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Acontecimentos dos Serviços Mundiais de NA
que podem ser do seu interesse...
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 redução dos custos de distribuição.
Agora, será necessário se cadastrar para receber a The NA Way; a nova assinatura poderá ser feita a qualquer momento. A edição de outubro foi a última a ser enviada automaticamente. Favor acessar o site www.na.org/subscribe
para assinar a versão eletrônica (opção mais econômica!), impressa ou em lote. Pedimos aos companheiros que divulguem esta informação.
Sistema de Serviços – A página do Sistema de Serviços está on-line, e contém todo o material distribuído depois
da conferência, bem como documentação explicativa do projeto e uma atualização, contendo versões condensadas dos formatos de sessão para uso em oficinas locais. Existe também um link para o fórum eletrônico do projeto.
As novidades serão postadas no site: www.na.org/servicesystem.
Prazo Prorrogado! Ajude a determinar o futuro da literatura de recuperação de NA. O objetivo da pesquisa de literatura do site www.na.org/litsurvey é descobrir onde devemos concentrar nossos esforços futuros. Prorrogamos
o prazo até final de abril de 2011. Por favor, participe! Queremos conhecer a sua opinião.
Se você é um atual integrante da conferência, ou foi durante o ciclo de 2008-2010, pedimos que acesse
http://disc.na.org e se inscreva no fórum de discussão dos participantes da conferência. O fórum pode ser
visualizado por qualquer membro interessado. Temos muito que conversar neste ciclo.
Continuamos a reduzir despesas. O Quadro Mundial contribuiu para este esforço, com o cancelamento da reunião
de março. Pedimos mais uma vez o suporte financeiro de vocês, para a prestação de serviços que contribuam para
a divulgação mundial da nossa mensagem. Favor acessar o portal de contribuições dos membros, no endereço
www.na.org/?ID=donation-external-index.
A partir de 1º de julho de 2011, faremos um reajuste de cinco por cento nos preços de todos os nossos itens de
estoque, exceto o Texto Básico. Maiores detalhes na página quatro.
A WCNA 34 será realizada em San Diego, em setembro de 2011. Você ainda não se inscreveu?? Queremos que
venha celebrar sua recuperação conosco! Maiores informações sobre o evento poderão ser encontradas no link
www.na.org/wcna.
“Viver Limpo” – Agradecemos a todos os companheiros que participaram deste processo, contribuindo para a
criação de uma peça de literatura de recuperação. A minuta para aprovação será distribuída no final de abril de
2011.
Lançamos diversos produtos novos. Já foi publicada a sexta edição do Texto Básico Espanhol, juntamente com
uma edição especial comemorativa. Existem duas novas colorações de medalhões folheados: pérola/rosa e preto/
prata. Também dispomos de uma nova edição para presente do It Works: How and Why. Confiram as novidades na
página de novos produtos.
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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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AJUDE A DEFINIR OS RUMOS DA LITERATURA DE RECUPERAÇÃO DE NA.
UMA PESQUISA DE LITERATURA, INDICANDO ONDE DEVEMOS CONCENTRAR NOSSOS
ESFORÇOS FUTUROS, ENCONTRA-SE NA PÁGINA:
WWW.NA.ORG/LITSURVEY
O PRAZO PARA RESPOSTA TERMINA EM 30 DE ABRIL DE 2011.

