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Acontecimentos dos Serviços Mundiais de NA 

que podem ser do seu interesse...
Como estamos distribuindo este número do NAWS News juntamente com o Relatório da Agenda da Conferên-
cia, nossa intenção é que ele seja curto e objetivo. Como tem apenas duas páginas (que podem ser impressas 
frente e verso, ocupando uma única folha de papel!), esperamos que vocês encaminhem este informativo por 
e-mail, ou distribuam cópias aos membros interessados de seus grupos, CSAs e CSRs. Pedimos aos companhei-
ros que acessem www.na.org/subscribe para cadastrar sua assinatura eletrônica da NA Way Magazine e do 
NAWS News, ajudando-nos a melhorar a comunicação e controlar os custos de distribuição.

Relatório da Agenda da Conferência — o CAR completo, que inclui a minuta para aprovação do livro Viver 
Limpo, será enviado pelo correio a todos os participantes da conferência até o dia 28 de novembro. 
Também estará à venda por US$ 13 (incluindo despesas de remessa), ou disponível para download em 
uma página protegida por senha. Para baixar o CAR, acesse www.na.org/conference, digite o nome de 
usuário CP2012 e a senha WSC2012.

Estes são alguns dos assuntos que vocês encontrarão no CAR 2012:

•	 Versão	para	aprovação	do	livro	Viver	Limpo	—	A	Jornada	Continua	(tradução	livre	do	original	
Living Clean—The Journey Continues): O plano de projeto para este livro previa um período de 
um ano para o processo de aprovação, por isso, a minuta para aprovação foi lançada em abril de 
2011. Até o momento, distribuímos cerca de 5.000 cópias, dois terços a mais do que a quantidade 
de minutas da Sexta Edição do Texto Básico remetidas no mesmo período. A minuta contém sete 
capítulos versando sobre diferentes temas, incluindo viver limpo, identidade, espiritualidade, 
nosso ser físico, relacionamentos, viver no mundo, e nossa recuperação contínua. Por se tratar de 
um adendo, a minuta do livro não será traduzida nas versões do CAR publicadas em outros idiomas 
diferentes do inglês.
•	 Proposta	de	alteração	do	plano	de	rotatividade	da	Convenção	Mundial.
•	 Discussão	sobre	a	criação	de	formatos	de	livros	eletrônicos	e	remoção	das	versões	completas	de	
livros em PDF do nosso website na.org. A criação de versões eletrônicas “aprimoradas” demandaria 
alterações no documento de Custódia da Propriedade Intelectual da Irmandade; essas moções 
estão incluídas no CAR.
•	 Propostas	 Regionais:	 a	 nova	 experiência	 de	 encaminhamento	 de	 ideias	 para	 a	 Conferência	
Mundial de Serviço resultou em algumas propostas para discussão da irmandade.
•	 Projeto	do	Sistema	de	Serviços:	com	base	no	trabalho	realizado	neste	projeto,	o	CAR apresentará 
oito resoluções para debate e decisão na WSC 2012. 

Panfleto de serviço Redes Sociais (tradução livre do original Social Media) — recebemos comentários de 
diversos membros interessados e corpos de serviço, e estamos procedendo às revisões necessárias. A 
versão final estará disponível ao final deste ano.
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Informativo Fiscal — em função dos nossos esforços para reduzir custos em todo o quadro, foi possível 
encerrar o exercício fiscal de forma positiva. Porém, com a participação em uma série de workshops do 
CAR e a aproximação da Conferência Mundial de Serviço, teremos despesas significativas pela frente. 
Mais uma vez, pedimos o suporte financeiro de vocês para viabilizar a prestação de serviços que ajudam 
na divulgação da mensagem no mundo todo. Para nos ajudar, ainda hoje, a enfrentar esses gastos, aces-
se o nosso portal de contribuições no endereço www.na.org/?ID=donation-external-index

WCNA 34 — a Trigésima Quarta Convenção Mundial de NA foi realizada em San Diego, de 1 a 4 de setem-
bro de 2011. Com mais de 13.000 inscritos — sendo que 900 receberam pacotes para recém-chegados — 
achamos que a convenção foi um sucesso, em diversos aspectos. Informações mais detalhadas poderão 
ser encontradas no NAWS Annual Report (relatório anual do NAWS). 

NAWS Annual Report — o relatório anual do NAWS referente ao exercício fiscal de julho de 2010 – junho 
de 2011 está sendo concluído, e ficará disponível para compra ou download em janeiro de 2012.

Painel de Recursos Humanos — Saudações do PRH. Este período é interessante e intenso para nós. Todos 
os prazos iniciais para avaliação de candidaturas para a WSC 2012 já expiraram. Iniciamos nossa primeira 
triagem e, quando estiver concluída, daremos início às entrevistas com os candidatos e suas referências. 
Pela primeira vez, atendendo a sugestões recebidas na última conferência, distribuiremos aos partici-
pantes, antes da WSC, os Perfis dos Candidatos selecionados. Agradecemos a todos pela boa vontade e 
suporte.

Pesquisa da Literatura — apuramos os resultados da pesquisa de literatura realizada entre outubro de 
2010 e abril de 2011, e a sua discussão será incluída, tanto no relatório anual do NAWS (NAWS Annual 
Report), como na edição de março do relatório da conferência (March Conference Report). Vale destacar 
que 97% dos pesquisados indicaram ter necessidade de um novo livro. 82% acreditam que é necessário 
um livro de trabalho para as tradições, e 81% disseram que gostariam que houvesse mais informações 
sobre serviço e recuperação. 

Pesquisa da Irmandade — nossa pesquisa com os membros ficará disponível até 31 de dezembro no en-
dereço www.na.org/?ID=projects. Além de responder ao questionário, pedimos a sua ajuda para incen-
tivar seus amigos, companheiros do grupo, etc. a participar, oferecendo-nos uma visão exata da nossa 
irmandade. Realizamos a pesquisa a cada dois anos, e ela nos ajuda em diversos aspectos, proporcionan-
do uma imagem realista de NA aos profissionais que tratam adictos.

CALENDÁRIO 2010-2012
Solicitações de viagens (avaliadas trimestralmente) 

15 de novembro para o período de janeiro-março

15 de fevereiro para o período de abril- junho

15 de maio para o período de julho-setembro

15 de agosto para o período de outubro-dezembro 

Publicação do CAR em inglês 28 de novembro de 2011

Publicação das traduções do CAR 28 de dezembro de 2011

Distribuição do material do CAT 28 de janeiro de 2012

Prazo para encaminhamento dos relatórios regionais 
1 de março de 2012

WSC 2012 29 de abril a 5 de maio de 2012


