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(Relatório da Irmandade), que evoluiu para o nosso atual
Relatório da Conferência. Após prestar serviço como vicecoordenador e coordenador da WSC (durante um total de
quatro anos), Bob Stone contratou-o em junho de 1986
para trabalhar no Escritório Mundial de Serviço. George
assumiu a responsabilidade pelos serviços prestados à
conferência, e sua liderança ajudou a construir os
alicerces dos serviços mundiais, tais como os
conhecemos hoje. Seu trabalho, enquanto funcionário do
WSO lotado junto ao Comitê Ad Hoc para Estudo do
Serviço de NA, foi fundamental para a elaboração dos
Doze Conceitos para o Serviço em NA e do Guia para
Serviços Locais em Narcóticos Anônimos. Tornou-se Codiretor Executivo em 1995.
George prosseguiu sendo pró-ativo, sugerindo
mudanças em nossa estrutura de serviço, para que o
NAWS – tanto os servidores de confiança como o pessoal
do escritório – pudessem realizar um trabalho mais
eficiente. Sua luta contínua para tornar melhores os
serviços mundiais, em benefício da irmandade, foi fator
decisivo para a identificação dos problemas do antigo
sistema, e início do processo de inventário que resultou
na adoção, pela irmandade, do Quadro Mundial e do
novo sistema de serviços mundiais, em 1998.
O coração de George esteve sempre próximo ao
desenvolvimento da irmandade. Em sua primeira viagem
à América Latina, há mais de dez anos, ele se apaixonou
pela comunidade de NA que surgia no local. Sempre um
visionário, percebeu, desde o início, que a paixão e
energia daqueles novos companheiros da nossa família
de NA começariam a mudar a irmandade como um todo.
A mais recente convenção mundial, realizada em
Cartagena, Colômbia, foi a concretização de um sonho
pelo qual George trabalhou muito, e por bastante tempo.
Hoje, mais de 15 países latino-americanos tornaram-se
regiões participantes com assento na Conferência
Mundial de Serviço. Tanto o quadro como a conferência
representam, agora, a sempre crescente diversidade de
NA.
Ele também trabalhou devotadamente pela
preservação da história e arquivos da Irmandade de NA.
Nós, assim como a equipe de funcionários, sentiremos
uma falta irreparável da visão entusiástica e contagiante
do George para o trabalho administrativo e a prestação
de serviço de uma forma geral. O fato de ter estado de
licença médica desde fevereiro de 2000 não torna nem
um pouco mais fácil, para todos nós e para o pessoal do
escritório, aceitar o pedido de demissão do George. Nosso
único conforto é saber que seu espírito amoroso estará
sempre conosco, em tudo o que fizermos.

SAUDAÇÕES DO SEU
QUADRO MUNDIAL!
Este relatório cobre as informações de duas reuniões
nossas: de abril e julho de 2001. A de julho teve um dia a
mais do que a nossa agenda habitual. Também
acabamos de ultrapassar a primeira metade do ciclo
bienal da conferência! Passaram-se três anos desde a
WSC 98, quando foi criado este quadro e o novo sistema
dos serviços mundiais. Hoje, faltando menos de um ano
para a WSC 2002, já parece, de fato, que estamos a meio
caminho de um processo de transição de seis anos, que
será concluído com a realização da WSC 2004.
Tivemos uma extensa gama de assuntos a serem
cobertos nesta última reunião, por isso, fizemos o
possível para sermos objetivos e nos atermos à agenda.
Como sempre, iniciamos com uma dinâmica visando a
integração do grupo.
Novamente, a maior parte da reunião foi dedicada
aos nossos comitês, e aos progressos alcançados, até o
momento, com relação aos projetos que foram atribuídos
a cada um deles. A falta de recursos representa um
desafio constante. Havíamos programado enviar-lhes
este relatório logo após nossa reunião de abril, porém,
outros projetos prioritários ocasionaram o seu adiamento
até agora (por exemplo, as oficinas mundiais). Assim,
decidimos compor uma versão mais longa deste
informativo NAWS News, para sintetizar e assinalar para
você alguns temas, perguntas e considerações que serão
abordados mais profundamente na edição de agosto do
Relatório da Conferência.

CO-DIRETOR EXECUTIVO PEDE
DEMISSÃO
Após 15 anos de incansável serviço como funcionário
especializado, George Hollahan, Co-diretor Executivo do
Escritório Mundial de Serviço (WSO), pediu demissão. O
profundo amor de George, sua dedicação e
comprometimento com a irmandade, aliados à sua visão
criativa, ajudaram-nos a atravessar muitas épocas
difíceis.
George participou da sua primeira Conferência
Mundial de Serviço em 1981, como representante de
serviço regional da Flórida. Como Vice-coordenador da
WSC, em 1983, produziu um relatório que depois passou
a se chamar Guia Provisório de Trabalho para a Nossa
Estrutura de Serviço. George sempre se dedicou à
melhoria da comunicação e das relações com a
irmandade. Durante sua gestão no Comitê Administrativo
da WSC, foi criado o primeiro Fellowship Report
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DIVULGAÇÃO DA LITERATURA NA
PÁGINA WWW.NA.ORG

INFORMAÇÕES SOBRE NOVOS
PRODUTOS

Após discussões realizadas nas últimas duas
reuniões deste quadro, estamos propondo dar um passo
adiante, e divulgar seis folhetos informativos (IPs) de NA
no nosso endereço oficial na internet (www.na.org). A
literatura de recuperação que pretendemos expor são os
folhetos: IP nº 1 (Quem, O Que, Como e Por Que); IP nº 7
(Sou um Adicto?); IP nº 16 (Para o Recém-Chegado); IP nº
17 (Para Aqueles em Tratamento); IP nº 22 (Bem-Vindo a
NA); e o livreto informativo NA – Um Recurso na Sua
Comunidade. Estes IPs nos parecem a melhor opção para
fornecer informações sobre o que NA representa para o
adicto em busca de ajuda, e para o público e comunidade
profissional que lida com adictos.
Recebemos, ao longo dos anos, muitas solicitações
para disponibilizarmos diversos itens on-line, e sempre
tivemos uma atitude extremamente cautelosa a esse
respeito. O aconselhamento jurídico dos procuradores
legais da nossa propriedade intelectual (que possuem
conhecimento específico na matéria de infrações de
direitos autorais na internet), até o momento, sustentou
a postura conservadora que estávamos adotando. Nosso
papel como responsáveis legais pela Guarda da
Propriedade Intelectual da Irmandade (FIPT) nos obriga a
salvaguardar o patrimônio escrito de NA, em benefício da
irmandade.
Uma vez que evoluiu a legislação quanto a materiais
na internet com direitos autorias reservados, e por
acreditarmos que agora ela possibilite a proteção da
propriedade de NA, vamos realizar, experimentalmente,
a exibição deste reduzido número de itens na página
www.na.org, para atender às solicitações da irmandade.
Caso encontremos problemas de infração dos direitos
autorais, aumento das despesas judiciais ou novas
dificuldades em função desta experiência, não
hesitaremos em voltar atrás e suspender este teste.
Colocando esta literatura no ar, proporcionaremos às
áreas e regiões um atalho direto para estes IPs em seus
sites. Será um link não aparente, em que o usuário não
saberá sequer que deixou a página da área ou região.
Desta forma resolveríamos o atual problema de exibição
destes materiais em diversas páginas, com o intuito de
descrever Narcóticos Anônimos.
Nosso desafio será estudar todos os detalhes
necessários à implementação desta nova realidade. Entre
outras coisas, precisamos descobrir quais as dificuldades
de se postar o material em diversas línguas. Até o
momento, o IP nº 1 existe em 21 idiomas! Manteremos a
todos informados sobre a evolução deste projeto, e
agradecemos desde já quaisquer comentários ou
sugestões que possam nos enviar.

Leia o panfleto encartado nesta edição, para
descobrir os novos lançamentos e produtos em destaque.
Temos a satisfação de informar que o Texto Básico
Norueguês foi concluído recentemente (capa dura,
somente o Livro Um). Na última semana de junho,
apresentamos o livro pronto ao DR da Noruega, na
Reunião dos Delegados Europeus, em Quebec (Canadá).
(Para fazer seu pedido, utilize o encarte desta edição, que
contém informações dos nossos novos produtos.)
Fiquem também ligados (ou melhor, de ouvidos
abertos) para o lançamento de uma versão em áudio do
Texto Básico Espanhol. Chegou a hora de criar e
disponibilizar material de recuperação em espanhol para
a nossa crescente irmandade castelhana. Com esta
decisão, atendemos à demanda de dezoito países, e às
solicitações dos tribunais de drogas e instituições penais
dos Estados Unidos. Levará algum tempo até
concluirmos a pesquisa dos detalhes e colocarmos o
produto em nosso catálogo. Seguiremos mantendo vocês
informados dos mais recentes acontecimentos.

RECALL DA EDIÇÃO DO TEXTO BÁSICO
COM LINHAS NUMERADAS!
O Texto Básico com linhas numeradas foi publicado pela
primeira vez em setembro de 1997, abrangendo somente
o Livro Um, mas pelo preço da obra completa (US$ 9,70).
Esta nova versão já incorpora os Livros Um e Dois, com
um sistema revisado de numeração, pelo mesmo preço.
(Atendendo às sugestões que recebemos quanto ao tipo
de numeração.) Para sermos justos com a clientela que já
comprou a versão antiga, estamos pedindo que envie
para nós a capa (para o WSO Customer Service), a fim de
receber gratuitamente a nova publicação. Colocamos
também um anúncio na edição de julho da revista NA
Way, e estamos enviando correspondência dirigida aos
compradores registrados da primeira versão.

RELATÓRIO SOBRE DESENVOLVIMENTO
DE LITERATURA
Após o debate na irmandade das quatro moções
relativas à literatura e a longa explanação publicada no
Relatório da Agenda da Conferência de 2000, a
Conferência Mundial de Serviço determinou que o Quadro
Mundial iniciasse determinados trabalhos. Por uma
margem enorme, a WSC aprovou a primeira fase de um
projeto de elaboração de material sobre o
apadrinhamento. Na sua etapa inicial, em 2000, o
quadro deveria estimular os comitês de literatura das
áreas e regiões a redigir originais sobre o tema, para
então começar em 2001 a avaliação preliminar das
questões levantadas no material sobre apadrinhamento.
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Por uma margem mais apertada, a conferência
concordou que o quadro faria uma avaliação abrangente
da proposta de revisões e acréscimos ao Texto Básico e
Livreto Branco, ressalvando que ela não deveria ter início
antes de 2004 (e que estaria condicionada à aprovação,
na WSC 2004, do plano de avaliação proposto). A
conferência alocou recursos para o planejamento desse
levantamento, especificando também que o Quadro
Mundial deveria apresentar um relatório preliminar na
WSC 2002.
Por fim, a conferência confirmou o direcionamento
geral do plano de desenvolvimento de literatura
proposto. Este engloba a implementação do Comitê de
Publicações do Quadro, o trabalho nos dois projetos
anteriormente mencionados, o início das discussões na
irmandade sobre diversas importantes questões de
literatura pendentes, e culmina com a elaboração de um
plano atualizado de desenvolvimento de literatura para
os próximos cinco a dez anos, a ser apresentado na WSC
2002.
O DESENVOLVIMENTO FUTURO DA LITERATURA
DE NA: Dois projetos de literatura de tamanha
envergadura e importância mantiveram o quadro e o
nosso novo Comitê de Publicações bastante ocupados.
Logo percebemos que seria prematuro elaborar um plano
de cinco a dez anos para a literatura, a apresentá-lo na
WSC 2002. Deste modo, decidimos não formular
qualquer moção de literatura no CAR 2002. Em vez
disso, pretendemos publicar um grande relatório que
estimule o diálogo a respeito dos projetos acima, e
demais temas afins.
Como sempre, agradecemos qualquer sugestão que
possam nos enviar. Nosso lema continua sendo:
comunicação, comunicação e comunicação!

PROJETO DO APADRINHAMENTO
Na WSC 2000, foi aprovada a Moção 3 por uma
ampla maioria. Para darmos prosseguimento a esta
incumbência, publicamos e distribuímos o News Flash
em dezembro de 2000, solicitando idéias e conceitos
sobre apadrinhamento. (Ainda pode ser encontrado no
site www.na.org, ou recebido mediante solicitação ao
WSO.) Houve uma resposta incrível por parte da
irmandade, que nos enviou uma enorme quantidade de
material e sugestões. O prazo para recebimento de
originais expirou em 1 de junho de 2001. Agradecemos a
todos os membros, grupos e comitês de serviço que
investiram seu tempo e nos mandaram seus escritos. O
Grupo de Trabalho para Avaliação do Apadrinhamento
tem
realizado
uma
tarefa
memorável
de
acompanhamento desse material recebido. Queremos
registrar nossos agradecimentos a eles também.
Analisando as pilhas de correspondências recebidas
dos companheiros, percebemos já dispor de idéias e
informações suficientes para redigir uma peça do
tamanho de um livro. Estamos agora na fase de
detalhamento do projeto. Nossa proposta é desenvolver
um livro de cerca de 100 páginas, e criar um novo folheto
a partir do material, para substituir o IP existente. A fim
de atender às necessidades da irmandade, o plano a ser
proposto apresentará um cronograma acelerado,
permitindo a sua aprovação na WSC 2004.
O desejo de literatura sobre o apadrinhamento parece
ser premente. Portanto, nossa meta é incluir um
formulário para a sua aprovação no Relatório da Agenda
da Conferência de 2004, para apreciação na respectiva
WSC. Para realizar esta tarefa, nossa proposta prevê a
solicitação contínua de material original até 31 de
dezembro (em foros específicos, tais como as oficinas
mundiais), e um processo de desenvolvimento
semelhante ao que foi utilizado na confecção do Só por
Hoje.
Pretendemos utilizar a experiência da redação do
livro Só por Hoje para lidar com a quantidade sem
precedentes de material original recebido. Os textos
contêm as idéias e sugestões que vocês desejam ver
refletidas na obra, em vez de uma resposta a alguma
minuta já elaborada. Acreditamos que esta seja a forma
mais eficaz de uma irmandade verdadeiramente mundial
influir na direção, alcance e conteúdo de uma nova peça
de literatura de recuperação. Caso a WSC 2002 aprove,
pretendemos utilizar esta fonte de material aliada ao
processo tradicional de desenvolvimento: um grupo de
trabalho, junto com uma equipe de funcionários, para
redação e suporte.
Além disso, haverá dois estágios de revisão e
comentários realizados por voluntários – você precisa se
inscrever para participar. O primeiro consistirá da revisão
de um esquema detalhado do livro e do capítulo um, a
ser concluída em 30-45 dias. Na segunda etapa, será
enviado o livro completo àqueles que tiverem respondido
ao primeiro estágio. Este também terá um prazo pequeno
para resposta. O projeto terminará com o envio do livro

ESTÁGIO ATUAL
Devido às moções aprovadas na WSC 2000, estamos
diante de dois grandes empreendimentos simultâneos
(apadrinhamento e planejamento do processo de
avaliação do Texto Básico).
Nós, enquanto quadro mundial, dedicamos um dos
quatro dias da reunião de julho ao debate das
implicações mais amplas deste tópico. Eis alguns dos
questionamentos levantados:
Qual a importância da elaboração de nova literatura
para a irmandade? Que nível de suporte (recursos)
pretendemos canalizar para esta atividade?
Qual a importância relativa da revisão da literatura
existente, quando comparada com a elaboração de novas
peças literárias?
Quanto ao Texto Básico, o que deverá ser avaliado?
Por quê? Como? E por quem?
Algumas destas perguntas ainda não encontraram
uma resposta conclusiva; neste relatório, buscamos
apenas registrar os nossos avanços na discussão destes
temas.
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Esperamos poder dar um retorno útil para a
irmandade, além de elaborar uma proposta clara para a
avaliação do Texto Básico, a ser apresentada e votada na
WSC 2004.

para um período de análise mínimo de 150 dias antes da
aprovação, o que representará um prazo mais longo do
que os 90 dias de que dispúnhamos antigamente. Se não
usarmos estes procedimentos, a única alternativa seria
postergar o formulário de aprovação do livro até a
WSC 2006.
Para termos sucesso neste empreendimento,
precisamos formar uma parceria. Estamos pedindo aos
DRs que informem seus comitês de revisão de literatura
regionais e de área sobre o nosso plano, estimulando-os
a se registrarem junto ao WSO para participarem do
processo de revisão e comentários. Então, logo a seguir à
conferência, enviaremos uma carta a todos os inscritos,
após a qual serão postadas as minutas contendo as
instruções específicas para o trabalho de revisão. No
Relatório da Agenda da Conferência de 2002, incluiremos
maiores informações, de acordo com o que for discutido
na Reunião dos Serviços Mundiais. Estamos ansiosos
para trabalhar juntos de forma coesa, e criar uma peça
sobre o apadrinhamento que seja adotada pela
irmandade.

PARA ONDE ESTAMOS INDO?
Cabe à irmandade decidir nossos rumos. O Relatório
da Agenda da Conferência de 2002 conterá maiores
informações, e esperamos que venham a estabelecer a
base para um debate na irmandade. Desejamos encontrar
pessoalmente os delegados na Reunião dos Serviços
Mundiais, e gostaríamos de receber, de todos os que não
puderem comparecer à WSM na Virgínia, os comentários
por escrito a respeito de qualquer assunto deste relatório
ou dos projetos descritos.
Discutimos a criação de uma declaração de visão
para a literatura de NA. Esta foi considerada uma
prioridade baixa no momento, tendo em vista todos os
demais trabalhos a serem executados. Percebemos a
discussão do propósito e função da literatura de NA como
sendo o ponto de partida para a sua elaboração futura.
Se pudermos estabelecer uma visão e filosofia em
comum, acreditamos que possam servir de base para
estes dois projetos e para a política e trabalhos futuros
de desenvolvimento da literatura.
Como dissemos anteriormente, pretendemos incluir
um relatório significativo, no CAR 2002, a respeito das
questões literárias. Não conterá nenhuma moção. Esta
parcela do nosso relatório do CAR dirigido à irmandade
irá enfocar o fato de estarmos diante de uma
oportunidade, sem precedentes, de entendermos os
motivos e a forma como redigimos a literatura de NA.
Nossa meta é que os companheiros comecem a analisar o
quadro geral de uma maneira mais ampla, para depois
discutir as tarefas específicas que temos diante de nós,
tais como o projeto do apadrinhamento e a questão da
avaliação do Texto Básico.

PROJETO DE AVALIAÇÃO DO
TEXTO BÁSICO
Apesar de não ter clareza a respeito das mudanças a
serem feitas no Texto Básico, a WSC foi favorável a um
processo abrangente de avaliação. Por isso, decidimos
formar um grupo de trabalho para elaborar diversos
instrumentos e estratégias ao longo do próximo ciclo da
conferência, que, esperamos, ajudem a definir mais
claramente o que a irmandade pretende fazer, se é que
deseja fazer algo.
Caso se opte mesmo por realizar uma avaliação, ela
não terá início antes da WSC 2004. Isto é o que a Moção
2 determina. Nunca é demais enfatizar o quanto este
ponto gera confusão. A avaliação do Texto Básico não
poderá começar, a menos que a WSC 2004 autorize um
projeto com esta finalidade.
Explicando em outras palavras, o que estamos
fazendo agora e que vamos continuar no próximo ciclo
da conferência é, simplesmente, planejar uma avaliação.
Denominamos este processo de “planejamento de
projeto”. Tudo o que será feito de agora até a WSC 2004
será programar a forma como se dará a avaliação e o seu
alcance, caso a WSC 2004 decida seguir em frente com o
projeto.
O que estamos propondo é uma pesquisa de opinião
que contenha questões e assuntos ligados ao Texto
Básico e Livreto Branco, assim como uma sondagem das
preferências da irmandade quanto à futura literatura de
recuperação. Entendemos que o Livreto Branco seja parte
deste processo mas, para manter a simplicidade e
clareza, abordaremos as três questões separadamente
nos instrumentos da pesquisa de opinião: o Livreto
Branco; as intenções da irmandade quanto ao futuro da
literatura de recuperação; e o Texto Básico.

LIGEIRO AUMENTO NA RECEITA
Agora que chegamos ao final do nosso ano fiscal,
tivemos a satisfação de constatar que a receita foi
superior à do ano passado, usando o escritório de
Chatsworth (EUA) como base de comparação. Entretanto,
este resultado não reflete um crescimento das vendas de
literatura. Na realidade, a maior parte do aumento de
US$ 197.803 na receita com literatura deveu-se ao
reajuste de 5% nos preços, que passou a vigorar a partir
de janeiro. De fato, as vendas unitárias do Texto Básico,
Isto Resulta e Só por Hoje apresentam apenas uma
ligeira alteração em relação às vendas do ano passado; a
exceção é o Guia para Trabalho dos Passos.
Por exemplo, no exercício fiscal anterior (1 de julho
de 1999 a 30 de junho de 2000) vendemos aproximadamente 166.961 exemplares da edição de capa dura do
Texto Básico, comparando-se aos 167.617 livros que
faturamos neste exercício. A procura pela versão de capa
flexível, esta sim apresentou um aumento. No mesmo
período, vendeu 60.571 cópias, em relação às 48.854 do
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foi colocado no ar desde a sua última visita. Também
apresenta uma estrutura de mais fácil utilização.
Forneceremos informações adicionais durante a Reunião
dos Serviços Mundiais. Posteriormente, enviaremos a
todos
os
participantes
da
conferência
uma
correspondência contendo instruções.

exercício fiscal passado. Houve procura de cerca de 5.000
exemplares a mais do Só por Hoje este ano, mas
entregamos 4.000 livros a menos do Isto Resulta. As
vendas do Guia para Trabalho dos Passos caíram em
cerca de 12.000 cópias, em relação ao ano passado.
Um dado alarmante é que as doações (que
totalizaram US$ 612.967 neste exercício) estão apenas
US$ 1.082,06 acima das do ano passado. Esta é a
primeira vez em muito tempo que as contribuições não
aumentaram pelo menos 5% anualmente. Se tivéssemos
mantido o ritmo ascendente das doações passadas,
deveríamos ter apurado US$ 36.660 a mais, o que não
ocorreu. O fato é preocupante porque, mesmo quando a
venda de literatura esteve em baixa, no passado, as
doações seguiram crescendo de 6% a 8% ao ano.
Acreditamos que este efeito possa ser resultado da
implementação do ciclo bienal. Também sabemos que
algumas regiões, que são as principais contribuintes dos
serviços mundiais, não tiveram este ano o mesmo nível
de sucesso financeiro a que estavam acostumadas.
Forneceremos uma tabela comparativa mais completa no
nosso relatório anual.

ACESSE O CALENDÁRIO DE EVENTOS DA
IRMANDADE NA PÁGINA WWW.NA.ORG
Outro recurso que já está em operação é o calendário
de eventos de NA (www.na.org/comingup-toc.htm). O
único problema é que a irmandade ainda não está
utilizando o pleno potencial desta ferramenta. Esperamos
que, com o maior conhecimento, aumente também o
número de visitas à página. O calendário via internet
constitui a base da agenda que é publicada,
trimestralmente, na revista The NA Way Magazine. A
maior vantagem, contudo, é que o calendário on-line
informa todos os encontros a serem realizados em anos
futuros. Na The NA Way é publicada apenas a
programação para os meses seguintes. A maior utilização
dessa página eletrônica pelos grupos registrados, áreas e
regiões de NA a transformaria em uma ferramenta de
planejamento mais eficiente. A divulgação dos eventos
com maior antecedência ajudaria a minimizar os
conflitos de programação. Esperamos que este calendário
sirva para aperfeiçoar a comunicação em NA.

NOVO RECORDE EM NOSSAS RESERVAS!
A administração prudente do nosso centro de
serviços mundiais implica o compromisso de mantê-lo
como um recurso seguro, confiável e estável para a
irmandade. Mais uma vez, temos a satisfação de
informar que obtivemos sucesso no alcance dos nossos
objetivos de poupança, e que há mais dinheiro
depositado no banco do que em qualquer outro período.
Nosso fundo de reserva total está em torno de US$
982.270. Ele equivale a 59,6 dias de operação. Atingimos
66% do objetivo declarado no Plano de Desenvolvimento
da Irmandade, de alcançar uma reserva suficiente para
90 dias de operação.
Entretanto, é necessário ressaltar que prevemos um
desembolso aproximado de US$ 350.000, dentro dos
próximos dez meses. Isto reduzirá nosso fundo de
reserva, uma vez que empataremos recursos em gastos
que não terão um retorno imediato em termos de receita.
Nesse período, efetuaremos os depósitos necessários
para a Convenção Mundial de Atlanta, e para a reserva
do local para a convenção do 50o aniversário de NA, em
San Diego. Entretanto, como esperamos receber, em
contrapartida, alguma receita de pré-inscrições, será
restabelecida uma parte do fundo utilizado. Favor
observar que esse faturamento somente será lançado no
próximo ano fiscal.

REGISTRO ON-LINE DE GRUPOS E
COMITÊS DE SERVIÇO DE NA
Ainda estamos em fase de teste do banco de dados
em ambiente web, um recurso que habilitará os
servidores de confiança designados a atualizarem seus
registros diretamente através da internet. Estamos
sempre lutando para manter o controle das informações.
A tão prometida correspondência geral dirigida a todos
os grupos de NA e comitês de serviço está mais próxima
de acontecer.
Existe um benefício intangível para as áreas e
regiões, ao se darem ao trabalho de assegurar que todos
os seus grupos estejam registrados: a unidade de NA. O
cadastramento correto das reuniões aumenta o nosso
bem-estar comum. Ajuda-nos a acompanhar o
crescimento da irmandade. Os dados de maio de 2001
apontam a existência de mais de 19.500 grupos de NA
registrados, mantendo mais de 29.000 reuniões
semanais regulares em 108 países e possessões
territoriais. Não teríamos condições de dispor destas
estatísticas, se os grupos não se dessem ao trabalho de
nos comunicar sua existência. Por favor, ajudem-nos a
manter atualizadas as informações sobre as suas
reuniões.
Obviamente, também existem os benefícios tangíveis
do cadastramento. Queremos que vocês recebam a
The NA Way Magazine. Ela é enviada gratuitamente a
todos os grupos registrados e membros interessados! O
cadastro atualizado também permite que, em caso de

NOVO PAINEL DE MENSAGENS
Concluímos os testes de um novo painel de discussão
com mensagens eletrônicas dos participantes da
conferência. A tecnologia empregada permite que
qualquer pessoa leia e acompanhe os textos, mas apenas
os integrantes da WSC possam colocar suas mensagens
no ar. A novidade é que o sistema destaca as recentes
inclusões, permitindo que você visualize se algo de novo
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apresentar o evento do final de semana, os membros dos
Serviços Mundiais de NA presentes, e os companheiros
entre si. A apresentação genérica dos serviços mundiais
procurou avivar o tema: “Estabelecendo a Conexão entre
os Membros de NA e os Serviços Mundiais”
Houve doze oficinas temáticas, ao longo do sábado e
do domingo. (Programamos duas a três por horário, para
oferecer bastantes possibilidades de escolha!) Alguns dos
temas foram: história geral de NA, prestação de contas,
comportamento, apadrinhamento, desenvolvimento de
literatura, medicação em NA, questão judicial/relatório de
freqüência às reuniões, e uma outra oficina ligada a
H&I/IP. Foi realizada uma sessão geral no sábado de
manhã, voltada para temáticas de interesse local. À
noite, uma reunião de recuperação com partilhas,
seguida de uma festa organizada pelo comitê receptivo
local.
O domingo consistiu de oficinas na parte da manhã,
culminando com uma sessão geral de conclusão. A
esmagadora maioria dos comentários que recebemos a
respeito do fim-de-semana foram positivos. O
encerramento, na tarde de domingo, teve uma reunião
final de recuperação com um painel de partilhadores
selecionados pelo Comitê de Apoio.
O projeto das oficinas mundiais é um grande
experimento. O programa de cada um dos eventos
futuros conterá elementos distintos. Muitos dos tópicos
incluídos na programação de Vancouver tinham
relevância para a localidade. As questões irão variar de
acordo com o lugar do mundo em que a oficina for
realizada. As metas deste quadro poderão ser diferentes
nos outros eventos. Só queríamos lhes comunicar que foi
concluída a primeira fase da experiência, em Vancouver.
Percebemos que o sucesso de uma oficina mundial
não depende apenas da quantidade de participantes, mas
da qualidade do evento em si, e do quanto ganhamos
com a vivência, em termos de diálogo. Todos os
participantes do NAWS foram unânimes em seu
entusiasmo, e estão convencidos do valor destas oficinas
para a irmandade, agora e no futuro. O grupo enviado
pelos serviços mundiais foi composto do Diretor
Executivo do WSO Anthony Edmondson, Craig R e Susan
C, membros do Quadro Mundial, juntamente com o
Comitê de Relações com a Irmandade do Quadro
Mundial, integrado por Michael McD, David J e Ron H. A
equipe de apoio que viajou para o local foi composta
pelos seguintes funcionários: Michael Lee, Eileen PerezEvans e Elaine Adams.

necessidade, possamos entrar em contato. Por exemplo,
se a nossa irmandade algum dia decidisse modificar os
passos, tradições ou conceitos, este processo demandaria
uma consulta a todos os grupos. Os que não estivessem
cadastrados no sistema poderiam ficar de fora do
processo. Outra vantagem é a listagem correta das suas
reuniões na Pesquisa de Reuniões Internacionais, no site
www.na.org/locator-toc.htm. (Veja artigo a seguir.)

CATÁLOGO ON-LINE DE REUNIÕES
A relação atualizada das reuniões e grupos de NA é
primordial para o funcionamento e utilidade da
ferramenta de Pesquisa de Reuniões Internacionais.
[Para acessá-la, entre na página www.na.org e clique no
link NAWS International Meeting Search, depois em
Search for International Meetings.] Esperamos que todos
os grupos de NA queiram garantir que suas reuniões
estejam listadas de forma correta. O benefício que isso
trará atinge em cheio o propósito primordial de NA. Este
recurso serve para levar a mensagem ao adicto que ainda
sofre. Ajude um recém-chegado ou visitante a encontrar o
seu grupo de escolha de NA!
Ouvimos algumas pessoas dizerem que estão
aguardando que entre em funcionamento o sistema de
digitação on-line dos dados dos grupos e reuniões.
Existem muitas formas, atualmente, para a atualização
das informações, ou o cadastramento de novos grupos de
NA. Por favor, não percam tempo!
Se tiver um computador com acesso à internet, você
poderá baixar os formulários em inglês, francês, alemão,
português ou espanhol, preenchê-los e enviá-los de volta
por correio ou fax para o WSO. Os formulários também
poderão ser recebidos mediante solicitação. Outro recurso
que já se encontra disponível (apenas em inglês e
espanhol) é o registro de novos grupos ou retificação de
dados on-line. Entretanto, as novas informações não são
inseridas instantaneamente. Nossos funcionários terão
de digitar no novo banco de dados todas as atualizações
que vocês efetuarem.

FOI UM SUCESSO A PRIMEIRA
OFICINA MUNDIAL, REALIZADA
EM VANCOUVER, CANADÁ
Todos os depoimentos apontam a primeira Oficina
Mundial, realizada em Vancouver, Colúmbia Britânica, de
29 de junho a 1 de julho, como um enorme sucesso. Sem
dúvida, é algo novo que jamais foi tentado neste
formato. Através de e-mails, cartas e telefonemas, os
companheiros, desde Saskatoon, Baltimore, até San
Diego, expressaram seu entusiasmo com o evento, e o
desejo de que, algum dia, fosse levada uma oficina
mundial até a sua cidade. Mais de 20 DRs e Suplentes de
DR estiveram em Vancouver, que contou com uma
presença aproximada de 400 companheiros.
A reunião de sexta-feira à noite teve uma abertura
bem pouco tradicional. Com enfoque tanto na
recuperação como no serviço, seu propósito foi

NOTÍCIAS DAS OUTRAS
OFICINAS MUNDIAIS
Depois de Vancouver, ainda teremos mais quatro
oficinas para planejar e executar, cada uma em um
continente diferente. Estamos muito entusiasmados,
apesar de ser uma enorme empreitada!
Desde a edição de março do NAWS News, elaboramos
os seguintes planos para as próximas oficinas.
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mundial, em Atlanta, Geórgia (EUA), ao selecionar o
local da oficina norte-americana.
Presumindo que o projeto terá continuidade no
próximo ciclo da conferência, levaríamos em conta,
novamente, a rotatividade geográfica, abrindo a
possibilidade de realizar o evento em locais que não
foram seriamente considerados desta vez, pois o
crescimento de diversas comunidades em todas as zonas
poderia modificar nosso conceito a respeito de seu grau
de disponibilidade e maturidade.

Na Zona Européia, trabalhamos em colaboração com
a Região do Reino Unido. O evento está marcado para os
dias 14-16 de setembro no Goldsmiths College, no Sul de
Londres. Os panfletos já foram distribuídos (e estão
disponíveis on-line).
Na Zona Ásia-Pacífico, temos estado em contato com
a Região da Nova Zelândia. A oficina foi programada
para 2-4 de novembro, na Victoria University em
Wellington, Nova Zelândia. Também já foram enviados
os panfletos (que igualmente podem ser acessados online).
Na América Latina, trabalhamos junto à Região
Brasil. Nossa meta é realizar o evento em São Paulo,
preferencialmente, entre dezembro de 2001 e janeiro de
2002.
No Leste da América do Norte, nosso contato é o
Fórum da Zona Centro-Oeste. Estamos combinando
realizar o evento no centro de Chicago, Illinois (EUA). A
data prevista é de 1-3 de fevereiro de 2002. Os panfletos
deverão sair em breve.
Os dados mais recentes sobre a organização de todos
estes acontecimentos poderão ser encontrados na página
www.na.org/events-reg.htm. O material de divulgação de
cada oficina já está no ar, ou estará em breve, assim
como as inscrições on-line. Como sempre, vocês poderão
entrar em contato direto com o WSO, para maiores
informações.

AS INSCRIÇÕES PARA EVENTOS DO
NAWS JÁ PODEM SER FEITAS ON-LINE!
Um dos recursos muito incríveis do novo banco de
dados do NAWS é a possibilidade de os companheiros
fazerem inscrição on-line para determinados eventos do
NAWS. Já estamos utilizando esta nova ferramenta para
as próximas oficinas mundiais, e para a comemoração do
Dia Mundial da Unidade, em setembro. Também foi
acionado para a Oficina sobre Distribuição de Literatura
e Convenções, ocorrida de 3 a 4 de agosto deste ano. Para
determinados eventos (como por exemplo, o Dia Mundial
da Unidade), é também possível realizar as reservas de
hotel com pagamento através de cartão de crédito. A
utilização experimental destes eventos representa, na
realidade, o teste de funcionamento do sistema.
Pretendemos seguir com este recurso na Convenção
Mundial de Atlanta, Geórgia (4 a 7 de julho de 2002).
Confira no site www.na.org/event-reg.htm.

POR QUE A ESCOLHA DESSAS
LOCALIDADES PARA AS OFICINAS

OFICINA SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE
LITERATURA E CONVENÇÕES

A conjugação de dois princípios explica a nossa
escolha de locais para as oficinas mundiais deste ciclo:
disponibilidade e rotatividade.
Primeiro, quanto à questão disponibilidade,
acreditamos que as comunidades locais devam possuir
um certo tamanho e estágio de desenvolvimento, para
aproveitarem o investimento, que uma oficina mundial
demanda, de recursos que são escassos. Este princípio,
por si só, justifica a nossa visão de que apenas duas
comunidades asiáticas se beneficiarão da oficina
mundial, neste momento. Mesmo no país escolhido, a
Nova Zelândia, a irmandade é bem pequena, e não
esperamos atrair mais de 150 companheiros para a
programação.
Na América Latina, o princípio da rotatividade fez
com que descartássemos as comunidades que se
beneficiaram mais diretamente da proximidade de
Cartagena, ou do Fórum da Zona Latino-Americana
(LAZF) realizado em maio na Costa Rica. Assim, fomos
levados a considerar os países mais ao sul do continente.
Chile, Bolívia e Paraguai não estão "maduros". Como a
LAZF anterior foi no Uruguai, restaram-nos duas sérias
alternativas: Brasil e Argentina. Utilizamos critérios
semelhantes aos descritos para a Zona da Ásia-Pacífico.
De forma idêntica, descartamos as cercanias do local
onde foi comemorado o Dia Mundial da Unidade deste
ano, assim como as imediações da próxima convenção

Atendendo a pedidos, foi realizada uma nova Oficina
sobre Distribuição de Literatura e Convenções no Warner
Center Marriott, em Woodland Hills, Califórnia/EUA
(próximo ao WSO). O período foi de 3 a 4 de agosto de
2001. Enviaremos, futuramente, um relatório sobre este
encontro.

NOVOS EVENTOS PROFISSIONAIS
Nossa participação em eventos profissionais visa
aumentar os esforços da irmandade para levar nossa
mensagem, a fim de que nenhum adicto, em nenhum
lugar, precise morrer dos horrores da adicção, sem ter
ouvido falar da Irmandade de Narcóticos Anônimos e do
nosso programa de recuperação. Conduzimos todas as
nossas iniciativas de relações públicas dentro dos limites
traçados pelas Doze Tradições de Narcóticos Anônimos.
Um método essencial para estabelecermos um plano
mais eficiente de relações públicas de longo prazo é
seguir mantendo uma postura pró-ativa de planejamento
da nossa participação em eventos profissionais. Nos
últimos seis anos, fizemos enormes progressos nesta
área. O que convencionamos chamar de marketing
caminha lado-a-lado com nosso trabalho para aumentar
a visibilidade de Narcóticos Anônimos e o conhecimento
do público a nosso respeito. Normalmente, os encontros
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pública. Uma das tecnologias incorporadas em seu
treinamento foi a utilização das videoconferências. O
NAWS foi convidado a participar da que ocorrerá este
ano.
Esta é mais uma grande oportunidade de melhorar a
divulgação do programa de NA, especificamente entre o
público do sistema judiciário. Também servirá para
fortalecer o relacionamento entre a comunidade penal e
nossos comitês de H&I locais.
São diversos os objetivos da videoconferência
programada. Entre eles, fornecer aos profissionais de
justiça penal informações sobre como entrar em contato
com NA, e como melhorar o nível de cooperação entre
eles e a irmandade local. Também pretendemos ressaltar
os benefícios do programa de doze passos de NA para o
profissional e o infrator. Vamos tentar conseguir um
melhor entendimento de algumas questões, e partilhar
nossas visões a respeito. Uma delas é a problemática de
manter reuniões de NA em instituições penais, sem a
participação de voluntários da irmandade externos.

de que participamos proporcionam uma dupla
oportunidade: de melhorar nosso marketing e atingir as
metas de relações públicas. Nossa presença permite-nos
explicar NA, quem somos e o que temos a oferecer,
inclusive como fazer chegar a nossa literatura até as
pessoas que lidam diretamente com os adictos. Os
diferentes eventos apresentam oportunidades distintas
de atingir estas metas interligadas. Hoje, possuímos
meios de informar ao público e/ou classes profissionais a
nosso respeito. Nos últimos seis anos, aumentamos a
nossa presença na área penal e de tratamento. Este
trabalho começa a dar frutos, de formas muito
emocionantes. Fazendo com que os profissionais destas
áreas ouçam e aprendam a respeito de NA, permitimos
que adictos que não teriam contato com o nosso
programa passem a encontrar a esperança que tantos
companheiros já puderam experimentar.
Participamos de diversas atividades desde julho de
2000. Devido à limitação de espaço deste relatório,
iremos destacar apenas algumas delas. Vocês
encontrarão um relatório mais completo no próximo
NAWS, Inc. Annual Report 2001 (Relatório Anual de
2001 do NAWS, Inc).

CONFERÊNCIA DO CONSELHO
INTERNACIONAL SOBRE ÁLCOOL E
ADICÇÕES (ICAA)

SOCIEDADE AMERICANA DE MEDICINA
SOBRE ADICÇÃO (ASAM)

Também estamos inscritos na conferência do ICAA
(International Council on Alcohol and Addictions), a ser
realizada em Heidelberg, Alemanha, de 1 a 7 de setembro
deste ano. Bob Stewart do WSO, Simon J, atual
Coordenador de IP da Europa, e Vivianne R da Suécia
irão representando os serviços mundiais. Nossa
participação nos eventos anuais do ICAA já possui um
histórico de mais de dez anos.
Vamos este ano como expositores, mas tendo em
mente que poderemos ser convidados, de última hora,
para algum discurso de improviso, de forma similar ao
que ocorreu na última ICAA em Bahrein.
Devemos prosseguir na elaboração de métodos
adequados e eficazes para estabelecer novos
relacionamentos, assim como manter os atuais contatos
com as organizações e indivíduos que possam
encaminhar recém-chegados para NA.

Em abril passado, realizamos nossa primeira
exposição na ASAM (American Society of Addiction
Medicine). O evento, como tantos outros denominados
“Americanos”, teve a participação de membros de todo o
mundo. A ASAM realiza suas conferências em Los
Angeles, Califórnia. Houve um incrível interesse pelo
nosso programa! Os membros da ASAM lotaram o nosso
estande, em busca de maiores informações a respeito de
Narcóticos Anônimos. Tivemos de reabastecer os livros e
folhetos que usamos durante esse tipo de evento, não
uma, mas duas vezes! Contamos com a presença de dois
companheiros que são também membros da ASAM. Eles,
juntamente com os funcionários do WSO, trabalharam no
estande durante o congresso. Fomos chamados para
retornar no ano que vem, e recebemos diversos convites
para ir a outras conferências do gênero.

NOVO MARKETING:

INSTITUTO NACIONAL PENAL (NIC)

DUAS MALAS-DIRETAS ESPECIAIS

Nos dias 8-9 de maio de 2001, um membro do
Comitê de Relações Públicas e um funcionário da equipe
do WSO participaram de uma reunião com o National
Institute of Corrections (NIC), em Washington, DC. O
propósito do encontro foi participar da sessão de
planejamento de uma videoconferência que seria
realizada em agosto, e para a qual o NIC solicitou a
participação do NAWS.
O NIC é uma agência federal americana, criada para
auxiliar as instâncias federais, estaduais e locais do
sistema penal. Organizam fóruns para troca de idéias e
debates. Também oferecem treinamento, assistência
técnica e elaboração de programas para melhorar o
sistema penal, em todos os níveis da administração

Para aperfeiçoar nossa estratégia de marketing e
seguir aumentando a nossa presença nas áreas penal e
terapêutica, elaboramos duas malas-diretas (circulares
para distribuição a uma clientela específica) visando
estes dois públicos. Uma destina-se aos centros de
tratamento. A outra, ao sistema penal. Os prospectos
divulgam a literatura de recuperação relevante para cada
um desses mercados.
Acreditamos que, assim, possamos reduzir a possível
confusão que cada um destes segmentos de mercado
possa ter para estipular quais os produtos de literatura
mais adequados para seus clientes. Informamos também
de que forma podemos atender às suas necessidades de
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material. As campanhas de marketing apóiam nosso
trabalho de relações públicas e contribuem para
aumentar a boa vontade, fazendo nossa literatura chegar
às mãos do adicto que sofre, e trazer visibilidade para
Narcóticos Anônimos.

Do Presídio Estadual de Valley State:
“Escrevemos para agradecer a vocês pela ajuda e
fornecimento de materiais de NA. Somos muito gratos
por tudo o que fizeram por nós... Que este ano seja tão
especial para vocês, como vocês são para nós.”

Carta de um companheiro de Barcelona:

O DESENVOLVIMENTO DA IRMANDADE
NOS FÓRUNS DAS ZONAS

“Queria que vocês, do WSO, soubessem como estou
entusiasmado com o Texto Básico gravado em fita de
áudio. Foi de uma tremenda ajuda para mim nestes
últimos dias. …muitas vezes, fez com que me lembrasse
do que precisava ser feito. …foi um alívio e tanto.”

Desde o último Relatório da Conferência, os serviços
mundiais já participaram de diversas reuniões de fóruns
de zona. Entre elas: o Fórum da Zona Latino-Americana
(LAZF) na Costa Rica; a Reunião dos Delegados Europeus
(EDM) em Montreal, Quebec/Canadá; a reunião do Fórum
da Zona Rocky Mountain Boulder Hot Springs,
Montana/EUA; e o Fórum da Ásia-Pacífico em Jacarta,
Indonésia. No próximo Relatório Anual, constará a nossa
participação nestes incríveis eventos. (Sua publicação
está prevista para fins de setembro.)

Da Instituição Penal Estadual de Mahanoy
(Pensilvânia):
“Mais uma vez, quero agradecer pelo pacote de
materiais de NA que enviaram para SCI-Mahanoy. Tenho
esperança de que os membros hispânicos de Narcóticos
Anônimos ficarão gratos, e que farão bom uso do
material. Além disso, o exemplar do boletim Reaching
Out que veio junto é uma excelente leitura e, com certeza,
os internos que realmente desejam se recuperar irão
escrever para solicitar cópias adicionais.”

OUTRAS NOTÍCIAS SOBRE O
DESENVOLVIMENTO DA IRMNDADE
Às vezes, quando a rotina de viver “a vida como ela
é” nos induz àquele estado de hipnose, em que
colocamos um pé diante do outro, levando apenas o dia
até o fim, no automático, podemos acabar esquecendo o
quanto somos realmente afortunados por termos um fácil
acesso à recuperação, através das reuniões e da
literatura de NA. Assim, não admira ficarmos tão
animados quando recebemos pedidos de literatura ou
solicitações de kits para iniciar grupos em países que não
possuem nenhuma reunião conhecida de Narcóticos
Anônimos.
Temos a satisfação de anunciar que o WSO-Europa
despachou um pedido de literatura para a irmandade da
Hungria. Foi a primeira encomenda vinda daquele país!
Atualmente, existe apenas um grupo registrado
localizado em Budapeste. Mas um companheiro de lá
confirmou que estão sendo realizadas duas reuniões.
Dentre esses emocionantes “pioneiros”, consta
também o envio de kits para iniciar grupos em Cuba e
Kosovo. No momento, ainda não temos conhecimento
nem qualquer registro em nosso banco de dados de
reuniões nesses países.
Os esforços e avanços realizados pelo nosso pessoal
de traduções, ao longo dos últimos anos, de cooperação
com todos os comitês locais de tradução, têm ajudado a
espalhar Narcóticos Anônimos pelo mundo afora. No
momento, estão trabalhando em projetos de tradução de
literatura para o Árabe e Farsi. Estes exemplos
representam uma fonte de esperança para outros países e
comunidades isoladas!
Eis alguns trechos de cartas recebidas pelos serviços
mundiais:

NOSSA MENSAGEM TORNA-SE GLOBAL!
Mais notícias emocionantes sobre o crescimento de
NA no mundo! Recebemos um bilhete manuscrito de um
grupo na Rússia, agradecendo-nos pela publicação do
Texto Básico em seu idioma. Juntamente com a carta,
mandaram também um prospecto da comemoração do
segundo aniversário do grupo, dia 21 de julho de 2001.
Chama-se “Kalitka”, porém, não recebemos a tradução
com o significado dessa palavra. Realiza cinco reuniões
por semana.
Fica localizado em Ekaterinburg, uma cidade russa
historicamente dedicada à mineração. Conhecida como
“Janela para a Ásia”, possui uma população de
aproximadamente dois milhões de pessoas, e localiza-se
nos Montes Urais. Estes, juntamente com o Rio Ural,
formam a tradicional divisa entre a Europa e a Ásia.
Bem-vindos a bordo!

SUMÁRIO DOS PLANOS PARA O
CAR 2002
Atingimos o ponto deste primeiro ciclo bienal da
conferência em que começam a se tornar claros os planos
para o Relatório da Agenda da Conferência da WSC 2002.
Pretendemos incluir no Relatório da Conferência uma
longa exposição das questões da literatura. Entretanto,
não haverá nenhuma moção a esse respeito. Cremos que
o nosso relatório do CAR dirigido à irmandade deva:
abordar o fato de estarmos diante de uma oportunidade
sem precedentes de analisar o motivo e a forma como
nós elaboramos a literatura de NA; fazer com que as
pessoas comecem a desenvolver uma visão mais
abrangente sobre o assunto; e depois então discutir as
tarefas específicas que se apresentarem diante de nós –
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o projeto do apadrinhamento e a avaliação do Texto
Básico.
Planejamos inserir no Relatório da Agenda da
Conferência uma moção para eliminar o atual processo
de seleção dos assuntos para discussão temática através
do CAR, sem, contudo, deixar de realizar os debates
desses tópicos em si. Não acreditamos que a sistemática
atual tenha funcionado bem ao longo destes anos. Se,
por um lado, as temáticas são indiscutivelmente
apreciadas e desejadas pelos participantes da
conferência, por outro lado, o método de escolha dos
temas não é do agrado de todos. Houve muito poucas
sugestões de tópicos desde o início dessa prática em
meados da década de 1990, e os participantes da
conferência não têm ficado satisfeitos com todas as
decisões. Além disso, muitos grupos de NA acreditam que
deveriam ser consultados quando da seleção de temas.
As oficinas mundiais, as regionais, as reuniões dos
serviços mundiais e oficinas das convenções
proporcionam excelentes oportunidades para a realização
desses debates, além da sua apresentação na reunião da
WSC.
Ainda não nos decidimos por um método que o
substitua, mas esperamos receber sugestões e debater
este assunto na Reunião dos Serviços Mundiais.

ALTERAÇÕES NO TWGWSS RELATIVAS À
CONVENÇÃO MUNDIAL
Vamos
recomendar
duas
modificações
na
rotatividade do evento da convenção mundial. A
primeira: pensamos ser mais prudente dividir a América
do Norte em duas, em vez das atuais três zonas. Como o
tamanho da WCNA aumentou, sempre que é realizada
neste continente, há poucas cidades capazes de atender
aos critérios básicos. A criação de duas zonas
aumentaria o número de cidades potenciais em cada uma
delas.
A segunda recomendação é para que seja alterado o
atual esquema de rotatividade, realizando-se em 2009 a
convenção da Europa, que estava prevista para 2011.
Revendo o atual cronograma da WCNA, discutimos a
freqüência com que serão realizadas convenções
mundiais na América do Norte. Apesar de o Havaí
integrar a zona Ásia-Pacífico, ele faz parte dos Estados
Unidos. A WSC permitiu em 1995 a adesão do Havaí à
zona Ásia-Pacífico, atendendo à sua solicitação. Contudo,
a escolha do Havaí como local da WCNA-31 (a ser
realizada em 2005) significa que a convenção somente
seria realizada novamente fora da América do Norte em
2011, a menos que se faça esta mudança.

Permanece a Atual Rotatividade de Zonas

SUMÁRIO DOS PLANOS PARA
APROVAÇÃO-EM-CONFERÊNCIA

2002:

Zona 3
Atlanta, Geórgia/EUA.
2003:
Sul da Califórnia/EUA (San Diego)
Especial do 50º Aniversário de NA.
2005:
Zona 4
(Honolulu, Havaí).
2007:
Zona 5
(Região Central, América do Norte).
Reduzimos agora o número de cidades da Zona 5 a
serem consideradas para 2007. São elas: Nova Orleans,
Louisiana ou San Antonio, Texas.

Existem outros trabalhos em andamento a serem
encaminhados pela via de aprovação-em-conferência,
para decisão na WSC 2002. Como vocês devem lembrar,
isto significa que todos os participantes irão receber os
materiais por correio antes da conferência, porém, estes
não irão ser publicados no CAR. Este sistema é parte do
novo Processo de Aprovação dos Materiais de Serviço
(adotado na WSC 2000), que prevê este tipo de
aprovação-em-conferência.
Como de costume em todos os ciclos da WSC, você
pode esperar uma série de mudanças no Guia Provisório
de Trabalho para a Nossa Estrutura de Serviços
Mundiais (Edição de 2002). Estaremos propondo muitas
alterações individuais neste material de serviço, inclusive
a mudança do seu nome para Guia para os Serviços
Mundiais de Narcóticos Anônimos. Nos anos anteriores,
as modificações do TWGWSS se processaram por
intermédio da sua publicação no CAR. Ouvimos um
clamor da irmandade, para que não se sobrecarregue
mais os grupos com os detalhes e questões de política
interna e procedimentos dos serviços mundiais. Vamos
propor todas as mudanças do TWGWSS (abaixo
descritas) mediante a utilização da nova sistemática de
aprovação-em-conferência.

Alterações Propostas na Rotatividade das
Zonas:
2009:

Zona 6 (Europa, África & Oriente Médio).
(Atualmente, está programada para 2009 a
Zona 1 – Oeste da América do Norte.)
2011:
Zona 1 (Oeste da América do Norte).
(Atualmente, está programada para 2011 a
Zona 6 – Europa, África & Oriente Médio.)
2013:
Zona 2 (Leste da América do Norte).
(Não sugerimos mudança.)
2015:
A ser escolhida posteriormente.
(Atualmente, está programada para 2015 a
Zona 5 – Região Central da América do
Norte.)
Não fizemos nenhuma recomendação quanto ao local
para a convenção mundial de 2015, porque acreditamos
que a natureza mutante e crescente do evento nos
obrigará a revisitar este esquema muito antes de 2011.
Poderemos tomar decisões a respeito de 2015 em
oportunidade futura.
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um esclarecimento de que o quadro poderá ter até 24
membros, o que permitirá que a conferência eleja esse
número máximo, podendo votar menos pessoas em um
determinado ano, sem que pareça estar “infringindo” os
estatutos. Aliás, esta foi uma sugestão que partiu do
próprio plenário da WSC 2000. De forma idêntica, para
incorporar essa possibilidade de variação do tamanho do
quadro, a descrição da quantidade de integrantes dos
comitês do quadro passaria de “quatro membros do
quadro” para “membros do quadro designados para o
comitê.”
Adicionaremos ainda uma nova seção para consulta,
contendo: introdução, períodos importantes e prazos do
ciclo da conferência, além de uma listagem dos demais
documentos de interesse para os participantes da
conferência. Outras mudanças diversas: acréscimo de um
novo parágrafo sobre os relatórios regionais para a WSC;
alteração do nome do formulário de currículo do HRP
para formulário de informações; esclarecimentos sobre a
expressão encargo vago no HRP e quadro mundial; e
algumas pequenas correções de texto.
Conforme já foi dito, vocês receberão mais tarde
todas essas modificações inseridas em seu contexto, na
nova minuta do guia. Esperamos receber sugestões dos
delegados, e conversar todos esses pontos pessoalmente,
com aqueles de vocês que puderem estar presentes na
Reunião dos Serviços Mundiais.

O TWGWSS apresentará ainda outras sugestões de
modificações da WCNA, relativas à descrição do comitê
receptivo. Discutimos também, conforme relatamos na
última edição do NAWS News, a declaração de propósito
da convenção mundial, e o texto do TWGWSS irá refletir
essas idéias.
Não deixem de ler o News Flash anexo, contendo as
mudanças na política de seleção de oradores para a
convenção mundial. Se você ou algum conhecido
desejarem falar, usem o Flash para enviar as informações
necessárias. Não mais solicitaremos fitas para o processo
de seleção de oradores para a convenção mundial. O
único requisito é ter mais de dez anos limpo (para
partilhas principais) e cinco anos (para ser orador nas
oficinas).

MOÇÕES SUBMETIDAS
(NORMAS E PROCEDIMENTOS ATUAIS E
SUMÁRIO DO GUIA PARA SERVIÇOS LOCAIS)
A conferência submeteu duas moções à apreciação
do quadro, na WSC 2000. Uma delas dizia respeito à
inclusão no TWGWSS de normas e procedimentos
permanentes para a reunião da WSC. A outra moção
solicitava a publicação de um resumo simplificado da
estrutura de serviço no Guia para Serviços Locais de
Narcóticos Anônimos. Como todos os anos, estamos em
fase de revisão dos procedimentos a serem utilizados na
próxima conferência. No momento, discutimos
intensamente os prós e contras de colocá-los no
TWGWSS. Estamos inclinados a fazê-lo, porém, como não
estamos adiantados na elaboração das regras para a
WSC 2002, ainda não inserimos nada na atual minuta do
TWGWSS. Quanto ao sumário do Guia para Serviços
Locais, concordamos que seja uma boa idéia acrescentar
a descrição simplificada da estrutura de serviço. Ainda
estamos trabalhando no esboço de uma ferramenta que
seja útil e informativa.

SITUAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO
PARA ASSENTO DE REGIÕES NA WSC
O quadro formou um grupo consultivo para formular
recomendações em resposta às requisições, por parte das
comunidades de NA, para obter assento e voto na
Conferência Mundial de Serviço. Este é um processo novo
que está sendo implementando neste ciclo, atendendo à
nova política aprovada na WSC 2000. (Estes novos
procedimentos podem ser encontrados no Guia Provisório
de Trabalho para a Nossa Estrutura de Serviços
Mundiais (Edição de 2000), às páginas 24-25.) O grupo
de trabalho é composto por Michael McD, David J e três
DRs (Mukam H, Região Nova Jérsei; Seth S, Região Rio
Grande; e Michael C, Região Espanha). O Comitê de
Relações com a Irmandade coordenará o grupo, em nome
do quadro mundial. Foi realizada uma reunião
preliminar, no período de 22-23 de abril. Lib E (do
Quadro Mundial) também participou deste primeiro
encontro, devido aos seus conhecimentos a respeito de
todo o histórico desta política. (Lib esteve à frente do
Grupo de Trabalho da Conferência que por dois anos
elaborou os Critérios para Reconhecimento de Novos
Participantes da Conferência.)
Os procedimentos aprovados pela conferência
determinam que a região que atender aos critérios
estabelecidos “poderá então iniciar sua solicitação de
reconhecimento como participante da conferência,
através do envio de uma carta de intenções ao Quadro
Mundial, com pelo menos um ano de antecedência em
relação à Conferência Mundial de Serviço”. Este direito

OUTRAS MUDANÇAS NO TWGWSS
Vamos sugerir outras mudanças diretas no texto do
TWGWSS, que serão mais facilmente compreendidas
quando publicarmos a nova minuta onde elas
aparecerão. Resumidamente, modificaremos a seção de
viagens, para que reflita nossa prática atual. Haverá uma
atualização da seção orçamentária, conforme já
havíamos prometido desde antes da WSC 2000.
Proporemos alteração da estrutura das eleições (que
causou confusão no passado), acreditando que a nova
redação desta seção será de mais fácil leitura.
(Antigamente, a conferência aprovava procedimentos
eleitorais específicos a cada WSC. Promovemos ligeiras
modificações no sistema já aperfeiçoado, que passou por
um teste bem-sucedido na WSC 2000 – e é esta a versão
que estaremos adicionando ao TWGWSS, como
procedimento eleitoral definitivo.)
Também aditamos o texto que diz respeito ao
número de integrantes do Quadro Mundial. Propusemos
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eles disponham de todas as informações necessárias para
a conclusão da sua tarefa.
Antes de tomar qualquer decisão quanto ao resultado
final dos manuais, vamos esperar pelas recomendações
dos grupos de trabalho. Manteremos vocês avisados dos
progressos alcançados nesta área. Sabemos que esta é
uma prioridade, principalmente para os companheiros
envolvidos no serviço de informação ao público. A
escassez de recursos limita nossa capacidade de
progredirmos tão rapidamente como todos nós
gostaríamos, e não sabemos ao certo o quanto essa
contínua redução de recursos afetará o andamento dos
trabalhos.

expirou em 27 de abril de 2001. As sete comunidades a
seguir submeteram solicitações de reconhecimento
dentro do prazo:
Para Apreciação na
WSC 2002
Alasca
Mar da Arábia
Região Divisa das
Carolinas
Grécia
Paquistão
Polônia
Turquia

Data de
Recebimento
29/09/00
11/04/01
17/04/01
16/11/00
17/04/01
10/04/01
01/04/01

ELEIÇÕES PARA O COMITÊ EXECUTIVO
De acordo com os estatutos, o quadro realizou, em
julho, a eleição para suas posições. Por unanimidade,
reelegeu o comitê executivo anterior por um período de
mais um ano: Jon T (Coordenador), Jane N (ViceCoordenadora), Bob J (Secretário) e Cary S (Tesoureiro).
Não houve outras indicações para a eleição do comitê.
Chegando à metade do ciclo bienal, os quatro membros
do Comitê Executivo manifestaram sua disponibilidade
para servirem por mais um ano.
Todos os demais membros do quadro reafirmaram
sua disposição de permanecerem nos seus encargos até o
fim do atual ciclo da conferência.

A política da WSC criou “Critérios para
Reconhecimento de Novos Participantes da Conferência”.
Ela não elaborou “Critérios para Regiões”. Esta diferença
é de suma importância. O texto é bem claro ao afirmar
que: “Levando-se em consideração a complexa natureza
do desenvolvimento regional, os requerimentos serão
analisados caso a caso, e não mediante algum requisito
arbitrário que estipule tamanho mínimo ou estrutura
regional necessária para atender às questões pertinentes
aos serviços locais”.
Contudo, para poder se candidatar a participante da
conferência, existe um requisito definitivo. “Uma nova
região poderá solicitar seu reconhecimento como
participante da conferência, após ter funcionado como
corpo de serviço durante, pelo menos, três anos.” O prazo
para uma região dividida é o mesmo: “Para as regiões
que se formarem a partir da divisão de uma já existente,
a nova região deverá já estar funcionando como um
corpo separado há três anos, no mínimo.” O texto não
outorga ao quadro mundial qualquer poder ou
autoridade para relevar o tempo mínimo de existência do
corpo de serviço.
Pretendemos nos comunicar com cada uma das
comunidades acima, para verificar se elas se enquadram
ou não nos critério para novos participantes da
conferência. Afinal, uma das metas paralelas desta
política é promover o desenvolvimento da irmandade e
estabelecer contato com as comunidades emergentes.

CALENDÁRIO
•
•

•
•
•

EQUIPE DE AVALIAÇÃO DAS SUGESTÕES
PARA O MANUAL DE IP
•

Estamos em vias de concluir o processo de seleção
dos membros do Pool Mundial que integrarão o grupo de
trabalho para estudo das sugestões, recebidas da
irmandade, para o Guia de Informação ao Público e o
Guia para Serviço Telefônico. Pretendemos dividir o
grupo em dois – cada um revisando um dos guias, e
avaliando os comentários e sugestões recebidos. Também
vamos elaborar uma ferramenta de avaliação eficaz (tipo
questionário) para auxiliar as duas equipes em seu
trabalho de análise. Sobretudo, desejamos assegurar que

•
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A primeira Oficina Mundial da Europa será realizada
em Londres, Inglaterra, de 14-16 de setembro de
2001.
Prazo para envio das moções regionais a serem
incluídas no Relatório da Agenda da Conferência da
WSC 2002: 26 de setembro de 2001. Sugestão de
temas para discussão no CAR 2002: 26 de setembro
de 2001.
Prazo para envio dos textos sobre as temáticas, a
serem publicados no CAR 2002: 15 de outubro de
2001.
A primeira Oficina Mundial da zona Ásia-Pacífico
acontecerá em Wellington, Nova Zelândia, de 2-4 de
novembro de 2001.
Relatório da Agenda da Conferência de 2002 será
distribuído em inglês a partir de 29 de novembro de
2001; as versões traduzidas para outros idiomas
sairão até 29 de dezembro de 2001.
Oficina Mundial, Chicago, Illinois/EUA: 1-3 de
fevereiro de 2002.
Data da WSC 2002: de 28 de abril a 4 de maio de
2002.

