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Reuniões virtuais frequentes
Próxima reunião virtual de RP
7 de setembro às 16:00 h (PDT – horário do 
Pacífico) 

Próxima reunião virtual de trabalho de 
passos com internos 
6 de setembro às 15:30 h (PDT – horário do 
Pacífico)
Os Serviços Mundiais de NA facilitam o 
debate de temas identificados pelos membros 
envolvidos em RP ou H&I. Qualquer membro pode 
participar; basta enviar seu nome e endereço de e-mail 
para pr@na.org ou handi@na.org.

Mais informações sobre reuniões virtuais: 
www.na.org/webinar

Discussões temáticas da irmandade
As temáticas deste ciclo são Atmosfera de recuperação 
no serviço, Como utilizar o novo livro das tradições 
(Guiding Principles) e Aplicação dos nossos princípios à 
tecnologia e às redes sociais. Os recursos para workshops 
estão on-line, na página www.na.org/idt. Se você 
participar de um workshop, pedimos que encaminhe os 
resultados para worldboard@na.org! 

 

 

 O que posso fazer?
maneiras de se envolver no serviço

 

Você pode encontrar o NAWS News completo aqui: www.na.org/nawsnews
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datas e avisos 
importantes

Principais

Conferência Mundial de Serviço
29 de abril – 5 de maio de 2018
Essas datas e muitos prazos relacionados encontram-
se na introdução do Guia dos Serviços Mundiais de NA, 
em www.na.org/conference.

Prazo para indicações das regiões,  
Quadro e zonas 
31 de outubro de 2017 é a data final para 
apresentação de candidatos das regiões, zonas e 
Quadro Mundial para consideração do Painel de 
Recursos Humanos.
O Relatório da Agenda da Conferência estará 
disponível em inglês  
29 de novembro de 2017
O CAR traduzido estará disponível em 
29 de dezembro de 2017 

Projetos
Convenções e eventos: Estamos finalizando 
o rascunho do texto sobre “Programa”,
para ser revisado pelos delegados e depois
debatido e decidido na WSC. A próxima
peça será sobre “Gerenciamento do
dinheiro”. Cadastre-se para participar da reunião virtual
e para receber notícias do projeto através do e-mail:
conventions@na.org.

Caixa de ferramentas para serviços 
locais: Estamos finalizando um esboço do 
“Guia básico para tomada de decisões por 
consenso”, para ser revisado pelos delegados 
e depois debatido e decidido na WSC. A 
próxima peça será sobre “Serviço em localidades rurais 
e isoladas”. Cadastre-se para participar da reunião 
virtual e para receber notícias do projeto através do 
e-mail: toolbox@na.org

Projetos de literatura: Temos 
informações e novidades a respeito 
do folheto sobre saúde/doença 
mental (www.na.org/mhmi) e 
do novo livro de meditações diárias 
(www.na.org/meditationbook). 
Continuamos receptivos às ideias de 
vocês para qualquer dos dois projetos, 
através do e-mail: worldboard@na.org.

37ª Convenção Mundial de NA 
30 de agosto – 2 de setembro de 2018
www.na.org/wcna

Proposta de reajuste de preços
1º de julho de 2018
7,5% de aumento no preço de todos os itens, 
exceto o Texto Básico, que terá reajuste de 5%. Mais 
informações nesta edição do NAWS News. 

Compartilhecom os companheiros,com os CSAs,com os CSRs.

Faça a sua assinatura eletrônica do 
NAWS News e da The NA Way

www.na.org/subscribe
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