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Saudações do seu Quadro Mundial
Estamos de volta. Em nosso relatório de abril,
comentamos que havia muito tempo que não recebiam
notícias nossas. Bem, desta vez queremos ressaltar que
este NAWS News já está na rua, apenas dois meses depois
de distribuída a última edição. E existe um bom motivo
para isto: temos muito a reportar. Primeiramente, vamos
atualizá-los quanto ao planejamento estratégico.
Como já dissemos muitas vezes anteriormente, estamos
firmes em nosso compromisso de sermos um quadro
estratégico, capaz de avaliar e influir no direcionamento geral
do NAWS, sem estarmos por demais envolvidos nos detalhes
operacionais. Muitos de nós, que passamos anos de serviço
imersos nos detalhes operacionais, consideramos um desafio
passar a ter esta nova atitude. Porém, como já foi assinalado
anteriormente, estamos comprometidos com este procedimento
estratégico, e agradecemos a parceria e o apoio da WSC nesta
empreitada.
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caminho (objetivos e marcos). Rochas, correntezas e outros
fatores externos podem se apresentar como barreiras, mas
haverá também elementos favoráveis, como correntes e ventos
a favor, que poderão facilitar nossa viagem. Por fim, será
necessário também levar em consideração os fatores internos,
como os consertos e a manutenção do barco.

Declaração de Visão
dos Serviços Mundiais de NA
Todos os esforços dos Serviços Mundiais de Narcóticos Anônimos
são inspirados pelo propósito primordial dos grupos aos quais
servimos. Permanecemos comprometidos com esta base comum.
Nossa visão é que algum dia:
Todos os adictos do mundo possam vivenciar nossa
mensagem em seu idioma e cultura, e que tenham a
oportunidade de encontrar uma nova maneira de viver;
As comunidades de NA de todo o mundo e os serviços
mundiais de NA trabalhem juntos, em espírito de unidade e
cooperação, para levar a mensagem de recuperação;
Narcóticos Anônimos obtenha reconhecimento e respeito
universais, como programa de recuperação viável.
Como senso comum de nossas mais elevadas aspirações, nossa
visão é a pedra de toque, o referencial que inspira todas as
nossas ações. Honestidade, confiança e boa-vontade são os
fundamentos destes ideais. Em todos os nossos esforços de
serviço, confiamos na orientação de um poder superior amoroso.
Uma analogia para este processo estratégico seria um barco
descendo o rio, em direção ao oceano (representado pela
ilustração inclusa, sobre a nossa reunião de maio de 2003).
Nosso plano estratégico representa o mapa em direção ao
horizonte, que significa a realização da nossa declaração de
visão. O rio é o caminho que nos impulsiona em direção à
nossa meta. Os Serviços Mundiais de NA são o barco, o veículo
projetado para realizarmos essa viagem em cumprimento da
nossa visão. É uma longa jornada, com alguns portos no

Nosso desafio é criar, manter e modificar a estratégia que irá
nos impulsionar rio abaixo, em direção à nossa visão. Cada
ciclo da conferência nos traz oportunidades de nos
aproximarmos desta meta. E cada ciclo requer, também, uma
avaliação e o planejamento para o próximo.
Uma das nossas incumbências na reunião de maio do
Quadro Mundial foi iniciar o planejamento do ciclo de
conferência 2004-2006. Em primeiro lugar, foi preciso ter
em vista que nosso mundo está em constante mudança,
tanto dentro da irmandade como exteriormente, e
considerar fatores tais como a situação econômica global e
alterações demográficas na composição dos nossos
membros. Depois, procuramos compreender de que forma
podemos nos adaptar e responder ao nosso ambiente,
estrategicamente, para que possamos melhor caminhar em
direção à nossa visão.
Na qualidade de Quadro Mundial da irmandade, nossa
responsabilidade é “estruturar” essas questões, ou seja,
criar um esquema básico que possa facilitar sua discussão
e análise. A Conferência Mundial de Serviço poderá, então,

influir nesse esquema, e direcionar a implementação de
quaisquer projetos que surjam. Como podem perceber, será
necessária a participação de todos nós, para alcançarmos
nossa visão. Nenhum de nós pode trabalhar sozinho.
Na reunião de maio de 2003, conquistamos grandes
progressos na atualização do planejamento estratégico, e
seguiremos concentrados nesse trabalho durante a próxima
reunião, programada para agosto deste ano. Além desse
projeto, neste número do boletim falaremos também sobre
decisões e recomendações de mudanças na estrutura de
serviço, sobre o livro do apadrinhamento e o Texto Básico,
entre outros assuntos também importantes. Portanto,
pedimos que prossigam com a leitura, esperando que esta
edição do NAWS News seja do seu agrado.

Considerando Modificações na
Estrutura de Serviços Mundiais
“Como assim”, vocês irão perguntar, “mudanças na
nossa estrutura? Mas nós acabamos de modificá-la, há
alguns anos!” Bem, em 2004 completaremos seis anos de
adoção da atual estrutura de serviço, que inclui o Quadro
Mundial, o Painel de Recursos Humanos e os Facilitadores
da WSC. Estes seis anos foram identificados como período
de implementação, equivalente a um mandato completo do
Quadro Mundial, em que trabalharíamos dentro do novo
sistema antes de oferecer quaisquer sugestões de mudança.
Decorrido esse tempo, estamos preparados para propor
recomendações para o aperfeiçoamento da atual estrutura
dos serviços mundiais.
Nossa primeira consideração foi quanto ao tamanho do
Quadro Mundial. Originalmente, em 1998, foi aprovado pela
WSC um quadro com 24 vagas. Os dois principais motivos para
esse número específico foram: assegurar a diversidade de
membros e dispor de recursos humanos suficientes para a
consecução das tarefas atribuídas ao quadro. Contudo, na
medida em que passamos a operar inteiramente como quadro
estratégico, concordamos que com 24 participantes ele fica
muito grande, deixando de representar uma utilização eficiente
dos nossos recursos. Pensamos que algo entre 14 e 18 seja o
tamanho ideal. Este número de participantes continua
oferecendo espaço para diversidade dentro do grupo, mantendo
um tamanho funcional para uma operação como quadro
estratégico. Com isto em mente, recomendaremos uma
mudança nas nossas diretrizes, reduzindo o tamanho do
Quadro Mundial para até 18 membros.
Apesar de sermos a favor da redução do número de
assentos, reconhecemos que um quadro com menos de
doze membros seria uma sobrecarga para seus
participantes. Entretanto, ainda não estamos preparados
para apoiar que se estipule uma quantidade mínima de
integrantes.
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Também recomendaremos a eliminação da estrutura
obrigatória de comitês efetivos. Recordamos a paixão suscitada
por este tema em 1998, mas a verdade é que a atual estrutura
de comitês efetivos começou a vivenciar algumas armadilhas
idênticas às do sistema de comitês da conferência, existente
antes de 1998, quando éramos guiados por comitês. Como
somos agora um quadro orientado por projetos, necessitamos
de flexibilidade para melhor responder a um trabalho que está
em constante mutação.
Isto não significa que iremos deixar de utilizar grupos de
trabalho e comitês – muito pelo contrário. Reconhecemos
que seria impossível implementar a maioria dos projetos
sem o Pool Mundial, e reiteramos nosso compromisso de
contar com membros de fora do quadro para dar
andamento às nossas tarefas. O grupo de trabalho para a
programação da WCNA-30 é um bom exemplo de como nós
estamos concluindo etapas sem a necessidade de comitês
efetivos. Conforme relatado anteriormente, estamos
trabalhando com membros do quadro, do Pool Mundial e
funcionários do NAWS, na execução desse projeto. A
dissolução da estrutura de comitês efetivos abriria o
caminho para documentarmos as atuais práticas, que têmse mostrado positivas e dinâmicas.
O quadro também analisou a situação dos Facilitadores
da WSC, e estamos preparados para recomendar que a
descrição do A Guide to World Services in Narcotics
Anonymous (Guia dos Serviços Mundiais de Narcóticos
Anônimos) seja melhor formulada, para esclarecer que o
ocupante deste encargo serve como facilitador imparcial
nas sessões de trabalho da Conferência Mundial de Serviço.
Também reconhecemos a necessidade de melhoria da
comunicação entre o quadro e os facilitadores, e de
treinamento, a fim de padronizar a condução das reuniões
pelos facilitadores, durante a conferência.
Também analisamos amplamente o sistema de Painel de
Recursos Humanos. Cremos que as dificuldades em torno
das indicações e eleições não serão resolvidas
completamente enquanto não desenvolvermos uma
sistemática que cultive, identifique e crie um pool de
liderança que suscite confiança no processo de indicações.
Com isto em vista, consideramos algumas opções, em uma
reunião conjunta entre o QM e o PRH, entre as quais: 1)
deixar o sistema do PRH como está; 2) modificar o atual,
para que permita que o Quadro Mundial recomende
indicações; 3) modificar o atual sistema, para que permita
o envolvimento do Quadro Mundial no processo de
indicações/seleção; 4) eliminar o sistema de PRH,
redirecionando suas responsabilidades para o Quadro
Mundial, com ou sem assistência externa. Frisamos que
estas foram algumas das opções levadas em consideração,
e que não chegamos ainda a nenhuma conclusão quanto às
nossas recomendações.

Também substituiremos, em toda a publicação, reunião
anual da WSC por reunião bienal; ano calendário por ciclo
da conferência nas Normas Operacionais, páginas 2 e 23;
TWGSS por A Guide to World Services in NA (Guia dos
Serviços Mundiais de NA) em todo o documento; RSR por
DR, na página 38; e Comitê de Literatura da WSC por
Quadro Mundial, na página 40. Em breve, estará disponível
a nova versão editada do FIPT.

Quer participar?
O Formulário de Informações do Pool Mundial
encontra-se disponível no nosso site. A versão
mais recente poderá ser baixada da Internet, ou
preenchida on-line. Se você ainda não nos
enviou este mais novo modelo de formulário e
tem cinco anos de tempo limpo, pedimos que
entre na nossa página eletrônica, e que faça isso
agora. Se você tem interesse em prestar algum
serviço, experimente!
Quanto ao orçamento dos Serviços Mundiais, apesar de
reconhecermos que existem problemas com esse sistema, não
iremos, por ora, recomendar quaisquer alterações. Nosso
orçamento é determinado por projeto. Em outras palavras, o
detalhamento dos projetos faz parte do sistema orçamentário. A
idéia inicial é que eles tivessem origem em um diálogo entre o
quadro e os delegados. O orçamento iria então refletir os
projetos aprovados, que surgissem por intermédio dessas
conversações. Na maioria dos casos, o diálogo ainda não
ocorreu conforme o esperado. Pretendemos iniciar uma
comunicação direcionada, possivelmente abrangendo uma
oficina a ser realizada na WSC, entre delegados e membros do
quadro, para discussão do orçamento e do processo de
elaboração de projetos. Esperamos, como resultado, que todos
os envolvidos possam melhor compreender a teoria que ampara
o sistema. Para maiores informações sobre o orçamento do
NAWS, vide A Guide to World Services in Narcotics Anonymous
(Guia dos Serviços Mundiais de Narcóticos Anônimos), pág 26.

Mudanças no FIPT
A WSC 2002 aprovou alterações de texto específicas no
Documento de Guarda da Propriedade Intelectual da
Irmandade (Fellowship Intellectual Property Trust) e dos
Boletins da Propriedade Intelectual. Essas correções já
foram efetuadas no FIPT, que agora reflete as nossas
atuais práticas e terminologia, tais como o ciclo bienal da
conferência e a inclusão do logotipo do grupo entre as
marcas registradas do NAWS. Entre as mudanças
específicas estão: acréscimo do logotipo do grupo nos
Boletins nº 1, 2 e 3 e nas Normas Operacionais, páginas 13
e 42; inclusão do site www.na.org em todos os boletins; e
exclusão de todas as referências aos Boletins nº 6 e 7, que
não existem mais.

Texto Básico: Notícias Atualizadas, Da
Avaliação à Recomendação
Continuamos a fazer progressos no projeto de Avaliação
do Texto Básico, aprovado na última conferência. Como
informamos no NAWS News passado, em março decidimos
recomendar à WSC a realização de determinadas
modificações no nosso Texto Básico. Entre elas está a
revisão das histórias pessoais e o acréscimo de um prefácio
às mesmas, bem como um novo prefácio para o livro.
Passamos boa parte do tempo, na reunião de maio,
discutindo mais detalhadamente as recomendações.
Um dos primeiros itens analisados foi a nossa visão do Livro
Dois. O Texto Básico explica a si próprio como sendo a
“experiência compartilhada da Irmandade de Narcóticos
Anônimos”, e é sob essa ótica que percebemos as histórias
pessoais. O Livro Dois é um lugar para partilharmos nossa
recuperação – ou para mostrarmos o programa em ação, se
assim preferirem. Percebemos o Livro Dois como uma coletânea
de histórias pessoais que refletem nossa atual irmandade,
representativas da nossa diversidade e riqueza, tanto em
termos de quem somos hoje como também do que vivenciamos
e crescemos em decorrência da nossa recuperação. Se a
conferência aceitar nossas recomendações, esperamos que os
relatos pessoais da sexta edição provenham de companheiros
com uma variedade de tempos limpos, e que falem a todos nós.
Com base nesta visão comum, estaremos melhor preparados
para dar prosseguimento ao projeto.
Debatemos muito sobre a melhor forma de fazer com que o
Livro Dois seja representativo da nossa diversidade.
Especificamente, estamos avaliando se as histórias deverão
representar características demográficas, tais como faixa etária,
raça, gênero, nível sócio-econômico e identidade sexual, entre
outras. Estamos plenamente conscientes de que a qualidade
final de cada história será medida pela sua capacidade geral de
levar a mensagem de recuperação de NA.
Ainda não nos decidimos quanto à substituição de algumas
ou de todas as atuais histórias. Porém, resolvemos que nem
todos os textos precisarão apresentar a mesma estrutura: como
era a vida antes, o que aconteceu, e como é hoje. O novo Livro
Dois poderia apresentar algumas histórias com essa
estruturação, e outras, talvez, enfocando determinados eventos
ou princípios. Também discutimos a possibilidade de secionála, agrupando-as de alguma forma significativa ou útil.
Quanto às demais recomendações, decidimos sugerir a
inserção de um prefácio ao Livro Dois, além de um novo
prefácio para o Livro Um, antecedendo o prefácio já existente.
Pensamos, ainda, mas decidimos não incluir uma apresentação
ou introdução. Pois é, existe uma diferença e, graças a este
processo, pudemos aprender qual é.
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Por fim, pensamos em uma recomendação para mover o
símbolo e/ou o texto explicativo para outra parte do livro.
Quando debatemos o assunto, foi levantada a hipótese de
inseri-lo após o(s) prefácio(s), ao final do Livro Um ou como
apêndice, no fim do livro.
Quer essas alterações sejam aprovadas pela conferência
ou não, percebemos que este processo se estenderá por
mais de um ciclo. Para garantir que teremos tempo
suficiente alocado neste projeto, esperamos que ele nos
consuma pelo menos quatro anos. Até que sejam tomadas
as decisões pertinentes a cada uma das recomendações,
não será prudente estimar um prazo menor do que esse.

Concluída a Versão para Aprovação do
Livro sobre Apadrinhamento
Conseguimos! É com grande entusiasmo que anunciamos a conclusão do nosso trabalho para a montagem da
versão para aprovação do livro do apadrinhamento.
Sabíamos que seria preciso terminar o texto durante a
reunião de maio ou de agosto, para que ficasse pronta a
tempo de ser incluída no CAR, e temos a satisfação de
informar que conseguimos aprontar o livro em maio.
Agora, esperamos ansiosamente que estejam finalizadas as
revisões e correções finais, para que possamos distribuí-lo
à irmandade para análise e possível aprovação na WSC
2004. A distribuição ocorrerá em julho de 2003, quando a
minuta para aprovação do livro estará disponível para
todos ao custo de US$ 5,00, acrescidos das despesas
normais de envio e embalagem. A minuta para aprovação
do livro será também inserida no Relatório da Agenda da
Conferência.
Também terminamos a revisão do folheto Apadrinhamento.
Caso venha a ser aprovado, ele substituirá o atual IP nº 11. A
minuta será enviada juntamente com o pacote de
correspondência de julho, e constará também do CAR, para
avaliação de vocês e possível aprovação na WSC 2004.
Queremos chamar atenção para o fato de esta empreitada ter
sido um belo exemplo de projeto desenvolvido pelo sistema de
grupo de trabalho, experiência esta que desejamos repetir no
futuro. O grupo, composto por sete membros do pool e dois do
Quadro Mundial, trabalhou de forma diligente neste projeto,
para concluí-lo dentro do prazo. Conseguiram manter o foco em
seu trabalho, sem distrações. Nosso enorme agradecimento aos
membros do nosso grupo: Bella B e Jim B, do quadro, e, do Pool
Mundial, Billy R, Chuck G, Gwen M, Janet C, Lasse W, Louis H e
Ron M.
Também queremos agradecer a todos os membros que
participaram. Como já reportado anteriormente, recebemos
muitos comentários e sugestões de toda a irmandade,
desde que começamos a recolhê-los, em 2000. Empregamos
todo o nosso empenho, para que este livro fosse um
verdadeiro reflexo de toda a irmandade. Muito obrigado!
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Plano de Negócios
Como parte do nosso Plano de Negócios, o respectivo grupo
de trabalho reuniu-se em abril, no Escritório Mundial de
Serviço. Os atuais membros do grupo são Mario T, Bob McD e
Cary S, antigos participantes do pool, e Khalil J (Geórgia, EUA) e
João V (Brasil), novos membros do pool e grandes aquisições
para o grupo. Os membros do Comitê Executivo do quadro e a
gerência executiva do WSO também participam das reuniões do
grupo de trabalho. Este é de um valor inestimável para o
quadro, funcionando como recurso informal para muitas das
nossas decisões corporativas.
O grupo debateu a reserva prudente de 90 dias do
NAWS. Alguns de vocês devem se lembrar que há muito
poucos anos estávamos na desconfortável situação de
dispor de menos de um dia de reserva operacional. Isto
significa que possuíamos apenas uma quantidade de
dinheiro no banco inferior ao valor das despesas
equivalentes a um dia de operação. Hoje, temos disponível
uma reserva suficiente para fazer face a cerca de 48 dias de
funcionamento, o que representa uma enorme mudança.
Prosseguimos buscando alcançar a nossa meta, que é
possuir uma reserva suficiente para 90 dias.
O grupo de trabalho do plano de negócios recomendou, e
nós acatamos, suspender temporariamente o aumento geral
de cinco por cento nos preços de venda, que estava previsto
para 1 de janeiro de 2004. São dois os principais motivos: 1)
estudar para quais produtos seria adequado um aumento
específico, e 2) como gesto de boa vontade para com a nossa
clientela, que tem sofrido com a atual crise econômica. Em
outras palavras, o NAWS não irá aumentar seus preços a
partir de 1 de janeiro de 2004, conforme estava previsto.
Também concordamos com a recomendação do grupo de
trabalho de implementar um carrinho de compras on-line.
Para aqueles que não estão familiarizados com esse
serviço, ele permitirá que qualquer pessoa com acesso à
Internet compre mercadoria e literatura do NAWS on-line,
usando o cartão de crédito como forma de pagamento.
Além de facilitar as compras no varejo, o serviço também
incluirá um portal de contribuições de membros, onde estes
poderão fazer suas doações ao NAWS eletronicamente,
também através do cartão de crédito. Manteremos todos
informados, à medida que progredirmos nesta atividade.
E por falar em contribuições, passamos algum tempo
discutindo a receita do NAWS, que engloba doações e
vendas de literatura e material. Nossas vendas seguem
constantes, e as contribuições em queda, ao passo que a
demanda de serviços continua aumentando. As doações
representam hoje menos de nove por cento da nossa
receita. E, conforme reportado na edição anterior do NAWS
News, as contribuições regionais não aumentaram para
fazer face ao custeio pelo NAWS da viagem do DR à WSC.
Filosoficamente, acreditamos que deveríamos depender
menos de vendas e mais das doações, para o custeio dos
serviços. Nesta edição, queremos descobrir como aumentar
a conscientização das pessoas. De que forma devemos
passar estas informações, para que os membros tenham
mais consciência e vontade de contribuir? Um fator crítico
neste esforço é informar a destinação do dinheiro, e por

que precisamos dele. Firmamos um compromisso de
trabalhar em prol dessa meta, e precisamos da inestimável
ajuda de vocês nesta empreitada.

Notícias Atualizadas da The NA Way
O Conselho Editorial da The NA Way reuniu-se em março.
Ele é composto de um membro do Quadro Mundial, Tom McC, e
dos seguintes integrantes do pool: Dana H, Sheryl L e Marc S.
Concordamos com a idéia do conselho editorial de modificar o
atual sistema de edições temáticas, que busca receber artigos
relacionados a temas específicos. Infelizmente, a prática atual
não acarretou o impacto que era esperado. Apesar de os
companheiros continuarem demonstrando que apreciam a
leitura da revista, eles têm menos entusiasmo em enviar
artigos temáticos.
Por esta razão, pretendemos implementar outras ações,
para fazermos uma experiência de um ano, oferecendo,
inclusive, sugestões de tópicos e perguntas que possam
deflagrar o interesse dos membros, para que escrevam e
nos enviem seus textos. Também permitiremos que os
próprios artigos recebidos influenciem o tema, ou talvez
haja uma determinada edição da revista que não possua
uma temática específica.
Concordamos em utilizar uma mala direta ou e-mail
para solicitar textos aos membros de NA. Também
decidimos incluir uma seção de curiosidades, intitulada
“Você Sabia?”. Esta coluna irá destacar trechos de
informações interessantes, ao longo de toda a revista.

Por fim, agora os membros do conselho editorial
passarão a servir por um período de três anos. Existem três
membros no conselho; a cada ano, um deles irá sair,
abrindo espaço para um novo membro. Este procedimento
assegurará continuidade e, ao mesmo tempo, permitirá
uma rotatividade entre os participantes.
Independentemente das nossas regras e procedimentos, o
fato inequívoco é que a revista será tão boa quanto os textos
que recebermos da irmandade. Por isso, pedimos que comecem
a escrever e partilhar a sua experiência, força e esperança!

Precisamos de Ajuda!
O WSO está constantemente em busca de
candidatos qualificados para diversos cargos.
Portanto, envie-nos seu currículo ou entre
em contato com Roberta@na.org, caso seja
do seu interesse tornar-se um funcionário
especializado. Atualmente, temos uma vaga
em aberto para auxiliar de contabilidade, e
duas para redator/editor/coordenador de
projetos.

Você sabia que é possível receber
uma assinatura gratuita da
revista The NA Way Magazine?
Basta ligar para +1(818)7739999, ou enviar seu e-mail para
o NAWS, no endereço
info@na.org

Falando em curiosidades, ao longo dos anos, a The NA Way
tentou diversas formas de abordagem de temas controversos,
que os membros podem considerar interessantes.
Recentemente, houve alguma confusão interna, quanto ao fato
de devermos ou não tratar dessas questões na revista. Após
muita discussão, o conselho editorial recomendou, e nós
concordamos, que a revista deverá permanecer aberta a
qualquer controvérsia que trate da recuperação em NA de forma
consistente – contanto que não esteja em conflito com os
princípios de NA.

“Coisas” Novas
Conforme relatado em abril, estamos prestes a colocar à
venda uma edição comemorativa do 20º aniversário do
Texto Básico. Com páginas douradas e capa dura
acolchoada, o livro será comercializado ao preço de US$
25,00. Estamos publicando 15.000 exemplares numerados
deste texto comemorativo.
Também estamos formando pacotes com alguns dos
outros novos produtos de recuperação. O Guia para
Trabalho dos Passos de Narcóticos Anônimos será
oferecido em conjunto com a sua versão em CD-ROM, o que
permitirá que os membros carreguem o texto completo no
computador, e depois digitem as respostas, à medida em
que as perguntas aparecerem na tela.
Agora já podem ser comprados o Texto Básico em livro junto
com a sua versão em CD-ROM, e o livro Isto Resulta: Como e
Porque em CD-ROM. As versões eletrônicas dos livros de
recuperação virão em formato PDF, com recurso de busca.
A versão em CD-ROM do livro Só por Hoje também está
pronta para ser lançada. Este software irá permitir que
você veja a meditação diária em seu computador, e
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possibilitará também o recurso de busca em todo o texto.
Inclui ainda uma opção para abertura automática da
leitura do dia, na tela do seu computador.
Todos os CD-ROMs e pacotes acima especificados serão
distribuídos apenas na versão em inglês. Todos os produtos
interativos e informatizados foram desenvolvidos para atender
a pedidos da irmandade, e estamos bastante entusiasmados
com o seu lançamento. E tudo, inclusive o texto comemorativo,
estará disponível no dia 3 de julho de 2003 na WCNA-30, ou
através dos seus canais habituais de distribuição de literatura.
Para maiores informações, veja o encarte Novos Produtos do
WSO, nesta edição.

WCNA-30

Já está quase em cima da hora: de 3-6 de julho de 2003,
WCNA-30, San Diego, Califórnia. Muito nos entusiasma a
30ª Convenção Mundial de Narcóticos Anônimos,
comemorando os 50 anos de “Um Adicto Ajudando Outro
Adicto”. Nem é preciso dizer que estamos bastante
ocupados na finalização dos preparativos, tentando fazer
deste evento um momento único e memorável para todos.
As pré-inscrições para a convenção mundial já estão
encerradas. Entretanto, os companheiros poderão
inscrever-se no local, a partir da abertura da convenção. O
programa já está montado, o entretenimento já foi
contratado, muita mercadoria já foi pedida, e vamos agora
aos detalhes finais deste “evento único na vida”.
Esperamos encontrar todos vocês por lá. Boa viagem!

Algumas palavras sobre a
Pré-Inscrição

Parece estar ocorrendo, nos últimos anos, uma tendência
alarmante com relação às convenções em toda a irmandade,
inclusive a WCNA. Os companheiros têm optado por não fazer a
pré-inscrição, deixando para se registrar quando chegam ao local.
Isto torna extremamente difícil o planejamento dos eventos. Como
resultado, os organizadores precisam tomar decisões difíceis
quanto ao número de pacotes para inscritos e quantidade de
mercadorias, tendo que contrabalançar as necessidades projetadas
com a prudência fiscal em relação ao dinheiro da irmandade.
Também é um desafio prever o tamanho do espaço de reunião,
principalmente para os eventos de sábado à noite.

A tendência de não se inscrever com antecedência continua a
atormentar muitos comitês. Pode gerar situações bastante
embaraçosas com relação aos locais de reunião. Estes esperamque forneçamos uma estimativa bem aproximada do número
de presenças, para que possam também se preparar em termos de
alocação de funcionários e organização da segurança do local.
O que isto tem a ver com a WCNA-30? Ora, apesar de a
WCNA prometer ser um dos maiores eventos da nossa história,
a quantidade de pré-inscrições não está tão alta como era
esperado. Por este motivo, ajustamos nosso planejamento para
acomodar um número menor de participantes, com base nas
atuais pré-inscrições, em vez de contar com mais
companheiros, que poderão (ou não) aparecer. Para sua
informação, nossa previsão inicial era de 24.000 inscritos, e
estamos reduzindo essa projeção para 20.000.
Lembrem-se que os membros que não realizaram a préinscrição poderão chegar à WCNA-30 e descobrir que os
eventos já estão esgotados, que não há mais mercadorias
disponíveis ou que os salões de reunião não são
suficientemente grandes para acomodá-los. É importante
ter paciência e compreensão, sabendo que iremos fazer
todo o possível para realizar mudanças logísticas de última
hora, buscando, ao mesmo tempo, minimizar a ocorrência
de custos adicionais. Contudo, existem coisas que não
conseguiremos modificar de última hora. Isto significa
dizer que o acesso à sala principal de reuniões,
principalmente no sábado à noite, será restrito aos
membros inscritos. Apesar de a utilização de crachá não
ser um fenômeno novo em muitas das convenções na
irmandade, constituirá uma novidade nesta Convenção
Mundial.
Sendo assim, esperamos que, quando resolverem
participar de convenções ou similares, vocês passem a
estimular os companheiros a fazerem a sua pré-inscrição,
se possível. Isto ajudará os servidores de confiança
encarregados do planejamento dos eventos a torná-los
memoráveis para todos os participantes. Lembrem-se disto
quando estiverem programando ir à sua próxima
convenção regional ou de área.

Eventos Profissionais
Muito nos alegra informar que, enquanto estivermos
celebrando nosso 50º aniversário em San Diego, alguns
companheiros estarão em outro lugar, a serviço de NA.
Enviaremos uma equipe de viagem a Cuba no início de
julho de 2003, para participar do 1º Congresso LatinoAmericano sobre Adicção a Drogas. Será mais uma
oportunidade de NA atravessar fronteiras, para levar a
mensagem de recuperação.

SOCORRO!
Para nos comunicarmos efetivamente, precisamos, desesperadamente, de informações de contato confiáveis, incluindo
endereços de e-mail, principalmente dos CSAs, CSRs, delegados regionais e suplentes de delegado. Favor enviar seus
dados de contato para nós, através do e-mail fsteam@na.org, ou comunicar-se pelo telefone +1 818.773.9999 ramal 771.

Obrigado!
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Mas, mesmo antes, em junho de 2003, enviaremos um
funcionário do escritório à Coréia do Sul, para participar de
um fórum sobre adicção. Viajaremos juntamente com
membros do Japão, para ajudar a iniciar reuniões de NA na
Coréia do Sul. Mais uma vez, ficamos extremamente gratos
em perceber as possibilidades que poderão resultar desta
visita. Evidentemente, prestaremos relatórios detalhados
destas viagens na próxima edição do NAWS News.

Mesas-Redondas de Relações Públicas

Em abril de 2003, conduzimos pela primeira vez uma
Mesa-Redonda de Relações Públicas em Chatsworth,
Califórnia/EUA. O evento consistiu em um encontro préagendado com sete profissionais que, na qualidade de
membros do setor judiciário criminal, podem encaminhar
adictos a NA, como parte de suas atividades cotidianas.
O objetivo da reunião foi reunir informações que pudessem
nos auxiliar na formulação de uma estratégia de RP.
Esperamos incrementar a cooperação e identificar quaisquer
barreiras reais ou imaginárias entre NA e a comunidade
profissional da justiça criminal. O grupo debateu diversas
questões pertinentes à imagem de NA, e explorou formas de
aumentar a nossa visibilidade junto ao público.
O evento revelou-se extremamente proveitoso. Por exemplo,
os profissionais nos contaram que a The NA Way é uma
excelente ferramenta de relações públicas. Disseram que a
revista demonstra aos não-membros, com clareza, a natureza
global da irmandade, bem como a essência do nosso programa
de recuperação, que é um adicto ajudando outro adicto.
Como resultado direto dessa rodada de discussões, criamos
outra ferramenta de relações públicas, o NA in Brief (NA em
Resumo). Este novo documento informativo, de uma página
apenas, será utilizado em eventos profissionais, e adaptado
conforme a necessidade, dependendo da audiência específica
a ser atingida.
Já detentores desta experiência, estamos agora planejando
as próximas três mesas-redondas: com profissionais de saúde,
profissionais de tratamento e autoridades governamentais dos
EUA. Informaremos o desenrolar das atividades, à medida que
elas forem acontecendo.
As mesas-redondas são apenas uma parte do cenário maior.
É preciso haver o compromisso de todos os níveis do serviço e
de todas as partes da irmandade, para melhorar nossa imagem
junto à comunidade profissional. Pretendemos desenvolver
algumas ferramentas e pensamentos complementares a estes
esforços. Quando paramos para analisar quantos desses
indivíduos têm a oportunidade, todos os dias, de encaminhar
para nós os adictos que sofrem, começamos então a
compreender a importância desse projeto. Se vocês possuem
alguma experiência, boa ou ruim, em seu trabalho junto aos
profissionais, por favor, enviem-nos os seus comentários. Como
sempre, a ajuda de vocês é inestimável.

Estabelecendo a Conexão:
Membros de NA &
Serviços Mundias de NA

Notícias dos Fóruns Mundiais
Estamos planejando os dois derradeiros fóruns mundiais
deste ciclo de conferência. O primeiro deles será realizado em
Lima, Peru, de 12-14 de setembro de 2003, e o segundo, em
Bangalore, Índia, de 17-19 de fevereiro de 2004. Assim, estará
concluída a programação de cinco fóruns desde a WSC 2002.
Foram distribuídos, aos participantes dos fóruns e aos
DRs, relatórios das duas oficinas anteriores, de Austin,
Texas/EUA e Filadélfia, Pensilvânia/EUA. Esperamos que
tenham achado os relatórios interessantes e significativos.
Além disso, respondemos aos pedidos de informações dos
DRs sobre as sessões das oficinas, para que possam se
utilizar desses recursos na condução de seus próprios
workshops, eventos e dias de aprendizado regionais.
Para terminar o trabalho deste ciclo da conferência,
temos a terrível tarefa de avaliar os fóruns mundiais. A
análise estará concluída e distribuída antes da WSC 2004.
Só uma palavrinha a respeito da oficina da Filadélfia: em
nosso esforço de reconhecimento de todos os membros que
colaboraram para esse fórum, deixamos de agradecer a
contribuição da Sheila B, funcionária administrativa de
escritório da região (GPRSO). Sheila trabalhou e favoreceu muito
o sucesso do Fórum Mundial da Filadélfia. Pedimos desculpas
por esse lapso, dizendo, “à Sheila, o nosso muito obrigado”.

Próximas Atividades dos Serviços Mundiais
7–9 de agosto de 2003

Reunião do Quadro Mundial

25 de agosto de 2003

Prazo máximo para recebimento das
moções regionais, a serem incluídas no

Relatório da Agenda da Conferência
31 de agosto de 2003

Prazo máximo para recebimento das
fichas do Pool Mundial, para quem
deseja se candidatar na WSC 2004

12-14 setembro de 2003 Fórum Mundial em Lima, Peru
23-26 outubro de 2003

Reunião do Quadro Mundial

24 de novembro de 2003 Disponibilização do Relatório da
Agenda da Conferência, em inglês
23 de dezembro de 2003 Disponibilização do Relatório da
Agenda da Conferência, traduzido
15–17 de janeiro de 2004 Reunião do Quadro Mundial
23 de janeiro de 2004

Prazo final para recebimento de
material para Aprovação em

Conferência
17-19 fevereiro de 2004

Fórum Mundial em Bangalore, Índia

15 de fevereiro de 2004

Prazo máximo para recebimento do
Relatório Regional, a ser incluído na
Edição de Março do Relatório da

Conferência

11–13 de março de 2004 Reunião do Quadro Mundial
25 abril-1 maio de 2004

Conferência Mundial de Serviço de
2004
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Novos Produtos do WSO
Inglês
Inglês

It Works: How and Why

20º Aniversário do
Texto Básico

(Isto Resulta: Como e Porque )
em CD-ROM

Versão do livro em CD-ROM,
apresentando recurso de busca por
palavras ou frases.

O ano de 2003 marca o 20º aniversário da
primeira publicação do Texto Básico. Para
comemorar este acontecimento, produzimos
uma edição comemorativa do livro, com
tiragem limitada. Cada livro é numerado à
mão e traz uma capa em corino preto e letras
douradas em alto relevo, borda dourada e
marcador preto costurado.
Item N.º 1104

Item N.º 8910

The NA Step
Working Guides
(Guia para Trabalho dos Passos)
em CD-ROM (apenas para PCs)

Preço: US$ 25,00

Pacotes contendo CD-ROM e Livro
Pacotes contendo nossos livros junto com o respectivo CD-ROM.
Pacote Texto Básico em CD-ROM/Livro
Pacote Isto Resulta em CD-ROM/Livro
Pacote Guia de NA para Trabalho dos Passos
em CD-ROM/Livro
Pacote Só por Hoje em CD-ROM/Livro

Holandês

Preço: US$ 18,85

Item N.º 8930

Preço: US$ 27,00

Item N.º 8931

Preço: US$ 25,00

Item N.º 8932

Preço: US$ 25,00

Item N.º 8933

Preço: US$ 25,00

Um CD-ROM interativo e de fácil
utilização. Os membros poderão digitar
suas respostas para as perguntas de cada
passo, e salvá-las como um documento
do Word.
Item N.º 8911

Preço: US$ 18,85

Just for Today
(Só Por Hoje)
em CD-ROM (apenas para PCs)

Uma versão interativa do nosso livro de
meditações diárias, que pode ser
programado para abrir a meditação do dia
quando o computador for ligado.
Também possui recurso de diário.
Item N.º 8912

Preço: US$ 18,85

Texto Básico
NA-Anonieme Verslaafden
Item N.º NL-1101

Preço: US$ 9,70

Português
Só por Hoje
Item N.º PO-1112

Farsi
IP n.º 9: Viver o Programa

Preço: US$ 7,70
Item N.º FA-3109

Russo
IP n.º 22: Bem-Vindo a
Narcóticos Anônimos
Добро пожаловать в
Анонимные Наркоманы
Item N.º RU-3122

Preço: US$ 0,21

Preço: US$ 0,21

Finlandês
Cartões de Leitura
do Grupo
Item N.º FI-9130

Preço: US$ 2,20

