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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.
O livro Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions, (Princípios orientadores: o espírito das nossas tradições) já se
encontra à venda em www.na.org nas versões em capa dura, brochura e ainda em edição limitada com numeração
feita à mão. Também está disponível um conjunto de doze marcadores com ilustrações do livro Guiding Principles.
O Guia dos Serviços Mundiais de NA atualizado pode ser acessado na página www.na.org/handbooks e um exemplar do guia impresso já foi despachado para todos os participantes da conferência. Pedimos aos novos delegados
e suplentes que atualizem suas informações de contato através do e-mail elaine@na.org.
Informações sobre os projetos do Plano de trabalho do NAWS para 2016–2018:
• No dia 1º de junho encerrou-se o prazo para envio de sugestões para os planos de projeto do folheto sobre
saúde/doença mental e do novo livro de meditações diárias. Nas próximas edições do NAWS News, prestaremos
esclarecimentos sobre o material recolhido. Maiores informações sobre esses projetos poderão ser encontradas no link www.na.org/mhmi e www.na.org/meditationbook.
• Projeto caixa de ferramentas para serviços locais: Maiores informações sobre esse projeto poderão ser encontradas on-line no endereço www.na.org/toolbox, incluindo o esboço do “Guia básico para tomada de
decisões por consenso” e formulário para envio de comentários e sugestões até 5 de julho de 2017. Realizaremos reuniões virtuais nos dias 17 e 20 de junho de 2017 para discutir o esboço do guia. Para receber
detalhes das próximas reuniões, pedimos que entrem em contato com o e-mail toolbox@na.org. A próxima
ferramenta a ser desenvolvida destina-se aos membros que prestam serviço em localidades rurais e isoladas.
• Projeto caixa de ferramentas para convenções e eventos: Maiores informações sobre esse projeto poderão ser
encontradas on-line no endereço www.na.org/conventions, incluindo o esboço de ferramenta de programação
e formulário para envio de comentários e sugestões até 15 de junho de 2017.
• Projeto Futuro da WSC: As discussões deste ciclo enfocam os procedimentos da WSC, a utilização do
nosso tempo entre uma conferência e outra, bem como o futuro credenciamento de assento na conferência. Os relatórios de fevereiro e maio de 2017 e outros recursos poderão ser encontrados on-line, na
página www.na.org/future.
• Neste ciclo, foi formado novamente um grupo virtual para credenciamento de assento na conferência. Os
resultados de seu trabalho serão publicados em janeiro de 2018 no material para o Procedimento de Aprovação da Conferência, junto com as recomendações do Quadro Mundial para as regiões que solicitarem assento para a WSC 2018.
• Projeto colaboração no serviço: Terminou em 30 de abril de 2017 o prazo para os delegados regionais enviarem comentários e sugestões sobre o Planejamento estratégico do NAWS como parte do mapeamento
ambiental. Nas próximas edições do NAWS News, apresentaremos um relatório das contribuições recebidas.
• Grupo de trabalho de partilhas dos delegados: O grupo já se reuniu três vezes e está elaborando um questionário de pesquisa de ideias para a WSC 2018. Os delegados também estão convidados a compartilhar suas
sugestões através do e-mail delegatessharing@na.org.
• Discussões temáticas da irmandade: O material sobre as temáticas deste ciclo está on-line, na página
www.na.org/idt.
Finanças: A situação financeira do NAWS permanece estável. Estamos gratos porque, pelo segundo ano consecutivo, as contribuições da irmandade superaram um milhão de dólares. Pretendemos lançar os novos sistemas de
contabilidade e de compras on-line até o final do ano.
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