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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.

Aprovamos o livro de tradições, “Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions” [Princípios orientadores:
o espírito das nossas tradições], que estará à venda em outubro de 2016.
Notícias de RP: A versão atualizada dos folhetos Pesquisa de participação de membros e Informações sobre
NA estará disponível em julho de 2016. Esses materiais foram revisados para refletir os resultados da
pesquisa de participação de membros realizada em 2015. A pesquisa foi respondida por 22.803 participantes.
Interessado em RP? H&I? Trabalho de passos com internos? Cadastre-se através dos e-mails PR@na.org
ou HandI@na.org para participar de reuniões virtuais direcionadas para membros, que acontecem a cada
três ou quatro meses.
Você presta serviço na zona rural? Recentemente, demos início a reuniões virtuais para servidores de
áreas rurais. Escreva para servicesystem@na.org para ser informado da próxima reunião.
Está interessado em participar de um grupo de trabalho ou deseja ajudar em algum projeto deste ciclo?
Nós coordenaremos diversos grupos virtuais de foco e de trabalho e, possivelmente, também alguns
grupos presenciais neste ciclo. Se você tem interesse no “Futuro da WSC”; “Ferramentas de serviço para
grupos, áreas e eventos”; “Partilha de delegados”; “Assento na WSC”; ou quaisquer outros projetos ou periódicos, pedimos que entre em contato conosco através do e-mail worldboard@na.org. Caso ainda não
tenha preenchido a sua Ficha do Pool Mundial, pedimos que se cadastre no site www.na.org/hrp.
Neste ciclo, não formaremos nenhum grupo de trabalho para projeto de literatura, mas pretendemos
recolher material para potenciais projetos futuros, incluindo um IP sobre doença mental e recuperação,
além de um livro de meditações diárias. Mais para o final deste ciclo, traremos novas informações,
As discussões temáticas da irmandade, neste ciclo, são: “Aplicação dos nossos princípios à tecnologia e às
redes sociais”, “Como utilizar o novo livro das tradições” e “Atmosfera de recuperação no serviço: todos os
membros, inspirados pela dádiva da recuperação, vivenciam crescimento espiritual e realização através
do serviço”. Enviaremos um alerta por e-mail, assim que elaborarmos as perguntas para os workshops e
discussões.
Finanças: Na sessão da WSC 2016 dedicada ao Relatório do NAWS, comentamos que a viabilidade financeira de longo prazo é uma prioridade para nós no ciclo atual. Estamos focados em assegurar a sustentabilidade do NAWS, inclusive reavaliando nosso sistema de distribuição de literatura.
A WSC 2016 teve duas sessões cujo objetivo era ouvirmos as orientações dos delegados sobre a Custódia
da propriedade intelectual da irmandade (FIPT). Publicaremos uma declaração, assim que os delegados
acabarem de revisá-la e aprová-la. Todos nós, membros de NA, precisamos proteger os direitos autorais
da nossa literatura.
Acesse o NAWS News no endereço www.na.org/nawsnews
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