (CAT). Não pretendemos reproduzir essas informações no NAWS News, e
recomendamos fortemente a leitura dos dois documentos.
Eles poderão ser acessados no site http://www.na.org/conference; o nome de usuário e a senha são WSC2010.
Nossa Visão, Nosso Futuro foi o tema escolhido para a WSC
2010 e para o ciclo de conferência 2010-2012. Ele traduz
adequadamente o foco da próxima conferência e do ciclo
que se inicia. No Relatório da Agenda da Conferência deste
ano, estamos propondo uma declaração de visão revisada
para todos os serviços de NA. Trata-se, essencialmente, de
uma versão modificada da Declaração de Visão dos Serviços
Mundiais de NA. A atual declaração tem nos atendido nos
últimos anos, e encontra grande apoio nas oficinas e na
conferência. Nossa visão tem sido um lembrete eficaz de
que precisamos nos concentrar em levar a mensagem nos
diferentes idiomas e culturas, trabalhar juntos para alcançar
maior eficiência, e que as atividades de relações públicas
são vitais para nosso propósito primordial. Não sabemos o
que a conferência irá decidir quando apresentamos uma
proposta, mas imaginamos que este tema será positivo para
nós, independentemente da decisão da conferência quanto
à declaração de visão revisada.
Na reunião, enfocamos as literaturas a serem apresentadas
na WSC. Finalizamos os dois panfletos sobre auto-sustento,
Questões Financeiras e Custeio dos Serviços de NA, bem
como as revisões do Em Tempos de Doença, e inserimos as
minutas para aprovação no CAR. Discutimos o projeto “Viver
Limpo” e programamos as datas de revisão para o restante
do livro. Passamos um dia inteiro avaliando as revisões da
declaração de visão, ideias atuais para o projeto do Sistema
de Serviços e o propósito do assento na WSC. O material
será trabalhado pelo quadro e pelo Grupo de Trabalho do
Sistema de Serviços em janeiro de 2010, para que possamos
apresentar sugestões a serem debatidas pela conferência.
Concluímos as prioridades, com base no que consideramos
factível em nosso Planejamento Estratégico para 2010-2012,
e estudamos alternativas para a redução dos custos da
The NA Way. Também avaliamos o que deu certo e o que
não funcionou na WCNA 33, e a atual situação financeira
do NAWS. Começamos a esboçar nossas recomendações
quanto às três regiões que solicitaram assento na WSC, e
nossas ideias para o próximo ciclo. Entraremos em maiores

PESQUISA DOS DELEGADOS
Conforme mencionamos, iremos apresentar no CAR
algumas discussões para a WSC 2010; porém, ainda não
finalizamos todas as sessões da conferência. Enviamos um
questionamento aos delegados, a fim de pesquisar quais
sessões seriam mais benéficas para eles. Somente um
pequeno percentual nos respondeu, mas prorrogamos o
prazo e ainda temos esperança de receber o seu retorno.
Agradecemos a todos os que participaram.

PESQUISA DA IRMANDADE
Ainda há tempo para os membros
participarem da nossa pesquisa! Ela estará no
ar até o dia 31 e dezembro de 2009. Em 2007,
obtivemos mais de 13.000 retornos durante
os noventa dias de duração da pesquisa; em
2009, já recebemos 5.073 respostas on-line
até o momento. Reiteramos nosso pedido
para que você dedique alguns minutos do
seu tempo ao preenchimento das respostas.
Você pode estar se perguntando por que deveria responder
ao questionário. As informações das pesquisas nos ajudam
a demonstrar aos profissionais, que se baseiam em dados
concretos, que NA é um recurso valioso para adictos em
busca de recuperação. Nossa visão diz que NA deverá ser
percebido por todos como um programa de recuperação
viável e de credibilidade; esta enquete nos ajuda a ilustrar
quem somos nós. As pesquisas são anônimas; as informações
são coletadas, sem que conste o nome de quem respondeu.
Pedimos o seu tempo para responder à pesquisa, que se
encontra na página http://questionnaire.disc.na.org.
Permita que sua participação em NA ajude outros adictos a
encontrar a libertação da adicção ativa.
Se os membros preferirem retornar os questionários por fax
ou correio, nós os receberemos com satisfação. Pedimos que
cada membro preencha apenas um formulário. Algumas
áreas e regiões poderão recolher as pesquisas em lotes, e
talvez pedir a todos os RSGs e servidores de confiança que
respondam ao questionário e o encaminhem para a pessoa
designada pela área. Para quem optar por esta sistemática,
sugerimos entrar em contato com Stephan@na.org, que irá
auxiliá-los no processo de inclusão on-line das respostas.
Junte-se aos milhares de companheiros que já participaram
da pesquisa.
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Capítulo 5. Relacionamentos
Capítulo 6. Para Além da Aceitação Social
Capítulo 7. A Jornada Continua
O segundo período de revisão e comentários está
previsto para 1º de abril a 30 de junho de 2010. Incluirá os
capítulos “Vivendo com Espiritualidade”, “Nosso Ser Físico”
e “Relacionamentos”. Elegemos esta época para que as
comunidades locais possam aproveitar a energia gerada
pelos eventos que antecedem a WSC, dando conhecimento
do período de revisão aos demais membros. Esperamos,
com esta iniciativa, maximizar o número de participantes
nas oficinas de revisão e comentários. Nossa primeira rodada
de revisão e comentários registrou 830 downloads e o envio
de 397 pacotes de material. Recebemos 103 respostas com
sugestões. Gostaríamos de ouvir mais companheiros na
segunda etapa de revisão e comentários. A pesquisa on-line
será ativada, quando distribuirmos os materiais.
O grupo de trabalho reuniu-se de 5-7 de novembro de
2009, e irá se encontrar novamente de 28-30 de janeiro de
2010, para redigir novas minutas do restante do material,
e começar a incorporar ao texto o feedback recebido da
irmandade no processo de revisão e comentários. A área
em que as contribuições de vocês seriam mais úteis, no
momento, é no envio de material para os capítulos “Para Além
da Aceitação Social” e “A Jornada Continua”. Aproveitamos
a oportunidade para agradecer aos companheiros pela
sua colaboração; recebemos material original proveniente
da nossa irmandade mundial. Mais recentemente, foi
realizada uma oficina com o tema “Viver Limpo” em uma
convenção CANA/CCNA; como resultado, mais de 150
membros ofereceram textos originais para esses capítulos.
Incentivamos a todos a compartilhar suas experiências, para
que façam parte do livro!
Seguimos utilizando o fórum eletrônico “Viver Limpo”, na
página http://www.naws.org/lc/, para colher sugestões e
receber feedback sobre o projeto.

PRECISAMOS DA SUA AJUDA!
Acabamos de lançar a nova versão
do aplicativo de busca de linhas
telefônicas locais em nosso website
http://www.na.org/?ID=phoneline .
É rápido e fácil de usar. Queremos
desenvolver um recurso igual ou ainda mais simples e
prático para a função de busca de reuniões, mas para isso
precisamos da ajuda de vocês. Uma parte significativa das
informações que possuímos sobre reuniões está incorreta ou
com endereços desatualizados. Existe um velho ditado que
se aplica aos bancos de dados: “O lixo que entra é o mesmo
que sai”. Isto significa que as informações que o visitante irá
encontrar em nosso site serão tão úteis e precisas quanto os
dados informados pelas áreas e regiões.
Implementamos diversos recursos para facilitar a atualização
dos dados das reuniões pelos servidores da web. Nos
próximos meses, iniciaremos uma campanha para limpar as
informações das reuniões de NA em nossa base de dados;
contudo, não teremos sucesso sem a ajuda de vocês. Para
se informar a respeito de como ajudar neste trabalho, favor
entrar em contato com fsteam@na.org, e ficar atento para
as novidades sobre este projeto. Agradecemos pela sua
costumeira boa vontade em nos ajudar!

INFORMATIVO SOBRE OS
PROJETOS DA CONFERÊNCIA
Para maiores detalhes sobre qualquer um destes projetos,
vide o Relatório da Agenda da Conferência 2010, que será
lançado no dia 25 de novembro de 2009 em inglês, e em 25
de dezembro de 2009 em outros idiomas.

“Viver Limpo”
Concluímos a etapa de revisão e
comentários da estrutura do livro “Viver
Limpo” e dos primeiros dois capítulos,
no dia 15 de setembro de 2009. Embora
o grupo de trabalho ainda não tenha
analisado completamente as sugestões
recebidas, queremos agradecer a todos pela participação
no processo. Como resultado do processo de revisão e
comentários, decidimos reorganizar os capítulos. Em nosso
esboço inicial, “Vivendo com Espiritualidade” correspondia
ao capítulo sete; com a revisão que fizemos na sequência
do livro, passou para o capítulo três. Agradecemos pelas
sugestões enviadas, que nos ajudaram a rever a estrutura do
livro. Nossa nova proposta para a ordem dos capítulos é:
Capítulo 1. Praticando estes Princípios em
Todas as Nossas Atividades
Capítulo 2. Identidade
Capítulo 3. Vivendo com Espiritualidade
Capítulo 4. Nosso Ser Físico

Sistema de Serviços
Em sua reunião de julho, o Grupo de Trabalho do Sistema de
Serviços começou a avaliar opções de modelos alternativos
de sistema, tendo como foco inicial o componente
estrutural. Para orientar esse esforço, o grupo de trabalho
reviu uma lista com as principais dificuldades enfrentadas
em nosso atual sistema, identificadas em muitos anos de
discussões em oficinas ao redor do mundo, e em nossas
próprias conversas no quadro. Depois de elaborar diversas
possibilidades de ideias estruturais, o grupo de trabalho
então fez uma avaliação de rendimento (means testing)
para as opções, a fim de descobrir como elas atenderiam
às nossas necessidades de prestação de serviço. A avaliação
de rendimento é um processo estruturado de verificação
e refinamento de ideias; o grupo de trabalho seguirá
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Temos esperança de que os novos panfletos sobre autosustento irão contribuir para a conscientização dos
membros quanto à importância do auto-sustento e das
contribuições individuais em NA. Também esperamos que
os grupos façam doações diretas a cada nível do serviço,
como meio de começarmos a caminhar em direção a um
fluxo financeiro mais estável, que cubra melhor os custos
em todos os níveis dos serviços.
As duas minutas serão inseridas como adendos do CAR: a
peça mais curta e gráfica, “Custeio dos Serviços de NA”, e a
mais longa e textual, “Questões Financeiras: Auto-Sustento
em NA”. Apresentaremos duas moções no CAR para a
aprovação dos dois panfletos, uma delas para substituir
os atuais IPs nº 24 e 25 por “Questões Financeiras: AutoSustento em NA”, e outra para aprovar o IP nº 28, “Custeio
dos Serviços de NA”.

explorando as possibilidades e opções de novos elementos
do sistema nos próximos meses.
Dedicamos um espaço da agenda, na reunião de outubro
do quadro mundial, para nos familiarizar com o pensamento
do grupo de trabalho, realizando uma versão reduzida do
processo de avaliação de rendimento. De acordo com
o procedimento, oferecemos sugestões para o próximo
encontro do grupo de trabalho, em que serão revistos os
elementos estruturais.
Estamos programando uma nova reunião conjunta em
janeiro, para continuar desenvolvendo opções a serem
apresentadas aos delegados na WSC 2010. Também
passamos algum tempo explorando sugestões para o
assento na conferência, e aproveitaremos o encontro com
o grupo de trabalho para verificar se as alternativas para a
WSC e para o sistema de serviços funcionam juntas. O ideal
é que o assento e o sistema de serviços sejam tratados
simultaneamente, uma vez que são interdependentes.
Quando analisamos a questão do assento, falamos sobre
o propósito da Conferência Mundial de Serviço – por que
nos reunimos a cada dois anos, e o que pretendemos
alcançar com a conferência. Em paralelo ao propósito,
existe a consideração dos custos do evento. As despesas
aumentaram muito desde que decidimos custear
integralmente a ida dos delegados à WSC, e uma das metas
da análise do assento é assegurar que se faça o melhor uso
dos recursos da irmandade. Informações adicionais para
discussão e deliberação serão apresentadas na edição de
janeiro do NAWS News e no Relatório da Conferência, em
março. Nesse ínterim, incentivamos a todos que leiam os
ensaios do Relatório da Agenda da Conferência pertinentes
ao sistema de serviços e recursos do NAWS; eles trazem
maiores detalhes sobre os dois tópicos.
Na nossa reunião de outubro, também finalizamos a
declaração de visão que apresentaremos através do CAR,
para aprovação na conferência de 2010. Recapitulando o
assunto de forma resumida, refinamos a atual Declaração de
Visão do NAWS com o objetivo de tratar do serviço de NA
como um todo, em vez de focalizar apenas os serviços do
NAWS. Esperamos que a “Visão para o Serviço de NA” seja um
ideal unificador almejado por todos nós, e que nos guie em
nossos esforços de propagar a mensagem de recuperação.

Em Tempos de Doença
O Grupo de Trabalho Em Tempos de Doença
reuniu-se pela última vez de 18–20 de
junho. As respostas recebidas no processo
de revisão da minuta foram apresentadas
ao grupo. A reunião produziu uma lista de
alterações que estão refletidas na minuta
para aprovação. Os membros do grupo
consideram que as mudanças são fruto de
cuidadosa ponderação e da consciência
coletiva. O Quadro Mundial votou pela aprovação da minuta
revisada na reunião de outubro. O texto constará nos
adendos do Relatório da Agenda da Conferência 2010, onde
haverá uma moção para aprovação do livreto revisado.
Os comentários foram positivos, em sua maioria, e as ideias
e experiências recebidas da irmandade foram aproveitadas,
contribuindo para a melhoria da minuta. O livreto foi revisado
a partir do original. Nada foi removido; as informações
foram apenas deslocadas e atualizadas. Optamos por um
tom caloroso e convidativo, consistente com o nosso Texto
Básico. Acrescentamos dicas para a aplicação dos princípios
espirituais em todas as seções, enfocando, principalmente,
o trabalho dos passos junto com o padrinho/madrinha de
NA. Conceitos-chave foram reiterados ao longo de todo
o texto, porque achamos que essa repetição seria útil. Os
leitores poderão utilizar o índice para localizar com rapidez
determinada seção que atenda às suas necessidades
imediatas, ou ler o livreto na íntegra.
Assim como o original, o Em Tempos de Doença revisado foi
dividido em seções para auxiliar o companheiro que tenha
alguma dificuldade específica. O livreto contém novos
capítulos, especificamente, sobre problemas de saúde
mental, doenças crônicas, dor crônica, doenças terminais
e apoio a companheiros doentes. A minuta também foi
atualizada e expandida em relação ao conteúdo original, nas
seguintes seções: “Prestando Informações aos Profissionais

Auto-Sustento
Conforme relatamos na última edição do NAWS News, o
Grupo de Trabalho de Auto-Sustento realizou sua reunião
final em junho, no mesmo fim de semana em que o quadro se
reuniu. O encontro foi muito produtivo, graças às sugestões
da irmandade, e resultou em revisões nas minutas dos dois
panfletos sobre auto-sustento. Na reunião de outubro do
quadro mundial, assinamos a autorização para inclusão das
duas peças no CAR.
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de Saúde”, “Medicação em Recuperação” e “Cuidados de
Emergência”. Para complementar a experiência contida
nesses trechos, acrescentamos citações de companheiros,
do Texto Básico e do Isto Resulta: Como e Porque. Temos a
satisfação de oferecer uma peça de literatura atualizada,
que acreditamos representar as nossas diversas vozes de
experiência, força e esperança em NA.
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WCNA 33
BARCELONA,
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Com mais de 5.500 inscritos
e 6.000 presenças estimadas,
vivenciamos uma marcante
celebração da recuperação.
Membros de 65 países
foram a Barcelona para
participar deste evento especial, que consideramos ser um
investimento no cumprimento da nossa visão. Lágrimas de
gratidão caíram durante a contagem geográfica, enquanto
os membros festejavam, se abraçavam e acenavam as
bandeiras de seus países. Nossa diversidade foi plenamente
demonstrada em Barcelona, e acreditamos que, pela
primeira vez, os americanos estiveram em minoria em uma
convenção mundial.
Ainda não foi concluída a reconciliação do fechamento
financeiro da WCNA; contudo, sabemos que as receitas
e despesas se aproximaram dos valores do orçamento
aprovado na WSC 2008. Apresentaremos mais detalhes na
conferência. Os trabalhos de relações públicas na WCNA 33
foram bem sucedidos. Obtivemos resultados positivos junto
à mídia, em função de uma empresa de RP que se dedicou
ao treinamento de membros e divulgação intensiva do
programa e tradições de Narcóticos Anônimos na imprensa.
O contrato com a empresa de RP estará em vigor até 31 de
dezembro de 2009, e teremos informações mais detalhadas
a relatar em 2010.

ATUALIZAÇÃO FISCAL
Em essência, a situação financeira do NAWS não se
modificou. As doações da irmandade seguem apresentando
uma tendência de declínio, porém, conseguimos conter
custos em algumas atividades específicas, como relações
públicas. Nossas despesas com viagens se estabilizaram,
mas teremos dificuldades financeiras para atender aos
22 pedidos de participação em eventos anteriores à WSC
2010. Continuamos estudando meios de reduzir ainda mais
os nossos gastos. Conforme informamos, levantaremos
uma discussão, no CAR, sobre distribuição de publicações,
e abordaremos em profundidade a situação financeira do
NAWS. Começamos a publicar informes fiscais no NAWS
News, neste ciclo de conferência, e apresentaremos uma
ampla discussão financeira no CAR. Como em qualquer
quadro econômico, não existe apenas uma única área a
ser corrigida, que repercuta de forma positiva em todas
as demais. Os aspectos financeiros estão entrelaçados.
Por exemplo, poderíamos reduzir a nossa cooperação
nas atividades de relações públicas das regiões, porém,
correríamos o risco de que alguns adictos deixassem de
ser encaminhados ao nosso programa de recuperação, por
não receberem informações dos profissionais sobre NA.
Por um lado, podemos diminuir nosso gasto em eventos
cooperativos com as regiões; por outro lado, precisamos
nos perguntar o quanto isso custaria para o adicto que
ainda sofre. Claramente, nossa maior preocupação é poder
continuar a prestar serviços para nossa irmandade mundial.

FÓRUM MUNDIAL
Foi realizado um workshop de outono, de 20–22 de
novembro de 2009, em Peabody, Massachusetts. Os fóruns
mundiais constituem uma excelente oportunidade de
interação entre membros de diversas localidades geográficas.
Neste fórum, oferecemos duas linhas de oficinas – uma para
companheiros mais experientes no serviço, e outra para
membros mais novos, ou para quem estivesse retornando
ao serviço depois de um intervalo. Como devem se lembrar,
os fóruns mundiais foram implantados para incentivar o
contato entre os membros locais; não se destinavam aos DRs,
uma vez que o NAWS participa regularmente de reuniões
das zonas, tendo contato frequente com os delegados.
Pretendemos fazer algumas modificações nos fóruns para
o próximo ciclo, inclusive no foco e no público do evento.
Para maiores informações sobre as próximas oficinas, favor
acessar http://www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg.
No momento, estamos planejando para dezembro um
fórum no Japão, com a presença de companheiros da Coreia
do Sul.

VIAGENS
Temos uma quantidade sem precedentes de 22 viagens
programadas até a WSC 2010! Muitas dessas solicitações
chegaram pouco depois de declinarmos um número maior
de convites, do que em qualquer outra época recente.
Quase todos os fóruns de zona têm reuniões planejadas
para discutir o CAR, o CAT ou ambos, e recebemos diversos
outros pedidos. Além disso, estaremos promovendo um
fórum mundial em Peabody, Massachusetts, e participando
de um fórum no Japão.
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Atividades de agosto a outubro de 2009

PAINEL DE RECURSOS HUMANOS
Saudações do seu PRH! Em outubro, tivemos a nossa reunião
em Chatsworth, Califórnia. Passamos grande parte do tempo
revendo o processo de indicações e avaliando possíveis
aperfeiçoamentos. Embora grande parte dos procedimentos
não tenha sofrido alterações em relação ao ciclo anterior,
modificamos e realinhamos algumas das perguntas que
apresentamos no ciclo anterior, e removemos duas delas,
que constavam do antigo Formulário de Informações Gerais.
As duas perguntas têm feito parte do pacote da conferência
nos últimos ciclos. Temos confiança de que as modificações
ajudarão os participantes a ter uma melhor perspectiva dos
candidatos, a fim de decidir quem é mais adequado para
servir à WSC.
Esta época é muito movimentada para nós, e estamos
bem ocupados com o processo eletivo. Como nos ciclos
anteriores, em meados de setembro entramos em contato
com todos os membros do Pool Mundial com oito anos
de recuperação ou mais, convidando-os a participar do
processo eletivo para o Quadro Mundial, PRH ou para
o encargo de facilitador. Anteriormente, entramos em
contato também com todas as regiões, Quadro Mundial e
zonas, pedindo que apresentassem candidatos potenciais
para avaliação do PRH. Temos a satisfação de informar que,
como resultado dessa “convocação de candidatos”, já temos
um considerável leque de interessados a serem avaliados e
selecionados, para consideração da WSC 2010.
Quanto ao Pool Mundial, atualmente é composto de 896
membros. Conforme determinam nossos procedimentos,
removemos do pool os companheiros cujas informações
não tenham sido atualizadas há mais de três anos. Pedimos
a todos os companheiros que tenham tido seu cadastro
cancelado que mandem seus dados novamente para o
Pool Mundial, caso tenham interesse em ser avaliados
futuramente.
Como de costume, pedimos que nos enviem seus
comentários ou perguntas. Fiquem à vontade para entrar
em contato conosco através do e-mail hrp@na.org, ou para
ligar para a Roberta do NAWS, no telefone +1(818) 773-9999
ramal 121.

CALENDÁRIO 2009–2010

Fórum Mundial
11–13 de dezembro de 2009, Nagoya, Japão

Prazos
25 de novembro de 2009
Distribuição do Relatório da Agenda da Conferência
em inglês
25 de dezembro de 2009
Distribuição do Relatório da Agenda da Conferência
traduzido
25 de janeiro de 2010
Distribuição do Material para
Sistema de Aprovação em Conferência
1º de março de 2010
Prazo limite para os relatórios regionais
25 de abril a 1º de maio de 2010
Conferência Mundial de Serviço 2010
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