NA WORLD SERVICES NEWS

VOLUME OITO | NÚMERO CINCO | JULHO DE 2009

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 redução dos custos de distribuição.
Pesquisa da Irmandade – A Pesquisa de Irmandade 2009 já se encontra no ar, no site na.org. Tanto pode ser preenchida on-line como pessoalmente na WCNA 33, ou baixando-se uma cópia para 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” – Os Capítulos Um e Dois e o esboço do livro “Viver Limpo” foram distribuídos para revisão e comentários da irmandade, cujo prazo se encerra em 15 de setembro de 2009. As minutas poderão ser acessadas através
de um link na página de projetos, no endereço http://www.na.org/?ID=Living_Clean_Project, bastando digitar
a seguinte senha e nome de usuário: WSC2010. Suas sugestões podem ser feitas on-line. Na página http://www.
naws.org/lc/, também é possível contribuir para a redação do livro, compartilhando sua experiência a respeito de
qualquer um dos temas dos capítulos que constam do esboço.
Finanças – Nosso exercício fiscal chegou ao fim. Assim como está acontecendo pelo mundo afora, o NAWS tem
atravessado dificuldades financeiras. Aumentaram os custos de elaboração de literatura, traduções, publicações
como a The NA Way e Reaching Out, remessas e relações públicas. Enquanto isso, as doações da irmandade estão
em baixa. Continuamos pedindo seu apoio, e apresentando nossas sugestões para a redução dos custos de produção e distribuição das publicações gratuitas, sem com isso perder nossa capacidade de comunicação. Precisamos
das ideias e da ajuda de todos vocês!
A partir de 1º de julho de 2009, o preço das versões traduzidas da primeira parte do Texto Básico passou para US$
7,50, e a literatura do WSO Europa está sendo precificada em Euros.
Fóruns – Está programado um Fórum Mundial em Boston, Massachusetts, para os dias 20-22 de novembro 2009.
Existem planos para a realização de fóruns no Japão e Oriente Médio. Para maiores informações, acesse http://
www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg.
WCNA 33 – A WCNA 33 será em Barcelona, de 20–23 de agosto de 2009! A última convenção mundial realizada na
Europa foi em 1995, e a outra será somente em 2027. É uma oportunidade única de celebrar nossa recuperação
e diversidade. Já temos pré-inscrições de adictos de cinquenta e um países, e estamos nos empenhando para
proporcionar muita diversão e entretenimento, juntamente com a recuperação. Venha celebrar conosco! Visite o
endereço http://www.na.org/wcna/.
PRH – Os companheiros que desejarem ser indicados pelo PRH nas eleições para encargos dos serviços mundiais
precisam enviar ou atualizar sua ficha junto ao Pool Mundial até o dia 31 de agosto. Em março, o Painel de Recursos Humanos distribuiu um novo formulário para os candidatos encaminhados pelas regiões, zonas e Quadro
Mundial, o qual deverá ser preenchido até 31 de outubro.

Acesse o NAWS News no endereço http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
19737 Nordhoff Place  Chatsworth California 91311 USA worldboard@na.org

Atividades de maio a julho de 2009

AVANÇANDO NESTE CICLO;
RUMO AO PRÓXIMO CICLO

PESQUISA DA IRMANDADE
Nossa pesquisa está no ar, e queremos que
vocês participem. Estaremos recebendo as
respostas até 31 de dezembro de 2009, na
esperança de atrair mais membros. Em 2007,
obtivemos mais de 13.000 retornos durante
os noventa dias de duração da pesquisa;
em 2009, gostaríamos de ter 25.000 pessoas
envolvidas no processo.

O Quadro Mundial reuniu-se de 25–27
de junho de 2009 em Chatsworth,
Califórnia. Nesses três dias, tivemos uma
agenda concentrada, pois diversos
itens que precisavam ser trabalhados e
concluídos. A agenda girou em torno do
projeto do Sistema de Serviços, assento
e propósito da WSC, planejamento estratégico, WCNA 33
e a situação atual do NAWS. Além disso, discutimos como
reduzir os custos de duas publicações do NAWS, The NA Way
e Reaching Out, e analisamos recomendações de melhorias
propostas pelo grupo de trabalho. Também concluímos
nossa rodada ﬁnal de debates sobre os potenciais candidatos
do QM para encaminhamento ao PRH, para avaliação em
seu processo de indicações.

Para responder à pesquisa, acessem http://questionnaire.
disc.na.org.

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 o e-mail Stephan@
na.org. Stephan irá auxiliar no processo de inclusão on-line
das respostas.

Passamos um dia inteiro envolvidos em uma discussão
assistida, com enfoque no plano estratégico para 2010–
2012. O documento foi atualizado a partir da reunião
de abril; revisamos os objetivos e estratégias para as
pendências (pontos que precisarão ter andamento, se não
forem concluídos no ciclo 2008–2010). O passo seguinte
foi identiﬁcar novas ações (formas de realizar os objetivos
declarados), e começar a ordenar as prioridades. Além disso,
ﬁzemos a primeira avaliação de um programa do NAWS, os
fóruns mundiais.

Alguns de vocês poderão perguntar para quê responder
à pesquisa. Em primeiro lugar, queremos assegurar que
as pesquisas são anônimas; as informações são coletadas,
sem que conste o nome de quem respondeu. Em segundo
lugar, queremos enfatizar a importância da pesquisa. Nossa
visão diz que NA deverá ser percebido por todos como
um programa de recuperação viável e de credibilidade. As
informações das pesquisas nos ajudam a demonstrar aos
proﬁssionais, que se baseiam em dados concretos, que NA
é um recurso valioso na comunidade, para os adictos em
busca de recuperação.

Dedicamos um tempo à avaliação de progresso e
direcionamento do projeto do Sistema de Serviços;
oferecemos sugestões para uma declaração global de visão
– que abranja e inspire todo o Sistema de Serviços. Demos
prosseguimento às conversações sobre o assento na WSC e
o propósito da conferência, o que nos ajudará na avaliação
da questão. Reconhecemos que o assento é uma pequena
parte de um problema maior, ou seja, do propósito da
conferência e do que a WSC visa realizar.

Por isso, pedimos a você que se junte aos milhares de
companheiros a preencher a pesquisa. Nos primeiros sete
dias on-line, já recebemos 814 respostas. Agradecemos pelo
entusiasmo de vocês!!

Para completar nossa agenda, analisamos o número
de inscrições da WCNA 33 de Barcelona. Temos quase
4.000 inscritos para a convenção mundial de agosto
de 2009, e seguimos buscando meios de otimizar a
utilização das instalações do evento. O período de préinscrição está encerrado; esperamos ansiosamente para
celebrar a recuperação, em Barcelona, com mais de 5.000
companheiros de cinquenta e nove países!!

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO—
NOSSO PRÓXIMO PASSO
Na reunião de junho do quadro
mundial, avançamos mais um passo no
planejamento do ciclo de conferência
2010–2012. Jim DeLizia, consultor
do NAWS, atuou como facilitador do
dia de planejamento, que enfocou a
atualização do plano criado a partir
dos pontos identiﬁcados em nossa análise ambiental de
abril de 2009. A observação do mundo à nossa volta e
seu efeito sobre NA, junto com a análise estatística e dos
acontecimentos em NA ao redor do mundo e no NAWS,
levaram-nos à elaboração de uma lista de objetivos. São as

Por ﬁm, estamos estudando formas de maximizar o conteúdo
informativo e manter os custos de produção do NAWS News,
The NA Way e Reaching Out. Criamos um sumário na capa do
NAWS News, e pedimos a todos que distribuam essa página
ao seu CSR e MCRs. Enviem suas ideias e experiências para o
e-mail worldboard@na.org.
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em andamento. Porém, ainda há diversas oportunidades de
contribuição para este projeto, em que os companheiros
poderão compartilhar suas experiências com a vida em
recuperação. Na verdade, queremos que todos participem –
adictos novos no processo de recuperação, membros
que já estejam vivendo o programa há um tempo e, com
certeza, aqueles que possuam muitas décadas vivência
de recuperação e experiência de vida para compartilhar
conosco.

metas que devemos alcançar a ﬁm de tratar dos problemas
e necessidades da nossa irmandade. Analisamos em
profundidade o mundo em constante transformação em que
vivemos, e as percepções sobre a adicção. A postura geral
frente à adicção e o tratamento é algo que, deﬁnitivamente,
afeta NA. Por mais que sejamos resistentes à mudança, é
importante analisarmos, não só as nossas necessidades e
problemas atuais, como aqueles que imaginamos vir a ter em
anos futuros. Acrescentamos mais dois objetivos à lista, após
avaliarmos o mundo, dentro e fora de NA. Nossos objetivos
são metas de longo prazo, e para cada meta identiﬁcamos
as ações que nos ajudarão a alcançá-la.

A melhor época para inﬂuenciar o desenvolvimento da
literatura é agora, pois ainda estamos na etapa inicial do
processo de criação. Temos experimentado métodos
inovadores de colher sugestões. A última novidade foi a
criação de um fórum de discussão on-line PÚBLICO e aberto
a todos os membros da irmandade. O fórum eletrônico é
dividido por capítulos, onde há uma breve referência do
tópico para facilitar o entendimento dos participantes.
Agradecemos aos companheiros que tem contribuído, e
incentivamos a todos a compartilhar sua experiência em
Viver Limpos, especiﬁcamente quanto aos temas do esboço
do livro, bem como outros também. Criaremos assim uma
reserva preciosa de material-fonte para a elaboração do
trabalho. O link é http://naws.org/lc/index.php.

Como ações, entendemos as medidas necessárias para
alcançar uma meta ou objetivo declarado. Examinamos
cada uma delas para determinar se ainda era válida, se já
estava sendo implementada ou aplicada no atual ciclo,
se deveria ser transferida para o ciclo 2010–2012, e se
precisaríamos acrescentar novas ações ao nosso plano.
Identiﬁcamos diversas iniciativas que precisarão ter
continuidade no próximo ciclo, tais como os projetos do
Sistema de Serviços e do livro de recuperação “Viver Limpo”.
Eles foram aprovados para dois ciclos, mas permanecem
em nosso plano estratégico como ações pendentes.
Quando conﬁrmamos as ações pendentes, passamos para
a discussão e identiﬁcação de novas soluções. Por exemplo,
fomos informados de que o crescimento de NA nos Estados
Unidos estava achatado, mas não temos meios, no momento,
para identiﬁcar o porquê. Por isso, criamos uma ação para
pesquisar e avaliar as tendências de crescimento ou falta de
crescimento em nossa irmandade mundial de NA. Tudo isto
é feito, principalmente, para nos ajudar a transmitir melhor
a nossa mensagem.

Retiramos do ar a pesquisa que forneceu mais de 500
respostas no lançamento do projeto, e estamos direcionando
os companheiros para os fóruns de discussão, onde podem
contribuir com respostas e manter um envolvimento
constante.
Os Capítulos Um e Dois e o esboço detalhado do livro
foram distribuídos, no início de junho, para revisão e
comentários. O material poderá também ser acessado online através dos links da página principal do projeto: http://
www.na.org/?ID=Living_Clean_Project. O prazo ﬁnal para
envio de comentários e sugestões é dia 15 de setembro de
2009.

Quando todos concordamos com os pontos necessários
para alcançar nossos objetivos, passamos à primeira rodada
de priorização de ações. Todos nós queremos fazer tudo,
mas isso não é uma postura realista; com o estabelecimento
de prioridades, podemos determinar aquilo que é possível
realizar em um ciclo de conferência. Agora que dispomos da
primeira rodada de prioridades, iremos avaliar os recursos
humanos e ﬁnanceiros, antes da nossa reunião de outubro.
As ações que considerarmos facilmente implementáveis e
para as quais dispusermos de recursos terão seus planos de
projeto elaborados para apresentação à WSC 2010.

As minutas dos próximos capítulos serão distribuídas à
medida em que forem ﬁcando prontas; o plano de projeto
prevê múltiplos períodos de revisão parcial. O prazo de
resposta para cada revisão é de no mínimo noventa dias
de duração. O texto completo deverá estar em formato de
aprovação até abril de 2011, para apreciação na WSC 2012;
por isso, precisamos concluir todas as minutas e enviar o
material para revisão antes do ﬁnal de 2010.

INFORMATIVO SOBRE OS PROJETOS
DA CONFERÊNCIA

SISTEMA DE SERVIÇOS
Após nossa reunião conjunta com o Grupo de Trabalho
do Sistema de Serviços, em abril, na qual concordamos
quanto às necessidades fundamentais que um Sistema de
Serviços eﬁcaz precisa suprir, o grupo de trabalho continuou
a desenvolver as bases do projeto. Discutiu, por exemplo,
as diversas variáveis a serem consideradas na formatação de
opções de prestação de serviço, e os diversos papéis a serem

“Viver Limpo”
O Grupo de Trabalho do “Viver Limpo”
reuniu-se de 14–16 de maio de 2009.
O grupo concentrou-se na revisão da
minuta do Capítulo Três. A elaboração do
restante da narrativa deste capítulo está
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membros, 432 vezes. Os comentários recebidos continham
muitas sugestões e críticas construtivas. Talvez não tenha
sido surpresa que uma pequena parte pareceu rejeitar
totalmente o princípio por trás dos folhetos. Alguns dos
nossos companheiros ainda consideram “errado” ou fora
dos princípios enfocar os aspectos ﬁnanceiros do autosustento. Contudo, esse sentimento foi limitado, e a maioria
das críticas continha informações que irão aperfeiçoar os
textos, como mudanças de títulos, enxugamento de texto
e acréscimo ao mapa mundi nas peças geográﬁcas (nós
ouvimos vocês, Nova Zelândia!). Usando os comentários
como guia, o grupo de trabalho conseguiu avançar bastante
nos três dias de reunião e retrabalhar o material, sem
contudo efetuar grandes revisões de conteúdo. Estamos
conﬁantes de que as minutas para aprovação estarão muito
melhoradas. Agradecemos a todos aqueles que enviaram
seus comentários.

desempenhados em um Sistema de Serviços eﬁciente. Em
todas as nossas discussões, procuramos aplicar a máxima de
que “a função vem antes da forma”, portanto, estamos sendo
bem minuciosos nesses primeiros passos de elaboração dos
fundamentos do projeto.
Dentro desse espírito, uma das primeiras incumbências do
Grupo de Trabalho do Sistema de Serviços foi criar uma visão
comum para os serviços de NA. Após conversar, o quadro
decidiu que a melhor solução seria simplesmente ampliar
a atual Declaração de Visão do NAWS, para transformála em uma Visão do Sistema de Serviços de Narcóticos
Anônimos. Esta proposta de revisão será incluída no CAR,
cuja distribuição está prevista para novembro deste ano.
No fechamento desta edição, o grupo de trabalho estava
elaborando um “padrão” com a listagem de todos os
elementos a serem incluídos em um modelo de Sistema
de Serviços. Além disso, estamos analisando conﬁgurações,
tanto dos corpos de serviço de NA como de organizações
externas, para colher o máximo possível de ideias. Também
estamos pedindo aos membros de NA que nos informem
as inovações que estão funcionando nos serviços locais;
portanto, se vocês estiverem fazendo algo de novo para
atender a uma demanda antiga, não deixem de nos
comunicar. Sua experiência pode ser incalculável para as
comunidades de NA ao redor do mundo. Utilizaremos
todas essas informações em nossa próxima reunião, quando
começaremos a discutir modelos alternativos para a
prestação de serviço em NA. Decidimos que não podemos,
neste estágio, limitar nossas considerações, e que devemos
manter a mente aberta para soluções que pareçam eﬁcazes.
Esperamos compartilhar esses pensamentos durante a
conferência, e depois dela.

Também pretendemos abordar algumas questões relativas
a processo. Este projeto inaugurou duas novas situações.
Por um lado, foi o primeiro grupo de trabalho dos serviços
mundiais a ter um membro de fora do quadro mundial
como pessoa-chave: Khalil J do Grupo de Trabalho do Plano
de Negócios. A inovação funcionou bem, o que poderá
servir de referência para projetos futuros. Aliás, precisamos
agradecer a todo o grupo pelo diligente trabalho que
desempenharam para nós.
O outro novo caminho aberto por este grupo de trabalho
foi a inclusão, pela primeira vez, de um membro do Oriente
Médio em um projeto dos serviços mundiais: Ahmed M
do Cairo, Egito. A presença de um companheiro daquela
região acrescentou ao trabalho uma valiosa perspectiva, e
também serviu para ilustrar nosso progresso contínuo como
irmandade verdadeiramente mundial. A Conferência Mundial
de Serviço votou, em 2008, a favor da concessão de assento à
Região Egito, o que signiﬁca que sua primeira participação na
conferência ocorrerá na WSC 2010.

AUTO-SUSTENTO
O Grupo de Trabalho de Auto-Sustento realizou sua reunião
ﬁnal em junho, no mesmo ﬁnal de semana em que o
quadro se reuniu. O grupo avaliou todas as sugestões da
irmandade para as duas minutas de folhetos distribuídas em
fevereiro, a ﬁm de tomar decisões sobre a revisão das peças.
O prazo para revisão encerrou-se no ﬁnal de maio e, apesar
de termos aceito comentários tardios e de mantermos o
formulário para sugestões on-line até 4 de junho, houve
poucas respostas. Ao todo, recebemos sessenta e nove
comentários. Conhecemos a procedência geográﬁca de
pouco mais de metade das contribuições, uma vez que os
campos estado/país só foram acrescentados ao longo do
período de revisão. Entre as fontes conhecidas, recebemos
material de dezenove estados dos EUA, e de cinco outros
países: África do Sul, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e
Turquia.

EM TEMPOS DE DOENÇA
Na WSC 2008, o Grupo de Trabalho Em
Tempos de Doença foi encarregado de
atualizar o livreto, a ﬁm de reﬂetir os
desaﬁos atuais de nossos membros,
tanto com doenças físicas como mentais.
O período de avaliação, por parte da
irmandade, da proposta de revisão
terminou no dia 31 de maio. Queremos
agradecer de forma especial a todos
aqueles que participaram do processo; somos gratos a todos
os companheiros e comitês que leram o livreto original de
1992 e a nova versão revisada. Compreendemos que este
esforço demandou tempo, planejamento e dedicação.
Aceitamos uma série de comentários atrasados, que foram
enviados por um comitê no dia 4 de junho. No total, foram

Apesar das poucas respostas, a boa notícia é que muitas
pessoas leram as minutas. O texto mais curto, destinado aos
grupos, foi baixado 644 vezes, e o mais longo, dirigido aos
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enviar material diretamente para o Reaching Out. Esperamos
facilitar o processo de redação, para incentivar os membros
a escrever para o RO. À medida em que essas ferramentas
forem desenvolvidas, nós as incluiremos nas próximas
edições, enviaremos as informações para os subcomitês de
H&I e daremos início à discussão no fórum de H&I do nosso
website na.org.

recebidos noventa e três textos com sugestões, sendo que
setenta e um por cento dos participantes consideraram que
as revisões foram positivas e agregaram qualidade ao livreto.
Houve participação de cinquenta e um estados dos EUA e
de mais quatro países – até onde sabemos. (Acrescentamos
o campo de estado e país na metade do processo de revisão
e comentários.) A minuta para revisão foi baixada 1.057
vezes do site na.org.

Como o sistema judiciário tem indicado tratamento e penas
alternativas, concordamos com a recomendação do grupo
de trabalho de expandir a abrangência do Reaching Out
para incluir adictos internados em outros lugares, além dos
presídios e carceragens. Apesar de sabermos que grande
parte do trabalho de H&I é conduzido em instituições penais,
existem atualmente diversos outros lugares onde nossos
companheiros e membros potenciais buscam recuperação.
Também esclarecemos que a ampliação do foco do Reaching
Out permitirá que membros externos escrevam sobre a sua
experiência com prisões, H&I ou tratamento, como parte de
seu processo de recuperação.

O Grupo de Trabalho Em Tempos de Doença reuniu-se pela
última vez de 18–20 de junho. Todas as respostas recebidas no
processo de revisão da minuta foram apresentadas ao grupo.
Cada contribuição foi profundamente discutida e avaliada.
Apreciamos a solicitação dos membros para inclusão da
referência de página nas literaturas citadas. Porém, nós não
citamos mais os números de páginas, apenas a literatura de
recuperação usada como fonte. Uma vez que a paginação
varia de acordo com o formato e com as diversas traduções
e edições do Texto Básico, deixamos de lado a prática de
indicar a página das citações. O resultado da reunião do
grupo de trabalho foi um plano para as revisões ﬁnais, que
estará reﬂetido na minuta para aprovação. Os membros do
grupo consideram que as mudanças são fruto de cuidadosa
ponderação e da consciência coletiva. A minuta para
aprovação do livreto revisado estará disponível no Relatório
da Agenda da Conferência 2010. Agradecemos a todos os
integrantes do grupo, que nos representaram e trabalharam
de forma desprendida e consciente na conclusão da revisão
do livreto.

The NA Way Magazine
As diretrizes da The NA Way Magazine estão sendo revistas
e incluirão informações para envio de trabalhos de arte e
fotograﬁas de membros, e também um novo conjunto de
“perguntas inspiradoras” e ideias para a redação de artigos.
Além disso, iremos esclarecer que não aceitamos poesia em
função da diﬁculdade de tradução de linguagem metafórica
ou rimas para outros idiomas.
Nas próximas edições, implementaremos melhorias na
versão on-line em PDF, como links para conteúdo interativo.
Além disso, o grupo de trabalho lançou um blog beta da
NA Way, e está planejando oferecer a revista nesse formato.
Acreditamos que chegou a hora de lançar a revista nesses
moldes para melhor atender às demandas da irmandade,
melhorar nossa comunicação e oferecer aos leitores da
NA Way uma melhor versão eletrônica, que poderá ser
encontrada no site www.naway.org.

PUBLICAÇÕES DO NAWS –
SEGUINDO EM FRENTE
Reaching Out
Discutimos as recomendações contidas
nos relatórios dos Grupos de Trabalho
do Reaching Out e da NA Way Magazine,
que se reuniram em março. Reaching
Out é um boletim que tem por objetivo
partilhar a recuperação de NA com os
indivíduos em instituições. Está disponível
como recurso para os subcomitês de H&I
e membros “externos”. O boletim pode
ser encontrado em nosso website: http://
www.na.org/?ID=reaching_out-index.

Por ﬁm, o grupo de trabalho recomendou a avaliação de
um novo conjunto de personagens para a tirinha do Grupo
de Escolha. Os atuais personagens foram lançados no
início de 2000, porque algumas pessoas não apreciavam o
humor mordaz e sarcástico da tira original; contudo, muitos
não gostam da atual e acham que, apesar de educativa e
inspiradora, não é lá muito engraçada. Em vez de criar
novos personagens, decidimos apelar para a Irmandade de
NA e pedir ideias e contribuições. Foi incluído neste NAWS
News um anúncio com esta ﬁnalidade, o qual será também
publicado nas edições de julho e outubro da The NA Way
Magazine.

Para aumentar a participação dos subcomitês locais de
H&I e incentivar o envio de material por parte de membros
internos e externos, aprovamos o plano do Grupo de
Trabalho do RO de elaborar modelos que os adictos possam
utilizar na criação de seus textos. Um dos modelos servirá
para os membros entrevistarem outros companheiros, e
outro modelo irá conter um roteiro para a condução de
oﬁcinas de redação. Também estamos providenciando
um portal on-line onde os interessados possam escrever e
5
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proporcionar literatura gratuita ou subsidiada.
A demanda é crescente e, neste exercício fiscal,
acarretou um desembolso de US$ 783.000. Essa cifra
aumentou drasticamente com a distribuição gratuita
do nosso estoque da Quinta Edição do Texto Básico,
quando houve a publicação da Sexta Edição. Como
não teremos essa despesa específica no próximo
exercício fiscal e com a ampliação dos esforços de
impressão local, esperamos reduzir esses custos.
• As contribuições da irmandade continuam caindo
de forma vertiginosa. Recebemos US$ 807.711 em
doações da irmandade, ficando US$ 200.000 abaixo
do orçado. Não temos informação dos membros
sobre as razões dessa redução. Podemos apenas
conjecturar sobre o porquê, mas a verdade é que
não sabemos nem compreendemos o motivo.
Seguiremos nos comunicando e envolvendo
os companheiros nas discussões sobre a queda
drástica nas doações. Escrevam para nosso
e-mail worldboard@na.org, e dividam seus
pensamentos conosco.

SOLICITAMOS A SUA COLABORAÇÃO
THE NA WAY MAGAZINE

A tira do Grupo de Escolha foi lançada em 1989,
causando reações diversas. Alguns ficaram ofendidos com o cinismo, enquanto outros elogiaram o
senso de humor com relação aos altos e baixos da
vida em recuperação. Slugg e mais sete personagens
do grupo de escolha refletiam algumas das melhores
qualidades e piores defeitos dos adictos em recuperação. Por fim, a preocupação quanto ao tom levou
à criação de um novo conjunto de personagens em
2002. São caracteres mais genéricos, conhecidos
de muitos de vocês. Agora, achamos que chegou a
hora de fazer mais uma mudança. Por isso estamos
convidando vocês, os membros de NA, a elaborar e
enviar seus próprios personagens, ambientes e situações. Documentos eletrônicos (jpg, gif, pdf, etc.)
podem ser enviados por e-mail para naway@na.org,
escrevendo-se NA WAY COMIC no assunto. As
ideias poderão ser enviadas para o fax +1(818)7000700, a/c NA WAY COMIC, ou por correio, para o
endereço NA WAY COMIC; PO Box 9999; Van Nuys,
CA 91409, EUA. As contribuições recebidas até 30
de novembro de 2009 serão avaliadas para publicação; maiores informações sobre o assunto poderão
ser encontradas nas próximas edições da revista.

Preços do WSO-Europa
Conforme relatamos anteriormente, tomamos a
decisão de basear os preços da Europa em euros.
O WSO Europa vem apresentando prejuízos
nos últimos exercícios, principalmente, porque
iniciamos há alguns anos a prática de estipular os preços
da literatura, mensalmente, com base na taxa de câmbio
Dólar-Euro, a ﬁm de garantir o abastecimento de materiais
na Europa. Este procedimento, contudo, não faz muito
sentido em uma ﬁlial que tem despesas em Euros, e custos
adicionais que não ocorrem no NAWS, como o VAT (imposto
local).

ATUALIZAÇÃO FISCAL
Retrato Fiscal
• O nosso exercício fiscal encerrou-se, e estamos em processo
de finalização de ajustes para
o fechamento do ano e preparação para a auditoria. Não
temos nenhuma notícia nova,
reluzente ou dramática para partilhar neste momento. Embora ainda apresentemos uma perda considerável neste exercício fiscal, nossa receita parece ter
se estabilizado, principalmente através da venda de
literatura de recuperação, e fizemos reduções drásticas de despesas de viagem a eventos da irmandade. Estamos avaliando, no momento, o custo de
todos os eventos, inclusive dos fóruns mundiais, e
verificando de que maneira poderemos continuar a
economizar. Felizmente, tivemos sucesso em administrar algumas despesas da WCNA 33, e esperamos
apresentar um prejuízo menor do que estava previsto no orçamento aprovado na WSC 2008. Os custos
do NAWS que continuam a crescer são relativos aos
projetos e publicações, tais como a NA Way e o Reaching Out.
• Para cumprir nossa missão de apoio ao propósito
primordial da irmandade, continuamos a

Publicamos nossa intenção de padronizar os preços em
euros, equiparando-os com os preços em dólar, e recebemos
muitos comentários de membros e escritórios de serviço
europeus. Escutamos atentamente e avaliamos seu ponto de
vista, e revimos o aumento de preços para cerca de metade
da proposta inicial. Quando você percebe, ﬁnalmente, que
durante muitos anos baseou seu plano de negócios em
práticas errôneas, ﬁca difícil não tentar ajustá-las. Porém,
concordamos também que não parece razoável nem justo
implementar um reajuste signiﬁcativo de uma só vez.
É difícil explicar para o membro comum que um modelo
que funciona para vendas líquidas de literatura no montante
de quase US$ 7.000.000 nos Estados Unidos não pode ser
igual ao de uma ﬁlial com vendas líquidas de apenas US$
250.000, ou €175.000. Os companheiros acostumaram-se,
durante muito tempo, a conviver com preços de literatura
impraticáveis. Há muitos anos, passamos por um difícil ajuste
nos preços e descontos oferecidos aos escritórios de serviço
dos Estados Unidos. Na época, percebemos que, para os
Serviços Mundiais de NA continuarem a prestar serviços,
6
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os escritórios teriam que trabalhar com uma margem de
desconto menor. Foi difícil, mas todos nós nos adaptamos
e ajustamos. Esse reajuste e as longas discussões em torno
dele nunca aconteceram na Europa, porque os membros
europeus não foram afetados. Percebemos que não foi uma
decisão popular, mas que estava pendente e precisava ser
tomada há muito tempo. Imaginamos que este assunto
ainda será objeto de discussão com os escritórios, regiões e
membros da Europa durante algum tempo.
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WCNA 33
20–23 de agosto
de 2009
Barcelona, Espanha

Com quase 4.000 préinscritos de cinquenta e
nove países diferentes,
nossa visão e desejo de
celebrar a recuperação
com 5.000 inscritos, no Mar Mediterrâneo de Barcelona,
pode vir a se tornar realidade. Estamos animados com o
simples pensamento de que haverá companheiros de toda
a irmandade mundial presentes à convenção! A reunião de
encerramento será um reﬂexo e uma celebração do nosso
crescimento, e nos ajudará a visualizar o quanto mais precisa
ser feito para que os adictos de todos os lugares possam
vivenciar a recuperação da doença da adicção em Narcóticos
Anônimos.

INFORME SOBRE ASSENTO NA WSC
Demos prosseguimento às conversações da última
reunião sobre assento na WSC, falando sobre a ﬁlosoﬁa e
os princípios por trás da representatividade regional na
conferência. No encontro de junho, abordamos elementos
mais amplos e fundamentais: o propósito da WSC; o processo
decisório; como o NAWS recebe orientação; treinamento,
desenvolvimento, aprendizado e troca de experiência; a
“magia” de presenciar uma conferência; e o impacto da
representatividade na WSC sobre a irmandade local.

Como muitas pessoas já ﬁzeram reservas de cabines, estamos
programando a realização de reuniões durante o cruzeiro.
Além do cruzeiro, estamos trabalhando em conjunto com
as áreas e regiões em torno de Barcelona para a realização
de eventos, antes e depois da WCNA 33. Esperamos que, se
estiver em seus planos visitar a Costa do Sol ou fazer uma
breve visita ao sul da França (a cinco horas de distância
de carro), você possa participar de alguns eventos de NA
nessas localidades mundialmente famosas. Acesse nosso
site www.na.org/wcna para se informar dos novos eventos
programados. Esperamos, assim, tornar mais agradável a sua
viagem a Barcelona.

Escrevemos o seguinte no NAWS News posterior à nossa
reunião de abril: “Pareceu-nos que, ao enfocar os princípios
envolvidos nessa questão, teríamos mais facilidade para
desenvolver o processo. Uma coisa ﬁcou bem clara: a
questão tem muitas facetas, não apresenta respostas fáceis,
e sua resolução demandará um esforço por parte de todos
nós”. Bem, certamente este foi o nosso sentimento nesta
última reunião. Os tópicos mais amplos abordados em
junho começaram a dar forma às nossas ideias sobre “o que”
seria uma WSC ideal. Esperamos debater o propósito da
conferência e como satisfazer as necessidades, tanto dos
serviços mundiais como das comunidades locais de NA.
Essas discussões, por sua vez, nos ajudarão a pensar sobre
o tamanho e composição da WSC, ou seja, “como” tratar a
questão. Contudo, foi um grande desaﬁo englobar todo um
assunto desta envergadura no pouco tempo disponível da
reunião do quadro.

Em função de todas as despesas com entretenimento, das
diﬁculdades econômicas e do desejo de muitas pessoas de
que a Espanha seja o início de férias mais longas na Europa,
decidimos não realizar eventos pagos. Evidentemente,
ofereceremos o festival de sábado à noite e teremos cafés
com música ao vivo nas noites de quinta e sexta feira, na
praia, do lado de fora do centro de convenções. Isto, além
de festas dançantes todas as noites, no AC Barcelona.
Estas atividades estarão simplesmente incluídas na taxa de
inscrição. Vocês não precisarão ter mais nenhum gasto com
entretenimento na WCNA 33.

O assento é uma questão estreitamente relacionada com o
projeto do Sistema de Serviços. Esse projeto, sem dúvida, se
sobrepõe no que diz respeito ao assento, que por sua vez
poderá ser afetado pela possibilidade de mudanças em nosso
sistema. Em janeiro, nós nos reuniremos novamente com o
Grupo de Trabalho do Sistema de Serviços, e esperamos já ter
avançado nas conversas até lá. Estamos achando a questão
do assento mais grandiosa do que imaginamos a princípio,
mas temos o compromisso de envolver os delegados em
conversas estruturadas durante a WSC 2010.

A programação da WCNA 33 incluirá uma apresentação de
dança ﬂamenca antes da reunião de quinta-feira à noite, e
tambores antes do início da reunião de sexta-feira à noite.
Achamos que o Dia da Unidade irá novamente provocar
lágrimas de emoção, quando ouvirmos os adictos de vários
lugares do mundo partilhando a recuperação. Esperamos
que os companheiros aproveitem para conhecer os
membros do Quadro Mundial durante os fóruns do quadro,
ao longo do ﬁnal de semana. Vamos adorar abraçá-los,
tirar fotos e conversar sobre recuperação, vida e serviço. E,
se você pretende participar da convenção e ainda não se
inscreveu como voluntário, faça agora o seu cadastro on7
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line. Será uma ótima oportunidade de conhecer pessoas de
toda a nossa irmandade.

Em meados de setembro entraremos em contato com
todos os membros do Pool Mundial que estejam limpos há
oito anos ou mais, convidando-os a participar do processo
eletivo para o Quadro Mundial, PRH ou para o encargo de
facilitador.

Nossos esforços de relações públicas nesta convenção foram
sem precedentes, e estamos nos cercando da habilidade e
experiência do comitê de apoio que está nos auxiliando.
Estamos trabalhando com uma empresa de RP de Barcelona,
com o propósito de ajudar a aumentar a visibilidade de
NA. Isto foi necessário para conseguirmos assistência do
governo local para a convenção. O comitê de apoio tem nos
auxiliado neste processo, e temos esperança de deixar em
Barcelona e na Espanha um grupo de membros de NA que
possam dar continuidade aos trabalhos de RP que iniciamos.

Lembramos também que o prazo para proposição de
candidatos das regiões, Quadro Mundial e fóruns de
zona é dia 31 de outubro de 2009. Os corpos de serviço
interessados em apresentar nomes precisam fazê-lo até
essa data. As ﬁchas de encaminhamento podem também
ser preenchidas on-line, acessando-se http://www.naws.
org/hrp/rbz1.htm.

Para se manter atualizado sobre as novidades da WCNA 33,
acesse www.na.org/wcna.

Como sempre, agradecemos pela oportunidade de prestar
este serviço. Fiquem à vontade para nos enviar suas ideias
ou preocupações, entrando em contato conosco através do
NAWS, ou pelo e-mail hrp@na.org.

FÓRUM MUNDIAL
Já está na hora de planejar sua ida ao fórum mundial de
Boston, Massachusetts, nos dias 20–22 de novembro de
2009. Será mais uma oportunidade ímpar de interagirmos
com os membros de Boston e arredores. Teremos maiores
informações à medida que se aproximar o fórum; quando os
detalhes forem ﬁnalizados, colocaremos no ar o prospecto e
as inscrições on-line.
Esperamos que todos nos ajudem a divulgar os workshops,
para colaborar no sucesso dos eventos. Lembrando que
as inscrições são gratuitas, e a programação é feita para
atender a todos os membros de NA, e não apenas aos
que estão envolvidos com o serviço formal. É uma grande
oportunidade para os companheiros compartilharem as
novidades de suas comunidades de NA e ampliarem sua
perspectiva, através das experiências atuais de NA em
outros lugares.
No momento, estamos também planejando um fórum no
Japão para novembro, e em seguida no Oriente Médio. Os
detalhes serão divulgados no desenrolar dos preparativos.

PAINEL DE RECURSOS HUMANOS
Saudações do seu PRH!
A terceira reunião do PRH neste ciclo de conferência
está programada para 25–27 de outubro de 2009. Até lá,
estaremos bastante ocupados com o processo eletivo da
WSC 2010.
Para participar do procedimento de indicações do PRH
para a WSC 2010, o prazo limite para envio da sua Ficha
Informativa do Pool Mundial é dia 31 de agosto de 2009.
Também pedimos aos membros do Pool Mundial que
atualizem seu cadastro, caso a ﬁcha tenha sido preenchida
há mais de três anos. Lembramos a todos que, caso não
respondam, conforme determina o “Guia dos Serviços
Mundiais”, não poderão participar da seleção para este
ciclo de conferência. O link para o formulário é http://www.
na.org/?ID=PRH-wpif-default.
8
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Dois do livro “Viver Limpo”
31 de outubro de 2009
Prazo limite para encaminhamento ao PRH dos
candidatos das regiões, zonas e Quadro Mundial, através
do novo formulário

CALENDÁRIO 2009–2010

25 de novembro de 2009
Distribuição do Relatório da Agenda da Conferência em
inglês

Fóruns Mundiais
20–22 de novembro de 2009 Boston, Massachusetts
As datas do Japão e Oriente Médio ainda serão
programadas.

25 de dezembro de 2009
Distribuição do Relatório da Agenda da Conferência
traduzido

Prazos
1º de agosto de 2009 Prazo para as moções
regionais
As moções precisam ser recebidas até essa data para
que constem na versão ﬁnal do CAR até 28 de agosto.
Incentivamos todos os delegados a conversar com o
Quadro Mundial antes dessa data. Faremos o possível
para encontrar formas de fazer com que seu assunto seja
discutido pelos participantes da conferência.

25 de janeiro de 2010
Distribuição do Material para Sistema de Aprovação em
Conferência
1 de março de 2010
Prazo limite para os relatórios regionais
25 de abril a 1º de maio de 2010
Conferência Mundial de Serviço 2010

31 de agosto de 2009
Prazo limite para encaminhamento ou atualização das
Fichas de Informações do Pool Mundial, para que sejam
consideradas para possível indicação do PRH na WSC
2010

WCNA 33
20–23 de agosto de 2009
WCNA 33 em Barcelona, Espanha: Amor sin fronteras –
Amor sem Fronteiras

15 de setembro de 2009
Prazo para revisão e comentários dos Capítulos Um e

22 de agosto de 2009 Dia Mundial da Unidade
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