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Projetos
Projetos de literatura: Há informações e atualizações disponíveis a 
respeito do folheto sobre saúde/doença mental (www.na.org/mhmi) 
e do livro de meditações (www.na.org/meditationbook). 

Continuamos recebendo comentários e sugestões para os dois projetos. 
Escreva para: worldboard@na.org.

Projeto de treinamento e ferramentas: Caixa de ferramentas 
para convenções e eventos: www.na.org/conventions

• Gerenciamento do dinheiro – a minuta estará disponível em 
breve

• O Comitê de Programação e a elaboração do programa – versão 
final pronta para utilização

• Inscreva-se para participar da próxima reunião virtual e 
para receber notícias do projeto: conventions@na.org

Caixa de ferramentas para serviços locais: 
www.na.org/toolbox

• Serviço em localidades rurais e isoladas – a minuta estará 
disponível até o final do ano

• Guia básico para tomada de decisões por consenso – 
versão final pronta para utilização

• Inscreva-se para participar das reuniões virtuais e para 
receber notícias do projeto:  toolbox@na.org
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Próximas reuniões virtuais
Participantes da conferência: 

6 de outubro, 11:00 h PDT
8 de dezembro, 11:00 h PST
9 de fevereiro de 2019, 11:00 h PST

H&I:  4 de outubro, 16:00 h PDT
Trabalho de passos com internos: 
10 de outubro, 15:30 h PDT
Linhas de ajuda: 18 de setembro, 16:00 h PDT
Relações públicas: 18 de outubro, 16:00 h PDT 
DI/RP zonal: 6 de outubro, 9:00 h PDT
Mais informações sobre reuniões virtuais 
www.na.org/webinar.

Discussões temáticas da irmandade
As temáticas deste ciclo são: atração de companhei-
ros para o serviço; levar a mensagem de NA e tornar 
NA atrativo; e terapia de substituição de drogas / 
tratamento assistido por medicação e como dizem 
respeito a NA. Os materiais para workshops serão 
publicados em breve na página www.na.org/idt  
e vocês serão notificados por e-mail quando isso 
ocorrer. Caso realizem um workshop, pedimos que 
enviem os resultados para worldboard@na.org! 

 

O que posso fazer?
maneiras de se envolver no serviço

Você poderá encontrar o NAWS News completo aqui: www.na.org/nawsnews

datas e avisos 
importantes

Resumo

37ª CMNA
30 de agosto a 2 de setembro de 2018 
Venha celebrar a recuperação em Orlando, na Flórida!  Para 
informações, inscrições e reservas de hotéis, acesse: 
www.na.org/wcna.

CMNA 38—2021
Melbourne, Austrália! 

Pesquisa da Irmandade
1º de setembro de 2018 - Reserve alguns minutos 
para responder o questionário. Divulgue a pesquisa 
na irmandade local, crie um link em seu website e 
comente a respeito nas reuniões. Acesse www.na.org/survey.

Compartilhe com 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

WSC do futuro
Ainda estamos planejando 
nosso primeiro encontro e 
agradecemos que a maioria 
das zonas já tenha escolhido 
seu representante. Esperamos 
trabalhar juntos pelo nosso objetivo comum de ter 
uma Conferência Mundial de Serviço eficiente e 
sustentável.

Envie artigos, ilustrações e 

fotografias de eventos de NA para: 

naway@na.org

os 
uisa 
e 

//
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SOBRE ESSA 
BASE COMUM 

NOS MANTEMOS 
COMPROMETIDOS

O CICLO COMEÇOU

Quando procuramos uma base, orientação e propósito em 
comum com os outros, nossa relação com o mundo pode mudar 
drasticamente. 

Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions,
(Segunda Tradição)

O Quadro Mundial realizou sua primeira reunião deste ciclo em 
Orlando, na Flórida, de 27-30 de junho de 2018, e o primeiro semi-
nário virtual para participantes da conferência aconteceu em 21 
de julho. Este relatório identifica os assuntos tratados na nossa 
reunião e as atividades que ocorreram depois. Nosso plano de tra-
balho para o ciclo é ambicioso, com quatro grupos de trabalho 
presenciais e sete virtuais, com reuniões via internet. Junto com os 
grupos de trabalho, planejamos realizar reuniões virtuais bimes-
trais com os participantes da Conferência. Além disso, já estamos 
quase em cima da 37ª Convenção Mundial. Em nossa reunião de 
junho, recebemos oficialmente os novos membros eleitos para o 
Quadro Mundial, Hammed A, Lib E e Yoel G, e demos as boas-vin-
das aos reeleitos para seu segundo período no serviço, Irene C, 
Paul F e Tana A. Também realizamos eleições para o Comitê Execu-
tivo. A coordenadora do Quadro Mundial para este ciclo é Tana A, 
a vice-coordenadora é Tali Mc, o secretário é Tim S e a tesoureira 
é Irene C. Passamos o primeiro dia de reunião envolvidos em algo 
que costumamos fazer a cada dois anos e que chamamos de "dia 
de reinício do Quadro Mundial", no qual nos concentramos nas 
responsabilidades e metas do Quadro. Orientaremos os novos 
membros em diversas reuniões pela internet, embora eles já pare-
cessem estar bem atualizados. Nossa experiência demostrou que 
fornecer orientação aos poucos é mais eficaz do que tentar ensinar 
tudo de uma vez. Esperamos ter um ciclo produtivo pela frente. 

O SERVIÇO DO QUADRO

Em essência, o nosso dia bienal de reinício do Quadro foi dedi-
cado ao serviço do Quadro Mundial. Utilizamos esse tempo para 
dar um passo atrás, nos concentrar na nossa responsabilidade e 
chegar a um acordo em como executar a carga de demandas do 
próximo ciclo. Durante o nosso exercício inicial de aquecimento 
em pequenos grupos, abraçamos a ideia de que os líderes eficazes 
inspiram e são inspirados, e que isso ajuda a acender e alimentar a 
paixão pelo serviço. Um de nossos objetivos neste biênio é desen-
volver ainda mais o relacionamento com a WSC por meio dos 
fóruns zonais, regiões e comunidades locais. Debatemos o fato de 
que a falta de informações em tempo hábil pode alimentar um 
sentimento de afastamento, e identificamos que divulgações fre-
quentes de informações e reuniões virtuais regulares são formas 
de construir e manter relacionamentos com os delegados. Tam-
bém exploramos ideias de como aumentar o envolvimento dos 
participantes da Conferência. Naturalmente, ponderamos usar a 
tecnologia e oferecer oportunidades de participação menores e 
viáveis. Poderíamos incluir tópicos para discussão em nossas reu-
niões virtuais para obter diferentes perspectivas. 

Distribuiremos a análise de cenários antes da próxima reunião 
regular do Quadro Mundial, que está programada para 6 a 9 de 
fevereiro de 2019. Nosso objetivo é simplificar a análise. Nós real-
mente apreciamos a participação das regiões no ciclo anterior. Os 
dados fornecidos foram informativos e espelharam muito daquilo 
que percebemos em nossa própria análise de cenários. Espera-
mos que a nossa comunicação com os delegados antes da aná-
lise ajude as equipes de delegados em seus preparativos. Nosso 
desejo é que todos sejam bem-sucedidos em seus esforços no 
serviço.

Concluímos o dia declarando que nosso foco é o plano estraté-
gico e os objetivos e metas nele contidos. Precisamos nos con-
centrar nas metas e objetivos, para que nos ajudem a continuar a 
realizar nossas aspirações expressas na Visão para o serviço em NA.

PROJETOS E GRUPOS DE TRABALHO DA CONFERÊNCIA 
MUNDIAL DE sERVIÇO PARA 2018–2020
Dedicamos muito tempo à avaliação das demandas dos grupos 
de trabalho neste ciclo e à seleção de integrantes para cada grupo. 
Deixamos para uma próxima reunião a discussão sobre composi-
ção do Grupo do Plano de Negócios, do Comitê de Auditoria e dos 
grupos de trabalho do boletim Reaching Out, da revista NA Way e 
sobre Assento na WSC.

A tecnologia aumentou nossa capacidade de alcançar os mem-
bros, por isso recebemos um número sem precedentes de suges-
tões de nomes para esses projetos, como resultado das mensagens 
eletrônicas que temos enviado há vários meses. Nunca temos 
posições suficientes em aberto para absorver todos os interessa-
dos. Queremos agradecer a todos vocês que se ofereceram como 
voluntários ou recomendaram o nome de outra pessoa. Estamos 
empenhados em encontrar formas de aumentar a participação 
nesses projetos, além dos poucos companheiros que podemos 
selecionar para o envolvimento nos grupos de trabalho. Por favor, 
fiquem atentos! 

Projeto WSC do futuro 
Um dos principais objetivos do grupo de trabalho WSC do futuro 
é desenvolver um entendimento compartilhado do significado 
de sustentabilidade e eficácia da WSC. Os objetivos secundários 
e igualmente importantes incluem o compartilhamento e com-
pilação de melhores práticas para fóruns zonais, bem como o 
recolhimento de sugestões para melhorar a colaboração e a comu-
nicação entre as zonas, e entre os Serviços Mundiais de NA e elas. 
Apesar de imaginarmos que ainda haverá algum debate sobre os 
assentos na WSC, esse foco foi mudado devido a decisões recen-
tes de conceder assento aos delegados de zonas que englobem 
duas ou mais comunidades que não possuam assento na Confe-
rência. Esperamos que o grupo discuta algumas dessas questões, 
mas também achamos que a Conferência precisa de tempo para 
experimentar essa mudança. À medida em que o ciclo prossegue, 
o grupo de trabalho provavelmente abordará os pontos em que a 
reunião da WSC é eficaz e abordará ideias para melhorar a utiliza-
ção do nosso tempo no intervalo entre as reuniões da WSC, mas 
talvez não consiga realizar tudo neste ciclo. O grupo é composto 
por 18 membros, com um participante de cada um dos 15 fóruns 
zonais, um membro do Irã (ideia que contou com o apoio da WSC) 
e dois membros do Quadro Mundial. Anunciaremos os nomes 
dos participantes das zonas selecionadas assim que o processo 
estiver concluído. Contando também com o suporte da equipe 
de funcionários, este é o maior grupo de trabalho que já tivemos. 
Como vocês devem lembrar, as zonas têm até 31 de julho de 2018 
para encaminhar os nomes de seus participantes para o grupo de 
trabalho. Certamente, eles terão mais detalhes após sua reunião 
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inicial e durante todo o ciclo. Para maiores informações, acesse 
www.na.org/future.

Projeto do folheto informativo sobre saúde/doença mental 
O grupo de trabalho do IP de saúde/doença mental deverá se reu-
nir mais cedo do que os demais grupos, por se tratar de um pro-
jeto de apenas um ciclo com muito trabalho pela frente. Para se 
ajustar ao cronograma do ciclo da Conferência, o projeto deverá 
distribuir à Irmandade uma minuta para revisão e comentários até 
fevereiro de 2019. Felizmente, recebemos 794 textos de 26 paí-
ses para este projeto, uma riqueza de contribuições que ajudará 
o grupo de trabalho a ter uma noção do que é desejado para o 
IP. Também haverá um Fórum do Quadro Mundial na WCNA37 
para obtenção de mais informações e participação. Publicaremos 
atualizações na página do projeto à medida em que progredimos: 
www.na.org/mhmi. Além de reuniões virtuais, também utiliza-
remos grupos focais para recolher dados diretamente junto aos 
membros com experiência sobre esse tema. Os membros do 
grupo de trabalho são: April H, Região Northern California; Erich C, 
Região Tri-State; George S, Região Ohio; Jessie N, Região de Minne-
sota; Udo B, Região de Língua Alemã; e Roger S, Região Aotearoa 
Nova Zelândia. Paul F servirá como pessoa de contato do Quadro 
Mundial para este grupo de trabalho.

Projeto do livro de meditações diárias 
O projeto do livro de meditações diárias é de dois ciclos, e terá um 
grupo de trabalho de nove membros. O grupo criará um rascunho 
do livro. Temos a sorte de começar com o material de 2.700 pes-
quisas de 37 países, reunidas durante o ciclo anterior. Prevemos 
liberar o material para revisão da Irmandade em três ou quatro 
lotes, em um processo semelhante ao desenvolvimento do Só 
por hoje. Os comentários iniciais pareceram indicar o desejo de 
ter os princípios espirituais repetidos durante as citações do livro, 
e de oferecer um formato semelhante ao do Só por hoje. Ainda 
é cedo no processo, mas continuaremos a fornecer atualizações 
e oportunidades de participação por meio da página do projeto 
em www.na.org/meditationbook. Esperamos realizar em breve 
nossa primeira reunião do grupo de trabalho, e o serviço também 
será apoiado com reuniões virtuais nos intervalos entre as reu-
niões presenciais. Os integrantes do grupo de trabalho são: Abdul 
Hamid R, Região Southern California; Amitabh S, Região SOSONA-
-Indian; Bob W, Região Greater New York; Jim B, Região Arizona; 
Jim D, Região Reino Unido; Kathleen N, Região Iowa; Maria del Car-
men P, Região Panamá; Staci H, Região Lone Star; Tawni C, Região 
Colorado. Mary Ellen P servirá como pessoa de contato do Quadro 
Mundial para este grupo de trabalho.

Regras operacionais e boletins do FIPT
Este será um grupo de trabalho virtual, com foco na revisão das 
Regras operacionais e boletins do documento de Custódia da 
propriedade intelectual da irmandade (conhecido pelas iniciais 
em inglês, FIPT). Durante todo o ciclo, reportaremos à Irmandade 
sobre quaisquer recomendações de alterações. O grupo de traba-
lho será guiado pelas decisões e debates da Conferência Mundial 
de Serviço de 2018. No decorrer deste ciclo, o Quadro Mundial 
avaliará as recomendações do grupo de trabalho, a fim de definir 
o que será apresentado no Relatório da Agenda da Conferência 
de 2020. Os integrantes deste grupo de trabalho são: Art A, Região 
Southern California; Jim B, Região Volunteer; Kelly A, Região Ala-
bama; Mario T, Região Austrália; Mitchell S, Região Greater New 
York; Sharon S, Região Lone Star; e Troy B, Região Connecticut. 
Junior B servirá como pessoa de contato do Quadro Mundial para 
este grupo de trabalho.

Projeto de partilhas de delegados 
A WSC 2018 decidiu prosseguir com o grupo de trabalho virtual 
de partilhas de delegados, de forma contínua. O grupo foi for-
mado há dois ciclos atrás, com o objetivo de planejar e executar 
uma sessão da Conferência para os delegados, bem como um 
workshop durante o Dia da Unidade anterior à Conferência. Este 
grupo de trabalho foi um ótimo exemplo daquilo que pode ser 
realizado sem se reunir presencialmente. Os integrantes para este 
ciclo serão confirmados posteriormente. Grainne H, da Região 
Irlanda, será a pessoa de contato. José Luis A servirá como ligação 
do Quadro Mundial com o grupo de trabalho.

Projeto de treinamento e ferramentas 
O projeto de treinamento e ferramentas consiste de uma série 
de reuniões virtuais com uma estratégia dupla: a Caixa de ferra-
mentas para serviços locais e a Caixa de ferramentas para conven-
ções e eventos. Yoel G e Jose Luis A atuam como pontos focais 
do Quadro Mundial para a Caixa de ferramentas para serviços 
locais; e Tali Mc e Irene C são nossos pontos focais para a Caixa de 
ferramentas para convenções e eventos. Qualquer membro inte-
ressado é bem-vindo para se cadastrar e participar. Prezamos sua 
experiência nessas áreas do serviço. Recentemente, a Caixa de fer-
ramentas para serviços locais tem se ocupado com as comunida-
des rurais e isoladas; o próximo enfoque será a orientação ao RSG. 
Convenções e eventos está quase pronto para lançar um esboço 
sobre gerenciamento do dinheiro, e prevê que o próximo texto 
será sobre as negociações de hotéis. Se você ainda não conhece, 
poderá acessar as páginas do projeto (www.na.org/projects) 
para ler os novos guias: “Tomada de decisões por consenso” e “O 
Comitê de Programação e a elaboração do programa”. Membros 
interessados em serviços locais, favor se inscrever em toolbox@
na.org; e membros com interesse em convenções e eventos, 
favor se inscrever em conventions@na.org.

Discussões temáticas da Irmandade
Prosseguindo com nossas discussões temáticas da Irmandade, a 
Conferência Mundial de Serviço concordou com dois temas com 
base na pesquisa do CAR. As duas temáticas escolhidas através da 
pesquisa foram: “atração de companheiros para o serviço” e “levar 
a mensagem de NA e tornar NA atrativo”. Criaremos sessões para 
esses tópicos com a contribuição da reunião virtual dos partici-
pantes da Conferência que foi realizada em 21 de julho. Na 37ª 
Convenção Mundial, iremos lançar oficinas sobre as discussões 
temáticas da Irmandade.  Além disso, o Quadro Mundial avisou à 
WSC que provavelmente haveria uma terceira temática, e decidi-
mos em nossa reunião adicionar o tema “terapia de substituição 
de drogas / tratamento assistido por medicação e como dizem 
respeito a NA”. O objetivo é reunir informações, conscientizar nos-
sos membros e incentivar o diálogo dentro da Irmandade sobre 
como os membros e grupos de NA tratam e acolhem os adictos 
submetidos a terapia de substituição de drogas / tratamento assis-
tido por medicação. Nosso aprendizado e o material compilado 
ajudarão a moldar o plano de projeto sobre esse tema para 2020. 
À medida em que progredimos, novas informações serão publica-
das em www.na.org/idt. 

Guia dos Serviços Mundiais de NA
O Guia dos Serviços Mundiais de NA está sendo enviado aos par-
ticipantes da Conferência juntamente com esta edição do NAWS 
News, para um período de noventa dias de revisão e comentários. 
Além das alterações assinaladas no manual, vocês poderão perce-
ber que acrescentamos adendos ao Guia para Serviços Locais em 
NA. O material dos adendos foi retirado integralmente da Guia dos 
Serviços Mundiais de NA e se concentra nas decisões da Conferên-
cia sobre o Projeto do Sistema de Serviços. Esse conteúdo pareceu 
se encadear 
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logicamente aos serviços locais e está sendo acrescentado como 
recurso. Pedimos a qualquer pessoa que tenha comentários ou 
sugestões que os encaminhe para worldboard@na.org.

Dias especiais e semana de RP 
A pedido da WSC, teremos dias especiais dedicados anualmente 
ao serviço e ao apadrinhamento, a exemplo do que fazemos hoje 
com o Dia da Unidade. Incentivamos todos vocês a ponderar e 
debater de que forma sua comunidade gostaria de comemorar e 
reconhecer o Dia do Serviço e o Dia do Apadrinhamento. Uma vez 
que tivermos definido as datas, nós as anunciaremos através dos 
canais de comunicação habituais. Muitos de nós parecem viver 
de acordo com o calendário, e gostaríamos que nossos primei-
ros dias de serviço e apadrinhamento fossem um sucesso para a 
irmandade.

A ideia de uma semana especial de relações públicas também teve 
origem na WSC 2018. A partir de 2019, teremos uma semana, por 
ano, dedicada ao serviço de relações públicas. O período exato 
ainda não foi definido. Tal como acontece com o Dia do Serviço e 
o Dia do Apadrinhamento, avisaremos a todos assim que tivermos 
selecionado a semana em questão.

Se você tiver alguma sugestão de atividades relacionadas ao Dia 
de Serviço, Dia de Apadrinhamento ou Semana de RP, envie seus 
comentários para worldboard@na.org.

Pesquisa da Irmandade 
Está quase na hora de atualizar um importante recurso de RP – 
nossa pesquisa da irmandade. O questionário será distribuído na 
37ª Convenção Mundial de NA e, em 1º de setembro de 2018, 
será publicado em na.org (na página de projetos e pesquisas 
www.na.org/survey). Precisamos da sua ajuda para que nossa 
pesquisa seja bem-sucedida. Pedimos que divulguem em suas 
comunidades como ela é importante, para que assim possamos 
oferecer aos profissionais e órgãos do governo uma imagem rea-
lista de quem somos e o que NA realmente é. Traduziremos a pes-
quisa para o maior número de idiomas possível, e estamos abertos 
para acrescentar grupos de idiomas que tenham a capacidade de 
fazer a tradução. Percebemos uma maior participação quando 
as comunidades locais fornecem o link para a nossa pesquisa 
em seus sites, ou quando o enviam por e-mail para suas listas de 
distribuição. Quaisquer comentários ou perguntas sobre a pes-
quisa podem ser dirigidos ao Quadro Mundial através do e-mail 
worldboard@na.org, ou à equipe de relações públicas do NAWS 
através do e-mail pr@na.org.

WCNA 37: 30 DE AGOSTO – 

2 DE SETEMBRO DE 2018
VAMOS CELEBRAR A RECUPERAÇÃO EM ORLANDO, 
NA FLÓRIDA!
A magia continua real
A empolgação é enorme! Podemos sentir e ouvir o entusiasmo 
dos membros pela WCNA 37. Já temos mais de 14.000 partici-
pantes inscritos (um número de inscrições antecipadas sem pre-
cedentes), e esperamos que muito mais companheiros ainda se 
juntem a nós. As inscrições indicam que esta Convenção Mundial 
será uma experiência global para nós: membros de 47 países já se 
inscreveram. Na reunião principal de sexta-feira à noite teremos 
uma contagem geográfica, em que companheiros do mundo 
todo irão agitar as bandeiras de seus países, levantar, vibrar e cele-
brar a presença mundial de NA. A convenção mundial só retornará 
novamente à América do Norte seis anos após a WCNA 37. Como 
já informamos antes, o banquete e o show cômico estão esgota-

dos. No entanto, ainda temos ingressos para o almoço com blues, 
o brunch com jazz e o show de sábado à noite.

Como sempre, os assentos da programação especial da WCNA 37 
são atribuídos conforme a data da pré-inscrição. Isso significa que 
a marcação de assentos para eventos pagos é feita pela data da 
sua inscrição antecipada na convenção, e não pela data da com-
pra do ingresso. Estamos experimentando um novo processo de 
inscrições, e acreditamos que a retirada dos pacotes das inscrições 
antecipadas deverá ser mais rápida e fácil nesta convenção. Se 
você pretende ir à Convenção Mundial e ainda não fez a sua ins-
crição, recomendamos que acesse o website e se inscreva online.

Ofereceremos transporte do bloco de hotéis da Convenção Mun-
dial somente para membros com necessidades amparados pela 
Americans with Disabilities Act (lei dos americanos portadores de 
deficiência). Informações sobre transporte local, aluguel de cadei-
ras motorizadas e outras informações podem ser encontradas em 
www.na.org/wcna.

Estamos animados para encontrar e receber todos em Orlando!

WCNA 38: MELBOURNE, AUSTRÁLIA
Como muitos companheiros já devem ter ouvido falar, o local da 
Convenção Mundial de 2021 já foi decidido, e iremos celebrar 
juntos a recuperação na WCNA 38 em Melbourne, Austrália. Esta 
poderá ser uma oportunidade única de ir à Convenção Mundial na 
terra do outro lado do mundo. As datas da WCNA na Austrália não 
serão definidas até que os contratos sejam assinados. Gostaríamos 
também de agradecer aos membros das outras comunidades de 
NA que foram considerados no processo de seleção da Conven-
ção Mundial. 

CALENDÁRIO 
Requisições de viagens (avaliadas por trimestre)

Encaminhem os seus pedidos com a maior antecedência possível. 

1º de novembro para o período de janeiro-março

1º de fevereiro para o período abril-junho

Reuniões virtuais e seminários virtuais

18 de setembro: Seminário virtual das linhas de ajuda, 16:00 h PDT

4 de outubro: Seminário virtual de H&I, 16:00 h PDT

6 de outubro: Reunião virtual de participantes da conferência, 
11:00 h PDT

6 de outubro: Seminário virtual DI/RP zonal, 9:00 h PDT

10 de outubro: Seminário virtual de trabalho de passos com inter-
nos, 15:30 h PDT

18 de outubro: Seminário virtual de relações públicas, 16:00 h PDT

8 de dezembro: Reunião virtual de participantes da conferência, 
11:00 h PST

9 de fevereiro de 2019: Reunião virtual de participantes da confe-
rência, 11:00 h PST

Reuniões do Quadro Mundial

6 a 9 de fevereiro de 2019

1 a 4 de maio de 2019


