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Resumo
datas e avisos
importantes
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
os
para responder o questionário. Divulgue a pesquisa
uisa
na irmandade local, crie um link em seu website e
comente a respeito nas reuniões. Acesse www.na.org/survey.
/

WSC do futuro
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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.

Faça a sua assinatura eletrônica do
NAWS News e da The NA Way
www.na.org/subscribe

Envie artigos, ilustrações e
fotografias de eventos de NA para:
naway@na.org

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

O que posso fazer?
maneiras de se envolver no serviço
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

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 companheiros 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!
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