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datas e avisos
importantes
Acesse o link de datas e prazos importantes
em www.na.org/conference ou clique aqui

Prazo do PRH

30 de setembro de 2019

Dia do Serviço
e Semana de RP

Cliqu
e aqu
i
p
a
comp ra
ou coartilhar
piar!

Agradecemos a todos os que participaram
da edição inaugural do Dia do Serviço (1º
de maio) e da Semana de Relações Públicas (primeira
semana de junho). Pedimos que compartilhem suas
experiências conosco: wb@na.org. E queremos
conhecer os seus planos para 2020!

Não esqueça que este é o novo prazo
para submeter todas as indicações
ao Painel de Recursos Humanos
(individuais e das regiões, Quadro
Mundial e zonas), bem como para
envio de currículos ao Pool Mundial!

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

Acesse a nossa loja virtual ou
clique aqui para adquirir os
blocos de notas com a inscrição
“We All Are PR” e os broches
“I Serve”.

A página “Service Center” em
www.na.org/conference contém
informações atualizadas sobre todas
as oportunidades de participação.

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

O que posso fazer?

formas de participar do serviço

Projetos
Projeto do livro contendo um
princípio espiritual por dia:
Concluímos o primeiro lote de material para revisão e
comentários. O prazo para revisar e comentar os textos
vai até 1º de setembro de 2019. Realize um workshop com
seus amigos, grupo ou comitê: www.na.org/spad.
Projeto de treinamento e ferramentas:
Caixa de ferramentas para convenções e eventos:
www.na.org/conventions
• Gerenciamento do dinheiro—versão final pronta
para utilização
• Estamos elaborando—Contratos e negociações
• Nosso próximo trabalho—Estrutura do comitê e prestação
de contas
• Inscreva-se para participar da próxima reunião virtual e para
receber notícias do projeto, através do e-mail:
conventions@na.org
Caixa de ferramentas para serviços locais:
www.na.org/toolbox
• Serviço em localidades rurais e isoladas—minuta para revisão até 31 de julho (www.na.org/ruralservice)
• Nosso próximo trabalho—Ferramenta de orientação ao RSG
• Inscreva-se para participar das reuniões virtuais e para receber notícias do projeto, através do e-mail: toolbox@na.org

Próximas reuniões virtuais

Participantes da conferência: 10 de agosto, 11:00 h PDT
H&I: 25 de setembro, 16:00 h PDT
Trabalho de Passos com Internos:
13 de agosto, 16:00 h PDT
Linhas de ajuda: 10 de setembro, 16:00 h PDT
Relações públicas: 12 de setembro, 16:00 h PDT
Desenvolvimento da irmandade/RP zonal:
17 de agosto, 10:00 h PDT
Seminário aberto sobre reuniões on-line:
14 de setembro, 11:00 h
Mais informações sobre reuniões virtuais
www.na.org/webinar.

Discussões temáticas da Irmandade

As temáticas a serem debatidas neste ciclo bienal são:
• Atração de companheiros para o serviço
• Levar a mensagem de NA e tornar NA atrativo
• Terapia de substituição de drogas / tratamento com
medicação e como dizem respeito a NA
Sempre gostamos de receber os resultados dos workshops,
mas sua contribuição para o assunto substituição de drogas e tratamento com medicação seria particularmente
útil no momento.
Onde encontrar material de apoio para os workshops:
www.na.org/idt
Favor enviar os resultados do seu workshop para

worldboard@na.org.

Pedimos que encaminhem ideias e sugestões para: worldboard@na.org
19737 Nordhoff Place | Chatsworth, California 91311 USA | worldboard@na.org
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SOBRE ESSA
BASE COMUM
NOS MANTEMOS
COMPROMETIDOS

Conforme relatamos anteriormente, percebemos uma queda
na receita com venda de literatura e nas contribuições. As
vendas de Guiding Principles (livro de trabalho das Tradições)
diminuíram mais cedo do que o previsto. Você e os membros
da sua comunidade sabem que o livro
contém textos e perguntas direcionadas aos membros, grupos e comitês
de serviço? Guiding Principles proporciona aplicação prática para os membros e para quem presta serviço.
Estamos no oitavo mês do exercício
fiscal, e teremos um quadro mais
preciso ao final de junho.
Qual a importância disso? Todas as
nossas receitas, incluindo venda de
literatura e contribuições, apoiam
o desenvolvimento da Irmandade,
as traduções e custeiam os projetos determinados pela WSC. Neste
momento, temos condições de
arcar com os projetos do ciclo
atual e dispomos, felizmente, de
uma reserva financeira suficiente para 140 dias
de operação.
Embora a auditoria física tenha sido concluída no Escritório
Mundial de Serviço (WSO) de Chatsworth no ano passado,
todos os anos o relatório final da auditoria é atrasado pela
reconciliação do escritório do Irã. Procuramos alternativas para
melhorar esses prazos no futuro. O NAWS Annual Report (relatório anual do NAWS) será publicado depois que a auditoria for
recebida e aprovada.

ETAPAS DO PLANEJAMENTO
PARA A WSC 2020 . . .
O Quadro Mundial reuniu-se presencialmente de 1–4 de maio
de 2019 em Chatsworth, na Califórnia. A reunião foi dedicada
aos seguintes assuntos: informações atualizadas sobre os projetos em andamento, início do planejamento estratégico para o
ciclo de 2020–2022 e do processo de recomendações do Quadro Mundial ao Painel de Recursos Humanos. Também conversamos sobre as reuniões virtuais, com base no feedback recebido na recente reunião on-line dos participantes da conferência, e dedicamos um tempo a determinados aspectos de nosso
informe financeiro.
Nesta edição do NAWS News, destacaremos as atividades
de cada um dos grupos de trabalho e os itens específicos
do nosso plano. Na página Service Center em www.na.org/
conference, poderá ser encontrada a lista de projetos e informações de como participar dos nossos projetos e dos trabalhos relacionados à Conferência Mundial de Serviço (a WSC).

Tarifas de remessa do WSO Europa

Clique
aqui para
abrir a
versão em
tamanho
real

Há alguns anos, alteramos a tarifa de envio dos pedidos acima
de 500 €, que antes era de 6% e passou a ser equiparada ao
custo real do frete. Como a maioria dos pedidos é eletrônica,
essa mudança requer acompanhamento e faturamento em
separado. A partir de 1º de julho de 2019, será cobrada uma
tarifa de remessa de 5% nos pedidos acima de 500 € processados pelo WSO Europa. Todas as demais tarifas de remessa permanecerão inalteradas.

Irã

Mencionamos na edição anterior do NAWS News que a estabilidade financeira no Irã é precária. A desvalorização e instabilidade da moeda local, juntamente com aumentos nos custos
dos bens importados, estão afetando nossas operações no país, principalmente
devido ao custo do papel. No momento,
estamos estáveis somente porque usamos os fundos disponíveis para antecipar encomendas de literatura, mas
notificamos as regiões que, em algum
momento, o NAWS precisará aumentar
o preço da literatura no Irã.

INFORMATIVO FISCAL
Continuamos a trabalhar na resolução dos problemas em nosso
novo software de contabilidade. Ainda persistem desafios na
gestão de estoque em quatro moedas, três lojas virtuais e com
transferências entre filiais. Pedimos desculpas por essas dificuldades, e seguimos com esperança de que os problemas enfrentados sejam resolvidos em breve.
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NOVAS IDEIAS E ASSUNTOS QUE
PRECISAM DE SUGESTÕES

está e o que não está funcionando bem, e o que todos nós
podemos fazer para ajudar. Outra questão emergente é a medicalização do tratamento da adicção, principalmente nos EUA,
onde continua a crescer e nos desafiar de novas maneiras. Os
dados recebidos também destacaram que NA é cada vez mais
multicultural, e a demanda por traduções continua a aumentar. Esses são alguns dos destaques que percebemos na análise SWOT, embora a lista não reflita totalmente o cenário de
mudança em NA.
Depois que concluímos nossa revisão da mudança de cenários,
passamos para a identificação de tendências. As novas tendências são importantes, uma vez que provavelmente afetarão
nossa capacidade de promover nossa Visão. Classificamos as
tendências em três categorias onde seus efeitos parecem ser
sentidos com mais intensidade: a Irmandade em geral, a WSC e
os Serviços Mundiais de NA. Algumas tendências em cada categoria parecem ser mais relevantes, como o crescente impacto
para a Irmandade da terapia de substituição de drogas e tratamento com medicação. Com relação à WSC, parece haver uma
progressiva separação entre WSC/NAWS e a Irmandade. Para
os Serviços Mundiais de NA, uma questão importante parece
ser o desequilíbrio entre os locais de concentração dos membros e da receita, em contrapartida ao foco do uso dos recursos.
Essas tendências precisam ser cuidadosamente consideradas
por todos nós, uma vez que significam mais do que palavras no
papel e parecem demandar nossa ação.
Na reunião do Quadro Mundial, procuramos analisar de que
forma os Serviços Mundiais de NA poderiam aumentar sua
eficácia no próximo ciclo. Observamos que uma maior colaboração com a WSC nos ajuda a entender melhor as tendências
de crescimento e, gradualmente, pode impactar nossa estratégia para o desenvolvimento da Irmandade. Nossa mensagem
precisa ressoar entre membros novos e futuros, inflamar a
paixão por NA e o sentimento de responsabilidade pelo nosso
programa de recuperação. É preciso reafirmar a mensagem de
recuperação de NA e a Terceira Tradição, esclarecendo a posição
da Irmandade em relação à terapia de substituição de drogas
e tratamento com medicação. Devemos avaliar o processo de
tradução e permitir que comunidades linguísticas mais novas
se beneficiem com a experiência das
mais antigas. A WSC está reavaliando seu
propósito, foco e uso de recursos. E precisamos rever o modelo de negócios do
NAWS para garantir sua sustentabilidade.
Esses são alguns exemplos dos problemas a serem definidos e debatidos, a fim
de encontrarmos uma melhor orientação
para o futuro.
Em junho, o Grupo do Planos de Negócios
ajudará a estruturar questões financeiras
e comerciais para as próximas etapas do
planejamento. Na nossa reunião de julho
do Quadro Mundial, prosseguiremos na
elaboração do Plano Estratégico de 20202022 e definiremos a segunda etapa de
atuação dos integrantes da conferência.
Sabemos que o assunto não é interessante para muitos participantes, mas ele
é fundamental para avançarmos juntos.
Somente com o envolvimento dos participantes é que poderemos fazer dele o
“nosso” plano. Prestaremos novos esclarecimentos ao longo do processo.

Reuniões virtuais e comitês de serviço

Procuramos meios de debater e melhorar os recursos disponíveis para as reuniões virtuais. Realizamos uma enquete na
recente reunião virtual dos participantes da conferência, e
informamos ter planos de promover um debate, aberto a todos
os membros, sobre as experiências com reuniões on-line. Essa
reunião virtual ocorrerá no sábado, 14 de setembro de 2019,
às 11h (pelo horário de verão do Pacífico), e será divulgada
por um alerta de e-mail. Até lá, estaremos abertos a receber
sugestões sobre o formato desse debate. Pedimos que encaminhem suas ideias para wb@na.org.
Atualmente, o NAWS não registra as reuniões on-line como
grupos, mas nós as listamos em nossa ferramenta de busca de
reuniões para ajudar os membros a localizá-las. Essa prática foi
apoiada pela Conferência. O uso de reuniões on-line é crescente
em NA, e parece que chegou a hora de reunir experiências e
encontrar formas mais eficientes de apoiar essa atividade. Esperamos que todos possamos aprender com esse processo, e que
a reunião virtual nos ajude a estruturar o debate do assunto na
Conferência Mundial de Serviço (WSC) de 2020.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Iniciamos nosso processo de planejamento estratégico para o
ciclo de conferência de 2020–2022. Inicialmente, revisamos a
contribuição dos participantes da conferência para a análise de
pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças (ferramenta chamada SWOT, em inglês). Esperávamos que a análise
SWOT fosse uma abordagem mais simples do que a do último
ciclo, e que contasse com a participação de mais delegados.
Representantes de um fórum zonal e de 56 regiões (25 dos
EUA e 31 de outros países) responderam a pesquisa. Embora
esse número possa ser representativo estatisticamente, a participação no processo SWOT foi menor do que na análise de
cenários que fizemos no ciclo anterior. Agradecemos a todos
os que nos enviaram a análise SWOT. Esperamos contar com
a adesão de todos nas próximas etapas
do processo de planejamento. Se quisermos prosseguir juntos com as sugestões
e o planejamento, é necessário o envolvimento de todos no intervalo entre as
reuniões da Conferência, para que possamos progredir. Continuamos abertos
a sugestões para aumentar o envolvimento neste serviço.
Conseguimos identificar pontos em
comum que indicam um ambiente em
mudança. O crescimento da Irmandade
de NA é desproporcional ao redor do
mundo. Considerando o número de
reuniões semanais, a Irmandade teve
um crescimento médio de 7% a cada
dois anos, na última década. Os EUA,
o Canadá e a América Central ficaram
muito abaixo dessa média. Embora não
acreditemos que o número de reuniões
seja o único critério para medir nossa
capacidade de transmitir a mensagem,
ele é um indicador. Parece que chegou
a hora de conversarmos sobre o que
3

Atividades de abril – junho de 2019

DISCUSSÕES TEMÁTICAS DA
IRMANDADE 2018-2020

PROJETOS E GRUPOS DE TRABALHO DA
CONFERÊNCIA MUNDIAL DE SERVIÇO
PARA 2018–2020

Os materiais para discussão das temáticas deste ciclo continuam disponíveis on-line em www.na.org/idt. Os temas deste
biênio são:
• Atração de companheiros para o serviço
• Levar a mensagem de NA e tornar NA atrativo
• Terapia de substituição de drogas / tratamento com medicação e como dizem respeito a NA
Continuamos a incentivar o engajamento dos membros e
comitês de serviço no debate desses importantes temas, que
foram escolhidos através da pesquisa do Relatório da Agenda da
Conferência (CAR) de 2018.
Precisamos da ajuda dos participantes da conferência e demais
companheiros para debater, principalmente, a terapia de substituição de drogas e tratamento com medicação. Nossa sessão
inicial de planejamento estratégico indicou que a importância
dessa questão não está diminuindo de forma alguma, e que NA
como um todo está sendo afetado. A WSC 2018 aprovou uma
moção regional direcionando o Quadro Mundial a criar um
plano de projeto, para deliberação na WSC 2020, que prevê a
elaboração ou revisão de uma literatura de recuperação abordando diretamente a terapia de substituição de drogas e o
tratamento com medicação, no que dizem respeito a NA. O
propósito da moção aprovada foi: “Iniciar o debate sobre como
abordar a terapia de substituição de drogas e o tratamento
com medicação em uma literatura de recuperação, no que diz
respeito a nossa mensagem e programa, obtendo um posicionamento unificado da irmandade.” Isso não é algo que o Quadro Mundial possa elaborar sozinho. Precisamos das sugestões
de vocês e dos resultados das discussões temáticas da irmandade, para criarmos um plano que reflita o que a irmandade
deseja ver nessa literatura de recuperação. Temos que fazer isso
até a nossa reunião de outubro, daqui a apenas quatro meses.
Por favor, avisem através de wb@na.org se pudermos ajudar de
alguma forma com o processo de coleta de informações. Pedimos que nos encaminhem os resultados das oficinas!

Projeto do livro de meditações: Um princípio
espiritual por dia
Como vocês devem lembrar, a
Conferência Mundial de Serviço de 2018 aprovou um
plano de projeto para
elaboração de um livro
contendo um princípio espiritual para cada
dia do ano. Em agosto
do ano passado, na Convenção Mundial de Orlando, na
Flórida, iniciamos um esforço para reunir textos de companheiros. Desde então, com o empenho de toda a Irmandade, ocorreu uma generosa produção de material original para o livro.
Contamos com a contribuição de grupos, estruturas de serviço,
encontros entre afilhados e padrinhos ou madrinhas, eventos
e indivíduos, que nos encaminharam mais de 1.000 páginas de
material inicial sobre os quatro primeiros princípios. Obrigado!

Construímos este trabalho juntos, com o intuito de criar verbetes que sejam verdadeiramente de adictos, para adictos. A
segunda reunião do grupo de trabalho, realizada em abril, foi
dedicada ao refinamento dos rascunhos. O Quadro Mundial
discutiu os rascunhos e sugeriu pequenas alterações. Deixou
para a Irmandade o trabalho de destrinchar e revisar um lote de
48 meditações, sendo doze para cada um dos quatro princípios
iniciais: unidade, aceitação, rendição e amor.

Unidade • Aceitação
Rendição • Amor
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Temos um
novo livro
sendo
preparado!

Esse primeiro lote de rascunhos para revisão e comentários
conectado para encontrar os formulários on-line. Alguns dos
pode ser encontrado na página www.na.org/spad. Solicitamelhores textos que recebemos foram produto do serviço
mos aos membros que participem do processo de revisão e
anônimo dos membros por meio desses formulários on-line.
deem a sua opinião. O prazo para revisão do primeiro lote é
Agradecemos sinceramente por todo o material recebido.
1º de setembro de 2019. O feedback de vocês nos ajudará a criar
Também incentivamos os membros a realizar workshops e
um livro que realmente reflita a experiência, força e esperança
enviar textos em qualquer idioma. Na página do projeto, vocês
de toda a Irmandade. Postamos algumas perguntas para orienencontrarão tudo o que é preciso para conduzir um workshop,
tar as sugestões e comentários. Se vocês puderem usar o forgrande ou pequeno. Siga o link “translated materials” para
mulário on-line, isso facilitará nossa compilação dos resultados,
acessar os recursos para workshops em farsi, francês, alemão,
mas agradecemos sua opinião em qualquer formato. Obrigado,
hebraico, português, russo e espanhol.
antecipadamente, por dedicarem seu tempo à leitura e retorno
O material inicial, em qualquer formato, terá um maior impacto
sobre os rascunhos, bem como dos outros lotes de revisão que
no livro e, ao contrário da revisão, não se restringe a um só
estão por vir. Este é um projeto de dois ciclos de conferência; a
idioma. Em função do nosso compromisso de obter particiminuta para aprovação será publicada no Relatório da Agenda da
pação de todos os cantos da nossa Irmandade global, seremos
Conferência de 2022.
flexíveis com as contribuições das comunidades linguísticas
A maneira mais importante de contribuir para a criação do própara o conteúdo do livro. Todos devem se sentir à vontade
ximo livro de NA talvez seja o envio do seu próprio texto. Para
para explorar qualquer princípio e descobrir quais as melhores
gerar material, postamos na página do projeto as citações dos
soluções para gerar e enviar sugestões. A comunidade russa
princípios espirituais correspondentes, que podem servir como
de NA, por exemplo, costuma usar nossos formulários on-line.
motivação para escrever. Os princípios espirituais possuem
Na África do Sul, os membros usaram um grupo de mensagens
diferentes prazos para envio de contribuições, por isso, pedipara debater sobre princípios espirituais, e depois nos enviaram
mos que verifiquem as atualizações do site regularmente. Basta
seus argumentos mais importantes ou relatos envolventes. Não
acessar
www.na.org/spad
atravéspara
de qualquer
Acesse
na.org/spad
saberdispositivo
como enviar
seusestar
textos
pelo site
e/ou
poderíamos
mais contentes.
Obrigado!

Reunindo nossa experiência na
aplicação de princípios espirituais
em nossas vidas diárias

encontrar os materiais para organização de workshop, grande ou pequeno.

Temos um
novo livro
sendo
preparado!

Reunindo nossa experiência na
aplicação de princípios espirituais
em nossas vidas diárias

Acesse na.org/spad para saber como enviar seus textos pelo site e/ou
encontrar os materiais para organização de workshop, grande ou pequeno.
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DECLARAÇÃO DE MISSÃO
DA CONFERÊNCIA MUNDIAL DE SERVIÇO
A Conferência Mundial de Serviço reúne todos os elementos dos Serviços
Mundiais de NA, a fim de promover o bem-estar comum de NA. A missão da WSC
é unificar NA mundialmente, proporcionando um evento em que:
• Os participantes proponham e obtenham consenso da irmandade nas
iniciativas que promovam a Visão para o Serviço de NA;
• A irmandade, através da troca de experiência, força e esperança, possa se
expressar coletivamente a respeito das questões que afetam Narcóticos
Anônimos como um todo;
• Os grupos de NA tenham um mecanismo para orientar e dirigir as atividades
dos Serviços Mundiais de NA;
• Os participantes assegurem que os diversos elementos dos Serviços Mundiais de NA sejam responsáveis, em última instância, perante os grupos aos
quais prestam serviço;
• Os participantes sejam inspirados pelo prazer do serviço abnegado e pela
convicção de que seus esforços fazem uma diferença.

Projeto WSC do futuro

O projeto sobre o Futuro da WSC tem os seguintes objetivos:
formar um entendimento consensual compartilhado sobre
uma WSC eficiente e sustentável, fortalecer a colaboração entre
os fóruns zonais e entre o NAWS e os fóruns zonais, reunir e
compartilhar as melhores práticas dos zonais e fornecer informações para o plano de projeto sobre a função das zonas, proposto para 2020–2022. Entre as reuniões de fevereiro e maio
do Quadro Mundial, o grupo de trabalho reuniu-se presencialmente uma vez, e muitas outras por videoconferência.
O grupo de trabalho cobriu muito terreno porque se dividiu em
equipes de tarefas, formando três fluxos de atividade separados. Relataremos alguns destaques a seguir.
Atualizações do Guia dos Serviços
Mundiais de NA
Provavelmente vocês encontrarão
no material da Via de Aprovação da
Conferência de 2020 algumas alterações sugeridas para o Guia dos
Serviços Mundiais de NA, oriundas
deste projeto. Gostaríamos de atualizar o guia, para que reflita melhor
as atuais práticas em dois aspectos. Em primeiro lugar, a WSC é
mais do que apenas uma reunião
presencial bienal. O trabalho da
WSC também acontece ao longo
do ciclo, porém, em vários trechos do
Guia dos Serviços Mundiais de NA, a WSC é definida como um
evento. Em segundo lugar, o guia nem sempre reflete as formas
ampliadas de comunicação e colaboração que a Conferência
utiliza hoje em dia, tais como reuniões virtuais e e-mail.

Entretanto, a Declaração de Missão da WSC foi aprovada há
mais de 20 anos, quando a Conferência funcionava de forma
muito diferente. A Declaração de Missão não parece se encaixar
na Declaração de Visão nem nas razões por que nos reunimos.
A integração e formação de um sentimento de coletividade e o
compartilhamento de melhores práticas, duas das quatro principais categorias da lista de razões por que nos reunimos, não
estão refletidas na Declaração de Missão.
Queremos conversar sobre a missão da WSC na nossa próxima
reunião virtual dos participantes da conferência. Essa parece ser
uma ótima maneira de começar a formar um consenso quanto
ao que significa uma WSC eficiente e sustentável. A reunião virtual está marcada para 15 de junho, das 11h às 12:30 h (pelo
horário de verão do Pacífico).
Workshop zonal de autoavaliação
Estamos finalizando um roteiro de workshop para as zonas,
com os seguintes objetivos: ajudá-las a refletir sobre suas
origens, pontos fortes, necessidades e aspirações; inspirar
conexões e unidade dentro das próprias zonas e com os outros
zonais; e iniciar ou contribuir para o processo de planejamento.
Avisaremos aos participantes da conferência e aos contatos
zonais quando concluirmos o rascunho. Esperamos que o workshop ajude as zonas a pensarem em como melhor levar a mensagem de NA.

Reunião virtual dos participantes da conferência
A próxima reunião virtual dos participantes da conferência
enfocará a WSC do futuro. Conforme mencionado anteriormente, um dos principais objetivos do projeto é formar um consenso quanto ao entendimento dos termos “eficiente e sustentável”, e como estes se aplicam à WSC. Quando iniciamos essa
tarefa, analisamos uma lista das “razões por que nos reunimos”,
elaborada na WSC 2014 e ampliada em 2016. Sondamos os
participantes da conferência sobre essas razões, que também
podem ser chamadas de funções da WSC. Porém, após receber
os resultados da pesquisa com os participantes da conferência,
ficamos sem saber como transformar essa informação em uma
base para a formação de consenso.
Nesse processo, examinamos detalhadamente as Declarações
de Visão e Missão. Se a nossa visão é o lugar aonde queremos
chegar um dia, o nosso horizonte, a missão deveria ser uma
versão idealizada do nosso presente – o caminho para chegarmos até esse horizonte. Uma maneira simples de perguntar
se somos eficazes como estrutura é perguntar: “Estamos cumprindo a nossa missão?”

Encontro virtual dos fóruns zonais
Outra iniciativa que estamos planejando para as zonas é uma
reunião virtual. O grupo de trabalho teve essa ideia ao considerar como é inspirador escutar o que as outras zonas estão
fazendo. Queríamos oferecer uma oportunidade para os fóruns
zonais se conhecerem melhor.
Consideramos que o nosso papel, na condição de Quadro
Mundial, é simplesmente preparar o terreno. A reunião seria
uma oportunidade informal para os participantes das zonas se
reunirem, conversarem, compartilharem e reunirem as melhores práticas. Alguns zonais já começaram a se conectar on-line, e
só escutamos comentários positivos sobre essas comunicações.
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A reunião virtual não será sobre representação ou votação.
Todas as zonas, mais o Irã, poderão selecionar duas pessoas
para participar. Na maioria dos casos, será provavelmente o
representante ou contato zonal, mas essa definição ficará a critério de cada zona.
Pretendemos realizar a reunião virtual em setembro. Enviaremos maiores informações e uma “sondagem prévia” das possíveis datas e horários aos delegados, suplentes e contatos zonais.
Se a reunião correr bem e houver interesse em dar continuidade
à construção de relacionamentos entre as zonas, poderemos
agendar reuniões regulares e ajudar a facilitar a comunicação e
a colaboração contínua.

do NAWS e as oportunidades de contribuir para o plano. Também cogitamos usar uma sessão da Conferência para recolher
sugestões para o plano, e avaliamos como aproveitar o entusiasmo gerado na Conferência em torno de RP e desenvolvimento da irmandade, a fim de incentivar o uso de ferramentas
de planejamento para o acompanhamento local.
Trabalho em andamento
Ainda estamos processando as sugestões recebidas para o
futuro plano de projeto sobre a função das zonas. Também
temos várias ideias para a realização de sessões na WSC, que
poderão acontecer ou não, de acordo com as limitações de
tempo na Conferência. Falamos muito sobre uma ferramenta
para os participantes avaliarem a WSC, mas ainda não finalizamos o esboço.

Material de serviço para os fóruns zonais
Em uma recente reunião on-line, perguntamos aos participantes da conferência o que gostariam de ver em um recurso
zonal básico, caso fosse elaborado. Várias pessoas disseram que
o recurso “básico” não funcionaria para o material de serviço
sobre as zonas, porque elas diferem muito umas das outras.
Nesse caso, o que produzíssemos precisaria ser descritivo, e não
um conjunto de diretrizes.

Custódia da propriedade intelectual da
irmandade (FIPT), regras operacionais e
Diretrizes para utilização

Este audacioso grupo de trabalho enfoca atualmente possíveis mudanças nas Diretrizes para utilização, que constam do
Boletim nº 1 do documento de Custódia da propriedade intelectual da Irmandade (conhecido como FIPT). Esse documento
foi escrito muito antes da utilização da Internet e das reuniões
on-line, e definitivamente requer uma atualização para continuar sendo um recurso útil. Apresentaremos uma moção
que pedirá permissão para revisar o próprio FIPT, a fim de
incluir os delegados zonais nas decisões da Conferência que
afetem a custódia e a literatura de recuperação. Na WSC 2018,
os dele-gados zonais foram incluídos como participantes
votantes da Conferência, mas o FIPT é uma das muitas
diretrizes que não foram atualizadas para refletir essa
mudança. O Quadro Mund-ial aceitou as alterações nas
Regras operacionais, recomen-dadas pelo grupo, e temos
planos de conversar sobre tudo isso durante a reunião
virtual dos participantes da conferência, em agosto.

Concordamos inteiramente. Se redigirmos algo, será uma
descrição simples, incluindo todos os fóruns zonais e seu funcionamento atual. Porém, talvez seja melhor esperar até que as
zonas tenham a chance de se conhecer e fazer o workshop de
autoavaliação, se assim desejarem. O Quadro Mundial precisa
apresentar um plano de projeto sobre a função das zonas na
WSC 2020, e talvez seja mais prudente apresentar a questão do
material de serviço quando o projeto tiver início.
Planejamento estratégico global
O planejamento estratégico global foi um dos aspectos que
obteve classificação mais baixa na pesquisa feita junto aos participantes da conferência sobre as razões por que nos reunimos. Temos conversado sobre algumas maneiras de aumentar
entre os membros a conscientização sobre o Plano Estratégico

FÓRUNS
ZONAIS DE
Localização e número de regiões/comunidades

(Rascunho: com base nas informações fornecidas pelas zonas na primavera de 2018 e atualizadas após a WSC 2018)

Clique aqui
para abrir a
versão em
tamanho
real

Não atendida por
nenhuma zona

Assembleia Canadense

5 regiões com assento na WSC / 2 regiões sem assento

1.323 reuniões

Zona Autonomia

5 regiões com assento na WSC / 1 região sem assento

2.551 reuniões

Irã

Fórum Zonal Centro-Oeste

Parte do país possui assento no FAP e parte na RDE; não
está refletido na contagem de nenhuma das duas zonas

8 regiões com assento na WSC / 0 regiões sem assento

3.036 reuniões

Fórum Zonal Nordeste

12 regiões com assento na WSC / 0 regiões sem assento

4.420 reuniões

Fórum Zonal das Planícies

6 regiões com assento na WSC / 0 regiões sem assento

1.205 reuniões

Fórum Zonal das Montanhas Rochosas
6 regiões com assento na WSC / 0 regiões sem assento

857 reuniões

21.974 reuniões

Fórum Zonal Sudeste

Fórum Zonal Africano

6 regiões com assento na WSC / 0 regiões sem assento

1 região com assento na WSC / 13 regiões sem assento

4.535 reuniones

Fórum Zonal do Sul

8 regiões com assento na WSC / 2 regiões sem assento

3.631 reuniones

Fórum Zonal dos Estados do Oeste

13 regiões com assento na WSC / 0 regiões sem assento

6.998 reuniones

427 reuniões

Reunião dos Delegados Europeus

Fórum Zonal Brasileiro*

5 regiões com assento na WSC / 4 regiões sem assento

4.367 reuniões

Fórum Zonal Latino-Americano*

17 regiões com assento na WSC / 4 regiões sem assento

5.173 reuniões

18 regiões com assento na WSC / 14 regiões sem assento

4.690 reuniões

Fórum Zonal de Língua Russa

1 região com assento na WSC / 7 regiões sem assento

2.070 reuniões

* Neste gráfico, todos os dados das regiões e reuniões do Brasil foram incluídos no Fórum Zonal Brasileiro.
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Fórum Ásia-Pacífico

8 regiões com assento na WSC / 20 regiões sem assento

2.295 reuniões
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PROJETO DE TREINAMENTO E
FERRAMENTAS

O Projeto de treinamento e ferramentas concentra-se em duas
frentes: Caixa de ferramentas para serviços locais e Caixa de
ferramentas para convenções e eventos. Estamos organizando
reuniões virtuais para coletar experiências e desenvolver ferramentas para cada uma dessas áreas. Mais informações em:
www.na.org/projects.
Caixa de ferramentas para serviços locais
A minuta para revisão da ferramenta “Serviço
de NA em localidades rurais e isoladas” já foi
publicada na página da Caixa de ferramentas
para serviços locais www.na.org/toolbox
e na página de recursos para o serviço em
localidades rurais www.na.org/ruralservice,
com prazo de revisão até o final de julho. Seus
comentários e sugestões são bem-vindos. A página web de
recursos para o serviço em localidades rurais também foi atualizada, e já tiveram início as reuniões on-line de suporte aos servidores de confiança em áreas rurais ou isoladas. A próxima reunião virtual será no dia 19 de junho às 12:00 h (pelo horário de
verão do Pacífico). Pedimos aos interessados em participar que
enviem e-mail para ruralservice@na.org.
Iniciamos a elaboração da próxima peça, “Ferramenta de orientação ao RSG”, reunindo as ferramentas desenvolvidas localmente e revisando-as para encontrar elementos em comum.
Assim que tivermos um rascunho com o conteúdo potencial da
ferramenta, agendaremos reuniões virtuais com os integrantes
cadastrados.
Também estamos nos estágios iniciais de desenvolvimento de
um “Guia básico de desenvolvimento da irmandade”. Durante o
workshop de desenvolvimento da irmandade, realizado recentemente durante o Simpósio de Serviço da Flórida, conseguimos
conduzir uma produtiva troca de ideias sobre o possível conteúdo dessa peça, e usaremos o material desse workshop como
ponto de partida. Se você tiver envolvimento nesse tipo de serviço em sua comunidade e quiser participar, envie e-mail para
toolbox@na.org.

DIA DO SERVIÇO:
1º DE MAIO
Nosso primeiro Dia do Serviço de NA foi
celebrado em 1º de maio de 2019. Por decisão
da WSC, esta data comemorativa especial acontecerá todos os
anos. O NAWS foi convidado a participar (via internet) de dois
eventos do Dia do Serviço, com foco no desenvolvimento da
Irmandade. Um foi realizado em Kentucky, EUA, e o outro foi
do Fórum Brasileiro. Muitos entusiastas do serviço participaram das reuniões on-line. Além disso, o NAWS criou os broches
“I Serve”, que esgotaram rapidamente mas já estão novamente
em estoque, em maior quantidade, na loja virtual.

RELAÇÕES PÚBLICAS – PESQUISA DA
IRMANDADE 2018
A pesquisa da irmandade de 2018 foi inaugurada na reunião
principal de sexta-feira à noite na 37ª Convenção Mundial em
Orlando, na Flórida. Recebemos mais de 10.000 respostas dos
membros presentes e 18.000 respostas adicionais por correio e
on-line. Graças ao esforço de nossos membros, contamos com
28.495 respostas no total, um número sem precedentes. Reconhecemos a boa vontade dos companheiros que dedicaram seu
tempo a responder o questionário, bem como os esforços dos
participantes da conferência que divulgaram a pesquisa em
suas comunidades. Ela é usada principalmente para demonstrar às pessoas de fora de NA aquilo que nós já sabemos - que
NA é um recurso de credibilidade, viável e diversificado para a
comunidade. A maioria dos profissionais quer ver “evidências”,
e a pesquisa as oferece àqueles que com seu trabalho influenciam as vidas de adictos.
Entre todos os que preencheram o questionário no mundo
todo, 47% indicaram que uma instituição de tratamento ou
aconselhamento os influenciou a frequentar NA. No entanto,
pela primeira vez na história recente da pesquisa, os membros de NA exerceram a maior influência para o ingresso em
NA – um total de 49% das respostas. Por um lado, é ótimo que
os membros estendam a mão aos adictos, mostrando que NA
pode funcionar em suas vidas. Por outro lado, essa mudança
também pode trazer o questionamento da eficácia de nossas
relações com instituições de tratamento e aconselhamento.
Tendo em vista que essas entidades são as que mais frequentemente entram em contato com adictos, continuamos construindo relacionamentos com elas para que reconheçam NA como
um recurso na comunidade?

Ferramentas para convenções e eventos
Depois do nosso relatório anterior, reunimos dois grupos focais,
compostos por membros com vasta experiência em contratos
e negociações. Utilizando o material dos grupos e as sugestões
adicionais que recebemos, estamos rascunhando um esboço
sobre “Contratos e negociações”. Esperamos concluir em breve
a minuta para revisão e comentários. Assim que a minuta sair,
pretendemos realizar reuniões virtuais para
receber sugestões. Lembramos que já
foram finalizados dois materiais: “Comitê
de Programação e a elaboração do programa” e “Gerenciamento do dinheiro”. Os
dois textos, juntamente com seus adendos, estão disponíveis para download em:
www.na.org/conventions.
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Ao realizar uma pesquisa global em diversos idiomas, podemos
extrair algumas respostas por localidade geográfica. Mediante
acordo prévio com dois fóruns zonais, produziremos folhetos
adicionais com os resultados da Europa e da Rússia. O folheto
de pesquisa da irmandade na Europa será publicado pela
segunda vez, e pela primeira vez isso será feito para a Rússia. Os
2.260 membros de 27 países da Europa e 2.671 companheiros
russos que preencheram a pesquisa também estão incluídos
nos totais globais, além dos dados separados. Esses resultados
de pesquisa mais específicos agregam valor às comunidades,
que procuram alertar os profissionais de que NA é um recurso
viável para os adictos. Os profissionais da Europa e da Rússia,
compreensivelmente, parecem mais interessados em obter
informações sobre NA em suas respectivas partes do mundo,
mas também podem verificar os dados globais de NA por meio
do folheto de pesquisa da irmandade.
Algumas perguntas da pesquisa parecem ser mais relevantes
para os profissionais do que para os membros, e foram incluídas
em função de sugestões dos próprios profissionais. Exemplos
disso são as perguntas sobre a melhora na qualidade de vida
depois que os membros encontram a recuperação. Embora a
maioria dos membros tenha alguma noção disso, os detalhes
podem ser interessantes. Tanto nas respostas globais quanto
nas da Rússia, as relações familiares encabeçam a lista, com
90%. Para a Europa, o maior índice de resposta foi para o campo

das relações sociais, com 88%. Antes de entrar em recuperação,
quantos de nós tiveram algum relacionamento familiar significativo ou se sentiram conectados socialmente? Essa pergunta
ajuda a adicionar credibilidade à ideia de que nos tornamos
membros produtivos e responsáveis da sociedade.
Como demonstram os gráficos, os membros experimentaram
melhora em todas as áreas da vida por estarem em recuperação.
A ocupação dos membros também parece ser uma medida
importante de recuperação para muitos profissionais. O emprego em expediente integral recebeu 64% das respostas globais,
55% na Europa e 66% na Rússia. Esse é outro fator que ajuda as
pessoas de fora de NA a entender o impacto da recuperação.

Alguns profissionais parecem ter a impressão de que não há
recuperação em NA, mas as respostas claramente refutam isso.
O tempo limpo alcançou uma média geral de 11,41 anos, com
8,86 anos de média na Europa e 4,9 anos na Rússia. Isso parece
fazer sentido se considerarmos o tempo de existência das diferentes comunidades de NA. Esses dados mostram claramente
que os adictos encontram recuperação em NA - e permanecem
limpos. (Vide gráfico do Tempo livre de drogas).
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VIAGENS DO NAWS
Todas as viagens do NAWS são realizadas em nome da nossa
irmandade. Agradecemos a oportunidade de participar de
fóruns zonais, convenções, eventos e atividades de relações
públicas. Nosso objetivo é melhor cumprir o nosso propósito,
conforme descrito no Guia dos Serviços Mundiais de NA:
Os objetivos básicos dos nossos Serviços Mundiais são
a comunicação, coordenação, informação e orientação.
Proporcionamos esses serviços para que nossos grupos
e membros possam levar a mensagem de recuperação
com maior sucesso, e para que nosso programa de
recuperação seja mais acessível aos adictos
de todos os lugares.

Fóruns zonais

Participamos de algumas reuniões de fóruns zonais entre fevereiro e maio. Foram elas:
• Reunião dos Delegados Europeus em Fuengirola, Málaga,
Espanha
• Fórum Ásia-Pacífico e Convenção em Bali, na Indonésia
• Fórum Zonal Africano em Joanesburgo, África do Sul
• Fórum Zonal Nordeste (EUA) em Rochester, Nova York, EUA
Os temas debatidos nesses fóruns incluíram: as atuais discussões
temáticas da Irmandade e projetos, planejamento estratégico,
esforços de RP, distribuição de literatura e um informe do NAWS,
com perguntas e respostas. Tanto o Fórum Zonal Nordeste (EUA)
quanto o Fórum Ásia-Pacífico estão ativamente envolvidos no
planejamento, e o Fórum Zonal Africano também começa a
estabelecer prioridades. Em conjunto com o Fórum Zonal Africano, a comunidade de NA da África do Sul realizou um lançamento de literatura para celebrar os novos folhetos em zulu e
o Texto Básico em africâner. O livro levou vinte anos para ser
preparado, por isso enviamos nossos sinceros parabéns!

Convenções e eventos

Também participamos de algumas convenções e eventos entre
fevereiro e maio, incluindo:
• Convenção da Região México em Monterey, Nuevo León,
México
• Convenção e Conferência de Aprendizado da Região Mid-Atlantic em Lancaster, Pensilvânia, EUA
• Simpósio de Serviço da Flórida em Orlando, Flórida, EUA
As sessões desses eventos variaram muito, dependendo da
localização e das necessidades da comunidade. Algumas das
sessões incluíram um dia de relações públicas para profissionais, as atuais discussões temáticas da Irmandade e projetos,
oficina do novo livro contendo um princípio espiritual por dia,
informe do NAWS, questões de serviço locais, Doze Conceitos e
revisão da minuta do IP sobre saúde/doença mental.

Algumas informações podem ser de maior interesse para nós
do que para os profissionais, como o apadrinhamento e o serviço: 87% de nossos membros dizem ter padrinho ou madrinha
e 55% apadrinham alguém; e, de forma um tanto surpreendente, 95% dos entrevistados dizem estar envolvidos no serviço, sendo que a maioria (57%) presta serviço no grupo.
Prevemos que o folheto global contendo os resultados da pesquisa da irmandade estará disponível para os membros em versão impressa no final deste verão. Nosso objetivo é publicar em
breve uma apresentação em PowerPoint no nosso site, para os
membros usarem nas apresentações de RP. Somos muito gratos
aos membros da Irmandade que participaram; sem a sua ajuda,
não teríamos esse importante retrato de NA.

Viagens de RP

Participamos do congresso da Sociedade Americana de Medicina da Adicção (ASAM) em Orlando, Flórida, EUA. Nossa interação com os profissionais de adicção foi melhor do que em
2018. No congresso de 2018, os médicos expressaram sua
frustração com o fato de NA ser um programa de total abstinência e, por isso, muitas vezes não acolher os pacientes submetidos a terapia de substituição de drogas e tratamento com
medicação. Este ano, os participantes da ASAM pareceram
mais esperançosos quando explicamos os debates atuais da
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enviem todos os materiais para hrp@na.org. Agradecemos
desde já.
Conforme relatado anteriormente neste ciclo, pretendemos
recomendar algumas alterações na forma como administramos
o Pool Mundial. Acreditamos ser mais eficiente se os membros
atualizarem suas informações à medida que sofram alterações,
em vez de fazer uma atualização obrigatória a cada três anos,
conforme demanda o procedimento atual. Também achamos
que cada integrante do pool tem a responsabilidade de manter atualizado seu endereço de e-mail, já que esse é o meio de
comunicação que usamos para entrar em contato com os membros do Pool Mundial. Provavelmente, essas recomendações
farão parte do material da Via de Aprovação da Conferência
(CAT) de 2020.
Finalmente, conforme informamos na recente reunião virtual
dos participantes da conferência, estudamos o uso de um software de votação eletrônica para facilitar as eleições na WSC.
Esperamos que a votação eletrônica melhore a eficiência das
eleições na Conferência. Estamos analisando uma tecnologia
separada dos dispositivos para voto eletrônico utilizados atualmente nas sessões de trabalho da WSC. O requisito básico
da votação eletrônica é que os participantes da conferência
tenham acesso à Internet e a uma conta de e-mail. Entendemos que alguns participantes talvez não tenham acesso à
conta de e-mail durante sua participação na WSC, e estudamos alternativas para os poucos membros que enfrentarem
essa dificuldade. Iremos mantê-los a par dos nossos esforços.
Como sempre, agradecemos quaisquer comentários ou perguntas, que deverão ser enviados para o e-mail hrp@na.org.

nossa Irmandade sobre a questão da medicação, no que diz
respeito a NA, com o objetivo de ajudar os membros a adotar
a Terceira Tradição. Também participamos de outras viagens de
relações públicas, como a ida a um painel profissional com os
delegados do sistema prisional da Califórnia em Sacramento,
Califórnia, EUA.

MUDANÇAS NO QUADRO DE
FUNCIONÁRIOS
Peggy LaBon, que trabalhou no Atendimento à Irmandade e
na contabilidade, aposentou-se recentemente após 23 anos de
trabalho no NAWS. Por favor, juntem-se a nós para lhe desejar
tudo de bom nesse próximo capítulo de sua vida.

PAINEL DE RECURSOS HUMANOS
Saudações do Painel de Recursos Humanos (PRH). Desde o
nosso último relatório, continuamos concentrados nos itens
identificados em nosso plano de ação e no processo de indicações. Como muitos de vocês, nós nos reunimos virtualmente
entre nossas reuniões presenciais. Isso está sendo útil para
avançarmos com o trabalho.
À medida que nos aproximamos do início de nosso processo de
indicações, é muito importante que todos observem os prazos
finais para as indicações do PRH para a Conferência Mundial de
Serviço de 2020. O prazo é 30 de setembro de 2019.
Os participantes da conferência receberam notificações sobre
o processo de recomendações das regiões, Quadro Mundial e
zonas, em setembro de 2018 e março de 2019. As notificações
continham as informações necessárias para se fazer esse tipo
de recomendação ao Painel de Recursos Humanos. Se você
for um novo delegado ou não tiver recebido uma das correspondências, avise-nos. Segue o link onde poderão encontrar
mais detalhes sobre o processo de recomendações das regiões,
Quadro Mundial e zonas: www.na.org/?ID=HRP-Info8&ID=HRP-Info8. O prazo para recebimento pelo PRH das recomendações das regiões, Quadro Mundial e zonas é 30 de
setembro de 2019.
Em março de 2019, entramos também em contato com os
integrantes do Pool Mundial que possuem o tempo limpo
necessário e interesse em prestar serviço no nível mundial.
Lembramos a eles a importância de atualizar as informações
do Pool Mundial e a oportunidade de obter uma recomendação das regiões, Quadro Mundial e zonas. O prazo para
cadastro no Pool Mundial para apreciação do PRH neste
ciclo é 30 de setembro de 2019.
Esta pode ser a última oportunidade que teremos
para lembrar a todos desses prazos. Pedimos para nos
comunicar caso tenham alguma dúvida, e lembrem que a
página do PRH junto a na.org possui muitas informações
relevantes sobre o serviço no nível mundial. Segue o link:
www.na.org/?ID=HRP-info.
Temos a satisfação de informar que um fórum zonal nos enviou
suas diretrizes para encaminhar as recomendações. Foi o primeiro conjunto de diretrizes que recebemos, mas esperamos
que não seja o último. Pretendemos usar as diretrizes e processos recebidos para ajudar na elaboração de um recurso para as
estruturas de serviço que considerarem fazer uma recomendação da região, Quadro Mundial ou zona. Melhor ainda se as
diretrizes incluírem cronogramas e pontos de decisão ao considerar seus candidatos regionais, zonais e mundiais. Por favor,

PRAZOS E DATAS IMPORTANTES
Requisições de viagens (avaliadas por trimestre)

Pedimos que encaminhem seus pedidos com a maior antecedência possível.
15 de agosto, para o período de outubro-dezembro
15 de novembro, para o período de janeiro-março

Reuniões virtuais e seminários on-line

10 de agosto: Reunião virtual de participantes da conferência,
11:00 h PDT
14 de setembro: Seminário aberto sobre reuniões on-line,
11:00 h PDT

Reuniões do Quadro Mundial
24–27 de julho de 2019
2–5 de outubro de 2019

Prazos

1º de agosto: As moções regionais/zonais precisam ser recebidas até 1º de agosto, e estar formatadas para publicação no CAR até 30 de agosto de 2019. (Pedimos às
regiões e zonas que encaminhem suas moções com a
maior antecedência possível.)
1º de setembro: Prazo para revisão e comentários do primeiro
lote de material do livro contendo um princípio espiritual por dia
30 de setembro: Prazo para apresentação de candidatos para o
processo de indicações do Painel de Recursos Humanos

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