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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.
Convenção Mundial (WCNA): Incluímos nesta edição do NAWS News um relatório preliminar sobre a WCNA 36. Gastos maiores do que o orçado e presenças em número menor do que o previsto fizeram com que o evento resultasse
em prejuízo financeiro global. O lado positivo é que já podemos perceber um crescimento na Irmandade e oportunidades de RP no Brasil como resultado do evento. Mais uma vez, agradecemos aos membros do grupo de apoio e
aos voluntários locais pelos seus esforços sem precedentes, para transformar a WCNA 36 em realidade.
O Relatório da Agenda da Conferência de 2016 (CAR) está disponível no site www.na.org/conference, ou poderá ser
adquirido junto ao Escritório Mundial de Serviço por US$ 15,00, incluindo impostos locais e despesas de remessa. Teremos novamente vídeos explicativos com o resumo dos conteúdos do CAR. Os participantes da conferência
estão convidados a participar de um seminário virtual com o Quadro Mundial, no dia 12 de dezembro às 10:00 h
(horário de Pacífico – PST).
Projeto das Tradições: Já se encontra disponível a minuta para aprovação do livro das Tradições, “Guiding Principles:
The Spirit of Our Traditions” (Princípios orientadores: o espírito das nossas Tradições), podendo ser acessada na
webpage da Conferência, como parte do CAR. Agradecemos a todos os membros que participaram do processo.
As pesquisas do CAR serão utilizadas para recolher informações, descobrir quais literaturas de recuperação e materiais de serviço a Irmandade deseja, e quais são suas ideias para as discussões temáticas da Irmandade no próximo
ciclo. Disponibilizaremos também a pesquisa on-line, na página da Conferência.
Pacote sobre “Planejamento do nosso futuro”: O pacote contém os resultados dos workshops sobre a
função das zonas, um retrato atual das zonas de NA e um PowerPoint, com narração, falando do futuro da Conferência Mundial de Serviço (a WSC). Esses materiais podem ser acessados on-line no endereço
www.na.org/future, ou através de um link na página da Conferência.
Procedimento de Aprovação da Conferência de 2016 (CAT): O material do CAT conterá o Planejamento Estratégico
do NAWS, orçamento, planos de projeto e os pedidos de credenciamento e assento na WSC com as respectivas recomendações. Poderá ser acessado on-line, na página da Conferência, ou adquirido junto ao Escritório Mundial de
Serviço (WSO) por US$ 11,00, incluindo impostos locais e despesas de remessa.
Tomada de decisões na WSC: Também estarão incluídas, no material do CAT 2016, propostas de ferramentas e recursos para auxiliar os facilitadores da WSC, junto com propostas para melhor discutir ideias na WSC e para encaminhar
comentários e sugestões referentes ao Planejamento Estratégico do NAWS. Os delegados poderão ainda incluir
ideias e assuntos para discussão da Irmandade no CAT, além da oportunidade que eles já têm de utilizar o Conference Report (Relatório da Conferência) para essa finalidade. O prazo para inclusão no CAT vai até 15 de dezembro de
2015. Faremos também uma experiência com votação eletrônica nesta WSC.
Panfleto de relações públicas (RP): Antecipamos que estará disponível, nos próximos dois meses, para ser revisada
pelos participantes da Conferência por um período de 90 dias, a minuta de um recurso que tem por objetivo prestar
informações aos profissionais sobre medicalização do tratamento da adicção e a Terceira Tradição de NA. Enviaremos uma notificação eletrônica para avisar que o panfleto está pronto.
Reuniões virtuais: Se você quiser se juntar a nós na discussão de problemas e soluções no serviço, pedimos que
informe seu nome, encargo, região e/ou área para os seguintes e-mails: events@na.org para convenções; HandI@
na.org para H&I e comitês de Trabalho de Passos com Internos; PR@na.org para servidores de confiança de RP/IP; e
servicesystem@na.org para sistema de serviços.
Finanças: Pela primeira vez na nossa história, as contribuições da irmandade superaram um milhão de dólares no
exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2015. Seguimos incentivando os companheiros a participar do trabalho dos Serviços Mundiais de NA, para tornar a recuperação acessível aos adictos no mundo e transformar a nossa
Visão em realidade, através de contribuições financeiras no nosso portal www.na.org/contribute.
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OS LAÇOS QUE
NOS UNEM

estiver concluída, nós a enviaremos aos participantes da
Conferência para 90 dias de revisão. Passamos a tratar das
nossas responsabilidades corporativas fiscais e encerramos
o dia com o relatório do grupo de trabalho sobre Assento na
WSC, cujas recomendações estarão no material do Sistema
de Aprovação da Conferência.

Não costumamos enviar o NAWS
News simultaneamente com o Relatório da Agenda da Conferência
(CAR), por isso trataremos de ser
breves. Tínhamos informações adicionais que não pertenciam ao
CAR, mas que queríamos que vocês recebessem antes de
fevereiro. Recentemente, têm acontecido algumas notáveis
atividades de desenvolvimento da irmandade, mas precisaremos esperar para compartilhá-las em outra oportunidade.

Recentemente, contratamos dois novos integrantes para
a equipe de funcionários de Chatsworth. Por favor, deem
as boas vindas a Pam T do norte da Califórnia, nossa nova
coordenadora de projetos, e a Stacy McD de Illinois, nossa
redatora/editora.

WCNA 36
Mais uma vez, queremos agradecer aos companheiros do
grupo de apoio da WCNA e aos voluntários locais pelos incansáveis esforços para nos ajudar a transformar esta convenção em realidade. Fizeram tudo o que lhes foi pedido,
e mais. Agradecemos também a todos os membros que
prestaram serviço antes, durante e após a convenção, ajudando companheiros de fora a encontrar reuniões no Rio e
pelo Brasil. A convenção mundial havia sido realizado apenas uma vez na América do Sul, há 15 anos em Cartagena,
na Colômbia. A WCNA 36 foi um exemplo impressionante
de como a recuperação avançou em NA na América do Sul
nos últimos 15 anos. Encontramos muitos amigos antigos
e fizemos novos amigos do Brasil inteiro e de todo o continente. Foi um privilégio participar do evento.

AVANÇAMOS EM DIREÇÃO À WSC 2016
HONESTIDADE, CONFIANÇA
E BOA VONTADE
Nossa reunião do quadro foi realizada nos dias 14–17 de
outubro de 2015 em Chatsworth, Califórnia. Iniciamos os
trabalhos na quarta-feira com os relatórios finais dos grupos
de trabalho deste ciclo — do projeto do livro de Tradições
“Guiding Principles: The Spirit of Our Tradições” [Princípios
orientadores: o espírito das nossas Tradições]; Tomada de
decisões na WSC; e Partilha de delegados. Ao final do dia, repassamos os assuntos que constarão do Relatório da Agenda
da Conferência. O tema da Conferência e do próximo ciclo,
“honestidade, confiança e boa vontade”, veio da Visão para o
Serviço de NA, que é o alicerce de todos os nossos esforços
no serviço.

A esta altura, não é nenhuma surpresa que o plano que
tínhamos para a WCNA 36 não funcionou da maneira que
esperávamos. Nossa impossibilidade de contratar os hotéis,
depois de tentar utilizar três empresas de turismo diferentes,
a demora em fornecer informações aos membros por causa
disso e a situação econômica do Brasil levaram a um resultado aquém do que era esperado. Apesar disso, aconteceram
todos os benefícios de uma convenção mundial – conexão
entre os membros, celebração da nossa diversidade e recuperação, e oportunidades de RP para a comunidade local.

Na quinta-feira de manhã, ficamos chocados ao receber a
notícia de que um dos membros do nosso Quadro, Bob G,
havia falecido naquela noite. Bob era um companheiro antigo que amava NA, e sentiremos muito a sua falta. Em seus
38 anos limpos, ele influenciou a vida de muitas pessoas.
Durante o resto do dia, procuramos concentrar a atenção
nos assuntos a serem tratados, mas foi difícil. Conversamos
sobre os preparativos para a WSC 2016 e encerramos com o
relatório do grupo de trabalho interno do quadro sobre as
recomendações de credenciamento na WSC, centradas no
futuro da questão do assento.

Sempre prevemos que haverá um investimento de recursos
de NA nas convenções realizadas fora da América do Norte,
como Barcelona, na Espanha, e Cartagena, na Colômbia.
Porém, o custo da WCNA 36 foi maior do que o previsto. Incluímos abaixo um pequeno resumo. Como este é o início
do novo ciclo trienal da convenção mundial, começaremos
a discutir o modelo da WCNA para o futuro, a rotatividade
do evento e as oportunidades de desenvolvimento da irmandade.

Passamos a sexta-feira trabalhando no Planejamento Estratégico. Inicialmente, finalizamos nossos objetivos para
2016–2018 e começamos a estabelecer as prioridades, uma
vez que costumamos identificar mais ideias do que aquilo
que é possível fazer em um ciclo. Em janeiro, finalizaremos
as ideias específicas para 2016–2018, que nos ajudarão a
cumprir os objetivos prioritários.

A WCNA 36 foi uma convenção bilíngue com uma distribuição de fones de tradução sem precedentes: mais de
3.000. A despesa foi elevada, e tivemos problemas com
a qualidade do som e a demora para o recebimento e
devolução de fones de um número tão elevado de pessoas.

No sábado de manhã revisamos um panfleto para profissionais sobre medicalização do tratamento da adicção e
a Terceira Tradição de NA. Quando a minuta do panfleto
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O planejamento de eventos bilíngues, no futuro, será parte
da nossa avaliação da WCNA.

favorável para os americanos e outros turistas de fora do
Brasil. Porém, parece que chegou tarde demais para que os
membros dos Estados Unidos pudessem se planejar adequadamente para participar da WCNA 36. O resultado foi
um número baixo de inscrições: aproximadamente 3.400.

A única razão de termos chegado inicialmente a um acordo com o centro de convenções do Rio foram as boas relações existentes entre o então governo do Rio com NA e
membros de NA. Eles nos asseguraram uma estrutura tarifária adequada para uma organização como a nossa, o que
nos permitiu considerar aquele local. Porém, na época em
que a WCNA 36 aconteceu, o governo havia mudado e isso
contribuiu para as nossas dificuldades. Além disso, quando
o contrato foi celebrado, planejávamos um evento com utilização de instalações externas à noite, pois esperávamos
dispor de espaço nos hotéis. Quando fomos passando de
uma empresa de gerenciamento turístico para outra, fomos
forçados a consolidar todas as atividades do evento no centro de convenções. Por isso, tivemos mudanças importantes
no uso das instalações contratadas. O contrato original tinha
como base uma utilização de 12 horas diárias. Entretanto, à
medida que o planejamento foi evoluindo, a utilização passou a ser de 18–20 horas diárias, o que, com as tarifas vigentes, inflou os custos de instalações. Como a quantidade de
presenças foi menor do que a esperada, contratamos mais
espaço do que acabou sendo necessário. Quando o evento
é realizado em um hotel, isso é fácil de modificar e adaptar
no decorrer do planejamento. Já quando o evento é em um
centro de convenções, essa flexibilidade não existe.
Também ficou claro que não podemos
controlar as condições
econômicas globais. O
Brasil passou por uma
crise econômica semelhante à recessão
dos Estados Unidos
de 2008. Quando planejamos o evento, em
2012, a taxa de câmbio era de R$ 1,70 para
cada dólar; na época
do evento, o dólar já
estava a R$ 3,10; e agora está a R$ 4,10. Essas
incertezas e o custo
crescente podem ter
prejudicado a ida dos
companheiros brasileiros à Convenção. Se
por um lado os membros brasileiros passavam por dificuldades,
em fevereiro, a taxa
de câmbio tornava-se

À medida que nos aproximávamos da convenção, começamos a ter indicações de que não teríamos a frequência
esperada. Por isso estabelecemos, dentro do possível, algumas medidas de contenção de custos. Reduzimos ou
modificamos muitas das nossas despesas no local. Cortamos drasticamente a quantidade de material promocional
encomendado (o que também se refletiu na redução da
receita de vendas), e chegamos até a limitar o uso do ar
condicionado no centro de convenções, pois o custo era
de cerca de US$ 11.000 por hora. Esse corte de despesas
incluiu até a ajuda de companheiros para remover as cadeiras todas as noites depois da reunião principal, para deixar
o espaço arrumado para o próximo evento, em vez de usar
a mão de obra do centro de convenções. Agradecemos
muito pela sua boa vontade em ajudar. Há membros que já
foram a uma convenção mundial e nunca viram isso acontecer antes. As despesas de um centro de convenções são
muito superiores e diferentes das de um evento realizado
em um hotel.
Como vocês podem verificar pelos números, nossa receita
foi cerca de metade do que esperávamos, principalmente
devido ao déficit de material promocional e a uma variação
menor nas inscrições.
REALIZADO
ORÇADO
DIFERENÇA
(EXERCÍCIOS
No caso das despesas,
FISCAIS SOgastamos bem menos
MADOS)
em material promocioRECEITA DA WCNA 36
nal do que estava planeINSCRIÇÕES
$303.731
$350.000
($46.269)
jado a princípio, porque
era algo que podíamos
DOAÇÕES PARA RECÉM2.456
28.000
(25.544)
CHEGADOS
ajustar para o caso de
uma frequência menor
MATERIAL PROMOCIONAL
130.783
440.000
(309.217)
do que a estimada. E,
OUTRAS VENDAS
1.250
0
1.250
conforme já dissemos,
DESCONTOS
0
21.052
(21.052)
os gastos com insta$438.220
$839.052
($400.832)
Receita total da WCNA 36
lações foram bem superiores ao que estava
previsto inicialmente.
DESPESA DA WCNA-36
Esta não é a notícia que
INSCRIÇÕES
$53.425
$96.000
($42.575)
queríamos dar, mas é o
retrato preciso do que
PROGRAMAÇÃO
157.225
183.219
(25.994)
aconteceu. Felizmente,
MATERIAL PROMOCIONAL
104.465
178.000
(73.535)
as duas convenções
INSTALAÇÕES
349.394
188.000
161.394
anteriores ajudaram a
COMITÊ DE APOIO
50.168
44.000
6.168
compensar esse gasto.
O valor referente à reADMINISTRAÇÃO
108.253
149.421
(41.168)
ceita líquida das últi$822.930
$838.640
($15.710)
Despesa total da WCNA 36
mas quatro convenções
mundiais somou um
desembolso total de
TOTAL LÍQUIDO
($384.710)
$412 ($385.122)
US$ (-105.594), sendo:
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WCNA 33
WCNA 34
WCNA 35
WCNA 36

2009
2011
2013
2015

Barcelona / Espanha
San Diego / EUA
Filadélfia / EUA
Rio de Janeiro / Brasil

(-212.895)
282.577
209.434
(-384.710)

queremos que os membros participem e nos digam quais
literaturas de recuperação e materiais de serviço desejam,
e nos informem suas ideias para as discussões temáticas
da Irmandade do próximo ciclo. A pesquisa também será
disponibilizada on-line. NA é uma irmandade que pertence
a “nós”, por isso queremos que todos participem e expressem seus desejos. Discutiremos os resultados e orientação
da pesquisa na Conferência. Você poderá participar localmente ou on-line; a pesquisa poderá ser acessada na página
www.na.org/conference.

Falamos das oportunidades de desenvolvimento da irmandade que uma convenção fora dos Estados Unidos pode
proporcionar aos membros que sediam o evento. Este parece ter sido o caso do Brasil. Antes da Convenção, membros
de todo o país envolveram-se no serviço através do fórum
zonal, passaram por treinamento e fizeram a atualização do
seu website. Desenvolveram uma estratégia de RP para o
seu zonal, e um dos seus componentes foi posto em prática
na Convenção Mundial e ajudou, pela primeira vez, a estabelecer relações com profissionais da faculdade de medicina. O coordenador de RP zonal foi convidado a participar do
conselho nacional de políticas de drogas do Governo Federal, que está disposto a abrir prisões federais a NA e ajudar a
estabelecer um número 0800 gratuito para o país. Tudo isso
é resultado direto da atenção despertada pela Convenção
Mundial. A exposição em rede nacional de TV ajudou a dar
credibilidade a NA e impulsionou a procura à linha de ajuda.
A WCNA 36 trouxe muitas vantagens para os membros e potenciais membros do Brasil. Para aqueles de nós que puderam estar presentes, foi um exemplo gratificante da recuperação em ação, com um sabor brasileiro e latino-americano.
O nosso muito obrigado e abraços a todos os que ajudaram
a tornar o evento possível para todos nós.

Para ajudar todos nós a melhor compreendermos o CAR, pedimos que marquem na agenda e acompanhem o Quadro
Mundial em um seminário virtual para participantes da Conferência, no sábado, dia 12 de dezembro às 10:00 h (horário
do Pacífico - PST). Para complementar essa reunião virtual,
mais uma vez ofereceremos vídeos sobre o CAR, que poderão ser acessados em www.na.org/conference.

PACOTE SOBRE “PLANEJAMENTO DO
NOSSO FUTURO”
Enviaremos também um pacote de informações sobre o “Futuro da WSC”. O pacote contém os resultados do workshop
sobre função das zonas, com a participação de muitas comunidades, dados fornecendo um retrato atual das zonas
em NA e um PowerPoint, com narração, sobre o futuro da
WSC, com foco na sua sustentabilidade e eficiência. Esses
materiais estarão on-line, na página www.na.org/future,
ou poderão ser acessados através de link na webpage da
conferência.

SISTEMA DE APROVAÇÃO DA CONFERÊNCIA
DE 2016

Como já dissemos, esta edição do CAT trará o Planejamento Estratégico do NAWS, o orçamento e planos de projeto.
Além disso, apresentaremos ideias sobre a forma de encaminhar os trabalhos e as discussões na WSC, bem como os
pedidos de credenciamento e assento na WSC com as respectivas recomendações.
Atualmente, todos os delegados podem incluir no Conference Report algum material que desejarem que seja examinado e discutido pelos outros participantes da Conferência.
Agora, queremos oferecer essa mesma possibilidade mais
cedo ainda, acrescentando um componente ao material do
CAT. Isso significa que, se você ou sua região tiver um assunto a ser analisado pelos outros participantes, os delegados
podem nos encaminhar esse assunto até o dia 15 de dezembro de 2015, para que seja distribuído juntamente com
o CAT, com uma capa diferente.

RELATÓRIO DA AGENDA DA
CONFERÊNCIA DE 2016
Provavelmente, com este NAWS News você receberá também o seu CAR. Sim, estamos caminhando em direção à WSC
2016. Além das moções do Quadro Mundial e das regiões,
queremos que você preste atenção a uma pesquisa dentro
do CAR. A pesquisa ajudará nosso planejamento, por isso,
4
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Dedicamos um dia inteiro ao nosso processo de planejamento estratégico. Inicialmente, avaliamos os chamados
“conceitos essenciais”, entre os quais, tornar a Visão para o
Serviço de NA significativa para os membros, oferecer ferramentas que ajudem a quem as utiliza e conseguir nos
comunicar de uma forma que alcance os membros. Repassamos então os objetivos identificados na sessão anterior e
aperfeiçoamos alguns, para que se tornassem mais claros.
Muitos de nossos objetivos para o próximo ciclo da Conferência são direcionados ao desenvolvimento da irmandade,
tendo relações públicas como componente necessário; às
ferramentas de serviço; conscientizar o público em geral e
potenciais membros de NA para que tenham melhor entendimento; e envolver os DRs no processo de planejamento.
Depois do processo de revisão dos objetivos, fizemos a primeira rodada de estabelecimento de prioridades. Pretendemos concluir o processo antes da reunião de janeiro, na qual
serão elaboradas estratégias para alcançar esses objetivos, e
prosseguiremos com os planos de projeto que serão apresentados no Sistema de Aprovação da Conferência.

CALENDÁRIO
Requisições de viagens (avaliadas por trimestre)
Favor enviar suas requisições, o mais cedo possível.
15 de fevereiro para o período de abril–junho
15 de maio para o período de julho–setembro
15 de agosto para o período de outubro–dezembro
Reunião virtual dos Participantes da Conferência
12 de dezembro de 2015, 10:00 h (PST)
Material a ser incluído na correspondência do CAT
15 de dezembro de 2015
Distribuição das traduções do Relatório da Agenda da
Conferência 24 de dezembro de 2015
Distribuição do material para o Procedimento de
Aprovação da Conferência 25 de janeiro de 2016
Prazo para os relatórios regionais 15 de fevereiro de
2016
Material a ser incluído no Conference Report
(Relatório da Conferência) 15 de fevereiro de 2016

PANFLETO DE RP
Como vocês devem se lembrar do Planejamento Estratégico apresentado na WSC 2014, tínhamos como segunda
prioridade criar um novo panfleto de RP para profissionais
(semelhante a Informações sobre NA), falando sobre a medicalização do tratamento da adicção e a Terceira Tradição de
NA. Na nossa reunião, revisamos uma minuta, oferecemos
sugestões de alterações e material adicional para o panfleto.
Prevemos que, nos próximos meses, o panfleto estará concluído e poderá ser revisado pelos participantes da conferência por um período de 90 dias. Será enviada uma notificação eletrônica para avisar que o panfleto está pronto para
ser revisado.

Conferência Mundial de Serviço — Honestidade, confiança e boa vontade 24–30 de abril de 2016
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