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Datas e
avisos importantes
Está chegando a temporada de estudos
e debates sobre o CAR!
Em breve publicaremos o Relatório da Agenda da
Conferência (mais conhecido como CAR, abreviatura
de Conferece Agenda Report)…
• Sua distribuição em inglês ocorrerá até o dia 29
de novembro de 2017
• As traduções serão publicadas até 29
de dezembro de 2017
O CAR incluirá 25 moções regionais, artigos sobre
temas de grande interesse e uma pesquisa para
coleta de sugestões dos membros sobre literatura
de recuperação, material de serviço e discussões
temáticas da Irmandade; acesse
www.na.org/conference.

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

Os materiais para o Procedimento
de Aprovação da Conferência
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estarão disponíveis a partir de 29 de
janeiro de 2018, incluindo o orçamento,
os planos de projeto e o Plano estratégico
dos Serviços Mundiais de NA para 2018–2020.

Conferência Mundial de Serviço
29 de abril–5 de maio de 2018

Foi feita revisão no aumento de preços
que entrará em vigor a partir de julho
de 2018, e passará para 6% (em vez de 7,5%)
para todos os itens, exceto o Texto Básico,
que terá reajuste de 5%. Leia mais a respeito
da recomendação de reajuste e a revisão do
percentual na página 7.

WCNA 37: De 30 de agosto a 2 de
setembro de 2018, vamos celebrar a
recuperação em Orlando, na Flórida! Saiba mais,
faça sua inscrição e reserva de hotel no site:
www.na.org/wcna.

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

O que posso fazer?

maneiras de se envolver no serviço
De volta para o futuro 3
Leia o terceiro relatório deste ciclo sobre o projeto
Futuro da WSC: www.na.org/future.

Projeto Caixa de ferramentas para
serviços locais
Revise os esboços recentes de duas ferramentas…
“Elaboração de programas de convenções e
eventos”: www.na.org/conventions.
“Guia básico para tomada de decisões por
consenso”: www.na.org/toolbox.
Encaminhe para nós os seus comentários e
sugestões, e procure pelas minutas de aprovação
antes da Conferência Mundial de Serviço.

Recursos on-line
Compartilhe e encontre recursos de comitês locais
de serviço em: www.na.org/localresources.
A página “About Us” contém uma explicação
sobre quem somos: www.na.org/aboutus.

Próximas reuniões virtuais
Participantes da conferência: 18 de novembro
de 2017, 11:00 h (PST– horário do Pacífico)
Trabalho de passos com internos: 10 de janeiro,
15:30 h (PST)
Relações públicas: 11 de janeiro, 16:00 h (PST)
DI/RP zonal: 20 de janeiro, 10:00 h (PST)
Mais informações sobre reuniões virtuais:
www.na.org/webinar.

Saindo da gráfica!
Inglês:
• Texto Básico com linhas numeradas
• Calendário SPH 2018
Dinamarquês:
• Guia para trabalhar os Passos de NA
• Guia introdutório (revisado de acordo com
a 6ª Edição do Texto Básico)
Farsi:
• Princípios orientadores: o espírito das
nossas tradições
Papiamento:
• Chaveiros: Bem-vindo a Múltiplos anos
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