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Relatório anual de 2018
Este relatório fornece uma visão geral do
exercício fiscal iniciado em 1º de julho
de 2017 e encerrado em 30 de junho
de 2018. Possui algumas informações
interessantes sobre os Serviços Mundiais
aiss
de NA e a Irmandade.
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Já está disponível a versão eletrônica
do livro Guiding Principles (Princípios
orientadores), em inglês..
Amazon | iTunes | Google Play | Barnes & Noble

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

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 um princípio espiritual por dia:
Realize um workshop com seus amigos, grupo ou comitê. Pedimos que nos enviem até outubro os textos sobre os seguintes
princípios: anonimato, discernimento, empatia, fé, gratidão, honestidade, esperança, mente aberta, determinação e vigilância.
Acessem: www.na.org/spad.
Projeto de treinamento e ferramentas:
Caixa de ferramentas para convenções e eventos:
www.na.org/conventions
• Contratos e negociações - minuta para revisão com prazo
até 15 de outubro
• 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 – em breve estará
pronto para uso
• Nosso próximo trabalho - Ferramenta de orientação do 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: 5 de outubro, 11:00 h PDT
H&I: 25 de setembro, 16:00 h PDT
Trabalho de passos com internos: 10 de setembro,
16:00 h PDT
Linhas de ajuda: 3 de dezembro, 16:00 h PDT
Relações públicas: 12 de setembro, 16:00 h PDT
DI/RP zonal: 21 de setembro, 10:00 h PDT
Seminário aberto sobre reuniões on-line:
14 de setembro, 11:00 h PDT
Reunião virtual dos zonais (somente para zonas):
21 de setembro, 11:00 h PDT
Acesse www.na.org/webinar para obter mais informações.

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 sua relação com NA
Sempre gostamos de receber os resultados dos workshops,
mas seria particularmente útil no momento receber sua
contribuição para o tema substituição de drogas e tratamento com medicação.
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

contribuições da Irmandade estão
criticamente baixas. Pensávamos
estar progredindo em direção
a uma menor dependência das
vendas de literatura, mas essa
não é a nossa realidade no atual
exercício fiscal. Procuraremos fazer
alterações nas despesas de rotina
e cortaremos custos sempre que
possível.
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
Conferência Mundial de Serviço (WSC). Ficamos todos fascinados e eufóricos com o PowerPoint apresentado na WSC
sobre desenvolvimento da Irmandade. Atingir esse objetivo
de desenvolvimento global da Irmandade, que está diretamente ligado à declaração de visão, requer recursos humanos
e financeiros. Como vocês sabem, alcançamos um nível de
atividade sem precedentes por meio dos projetos, todos eles
solicitados pelos participantes da conferência. Os projetos não
se financiam sozinhos; eles precisam de recursos para serem
iniciados e concluídos. No momento, temos condições de
arcar somente com os projetos do ciclo atual e dispomos,
felizmente, de uma reserva financeira suficiente para 111 dias
de operação. Como muitos sabem, nossa meta é ter uma
reserva para 365 dias.
Estamos revisando a minuta final da nossa auditoria de 2018
referente ao exercício fiscal encerrado em 30 de junho de
2018. Mencionamos anteriormente que o atraso do relatório
anual se deveu à reconciliação da auditoria do Irã. Procuramos
alternativas para melhorar esses prazos no futuro. O NAWS
Annual Report (relatório anual do NAWS) será publicado a
tempo de acompanhar a remessa deste NAWS News.

NOTA DE FALECIMENTO
No início da nossa reunião prestamos homenagens a MaryEllen
P, membro do Quadro Mundial que faleceu em julho. MaryEllen
prestou serviço a Narcóticos Anônimos apaixonadamente
durante mais de 35 anos. Foi eleita para o Quadro Mundial
pela primeira vez em 2012, e reeleita em 2016. Sempre envolvida com a nossa mensagem impressa, MaryEllen serviu no
grupo de trabalho do livro Living Clean e, até falecer, participou
ativamente do atual grupo de trabalho do livro Um princípio
espiritual por dia. Era conhecida pela dedicação à família que
tanto amava, e também pela orientação e amizade. Será lembrada por seu irresistível calor humano e vontade de ajudar
os outros.
Empenhava-se em nosso grupo de trabalho de valores operacionais internos, e os demais membros do grupo organizaram um debate que nos permitiu homenagear seu serviço,
compartilhar nossa tristeza e retornar ao trabalho. Soubemos
que foi feito um instante de silêncio e reconhecimento a ela
na Reunião dos Delegados Europeus, em Zurique, lembrando
que seu impacto e alcance foram grandes – e que compartilhamos com muitos a tristeza por perdê-la. Agradecemos à sua
família, em nome de NA, por dividir conosco a sua presença.

ETAPAS DO PLANEJAMENTO PARA A
WSC 2020...
O Quadro Mundial reuniu-se presencialmente de 24–27 de
julho em Chatsworth, na Califórnia. A reunião foi dedicada aos
seguintes assuntos: análise das finanças, planos para o Relatório
da Agenda da Conferência e Via de Aprovação da Conferência,
continuação do planejamento estratégico para o ciclo de
2020–2022 e conclusão das recomendações do Quadro Mundial
para o Painel de Recursos Humanos. Também conversamos
sobre as próximas reuniões virtuais. Em setembro, haverá um
seminário on-line, aberto a todos os membros, para tratar de
reuniões virtuais, e outra reunião com todos os zonais.
Nesta edição do NAWS News, destacaremos as atividades de
cada um dos grupos de trabalho. 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.
Atualizaremos a página assim que tiver início a temporada do
CAR (Relatório da Agenda da Conferência).
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INFORMATIVO FISCAL
Estamos quase em dia com os relatórios financeiros do nosso
novo software de contabilidade. Os desafios de operar em
cinco unidades e com diversas moedas ainda persistem, mas
fizemos progressos reais. Segundo dados de final de maio,
são as vendas de literatura que nos mantêm, uma vez que as
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normalmente não sendo lidos nas reuniões de NA. Essa era,
pelo menos, a intenção inicial e o ideal, mas nos últimos 30 anos
essas diferenças se tornaram menos claras. Também estamos
cientes de que essas distinções podem tornar alguns recursos
menos acessíveis aos nossos grupos e membros. Diversas ferramentas, principalmente folhetos de serviço, não costumam
estar disponíveis em muitas reuniões de NA.
Temos processos e categorias de literatura e serviço antigos, e
gostaríamos de pelo menos iniciar a discussão sobre o que melhor
atenderia a Irmandade futuramente. Nossa motivação é o desejo
de garantir que a Irmandade tenha as ferramentas necessárias
em um prazo adequado. Com o surgimento da Internet, agora
podemos publicar materiais em todas as etapas de elaboração
no site www.na.org, de modo que o acesso dos membros ao
material em seus diferentes estágios de desenvolvimento não
é mais um problema.
Estas são as questões que precisam ser discutidas:
• Todos os materiais dirigidos aos membros devem ser aprovados pela Irmandade?
• Quais categorias e processos de aprovação devemos usar
para ferramentas e recursos dos grupos?
• Quais categorias e processos de aprovação devemos usar
para ferramentas e recursos desenvolvidos para as estruturas
de serviço?
• Como criar processos que permitam a atualização ou revisão
do material existente?
• A razão pela qual muitos grupos não armazenam folhetos
de serviço é:
- custo?
- falta de informação?
- dificuldades para colocá-los em um suporte de literatura?
- outra?
• Que materiais acreditamos que possam ser lidos em uma
reunião de NA?
Esperamos envolver ainda mais os membros nessa discussão por meio do Relatório da Agenda da Conferência de
2020. O Quadro Mundial não está fazendo recomendações.
Pretende apenas formular um debate sobre o que melhor atende
a Irmandade, hoje e no futuro.
Como resultado das discussões do Plano de Negócios e do Quadro
Mundial, escolhemos o tema“Investir na nossa Visão”para a WSC 2020
e o ciclo de conferência 2020-2022. A Visão para o serviço de NA lembra a todos nós sobre a importância de transmitir nossa mensagem,
prestar serviço, trabalhar
Visão para o Serviço de NA
juntos em unidade e
Todos os esforços de Narcóticos Anônimos são inspirados
pelo propósito primordial de nossos grupos. E sobre esta
garantir que NA seja perbase comum permanecemos comprometidos.
cebido como uma opção Nossa visão é que algum dia:
viável para a recuperação.
Todos os adictos do mundo possam vivenciar nossa
mensagem em seu próprio idioma e cultura, e encontrar
Lembra a cada um de nós
uma nova maneira de viver;
que a saúde e o bem-esTodos os membros, inspirados pela dádiva da recuperação,
experimentem o crescimento espiritual e a realização
tar de NA dependem dos
através do serviço;
esforços e contribuições
Os corpos de serviço de NA do mundo todo trabalhem
em conjunto, em espírito de unidade e cooperação, para
de seus membros. NA
dar suporte aos grupos na propagação da nossa mensagem
de recuperação;
é a nossa Irmandade,
Narcóticos Anônimos obtenha reconhecimento e respeito
e somos coletivamente
universais, como programa de recuperação viável.
responsáveis pelo ki Honestidade, confiança e boa-vontade são os fundamentos
das nossas atividades do serviço, todas elas baseadas
seu futuro.
na orientação de um Poder Superior amoroso.

GRUPO DO PLANO DE NEGÓCIOS
O Grupo do Plano de Negócios reuniu-se de 21 a 22 de junho
de 2019 em Chatsworth, Califórnia. Além do Comitê Executivo
do Quadro Mundial, contou também com a presença de Bob
Mc da Louisiana, e com a participação via Internet de Mary
B do Texas, impedida de viajar por causa de uma tempestade. Os participantes analisaram as tendências das nossas
finanças e literatura. Foram observados principalmente os
dados de 2018 e as tendências ao longo dos anos. Muitas
dessas informações foram abordadas no 2018 Annual Report
(relatório anual de 2018), disponível on-line em www.na.org/
AR2018. Recomendamos que vocês leiam o relatório ou, pelo
menos, vejam todos os gráficos e dados. O Grupo do Plano
de Negócios também revisou os seguintes aspectos: custos
dos nossos materiais; principais vendas a clientes, enfocando
principalmente os escritórios de serviço; histórico geral de
vendas de literatura; taxas de remessa e manuseio; preços; e
contribuições, tudo isso com o objetivo de garantir que os
Serviços Mundiais de NA continuem sendo um recurso viável
para a Irmandade no futuro. Infelizmente, o livro Guiding
Principles (Princípios orientadores) ainda não realizou as vendas projetadas para o ciclo e, juntamente com outros fatores,
esse déficit exigirá um ajuste nas despesas em diversas áreas,
incluindo viagens.
O Grupo do Plano de Negócios recomendou, com o apoio
do Quadro Mundial, que os preços de literatura e fretes não
sejam alterados.
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C ATEGORIAS DE LITERATURA E PROCESSOS
O Grupo do Plano de Negócios começou a analisar como
temos mantido nosso processo de literatura desde os anos
80. Será que o atual processo de literatura de recuperação,
literatura de serviço e folhetos de serviço (SPs) atende bem à
Irmandade hoje em dia? Hoje, temos duas grandes categorias
de materiais aprovados por NA: literatura de recuperação,
toda ela aprovada pela Irmandade; e ferramentas de serviço,
algumas aprovadas pela conferência e outras aprovadas pelo
Quadro Mundial, com revisão dos participantes da conferência.
O material aprovado pelo Quadro Mundial inclui folhetos de
serviço e uma variedade de guias básicos de serviço. Os SPs
e os guias básicos são os mais novos tipos de ferramentas de
serviço e foram criados para captar a experiência e as melhores
práticas da Irmandade, geralmente após anos de debates.
Originalmente, o folheto informativo era identificado por
três características: ser dirigido aos membros ou membros
em potencial, contar com o apoio da Irmandade e poder ser
lido nas reuniões. Outros itens foram considerados recursos
para membros, grupos e estruturas de serviço, seguindo
um processo diferente de desenvolvimento e aprovação, e
3

Atividades de julho-agosto de 2019
maneiras de incentivar que se apropriem do plano estratégico.
O plano estratégico não é apenas do Quadro Mundial, é de
todos nós. Na WSC, nos reunimos para o aprimoramento de
NA no mundo todo. “Nós” somos o NAWS e os participantes
da conferência e, juntos, podemos ter um alcance global. No
processo de priorização, levamos em consideração a Visão
para o serviço de NA e as metas de longo prazo do NAWS,
enumeradas no plano estratégico.
Depois dessa conversa, passamos a revisar os objetivos e metas.
Uma das metas é proporcionar maior acesso dos membros
a workshops, treinamento e ferramentas de serviço, através
do uso mais intensivo da tecnologia e de uma melhor colaboração com regiões e zonas. Essa meta exemplifica o «nós».
Formamos pequenos grupos para debater objetivos e possíveis
soluções para o cumprimento desses objetivos. Ao considerarmos o desenvolvimento da Irmandade, por exemplo, uma das
sugestões dos pequenos grupos foi trabalhar em colaboração
com regiões e zonas para entender melhor as tendências de
crescimento da Irmandade e identificar possíveis áreas de
crescimento. Demonstramos através de relatórios regionais
que NA nos EUA está se mantendo estável, apresentando crescimento mínimo ou nenhum crescimento. Talvez tenhamos
que colaborar com as regiões e zonas dos EUA para ajudar na
elaboração de um plano de desenvolvimento da Irmandade.
Depois de ratificarmos nossas iniciativas, envolveremos os
participantes da conferência no processo de priorização e
no planejamento futuro.

PRODUÇÃO DE LIVROS E LITERATURA EM OUTROS IDIOMAS
Nos últimos anos, passamos cada vez mais a produzir internamente todos os livros que não são em inglês, distribuídos
pelo WSO Chatsworth/EUA, WSO Europa e WSO Canadá.
Passamos a fazer a impressão dos livros em outros idiomas
no escritório de Chatsworth, na Califórnia, por necessidade
financeira, em função do aumento dos custos de produção
de tiragens menores. Todos sofremos com isso. Estávamos
constantemente em atraso com essas literaturas e tivemos
problemas de qualidade de produção com os livros, principalmente os que não são em inglês. Em outras palavras, o padrão
de qualidade da literatura não estava sendo atendido. Nossa
solução de curto prazo foi contratar fornecedores externos
experientes. Isso nos ajudou a ver o que é necessário para
otimizar nossos recursos de produção e para acompanhar a
crescente demanda por literatura em outros idiomas.
Também precisamos considerar a confiabilidade da produção
não inglesa na atual cadeia de suprimentos. Esperamos que
os problemas atuais na cadeia de suprimentos sejam de curto
prazo, e prevemos que isso possa significar um aumento de
25% nos custos de impressão e produção do NAWS, em meio
à atual turbulência global.
Através da avaliação de muitos fatores, negociamos uma
aliança de trabalho com uma empresa de impressão local, com
a qual temos longo histórico de produção de folhetos e livretos
em inglês. Sua experiência e garantia de qualidade deverão
aliviar muitos dos nossos desafios e problemas de qualidade,
mantendo, ao mesmo tempo, uma relativa estabilidade nos
custos dos produtos. Acreditamos que essa transição ocorrerá
até o final deste ano, com alguns resultados aparecendo antes
disso. Queremos agradecer às comunidades, principalmente
na Europa e na América Latina, que sofreram junto conosco.
Acreditamos que vocês perceberão mudanças positivas em
breve, e agradecemos a sua compreensão e paciência.

NOVAS IDEIAS E PEDIDOS DE SUGESTÕES
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. Esse seminário on-line será no sábado, 14 de setembro de 2019, às 11h (pelo horário de verão do Pacífico). Após
receber nosso alerta de e-mail, um intérprete de linguagem
americana de sinais ofereceu seus serviços para atuar no
seminário. Continuaremos anunciando a reunião virtual aos
nossos membros, além de coletar ideias e sugestões para
que os participantes da conferência possam avançar com
essa discussão. Pedimos que encaminhem suas ideias para
wb@na.org.

DISCUSSÕES
SSÕ S TEMÁTICAS
Á C DA IRMANDADE
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 sua relação com NA
Incentivamos 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, principalmente, com relação à 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

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Tivemos uma segunda sessão do nosso planejamento estratégico. Inicialmente, discutimos sobre o envolvimento dos
participantes da conferência no processo de priorização, e
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forma alguma, e que NA como um todo vem 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, a fim
de criarmos um plano que reflita os conteúdos que a irmandade deseja ver nessa literatura de recuperação. Recebemos
comentários muito bons a respeito deste tema, mas todos
eles focados em como receber melhor os companheiros e os
potenciais membros. No entanto, não recebemos sugestões
que nos ajudem a elaborar um posicionamento da Irmandade
sobre o assunto. Se a WSC não nos oferecer uma orientação
diferente, iremos propor um debate adicional sobre esse
tópico durante o ciclo da Conferência de 2020-2022, com
o intuito de buscar as informações necessárias. Por favor,
avisem através de wb@na.org o que podemos fazer para
ajudar com o processo de coleta de informações. Pedimos
que nos encaminhem os resultados das oficinas!

Começamos a revisar as moções regionais e trabalhar junto aos
proponentes das moções. Sim, a temporada de workshops do
CAR chegará em breve.
Por falar em oficinas do CAR e CAT, lembramos que talvez
não possamos atender a todas as solicitações. Avisamos aos
participantes da Conferência, na WSC 2018, que não conseguiríamos repetir a temporada do CAR 2018. Pedimos às zonas
que se juntassem para realizar workshops multirregionais ou
multizonais. Atualmente, temos vários pedidos para o mesmo
fim de semana do final de janeiro, e achamos que não será
possível atender a todos, a menos que alguns possam ser feitos
virtualmente. Com o Quadro Mundial composto atualmente de
onze membros, e somente dois de nós residentes na América
continental, ficamos sobrecarregados. Considerem fazer uma
parceria e verificar se há datas alternativas em fevereiro que
possam funcionar para todos.

VIA DE APROVAÇÃO DA CONFERÊNCIA
Debatemos a continuidade do plano estratégico e os possíveis
planos do projeto. Ainda não identificamos nenhum outro projeto, além do plano para o livro Um princípio espiritual por dia,
que foi apresentado na WSC 2018 como um projeto de quatro
anos. Entretanto, concluímos que qualquer projeto adicional
precisará ser realizado preponderantemente através de grupos
de trabalho virtuais. Não prevemos ter recursos financeiros para
manter mais de um grupo de trabalho presencial no próximo
ciclo. No ciclo atual, tivemos três grupos de trabalho presenciais, todos eles com uma composição de membros global. O
da WSC do futuro foi o maior, com 16 delegados zonais e dois
membros do Quadro Mundial, além da alocação de numerosos
funcionários. Em resumo, esses grupos tiveram uma grande
utilização de recursos financeiros e humanos. Planejamos os
grupos de trabalho, mas não planejávamos que as vendas do
livro Guiding Principles (Princípios orientadores) fossem tão
baixas, e que as contribuições dos membros caíssem drasticamente. O uso da tecnologia é a única solução que prevemos
para realizar os projetos que temos pela frente.

CONFERÊNCIA MUNDIAL DE SERVIÇO:
RELATÓRIO DA AGENDA DA CONFERÊNCIA (CAR)
E VIA DE APROVAÇÃO DA CONFERÊNCIA (CAT)
Conforme mencionamos anteriormente, decidimos que o
tema da conferência e do próximo ciclo, de 2020-2022, será
“Investir na nossa Visão”. Como dissemos, analisamos a Visão
para o serviço de NA, que realmente representa um investimento em nós mesmos e em NA. Abrimos nossos corações
para nos doar à Irmandade que salvou nossas vidas. Nossa
doação envolve contribuições financeiras, compromissos de
serviço e apadrinhamento, além do contato com o recém-chegado - a força vital de NA. Nosso investimento é realmente
semelhante a um compromisso.

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

RELATÓRIO DA AGENDA DA CONFERÊNCIA

PROJETO DO LIVRO DE
MEDITAÇÕES: UM PRINCÍPIO ESPIRITUAL POR DIA

Começamos a identificar os temas dos artigos que pretendemos incluir e debater no
CAR. Estamos cientes de que muitos de nós
querem, simplesmente, examinar moções.
Entretanto, esperamos também mudar
nosso foco e debater assuntos importantes para todo NA. Temos o rascunho do IP
sobre saúde/doença mental para aprovação,
propostas de alterações nas Regras operacionais e Diretrizes para utilização do FIPT,
uma pesquisa sobre literatura de recuperação, ferramentas de serviço e discussões
temáticas da Irmandade, bem como algumas ideias em andamento sobre inclusão
de materiais do plano estratégico no CAR.

Quando vocês lerem este boletim, já terá passado o prazo para
oferecer sugestões para o primeiro lote de meditações, que
terminou dia 1º de setembro. Não se desesperem! Pretendemos
distribuir mais três lotes para revisão e comentários. Além de
conter mais meditações diárias, o próximo lote incluirá um
rascunho do prefácio do livro e a lista completa de princípios
que pretendemos abordar. Aguarde o seu lançamento no
início de novembro de 2019.
Enquanto isso, contamos que vocês continuem enviando
seus textos! Acessem www.na.org/spad e confiram a lista atual
de princípios e citações. Usem as citações para começar a
escrever, enviem o resultado a partir de qualquer dispositivo
conectado ou façam download de materiais para workshops.
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Ficamos extasiados em saber das diferentes formas como
os membros estão utilizando os materiais do novo livro para
gerar textos originais para o projeto Um princípio espiritual
por dia. Recebemos contato de internas de um centro de
detenção para mulheres da Carolina do Norte e de uma prisão
federal do Arkansas, em resposta ao pedido que publicamos
no boletim Reaching Out. Em duas instalações prisionais da
Califórnia, os líderes do painel de H&I têm levado materiais
do livro para que os membros encarcerados possam escrever.
Temos muita satisfação de receber contribuições de nossos
irmãos e irmãs que estão atrás das grades.
Até o momento, recebemos redações dos participantes
de 55 oficinas, realizadas em todos os tipos imagináveis de
eventos de NA: reuniões de comitês de serviço, convenções,
acampamentos, piqueniques e retiros. Sabemos que muitos
grupos de NA realizam oficinas de redação antes ou depois
das reuniões. Pelo menos um grupo usa as citações de um
princípio para inspirar debates durante as reuniões regulares,
e convida a todos, depois do intervalo, a permanecerem na
sala para escrever. Aplaudimos o entusiasmo e a criatividade
de vocês!
Por fim, mencionaremos os muitos membros que utilizam
os formulários on-line e escrevem por conta própria na
calada da noite. Tudo bem, na verdade não sabemos a
que horas escrevem, mas o importante é que eles escrevem. E fazem isso sem reconhecimento, sem aparecer nas
mídias sociais, apenas contribuem anonimamente com os
materiais originais necessários para criarmos uma literatura
que seja de adictos, para adictos. Esse é o caminho de NA!
Agradecemos humildemente por todos esses esforços.
Obrigado!

processo de planejamento a reexaminar suas prioridades. Por
fim, esperamos que o workshop ajude as zonas a refletir sobre
como melhor levar a mensagem de NA.
O workshop já foi testado no Fórum Zonal de Língua Russa e
no Fórum Zonal das Montanhas Rochosas. Em breve, publicaremos uma cópia em www.na.org.
Atualizações do Guia dos
Serviços Mundiais de NA
Conforme relatamos no último
NAWS News, o grupo de trabalho recomenda que o Guia dos
Serviços Mundiais de NA seja
atualizado para melhor refletir
as práticas atuais - em especial,
o fato de a WSC ser mais do que
um evento bienal, pois os trabalhos prosseguem ao longo do
ciclo. As outras recomendações
incluem uma declaração de
sustentabilidade e a expansão
das formas de comunicação e
colaboração mencionadas no guia, para que incluam mais
referências a reuniões virtuais e e-mail. Vocês encontrarão
essas recomendações no material da Via de Aprovação da
Conferência, juntamente com outras propostas de mudanças
para o Guia dos Serviços Mundiais de NA.
Encontro virtual dos fóruns zonais
O grupo de trabalho sugeriu uma reunião virtual para que as
zonas se conheçam e conversem sobre os possíveis benefícios
de uma maior comunicação e colaboração. A reunião está
programada para 21 de setembro, das 11 h às 13 h, pelo horário
de verão do Pacífico (PDT). Um e-mail com mais informações
foi enviado a todos os participantes da conferência.

PROJETO WSC DO FUTURO
Enquanto finalizávamos esta edição
do NAWS News, o grupo de trabalho da WSC do futuro preparava sua
última reunião presencial.

Retrato dos zonais
Iniciamos o projeto pensando que poderíamos tentar produzir
algo como um guia zonal básico. Em uma reunião virtual,
consultamos os participantes da conferência a esse respeito.
Muitos disseram acreditar que seja prematuro tentar montar
algo como uma ferramenta básica, mas que seria útil algum
material contendo a descrição de cada zona. Acatamos as
sugestões e trabalhamos para montar um formulário que as
zonas possam usar para escrever seu relatório para a WSC, que
nos ajudará também a compilar um resumo de uma página
com a “situação dos fóruns zonais”, a ser usado durante todo
o ciclo. Mais informações em breve!

Atribuições do projeto WSC do futuro:
• formar um entendimento compartilhado sobre o que vem a ser
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 fóruns zonais
• oferecer sugestões para o plano de projeto sobre a função das
zonas, proposto para 2020-2022

Trabalho em andamento
Após sua reunião, o grupo de trabalho apresentará recomendações ao Quadro Mundial sobre uma ferramenta de avaliação
da WSC, bem como sugestões para um plano de projeto e
grupo de trabalho, para 2020-2022, sobre a Função das Zonas.
Também pretendemos revisar as contribuições da reunião
virtual dos participantes da conferência sobre a Missão da
WSC, e apresentar ideias para os possíveis próximos passos.

Em nossa reunião do Quadro Mundial, finalizamos alguns
itens trazidos pelo grupo de trabalho.
Workshop zonal de autoavaliação
Esse workshop foi desenvolvido para ajudar as zonas a refletir
sobre os motivos de seu desenvolvimento e a melhor forma de
atender às suas necessidades. A sessão pode funcionar como
uma introdução ao planejamento, para as zonas que não se
planejaram muito, e pode ajudar as zonas que já utilizam um
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sua discussão, em 2018, naquilo que seria necessário para realocar essa quantidade de recursos dos Serviços Mundiais de
NA. Relatamos os problemas que percebemos no ano que
antecedeu a WSC e publicamos o seguinte texto no Conference
Report (Relatório da Conferência) de 2018:
A seção relevante das Regras operacionais refere-se
a uma inspeção que ocorre “em nome do Beneficiário”.
O Beneficiário é toda a Irmandade de NA, e somente os
delegados, na Conferência Mundial de Serviço, podem falar
em nome de todos nós. Gastamos mais de US$ 40.000 por
ano com a contratação de auditores externos para revisar
e verificar os controles internos, os processos operacionais
de rotina e números financeiros que reportamos a vocês.
Se isso não for suficiente, precisamos que a Conferência
expresse com clareza o que seria necessário para a conferência ter mais confiança em nossos relatórios.
Após várias discussões, a WSC 2018 mostrou apoio por consenso (93-15-4-2) para a necessidade de alterações no Artigo
III das Regras operacionais com relação ao pedido de inspeção,
e suspendeu essa cláusula até a WSC 2020, período em que
as mudanças poderão ser avaliadas. A decisão foi a seguinte:
Na qualidade de fiduciantes, os delegados presentes
na WSC 2018 suspendem o Artigo 5, Seção 3 das Regras
operacionais do FIPT enquanto tomamos uma decisão
sobre o futuro. Essa suspensão expira ao final da WSC 2020.
Votação final/decisão: 89-22-0-2, apoio por consenso
O grupo de trabalho propôs alterações na seção de inspeção
das Regras operacionais, refletindo os debates da WSC 2018.
A seção foi reescrita em uma linguagem mais atual e atribui à
WSC a responsabilidade de convocar uma inspeção, pois ela é
a única instância da nossa estrutura de serviço responsável por
falar em nome da Irmandade (o beneficiário). Ao revisar essa
seção, o grupo de trabalho procurou levar em consideração o
nosso público, fornecendo informações suficientes para que
um membro entenda como funciona o sistema. Grande parte
do texto dos dois primeiros parágrafos, na revisão proposta, foi
extraído diretamente de outras seções do contrato fiduciário
e suas regras.
As demais propostas para as Regras operacionais não implicam mudanças de fato, pois são
alterações que visam refletir as práticas atuais.
Sugerem a atualização do termo quadros e
comitês da WSC para a denominação atual,
Quadro Mundial, o uso do termo delegado
em vez de representante, o esclarecimento de
que nossa auditoria anual é independente dos
Serviços Mundiais de NA e do Quadro Mundial,
e alteração nos relatórios de ano civil para exercício fiscal, de acordo com o Guia dos Serviços
Mundiais de NA.
Também propomos mudanças nas Diretrizes
para utilização, Boletim FIPT nº 1. O boletim esclarece “a política
da Irmandade de NA para reprodução e uso da literatura de
recuperação protegida por direitos autorais, o uso de marcas
registradas de NA e marcas de serviço pelos grupos, quadros
de serviço e comitês de NA”.

PARTILHAS DE DELEGADOS
O grupo de trabalho para partilhas de delegados
planeja e coordena uma sessão na Conferência
Mundial de Serviço onde os delegados se reúnem, compartilham experiências e fortalecem
a unidade.
A sessão de 2016 se concentrou nos princípios espirituais
relacionados ao tema da WSC: honestidade, confiança e boa
Vontade. Em 2018, os delegados presentes participaram de
uma sessão de partilhas-relâmpago: descobrindo nossa base
em comum. Foi uma interação do tipo “encontro rápido”, para
que os participantes se conhecessem melhor e iniciassem a
semana da conferência com uma base em comum.
O grupo de trabalho também cria os workshops do Dia da
Unidade que antecedem a WSC, organizados pelo NAWS e
pela área local West End, que contam com a presença dos
participantes da conferência e dos membros locais.
Depois que foram anunciados no NAWS News de março os
membros do grupo de trabalho, um novo membro foi adicionado ao grupo: Upi K, da Finlândia. Os demais integrantes são:
Andrea F, da Costa Rica; Dennis R, do Texas/EUA; Grainne H, da
Irlanda (atuando como ponto focal); Jacqui L, de Illinois/EUA;
Scott M, do Missouri/EUA; e Jose Luis A, do Quadro Mundial. O
grupo de trabalho se reuniu pela primeira vez em junho deste
ano, e procurará se reunir mensalmente. Todas as ideias para
a sessão de partilhas de delegados e para o workshop do Dia
da Unidade são bem-vindas e deverão ser encaminhadas para
delegatessharing@na.org.

CONTRATO FIDUCIÁRIO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
DA IRMANDADE (FIPT), REGRAS OPERACIONAIS E
DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO
Alguns de vocês podem estar se perguntando como chegamos às revisões sugeridas para as Regras operacionais e
Diretrizes para utilização (Boletim nº 1 do Contrato fiduciário
da propriedade intelectual da Irmandade, conhecido como
FIPT). Em 1993, a Conferência Mundial de Serviço aprovou os
procedimentos do FIPT, que afirmam claramente que o NAWS
(sigla dos Serviços Mundiais de NA) é o fiduciante da
propriedade intelectual de NA, que inclui toda a literatura de recuperação, serviço e marcas comerciais. NA
era muito menor em 1993, com 72 regiões, a maioria
nos Estados Unidos. Naquela época, parecia viável
que qualquer região pudesse solicitar uma inspeção
como medida emergencial.
Em abril de 2017, 24 anos após a aprovação do FIPT,
pela primeira vez uma região solicitou uma inspeção.
Não foi apenas a conferência que quase dobrou de
tamanho nesse período, mas também as operações
do NAWS, com filiais e centros de distribuição em
quatro continentes. Após discussões na WSC 2018,
o NAWS atendeu à solicitação. A inspeção ocorreu
e foi amplamente divulgada, inclusive on-line, e não foram
encontrados problemas significativos. Isso já foi relatado, mas
se você não tomou conhecimento, acesse www.na.org/fipt.
Devido ao enorme comprometimento de recursos humanos e
financeiros que uma inspeção requer, a conferência concentrou
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sejam enviadas ao Quadro Mundial. Na nossa reunião de
outubro, concluiremos este e os outros itens do CAR 2020.

As principais alterações propostas são:
1. Mudança das regras de reprodução da literatura de recuperação pelos grupos, adicionando textos atuais, removendo
os livros, e esclarecendo que isso não inclui nenhuma
permissão para formatos eletrônicos ou on-line.
2. Reescrevemos a introdução e colocamos a seção sobre
direitos autorais antes da seção sobre marcas registradas.
3. Utilização do termo políticas em todo o documento, em
vez de uma alternância entre políticas e diretrizes.
O Quadro Mundial está autorizado a publicar somente a literatura de recuperação que esteja com a aprovação vigente. Isso
significa que essas são as únicas versões que podemos permitir
que outros reproduzam. As Diretrizes para utilização são o local
onde essa política de permissão é descrita para as estruturas
de serviço e grupos de NA. As Diretrizes para utilização atuais
nunca deixaram claras as limitações com relação à literatura
vigente. A maior parte das informações que chegam até nós
é de membros e grupos que estão fora das atuais Diretrizes
para utilização. Além disso, em discussões em conferências
anteriores, não permitimos que ninguém publicasse on-line
a literatura de recuperação aprovada pela Irmandade de
NA. Publicamos folhetos e livretos em diversos idiomas no
site www.na.org, para que os sites da Irmandade possam
publicar links diretos para esses materiais. Não publicamos
no site livros de recuperação, e esse assunto já foi debatido
em várias conferências anteriores. Esses esclarecimentos e
a remoção do direito dos grupos de reproduzir livros são
as principais alterações propostas. Grande parte do texto
explicativo foi modificado para refletir uma linguagem mais
atual: por exemplo, estruturas de serviço em vez de comitês.
Temos o compromisso de garantir que a mensagem de NA
esteja prontamente disponível nas reuniões de NA. Se um
grupo tiver problemas financeiros e quiser reproduzir um
livro de recuperação aprovado pela Irmandade, pedimos
que entre em contato com o NAWS para encontrarmos uma
solução. Não acreditamos que o material da Irmandade fique
protegido se houver essa ampla permissão para que grupos
reproduzam livros, nem cremos que isso acarrete, para NA
como um todo, resultados alinhados com a intenção original
do documento.
Por fim, também proporemos dar início ao processo de atualização do próprio Contrato fiduciário. É um processo envolvente que deve começar com a aprovação da conferência,
por isso, apresentaremos uma moção no CAR 2020 para dar
início às atualizações. Uma vez aprovada, a moção irá conter
recomendações específicas, um período de seis meses para
revisão e comentários da Irmandade, e depois a apresentação
das propostas finais no CAR 2022. Na WSC 2018, os delegados
zonais foram incluídos como participantes votantes da conferência, mas o Contrato fiduciário da propriedade intelectual
da Irmandade (FIPT) é um dos muitos procedimentos que
não foram atualizadas para refletir essa mudança. Enquanto
isso, para a aprovação de literatura e/ou alterações nas Regras
operacionais será exigido registro somente das decisões dos
delegados regionais.
Discutimos tudo isso no seminário on-line dos participantes
da conferência em agosto, e pedimos que ideias e sugestões

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
O projeto Caixa de ferramentas para serviços
locais continua a desenvolver ferramentas de
serviço curtas e de fácil tradução, no intuito de
apoiar as estruturas de serviço locais em seus
esforços para a prestação de serviços.
A ferramenta mais recente, “Serviço de NA em
localidades rurais e isoladas”, passou por um
período de revisão de 90 dias e em breve estará disponível
on-line em www.na.org/toolbox e www.na.org/ruralservice.
Lembramos que esta parte da caixa de ferramentas é composta por três peças: uma ferramenta de serviço impressa,
uma página na internet com inúmeros recursos e reuniões
virtuais de suporte regulares. A próxima está prevista para
meados de setembro.
A primeira reunião virtual para discutir a ferramenta de orientação ao RSG (atualmente chamada de Guia básico para o RSG)
foi realizada em 11 de julho e gerou algumas informações úteis.
O rascunho está em revisão e será distribuído nas próximas
semanas para novas reflexões. Ainda precisamos definir se
será necessária outra reunião virtual. Os membros interessados
podem entrar em contato com o e-mail toolbox@na.org para
obter mais informações sobre as próximas reuniões virtuais
relacionadas a esse projeto.
Agradecemos a todos os membros que participaram das reuniões e compartilharam conosco
seus recursos locais. Esperamos dar prosseguimento ao trabalho junto com vocês.
Ferramentas para convenções e eventos
Temos a satisfação de informar que o rascunho do
próximo texto, Contratos e negociações, foi publicado na página
do projeto, para revisão e comentários da irmandade. Ficará
disponível durante 90 dias, encerrando-se o prazo de revisão
no dia 15 de outubro de 2019. Para dar suporte ao período de
revisão, agendamos uma reunião virtual para 24 de agosto
de 2019 às 11:00 h (PDT), destinada à discussão do rascunho.
Entramos em contato com os membros interessados para falar
sobre o rascunho para revisão, o período para comentários e
sugestões e a reunião virtual. Estamos ansiosos para ouvir as
opiniões de todos.
Avançando para as próximas etapas, os tópicos seguintes
serão: estrutura do comitê e prestação de contas, seleção dos
locais, inscrições, segurança, material promocional, entidades
legais e questões fiscais, relações com fornecedores. Acessem
a página do projeto para obter as ferramentas já concluídas e
notícias do projeto. Segue o link: www.na.org/conventions.
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ônibus e pontos de ônibus, e uma das zonas – a Assembleia
Canadense - conseguiu veicular um anúncio de utilidade
pública em rede nacional durante um mês. O gerente de relações públicas do NAWS participou de um dia multirregional
de relações públicas promovido pelas regiões Chesapeake
& Potomac e Free State. O evento contou com um painel de
profissionais, pequenos grupos debatendo IP e o membro de
NA, uma sessão sobre reuniões de NA e tecnologia, e uma
sobre painéis de H&I. Estamos muito satisfeitos por tantos
membros terem abraçado a Semana de RP, e ansiosos para
ouvir seus relatos de sucesso.

ATIVIDADES DE RELAÇÕES PÚBLICAS
Tivemos meses empolgantes no serviço de relações públicas.
Em maio de 2019, o NAWS viajou para Pequim, na China, para
participar da Federação Internacional de Organizações Não
Governamentais (IFNGO). O NAWS é uma ONG registrada. Nós
nos juntamos a um membro de Xangai e isso foi de grande
valia, pois ele é fluente em mandarim. Na conferência sobre
adicção, distribuímos 200 Textos Básicos em chinês a profissionais de toda a China continental. Muitos desses profissionais
perguntaram como iniciar reuniões de NA.
Os membros de Pequim e Xangai planejam uma estratégia para
o crescimento de NA que começará pelo estabelecimento, em
cada área, de relações de cooperação com profissionais de
um centro de tratamento. O
objetivo é a Irmandade crescer lentamente à medida
em que constrói relações
profissionais.
A Semana de RP, no início
de junho, foi celebrada com
a participação de muitas
comunidades ao redor do
mundo. Em 2019 inauguramos a semana de comemorações,
que contou com a participação de muitas regiões de diversas
zonas. Regiões das seguintes zonas celebraram a Semana de
RP: Reunião dos Delegados Europeus, Fórum Ásia-Pacífico,
Fórum Zonal Latino-Americano, Assembleia Canadense de NA,
Fórum Zonal Centro-Oeste (EUA), Zona Nordeste (EUA), Zona
Autonomia (EUA), Zona Sudeste (EUA), Zona das Planícies (EUA)
e Irã. Provavelmente não foram as
únicas, mas essas são as comuni-dades que nos enviaram fotos e
um resumo de seus eventos. Ass
atividades foram variadas. Muitas
comunidades escolheram uma
campanha de cartazes, algumas
tiveram dias de aprendizado
com profissionais, uma optou
por participar anonimamente
de um desfile, outras iniciaram
uma campanha de cartazes em

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 cumprir melhor 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.

Participação anônima em desfile
da Semana de RP, Argentina

Evento multirregional de
RP, Regiões Chesapeake
& Potomac e Free State,
EUA

Área Badgerland, Semana de RP da
Região Wisconsin, EUA
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FÓRUNS ZONAIS
Participamos de algumas reuniões de fóruns zonais entre junho
e agosto. Foram elas:
• Reunião dos Delegados Europeus (EDM) em Zurique,
na Suíça
A reunião do fórum zonal ocorre no verão, simultaneamente
com a Convenção Europeia. Como este ano os dois eventos
aconteceram em locais separados em Zurique, as interações
foram mínimas. A convenção, realizada no famoso “Needle
Park”, foi um enorme sucesso segundo todos os relatos. O
trabalho de RP realizado no evento foi realmente impressionante e incluiu uma apresentação para aproximadamente 90
profissionais, bem como a cobertura em jornais e na mídia
em rede nacional. Parabéns, Suíça!
O EDM é um dos fóruns de NA maiores e com mais diversidade, e sua reunião contou com a presença de quase 30
comunidades. Muitos assuntos foram debatidos, incluindo
as atividades e planos de DI e RP, destacando-se os recentes
Dias Europeus de Aprendizado de Serviço e seu novo blog
on-line, diretrizes para assento na EDM e uma variedade de
questões que afetam as comunidades locais.
• Fórum Zonal das Montanhas Rochosas em Salt Lake
City, Utah, EUA
Essa zona é principalmente uma estrutura que se baseia em
debates. Onze delegados e suplentes estiveram presentes, e
aquele que não pôde comparecer entrou virtualmente em
algumas das discussões. Além dos assuntos do zonal, foram
realizadas duas oficinas. Uma delas enfocou o rascunho do
workshop de autoavaliação zonal desenvolvido pelo grupo
de trabalho da WSC do futuro. A oficina contribuiu para
melhorar o rascunho e proporcionou uma oportunidade para
as regiões participantes debaterem um pouco da história e
dos desafios atuais da Zona das Montanhas Rochosas. Os
membros locais foram incentivados a participar na tarde
de sábado de uma discussão produtiva e bem recebida
sobre terapia de substituição de drogas, tratamento com
medicação e sua relação com NA.
Os temas debatidos nesses fóruns incluíram: as atuais discussões
temáticas da Irmandade, projetos, esforços e apresentações de RP,
distribuição de literatura e um informe do NAWS, com perguntas
e respostas.

CONVENÇÕES E EVENTOS
Também participamos de algumas convenções e eventos entre
o mês de junho e a elaboração deste relatório, incluindo:
• Segunda Jornada anual de partilhas no presídio de
Soledad, em Soledad, Califórnia, EUA
Alguns fatos interessantes sobre o evento: ele foi totalmente
autossustentado por adictos encarcerados, com apoio adicional da área de Santa Cruz. As áreas organizaram um evento
anterior com partilhadores, comida e um leilão de obras
de arte dos detentos para arrecadar fundos para cobrir o
custeio de literatura, comida e despesas do evento. Havia
caixas de livros disponíveis gratuitamente para os detentos
interessados, e o evento contou com a presença de 200 a
10

300 internos, juntamente com cerca de 25 membros de
H&I. Os internos selecionaram os temas dos workshops
e organizaram o evento. Os workshops foram realizados
em inglês e espanhol. Enviamos um funcionário que
trabalha regularmente com H&I, a fim de economizar
custos.
• Quinto Fórum de Serviços da Região Brasil Sul em
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil
As sessões desses eventos variaram muito, dependendo
da localização e das necessidades da comunidade.
Algumas das sessões incluíram escrita de Passos com
detentos, discussões temáticas da Irmandade, desenvolvimento, história de NA e atmosfera de recuperação
no serviço.

VIAGENS DE RP
Participamos da Conferência de Inovações em Saúde
Comportamental em Nashville, Tennessee, EUA. O evento
atrai profissionais da adicção e de saúde mental. Muitas
das instituições de tratamento presentes enfocam os Doze
Passos. Estivemos na Conferência da Associação Nacional
de Profissionais de Tribunais de Drogas em National Harbor,
Maryland, EUA. A conferência atrai mais de 3.000 profissionais
da área. Muitos deles eram novos no campo do tratamento
da adicção e perguntaram sobre NA na comunidade e como
funciona a recuperação para os membros.

CONVENÇÃO MUNDIAL DE 2021
Estamos começando a nos programar mais ativamente para
Melbourne, Austrália. As datas previstas são 9 a 12 de setembro
de 2021, embora ainda não tenhamos assinado o contrato
final. Vocês serão informados quando o fizermos.
Bella A, ex-integrante do
Quadro Mundial, é o ponto
Austrália
focal do grupo de apoio
local. Estamos planejando
um evento do tamanho
da Convenção Mundial
de Barcelona, na Espanha. Melbourne
A Austrália tem requisitos de entrada rigorosos,
assim como os EUA; alguns
membros poderão ter o visto negado. Sugerimos que você
inicie seu processo de solicitação de visto quando iniciarmos
as vendas, em setembro de 2020. Normalmente, os vistos
são válidos por um ano.
O centro de convenções de Melbourne é o que há de mais
moderno. Todos os bondes do centro da cidade são gratuitos.
Ofereceremos diversas opções de hotéis, desde os de cinco
estrelas até albergues. Queremos atender às necessidades
de todos os membros.
Reconhecemos que os membros não podem tomar nenhuma
iniciativa ainda. Recebemos inúmeras consultas e pretendemos fornecer informações sobre nossa capacidade máxima
de pessoas e restrições de entrada na Austrália.

Setembro de 2019
sejam submetidas pelo menos dez dias antes do início da WSC.
Acreditamos que o mesmo critério deve ser adotado para todas
as indicações dos participantes da WSC. No passado, esse prazo
era igual ao das emendas das moções do CAR. Queremos solicitar que as indicações dos participantes da conferência sejam
submetidas ao PRH no mais tardar até dez dias antes do início
da WSC. Estamos interessados em saber sua opinião a respeito.
Vocês devem lembrar que solicitamos as diretrizes utilizadas
pelas regiões, Quadro Mundial e zonas, para fazer suas indicações. Nossa intenção é elaborar recursos que possam ser úteis
para vocês futuramente. Também pedimos que nos forneçam
qualquer informação sobre o processo que a sua zona usou para
escolher o representante zonal. Pensamos que isso proporcionará algumas ideias para o processo de seleção de candidatos
nas regiões, Quadro Mundial e zonas.
Reiteramos que o prazo para adesão ao nosso processo é
30 de setembro de 2019. Informe-nos se tiver alguma dúvida
e lembre que o website na.org contém muitas informações
relevantes sobre a prestação de serviços mundiais. Segue o
link: www.na.org/?ID=HRP-info.
Como sempre, estamos à disposição para receber comentários
ou perguntas. Nosso e-mail é hrp@na.org.

MUDANÇAS NO QUADRO DE
FUNCIONÁRIOS
Katie Valenzuela foi contratada recentemente em tempo integral
para a equipe de contabilidade e atendimento ao cliente, em
substituição a Peggy LaBon, que se aposentou. Katie é assistente
de contabilidade com 20 anos de experiência.

PAINEL DE RECURSOS HUMANOS
Saudações do Painel de Recursos Humanos (PRH). Em julho,
tivemos nossa segunda reunião presencial deste ciclo. Em nossos
preparativos para o trabalho futuro, conseguimos revisar todas
as etapas do processo de indicações, em busca de oportunidades para melhorar os resultados e otimizar o trabalho. Grande
parte da reunião se concentrou na discussão de páginas web,
formulários, documentos, ferramentas e comunicações que
apoiam nosso trabalho. Com isso, estamos prontos para começar nossas avaliações de candidatos, a fim de identificar os que
poderão concorrer na WSC 2020. O prazo para inclusão em
nosso processo é 30 de setembro de 2019.
Como parte do plano de ação do PRH para este ciclo, identificamos a importância de relatórios efetivos e concisos sobre o
perfil dos candidatos. Vocês devem lembrar que os relatórios
de perfil dos candidatos indicados pelo PRH são distribuídos
aos participantes da conferência antes da WSC e são o principal
recurso de muitos participantes para tomar suas decisões de
voto. Fizemos algumas alterações nas perguntas do relatório
de perfil. Como uma de nossas recomendações é ter respostas
concisas, também estamos limitando o tamanho das respostas
dos indicados. Esperamos que essas mudanças melhorem
a qualidade e, ao mesmo tempo, reduzam o tamanho dos
perfis, tendo em vista as pressões de tempo e necessidades
de tradução que recaem sobre os participantes à medida que
nos aproximamos da WSC.
Conforme relatamos no início do ciclo, pretendemos facilitar as
eleições da WSC usando um software de votação eletrônica. Para
tomar parte nas eleições da WSC, o participante da conferência
precisará ter acesso a uma conta de e-mail. Estamos confiantes
de que poderemos oferecer apoio aos poucos participantes
que talvez não possam acessar seus e-mails na WSC 2020.
Pensamos em testar o software antes do início das eleições,
para que todos tenham a oportunidade de se familiarizar com
o processo. Manteremos vocês informados sobre as nossas
intenções.
Finalizamos nossas recomendações de alterações do Guia
dos Serviços Mundiais de NA no que diz respeito aos nossos
processos. Encaminharemos as recomendações ao Quadro
Mundial, e elas provavelmente farão parte do material da Via de
Aprovação da Conferência, a ser publicado em janeiro de 2020.
Por falar no guia e no nosso processo, na última WSC houve
um acordo para que quaisquer emendas às moções do CAR

PRAZOS E
DATAS IMPORTANTES
Requisições de viagens (avaliadas por trimestre)
Pedimos que encaminhem seus pedidos com a maior antecedência possível.
15 de novembro, para o período de janeiro-março
15 de fevereiro, para o período de abril-junho
Reuniões virtuais e seminários on-line
5 de outubro: Reunião virtual dos participantes da
conferência, 11:00 h PDT
14 de setembro: Seminário aberto sobre reuniões on-line,
11:00 h PDT
21 de setembro: Reunião virtual dos Zonais
(somente para zonas), 11:00 h PDT
Reuniões do Quadro Mundial
24–27 de julho de 2019
2–5 de outubro de 2019
Prazos
30 de setembro: Prazo para apresentação de todos os
candidatos ao processo de indicações do Painel de
Recursos Humanos
Versão em inglês do Relatório da Agenda da conferência
disponível em – 26 de novembro de 2019
Traduções do Relatório da Agenda da Conferência
disponíveis em – 26 de dezembro de 2019
Material da Via de Aprovação da Conferência disponível
em – 26 de janeiro de 2020
Conferência Mundial de Serviço de 2020
26 de abril-2 de maio de 2020

Assinatura eletrônica do NAWS News e
da The NA Way:
www.na.org/subscribe
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