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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, é preciso se cadastrar para receber a The NA Way; a nova assinatura poderá ser feita a qualquer momento. A
edição de outubro foi o ultimo número da revista enviado automaticamente. Acesse o site www.na.org/subscribe
e faça já a sua assinatura eletrônica (mais econômica), assinatura em papel, individual ou de múltiplos exemplares. Pedimos que divulguem esta informação.
A página do Sistema de Serviços está no ar e contém todos os materiais distribuídos depois da conferência, além
de relatórios, histórico e atualizações, como os formatos simplificados de sessões para oficinas locais. Há também um link para o fórum de discussão do projeto. Realizamos diversas oficinas nos Estados Unidos e em muitas outras localidades. Agradecemos aos participantes e aos delegados que organizaram os workshops locais.
Queiram enviar seus comentários e sugestões até 31 de dezembro de 2010. Postaremos as atualizações no site:
www.na.org/servicesystem.
Se você é atualmente um participante da conferência, ou se foi durante o ciclo 2008-2010, inscreva-se no fórum
dos participantes da conferência http://disc.na.org, que pode ser visualizado por qualquer membro interessado.
Teremos muito o que conversar neste ciclo.
O Quadro Mundial segue cortando despesas, e contribuiu para este esforço cancelando a reunião de
março. Pedimos seu apoio financeiro para a prestação de serviços, que contribuem para a divulgação
da nossa mensagem em todo o mundo. Acessem o portal de contribuição dos membros, no endereço
www.na.org/?ID=donation-external-index.
A WCNA 34 será realizada em San Diego, em setembro de 2011. A venda das inscrições está prevista para começar
no dia 3 de janeiro de 2011. O prospecto será divulgado no final de dezembro. Informações sobre o evento poderão ser encontradas no endereço www.na.org/wcna.
“Viver Limpo” – Já começou o terceiro e último período de revisão e comentários para os capítulos restantes do
“Viver Limpo”, e irá se estender até 31 de dezembro de 2010. Esperamos que vocês estejam revisando o material.
A minuta para aprovação estará concluída em abril de 2011.
Dispomos de diversos novos produtos. Já saiu a Sexta Edição do Texto Básico em Espanhol, e será lançada uma
edição comemorativa no final de dezembro. Temos duas novas opções de medalhões coloridos em estoque: rosa/
pérola e preto/prata. Até o final do ano, publicaremos uma nova edição para presente e uma edição especial de
exemplares numerados do Isto Resulta: Como e Porque (em inglês).
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Acesse o NAWS News no endereço http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
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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 abril de 2011.

