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Acontecimentos dos Serviços Mundiais de NA

que podem ser do seu interesse...

Pedimos que divulguem esta página por e-mail, ou forneçam uma cópia ao seu CSA, CSR e demais 
membros interessados. Continuamos incentivando as pessoas a fazer sua assinatura eletrônica da 

The NA Way e do NAWS News. Esta iniciativa contribuirá para o aumento da eficiência 
da comunicação e redução dos custos de distribuição.

“ Viver Limpo: A Jornada Continua”, nosso novo livro de recuperação Aprovado pela Irmandade, estará disponível em 
outubro de 2012, em capa dura e flexível. As duas encadernações serão comercializadas por US$ 8,75. Uma edição 
comemorativa limitada, com exemplares numerados, será lançada em dezembro, ao preço de US$ 30,00.

Novidades tecnológicas: Esperamos que vocês estejam acessado www.na.org para ver como ficaram as melhorias. 
O site foi totalmente reestruturado, e temos recebido retorno positivo dos companheiros. Também passamos a ter 
uma versão móvel mais amigável do website. Experimentem! Teremos um aplicativo gratuito para smart phone, que 
permitirá encontrar uma reunião e receber as leituras do Só por Hoje simultaneamente. Quando estiver pronto, noti-
ficaremos as pessoas que tiverem assinatura das mensagens diárias do Só por Hoje e/ou Notícias do NAWS.

Até o final de setembro, teremos uma versão eletrônica do Texto Básico (sem conteúdos adicionais) por US$ 8,90. 
Apadrinhamento e Isto Resulta (Inglês) estão em processo de finalização para publicação eletrônica. Serão vendidos 
pela Amazon e pela loja iTunes, com links em nosso website.  

Atendendo às sugestões que recebemos na WSC 2012, lançaremos o novo Fórum Eletrônico dos Participantes da Con-
ferência, no dia 1º de setembro. Será exclusivo para os integrantes da conferência (os que participaram da WSC 2012, 
e quaisquer outros que tenham sido eleitos desde então). O fórum será privativo e protegido por senha, notificará 
quando houver postagens e poderá ser acessado por dispositivos móveis. Enviaremos uma mensagem aos membros 
elegíveis quando o recurso estiver no ar. Outros fóruns on-line, direcionados à irmandade, serão criados mais para o 
final do ano, englobando Projeto do Sistema de Serviços, Discussões Temáticas da Irmandade (Consciência de Grupo, 
Delegação e Prestação de Contas; Colaboração; e Apoiando a Nossa Visão), e o plano de projeto do Livro de Tradições. 

Sistema de Serviços: Estamos recrutando comunidades que queiram testar alguns dos componentes do sistema pro-
posto – Unidades de Suporte aos Grupos, Unidades de Serviços Locais, etc. Quanto mais ajuda tivermos para transpor 
as ideias das propostas para a prática local, maior facilidade teremos para formatar o plano de transição a ser apre-
sentado na WSC 2014. Caso tenham interesse em trabalhar conosco e fazer um “teste de campo” com os pensamentos 
e ideias apresentadas, pedimos que entrem em contato conosco pelo e-mail worldboard@na.org. Este é um projeto 
em que “juntos, nós podemos”. Por isso, esperamos que vocês nos ajudem a passar estas ideias da prancheta para a 
vida real. Novas informações serão atualizadas on-line, no endereço: www.na.org/servicesystem.

Nossos demais projetos deste ciclo, a estruturação do plano do Livro de Tradições e revisão da Introdução às Reuniões 
de NA só terão início no final deste ano. As informações serão divulgadas após a nossa reunião de outubro.

WCNA 35: Ao celebrarmos 60 anos de recuperação (nossas bodas de diamante) na convenção mundial da Filadélfia, 
certamente estaremos vivenciando o tema do encontro, “A Jornada Continua”. Os pacotes de inscrições antecipadas 
estarão disponíveis no final de 2012. Comunicaremos com antecedência a data do início das vendas. Também é pos-
sível ficar a par das novidades através da página www.na.org/wcna. 

Gostaríamos de expandir nosso foco para os seminários on-line que começamos a implantar, e para isso precisamos 
da sua ajuda. Os segmentos que desejamos reunir são convenções, H&I e RP, mas não possuímos os dados de contato 
da maioria das pessoas que estão atuando nesses serviços. Se você quiser se juntar a nós para debater questões e 
soluções com outros companheiros que atuam nesses setores, favor enviar-nos seu nome, endereço de e-mail, seu 
encargo como servidor de confiança e região e/ou área onde atua. Os e-mails para contato são: events@na.org para 
convenções; HandI@na.org para servidores de confiança de H&I; e PR@na.org para servidores de confiança de RP/IP. 

Finanças: Será que algum de nós já parou para analisar o significado de “serviços de suporte”? Todos nós vamos às 
reuniões, e muitos já participamos de painéis de H&I, assistimos aos anúncios de interesse público na televisão e 
fomos a convenções. Porém, o que é realmente necessário para que cada serviço aconteça? Cada um de nós tem a res-
ponsabilidade de contribuir, e ajudar os outros companheiros a entender de que forma as contribuições financeiras 
ajudam a assegurar que os serviços continuem a ser prestados ao redor do mundo e em nossa localidade. Vamos nos 
inspirar em nosso propósito primordial e agir para contribuir financeiramente através do nosso portal, no endereço 
www.na.org/?ID=donation-external-index.

Acesse o NAWS News no endereço http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain 
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INSPIRADOS PELO 

NOSSO PROPÓSITO 

PRIMORDIAL 

O NOVO CICLO DA CONFERÊNCIA 

ESTÁ AVANÇANDO

De 11 a 14 de julho, vivenciamos em Chatsworth 

a primeira reunião do quadro neste ciclo, que foi 

produtiva, ousada e, por vezes, de tirar o fôlego. Para 

iniciar nossa semana, os novos membros eleitos para 

o quadro participaram de um dia de ambientação, 

a fim de se familiarizar com as diretrizes internas, 

procedimentos, funções e atividades gerais dos 

integrantes do quadro. Nosso segundo dia teve 

como tema “reiniciar”, representando a essência do 

novo começo de um novo quadro. Com dezoito 

integrantes, o Quadro Mundial encontra-se com 

uma nova formação que mistura experiência e 

novos membros eleitos, solidificando-se como 

grupo.  Nessa sessão, que durou um dia inteiro, 

afirmamos nossos valores e regras básicas, além 

de discutir a realização do trabalho com foco no 

nosso funcionamento como quadro estratégico. 

Além disso, identificamos os valores da equipe e 

discutimos a medição de metas e resultados, sentido 

de liderança compartilhada, e o nosso foco para este 

ciclo. Nossa prioridade será o Projeto do Sistema 

de Serviços, em que o quadro está servindo como 

grupo de trabalho. Conversamos sobre o que é 

necessário para as realizações do sistema de serviços 

neste ciclo, inclusive os testes de campo com cada 

elemento do sistema proposto, em diversos cenários 

(urbanos/rurais). Também identificamos pontos que 

ainda precisamos debater, por ainda não estarem 

totalmente definidos na proposta do sistema de 

serviços, tais como distribuição de literatura ou a 

função das zonas.

As Discussões Temáticas da Irmandade receberam 

atenção na quinta-feira. Temos três tópicos para este 

ciclo: Apoiando a Nossa Visão; Consciência de Grupo, 

Delegação e Prestação de Contas; e Colaboração 

(Princípios Acima de Personalidades). Utilizamos a 

dinâmica em pequenos grupos para gerar ideias 

(brainstorm) para essas sessões e os resultados 

esperados. As temáticas parecem ser de valia para 

os membros e para o quadro, com o feedback das 

regiões. Avisaremos quando publicarmos os sumários 

e roteiros de sessão no site www.na.org. 

Dedicamos um tempo à análise da nossa situação 

financeira a partir de 31 de maio de 2012. Embora este-

jamos bem conscientes de que as contribuições regio-

nais estão caindo acentuadamente neste exercício fis-

cal, também nos confrontamos com a realidade de que 

as vendas de literatura de recuperação, especialmente 

o Texto Básico, estão muito em baixa. Por se tratar de 

um amplo problema sistêmico que afeta toda a nossa 

irmandade, acreditamos que o melhor a fazer é manter 

uma abordagem simples e continuar a pedir contribui-

ções financeiras para sustentar os serviços. 

Também conversamos sobre publicações eletrônicas e 

aplicativos, bem como seu momento de lançamento 

e preços. A implantação do novo fórum eletrônico dos 

participantes da conferência e o funcionamento do 

novo website do NAWS completaram nossa discussão 

sobre tecnologia. Decidimos o tema da WCNA 35, 

na Filadélfia: “A Jornada Continua”. Esta será a única 

convenção mundial realizada nos Estados Unidos nos 

próximos cinco anos. Depois de sessenta anos de 

crescimento e trinta e cinco convenções mundiais, 

estamos vivenciando uma jornada contínua, o que faz 

com que o tema seja perfeito.

Para encerrar a nossa reunião inicial deste ciclo, com 

a motivação em alta, fizemos uma avaliação da WSC 

2012 (o que deu certo e o que pode ser melhorado). 

Discutimos os workshops zonais deste ciclo, como 

imaginamos a parceria que pretendemos formar, e 

analisamos as mudanças acarretadas pelos planos de 

projeto que receberam suporte da WSC. Além disso, 

tivemos que decidir a duração dos encargos dos onze 

integrantes eleitos para o quadro. Alguns de vocês 

devem lembrar, da WSC, que oito participantes do 

quadro irão prestar serviço por seis anos. A eleição 

de onze membros para o quadro significa que três 

deles terão que servir por quatro anos. A duração 

dos encargos foi decidida através de sorteio. Oito 

medalhões de seis anos e três medalhões de quatro 

anos foram colocados dentro de um chapéu. Os três 

companheiros sorteados com encargo de quatro anos 

foram Paul C, MaryEllen P e Tali M. Também elegemos 

a nossa liderança para este ciclo. Ron B será o 

Coordenador, Franney J servirá na Vice-Coordenação, 

Arne H-G na Tesouraria e Jim B atuará como Secretário. 
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INFORMATIVO FISCAL

O tema deste ciclo da conferência 

chama-se “Inspirados pelo Nosso 

Propósito Primordial”. Espero 

que nos ajude a incentivar e 

motivar a transmissão da nossa 

mensagem de recuperação. Sim, levar a mensagem de 

recuperação em NA requer dinheiro. Abrir um grupo 

novo demanda dinheiro; traduzir e distribuir literatura 

para comunidades emergentes em qualquer lugar do 

mundo envolve dinheiro; e a prestação de serviços 

aos companheiros necessita de dinheiro. Às vezes, nos 

contorcemos na cadeira ao ouvir a palavra dinheiro, 

ou damos uma de avestruz e enterramos a cabeça 

na areia. A negação da realidade nunca fez bem a 

nenhum de nós. Quando a mensagem chegou até nós, 

começamos a enfrentar a realidade das nossas vidas.

A realidade, hoje, na prestação de serviços para uma 

irmandade global é a necessidade de todo e qualquer 

membro, grupo, área e/ou região de contribuir 

financeiramente. Parece que adoramos saber que os 

adictos do Leste da África ou da Sibéria estão recebendo 

a mensagem de recuperação, embora esse serviço não 

seja gratuito. Como vocês bem sabem, traduções de 

literatura e desenvolvimento da irmandade custam 

dinheiro. 

Alguns podem pensar “eu coloco dinheiro na sacola e 

pronto”. Como seria a sua vida se os seus antecessores 

pensassem assim nos primeiros anos de NA? Outros 

talvez pensem que “o mundial recebe dinheiro das 

vendas de literatura, portanto, não há necessidade de 

contribuirmos financeiramente”. Embora seja verdade, 

por um lado, que o mundial recebe dinheiro das vendas 

de literatura, por outro lado, isso não exime nenhum 

de nós da nossa responsabilidade pessoal de custear 

nosso próprio caminho e dos que ainda virão. 

No momento, precisamos informar que as vendas de 

literatura caíram acentuadamente, principalmente 

as do Texto Básico. Precisamos prosseguir pedindo 

contribuições financeiras. Certamente, não nos agrada 

dizer “não podemos assistir ao seu workshop de serviço; 

não podemos fornecer literatura para o seu evento; não 

podemos traduzir essa literatura…” Acreditamos que, 

se todos contribuíssem com a sua parcela justa, que 

pode ser de US$ 5 para uns e de US$ 500 para outros, 

e mesmo de US$ 5.000 para alguém, poderíamos 

começar a dizer sim com maior frequência. Nosso 

propósito primordial nos inspira. Porém, para termos 

a capacidade de transmitir mundialmente a nossa 

mensagem, precisamos de dinheiro. Pedimos que 

contribuam através do nosso portal www.na.org/?ID-
donation-external-index. Para os companheiros que 

assim desejarem, existe a possibilidade de programar 

uma contribuição mensal; passamos a oferecer esta 

opção, a pedido dos companheiros.

SISTEMA DE SERVIÇOS 

Como é de conhecimento da maioria (ou talvez de 

todos vocês), as resoluções relativas ao Projeto do 

Sistema de Serviços foram todas aprovadas na WSC 

2012, e todas as enquetes receberam apoio, embora 

com uma margem menor do que os 2/3 que seriam 

necessários para a aprovação de uma moção de 

procedimentos. A conferência também aprovou o 

plano para dar continuidade ao projeto neste ciclo que 

se inicia. Na reunião do Quadro Mundial, avaliamos 

o que isso significará para nós, especificamente, no 

decorrer dos próximos dois anos. Quais atividades 

relativas ao sistema de serviços precisaremos concluir 

até a próxima conferência?

Primeiro, conversamos sobre a realidade que 

enfrentamos, uma vez que o ciclo de “dois anos”, na 

verdade, nos proporciona uma janela de 15 meses para 

realizar a maior parte do trabalho, entre as conferências. 

Em julho deste ano tivemos a primeira reunião do novo 

quadro, e na reunião de outubro de 2013 estaremos 

aprovando os materiais para inclusão no Relatório da 

Agenda da Conferência de 2014. Em essência, teremos 

menos de um ano e meio para finalizar a maioria dos 

trabalhos e nos preparar para as decisões e discussões 

da próxima WSC.

Reconhecendo essa limitação de tempo, começamos a 

mapear seriamente o caminho que temos pela frente. 

O plano de projeto, aprovado na WSC 2012, explica:

Nesta reunião, debatemos a necessidade de traduzir a 

“teoria” por trás de algumas das ideias para a “prática”, a 

fim de alcançarmos os objetivos propostos. Acreditamos 

que uma das melhores maneiras de fazer isso é fazer 

um teste de campo com as propostas do sistema 

… esperamos apresentar na WSC 2014 uma melhor 

descrição e definição dos componentes do sistema 

proposto, bem como um plano de transição que 

descreva maneiras de caminhar do ponto em que 

estamos até o novo sistema. Este plano deverá ser 

implementado por etapas, permitindo assim a con-

tinuidade dos serviços.
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de serviços. Sabemos que algumas comunidades já 

estão experimentando e implementando partes da 

proposta, e estamos fazendo um apelo para quaisquer 

outras comunidades que tenham interesse em fazer 

o mesmo. Se você acredita que a sua comunidade 

possa ter interesse em formar Unidades de Suporte aos 

Grupos, ou uma assembleia de planejamento ao estilo 

da Unidade de Serviços Locais, ou testar quaisquer 

das outras ideias do sistema de serviços, por favor, nos 

avisem. Gostaríamos de poder testar ao máximo todos 

os componentes das propostas. Evidentemente, a 

formação de um fórum de grupos para todas as reuniões 

das redondezas é diferente, por exemplo, de se reunir as 

regiões para que cubram a extensão geográfica de um 

estado. Reconhecemos que o tempo de que dispomos 

é reduzido, e que ainda não estamos na etapa de 

implantação. Por isso, o que estamos chamando de 

“teste de campo” irá variar de um lugar para o outro, e 

dependerá também do componente a ser testado. Por 

exemplo, pretendemos discutir como seria a unificação 

no nível estadual, em algumas regiões. Gostaríamos 

também de reunir dados de outras regiões que já cobrem 

o estado e estejam testando outros processos, como 

a decisão consensual ou o planejamento. Contudo, 

talvez não seja possível testar uma unificação regional 

na prática. Não saberemos ao certo o que poderá ser 

incluído no experimento, enquanto não conversarmos 

mais com as comunidades envolvidas. Vocês poderão 

encontrar maiores informações nas próximas edições 

do NAWS News.

Até lá, discutiremos mais detalhadamente os aspectos 

da proposta do sistema de serviços que precisem ser 

definidos ou melhor elaborados. Nossa lista de tópicos 

inclui:

  Como atender às necessidades de 

comunidades de fronteira, bem como 

comunidades com considerações específicas 

de etnia, idioma ou cultura

  Distribuição de literatura, fluxo financeiro e 

custos

  Escritórios Regionais de Serviço, outros 

escritórios, órgãos incorporados e 

convenções

  Opções para os estados/nações/províncias 

muito grandes ou muito pequenos 

  O papel das zonas no novo sistema

  Critérios para assentamento na WSC 

Avisem-nos se estiver faltando alguma coisa nessa lista, 

e que requeira uma melhor explicação na proposta do 

sistema de serviços. Dedicaremos uma parte de cada 

reunião do quadro a essas discussões. Além disso, 

sabemos que, de forma geral, precisamos esclarecer as 

ideias em uma linguagem mais simples, para facilitar a 

compreensão das propostas. Ouvimos os apelos de vocês 

nesse sentido, e estamos trabalhando nisso. Pedimos 

que continuem nos escrevendo 

ou ligando para esclarecer suas 

dúvidas ou preocupações. Parece 

que levamos anos para lançar 

um projeto com uma melhor 

comunicação com a irmandade, 

e queremos manter o embalo 

neste ciclo. 

PROJETOS APROVADOS NA WSC 

Além do sistema de serviços (sim, nossa agenda ficou 

lotada), revisamos as despesas adicionais decorrentes 

dos projetos aprovados na WSC. Essas despesas 

constavam do material do Sistema de Aprovação da 

Conferência de 2012. Assinalamos abaixo as nossas 

discussões e o direcionamento de cada despesa de 

projeto.

Discussões Temáticas da Irmandade

Conforme mencionamos anteriormente, teremos 

três temáticas neste ciclo. Nesta reunião, esboçamos 

as minutas e roteiros de sessão, que serão revisados 

antes da sua distribuição à irmandade. Nossa intenção 

é que as temáticas sejam amplamente debatidas 

pelos companheiros, para recebermos um retorno 

sobre esses tópicos. Mais uma vez, lembramos que 

as temáticas deste ciclo são: Consciência de Grupo, 

Delegação e Prestação de Contas; Colaboração 

(Princípios Acima de Personalidades); e Apoiando a 

Nossa Visão.

Livro de Tradições

O livro tem um plano de projeto de dois ciclos. 

Inicialmente, utilizaremos tecnologia para coletar as 

sugestões dos membros. Na reunião de outubro do 

quadro mundial, definiremos quais serão os nossos 

próximos passos.

Relações Públicas
Grande parte do que chamamos de Relações 

Públicas já está contemplado no orçamento de 

serviços essenciais do NAWS. Este projeto diz respeito 

à realização de grupos focais para profissionais das 
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áreas médica e de pesquisa. Pretendemos realizar 

um grupo de foco de RP neste ciclo, possivelmente 

na primavera de 2013.

Introdução às Reuniões de NA
O quadro está revisando esse panfleto de serviço 

antes da reunião de outubro. No próximo encontro, 

planejaremos a etapa de revisão e comentários da 

irmandade, e avaliaremos o tempo necessário para 

as revisões. Assim, a minuta para aprovação poderá 

ser inserida no Relatório da Agenda da Conferência 
de 2014, para que o texto se torne um IP de NA 

Aprovado pela Irmandade.

Apoio e Desenvolvimento de Servidores de 
Confiança

Este projeto é uma continuação das discussões 

de ciclos anteriores sobre desenvolvimento de 

lideranças, e consta aparece como terceira prioridade. 

Para nós, significa dar apoio aos nossos servidores 

de confiança com as peças do projeto do sistema 

de serviços. Elaborando alguns recursos básicos para 

este projeto, podemos incentivar os trabalhos locais 

de suporte aos servidores e líderes de serviço.

Estes projetos envolvem uma boa quantidade de 

trabalho, somando-se a eles, ainda, as responsabilidades 

contínuas de elaboração de relatórios e coleta de 

feedback, desenvolvimento da irmandade e viagens, 

juntamente com os trabalhos de rotina do NAWS. 

Nossa capacidade de desempenhar estas funções, 

como costumamos dizer, dependerá dos recursos 

disponíveis, tanto de pessoal como financeiros.

PARCERIA COM AS ZONAS

Na nossa avaliação da WSC 2012, discutimos a sessão 

sobre o Papel das Zonas. Nossa impressão, nessa 

sessão, foi que as zonas estavam dispostas a colaborar 

com os serviços mundiais para a realização de oficinas 

para os companheiros locais. Alguns dos integrantes 

da conferência pareciam estar abertos à ideia de 

dedicarmos a noite de sexta e todo o dia de sábado 

aos workshops dos serviços mundiais. Os participantes 

pareceram dispostos a atrair os membros locais para as 

reuniões zonais. Consideramos esses workshops como 

sendo um grande canal para fornecer informações 

sobre o Sistema de Serviços, dissipar rumores e receber 

retorno dos DRs e membros da irmandade. Conforme 

já afirmamos, a postura de ”juntos, podemos” é a que 

prevalecerá neste ciclo.

Além do foco no Projeto do Sistema de Serviços, 

percebemos as oficinas zonais como sendo uma 

boa oportunidade de debater localmente o 

desenvolvimento da irmandade. Muitos de nós 

associam o desenvolvimento da irmandade a países 

distantes, porém, ele é aplicado localmente. Por 

exemplo, muitas áreas nos Estados Unidos são fortes 

nas cidades, mas precisamos saber como ajudar as 

comunidades rurais. Isso poderia ser considerado 

um problema de desenvolvimento da irmandade. 

Evidentemente, existem muitos outros assuntos, 

como planejamento, relações públicas e prestação 

de serviços locais, que poderiam estar na agenda 

dos workshops. Nosso objetivo é colaborar com os 

delegados e criar uma parceria de planejamento para 

essas oficinas. 

Como estamos atentos para as despesas e falta 

de dinheiro, percebemos que era preciso avaliar o 

tempo mínimo que teremos que tomar da agenda 

zonal. Concluímos então serem necessárias de 6-8 

horas. Reconhecemos que isso poderá acarretar 

uma desarrumação da agenda de trabalho zonal, e 

esperamos que as zonas estejam dispostas a isso. Além 

do mais, imaginamos que o processo trará também uma 

mudança cultural. Por isso, entendemos que as zonas 

que estiverem dispostas a convidar companheiros 

(servidores de confiança atuais e anteriores, e membros 

de NA em geral) deverão escolher locais que possam 

acomodar uma maior audiência. Esta ação poderá 

demandar recursos adicionais para providenciar mais 

espaço e refeições. Estamos abertos para discutir os 

custos associados à presença dos membros e talvez 

ajudar a custear algumas destas despesas das zonas. 

Temos consciência de que a concretização de uma 

parceria torna necessária a comunicação e o diálogo. 

Mesmo quando temos definidos os nossos desejos, o 

diálogo ajuda todos os envolvidos a alcançarem seus 

objetivos. Estamos realmente ansiosos para trabalhar 

junto com as zonas neste ciclo. Sintam-se a vontade 

para nos contatar através do e-mail worldboard@
na.org.
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DESENVOLVIMENTO DA IRMANDADE

Durante a sessão fiscal do quadro, conversamos sobre 

o desenvolvimento da irmandade. Os elementos 

básicos que delineamos abaixo são críticos para o 

nosso sucesso. E sucesso, no nosso entender, é a 

capacidade de levarmos a mensagem de recuperação 

às comunidades por todo o mundo. Nessa reunião, 

nossa discussão girou em torno do item quatro – 

suporte contínuo.

 1. Planejamento e comunicação

 2.Mensagem de NA no idioma e cultura locais

 3. Relações públicas – relacionamento 

com os setores de tratamento, de saúde, 

governamental, educacional, etc.

 4. Suporte contínuo através de interações 

presenciais, seja com integrantes do quadro, 

funcionários, companheiros do pool 

mundial, ou servidores de confiança locais

 5. Presença de um Poder Superior amoroso

Quando promovemos workshops e nos relacionamos 

regularmente, com um acompanhamento planejado, 

as comunidades emergentes tendem a prosperar e se 

desenvolver. Desejamos fomentar planos e atividades 

de desenvolvimento da irmandade em comunidades 

que necessitem da nossa interação, e temos esperança 

de que os recursos assim permitirão.

NOSSO WEBSITE 

E NOVO WEBSITE MÓVEL

Nosso novo e aperfeiçoado 

website foi ao ar no dia 15 de 

junho. Caso vocês não tenham 

visitado o site recentemente, 

pedimos que o façam e 

verifiquem as melhorias de 

funcionalidade. Nossa pesquisa 

inicial indicou forte aprovação 

para as melhorias. Tratamos a 

maioria das questões de revisão, 

mas ainda estamos aguardando 

uma resposta do Google para 

tratar de alguns problemas com os mapas.

A versão móvel do nosso website m.na.org também 

já se encontra no ar e em funcionamento. O website 

móvel foi projetado para smart phones, não tablets, e 

contém uma versão simplificada do site.  Os visitantes 

que desejarem visualizar a versão completa também 

terão essa opção.  

PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, 

APLICATIVOS MÓVEIS, FÓRUM DOS 

PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA…

Nossos esforços com tecnologia seguem evoluindo de 

forma instigante. No momento, estamos trabalhando 

nos formatos eletrônicos do Texto Básico – usados 

em computadores, smart phones, leitores de ebook 

e tablets que estão em fase de testes da versão beta. 

Pretendemos iniciar a distribuição de versões eletrônicas 

de literatura através de portais comerciais, Amazon e 

iTunes, enquanto seguimos explorando a questão da 

administração de direitos digitais e preenchimento 

WEBINÁRIOS 

Alguns companheiros podem ter ouvido falar que 

estamos realizando seminários on-line via web 

para os Escritórios Regionais de Serviço e, mais 

recentemente, para os Comitês de Trabalho dos 

Passos, como parte do Apadrinhamento Atrás das 

Grades. Esses webinários proporcionam a troca 

de informações e discussão de soluções para os 

problemas em comum. Estamos pensando em 

expandir esse recurso para cobrir convenções (áreas 

e regiões), Comitês de Hospitais e Instituições (H&I) 

e Comitês de Relações Públicas/Informação ao 

Público (RP/IP). Para podermos prestar esse serviço, 

é necessário que os companheiros se inscrevam. 

Favor enviar seu nome, dados de contato (endereço 

de e-mail), encargo como servidor de confiança 

e região a que pertence, assim como ideias que 

gostaria de ver discutidas, para os seguintes 

endereços:

  Events@na.org para convenções

  HandI@na.org para Hospitais e 

Instituições

  RP@na.org para Relações Públicas/

Informação ao Público

Estamos entusiasmados com a perspectiva 

de poder oferecer este serviço e conectar os 

servidores de confiança com outros companheiros 

que prestam o mesmo serviço em suas respectivas 

comunidades.

Para os interessados no Sistema de Serviços, vocês 
não serão deixados de fora de uma oportunidade de 
diálogo. Fiquem atentos às novidades e informações 
detalhadas sobre o Sistema de Serviços e fóruns de 
discussão, que serão enviadas para o seu e-mail.
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eletrônico. As versões eletrônicas do Texto Básico e 

Apadrinhamento (Inglês) estarão disponíveis no final 

de setembro. Também trabalhamos atualmente na 

versão eletrônica do Isto Resulta: Como e Porque (Inglês), 
e esperamos que ela esteja pronta mais ou menos na 

mesma época. Reparem que estamos nos referindo às 

versões dos livros sem conteúdos adicionais. Quando 

estivermos prontos para elaborar versões aprimoradas 

dos textos, iremos notificá-los com antecedência, 

conforme ficou decidido na última conferência. 

O preço do formato eletrônico do Texto Básico teve 

que ser estipulado de forma diferente, em função das 

políticas dos portais que utilizaremos.  Como resultado 

dessas políticas, o preço da versão on-line será de US$ 

8,90. Nossos procedimentos previam que todos os 

formatos de um mesmo livro teriam preços iguais, mas 

alguns portais exigem um desconto de 20% em relação 

ao preço da versão impressa. Como esta será a nossa 

primeira experiência com formatos eletrônicos, iremos 

observar e monitorar o assunto de perto. Não podemos 

prever com exatidão qualquer efeito na nossa literatura 

impressa. Estamos otimistas de que os companheiros 

continuarão a adquirir literatura impressa, enquanto 

outros poderão preferir publicações eletrônicas. 

À medida em que nossos desenvolvimentos 

prosseguirem e outros livros forem lançados nesse 

formato, publicaremos a sua disponibilidade e preços 

na página www.na.org, incluindo-os nas Atualizações 

do NAWS. 

Ainda estamos trabalhando nos aplicativos móveis 

que irão incorporar as meditações diárias do Só por 
Hoje e o localizador de reuniões, nas plataformas 

Android e iOS (iPhone/iPad).  Seu lançamento está 

previsto para ocorrer até o final de setembro.  

Continuamos explorando a possibilidade de ter uma 

página do NAWS no Facebook, mas não chegamos a uma 

decisão final sobre o assunto. Ainda não conseguimos 

descobrir uma forma de evitar comentários nos posts, 

ou de deixar totalmente invisíveis para os outros 

visitantes as pessoas que “curtirem” a página. Nosso 

desejo era criar um portal de informações de mão 

única, com total proteção ao anonimato dos nossos 

membros. Discutiremos mais sobre este assunto na 

nossa reunião de outubro.

Estamos ocupados com a revisão do fórum de 

discussão dos participantes da conferência, para 

assegurar melhor funcionalidade, possibilidade de uso 

em dispositivos móveis, e recebimento automático 

de posts. Enviaremos e-mails de boas vindas com 

mais detalhes a todos os participantes da conferência 

que estiveram presentes na WSC 2012, assim como 

qualquer DR e Suplente que tenha recebido assento 

recentemente, ou atual integrante que não tenha ido à 

WSC 2012. Pretendemos estar no ar até 1º de setembro, 

no máximo. 

Estas próximas mudanças radicais são bem interes-

santes e têm muito potencial de atender à irmandade. 

Para saber das novidades em nosso setor de tecnolo-

gia, convidamos vocês a visitar o blog de TI do NAWS, 

no endereço www.naws.org/IT/. O blog é mantido pela 

equipe de Tecnologia da Informação do NAWS e con-

tém informações sobre projetos de TI e outros itens de 

interesse para os webmasters da irmandade e pessoas 

que acompanham de perto a tecnologia de NA.

INFORME SOBRE 

A CONVENÇÃO MUNDIAL 

WCNA 35
29 de agosto – 1º de setembro de 2013 
Filadélfia, Pensilvânia, EUA

A JORNADA CONTINUA

O tema da próxima convenção mundial evoca as nossas 

experiências com a recuperação e homenageia nosso 

novo livro, “Viver Limpo: A Jornada Continua”. A WCNA 

35 celebra nossa jornada de 60 anos de crescimento 

e liberdade. Podemos ter sido considerados um 

“diamante bruto” nos primeiros anos da irmandade, 

mas hoje, nosso brilho se reflete em milhares de 

companheiros que se recuperam em 129 países. 

Nossa estrada para a libertação da adicção ativa não 

tem sido fácil, porém, a celebração da nossa jornada e 

da nossa liberdade, juntos, como irmandade mundial, 

será uma realização que valerá a pena para todos os 

companheiros que forem até a Filadélfia.  

Reconhecemos que a ida a uma convenção mundial 

requer um planejamento prévio. Também estamos 

nos primeiros estágios do planejamento, e um dos 

nossos objetivos são as inscrições antecipadas. O 

evento da Filadélfia somente poderá ser assistido 

mediante inscrição. As pré-inscrições nos ajudam a ser 

mais responsáveis quanto à locação do espaço das 

reuniões.  A Filadélfia, devido à proximidade de tantas 

cidades a nordeste, deverá ser uma celebração com 

a presença de milhares de adictos. Sugerimos que se 

inscrevam cedo, para fazerem seus preparativos de 

viagem com antecedência. 
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Em nosso planejamento, estamos analisando 

diversas instalações de hotéis que oferecem tarifas 

intermediárias. Tivemos uma experiência conturbada 

com hospedagem em San Diego, e aprendemos 

com ela quais são os hotéis que melhor agradam aos 

nossos membros. Estamos nos empenhando para 

oferecer diversos hotéis com faixas de preço variáveis, 

na Filadélfia. Nossa intenção é disponibilizar, por 

tempo limitado, um pacote de inscrições com tarifas 

especiais para os primeiros a se inscrever. Incentivamos 

os companheiros a utilizar os quartos bloqueados na 

reserva do NAWS, pois esta será a única convenção 

mundial realizada nos Estados Unidos nos próximos 

cinco anos. Celebre junto com seus amigos antigos 

e faça novos amigos, utilizando os quartos de hotel 

reservados pelo NAWS. Fizemos contrato com todos 

os hotéis nas proximidades do centro de convenções, 

contudo, não será oferecido transporte para as reuniões.

Pretendemos lançar os panfletos de inscrição e 

informações sobre hospedagem o mais cedo possível, 

e prevemos que as inscrições estarão abertas no final 

de 2012. Procure as novidades em seu e-mail e acesse 

www.na.org para saber informações atualizadas da 

WCNA 35.

Diversos companheiros da Filadélfia e adjacências 

podem ter interesse em servir no grupo de trabalho 

da WCNA 35. A cidade fica próxima de diversas 

comunidades do Nordeste dos EUA, região que 

chamamos de “corredor” da Filadélfia. Caso você tenha 

interesse em prestar serviço, escreva para o e-mail 

worldboard@na.org até 31 de outubro de 2012, 

enviando seu nome, dados de contato e experiência 

de serviço. Estamos ansiosos para trabalhar junto com 

vocês!

Consideramos a Filadélfia um local realmente fantástico 

para celebrarmos a nossa recuperação, e esperamos 

que vocês se juntem a nós nesse evento.

PAINEL DE RECURSOS HUMANOS

Queremos apresentar o Painel de Recursos Humanos 

para 2012-2014. Os companheiros Pat P e Mark W 

estão retornando para servir neste ciclo da conferência, 

junto com os novos membros do painel, Lib E e Dave 

J. Nossa primeira reunião deste ciclo foi realizada de 

19-21 de julho. Dedicamos um tempo a orientação e 

integração, e então assumimos a tarefa de debater e 

avaliar nosso trabalho com relação às metas do ciclo 

passado, analisando qual será o nosso foco neste ciclo. 

Assim como o Quadro Mundial, mas em uma escala 

muito menor, continuamos a utilizar o sistema de 

ciclo de planejamento para nos ajudar a canalizar os 

esforços, melhorando onde for possível. O resultado é 

que temos algumas metas e abordagens específicas 

para este biênio. 

Nosso primeiro enfoque será o processo de 

recomendações para os candidatos das Regiões, 

Quadro Mundial e Zonas. Para ilustrar o histórico deste 

processo, a Conferência Mundial de Serviço criou um 

processo através do qual as entidades acima podem 

encaminhar candidatos para apreciação do PRH. 

Isto permite que os corpos de serviço considerem e 

apresentem nomes de companheiros para potencial 

indicação ao Quadro Mundial, PRH e para servir como 

Facilitadores da WSC. É importante assinalar que isso 

não é uma indicação, é uma recomendação. Neste 

sistema, não é necessário realizar o processo de seleção 

do PRH, sendo assegurado ao candidato passar para a 

etapa da entrevista. 

Para permitir que todos tenham um prazo amplo para 

participar das recomendações das Regiões, Quadro 

Mundial e Zonas, uma das mudanças que estamos 

introduzindo neste ciclo é dar início ao processo logo 

na primeira oportunidade. Faremos a divulgação para 

as Regiões, Quadro Mundial e Zonas já em setembro 

deste ano, seis meses antes do que nos ciclos anteriores. 

Reconhecemos o valor que esse aval “local” acrescentou 

ao processo, e incentivamos todos os companheiros 

interessados em concorrer ao serviço da WSC que 
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também procurem ter a recomendação de uma Região, 

Zona ou do Quadro Mundial. Para apoiar a ideia, vamos 

entrar em contato com os membros do Pool Mundial 

para nos certificarmos de que eles conhecem esse 

procedimento.

Também debatemos algumas alterações em nosso 

processo de indicações, identificando o mais cedo 

possível os companheiros que têm maior probabilidade 

de serem indicados. Estamos conscientes de que o 

fato de ser um candidato pode criar uma expectativa 

emocional, e que os membros, à medida em que 

percorrem as etapas da seleção, precisam responder 

a perguntas e dar informações. Tudo isso toma o seu 

tempo, energia e exige comprometimento. 

Existem dois pontos de atenção, sendo que o primeiro 

é baseado no histórico de recuperação. Alguns ciclos 

atrás, a WSC perguntava a todos os candidatos algumas 

questões pessoais de recuperação, que pareciam 

ser importantes para a eleição. A primeira pergunta 

era “Você tem padrinho/madrinha de NA? Caso não 

tenha, por favor, explique”. A segunda pergunta era: 

“Você já trabalhou todos os Doze Passos de NA? Caso 

não tenha, por favor, explique”. Nos ciclos anteriores, 

fazíamos essas perguntas aos candidatos depois que 

eles passavam em nossa triagem cega. Nossa intenção 

é colocar essas perguntas mais no início do processo, 

incluindo-as na Ficha de Informações do Pool Mundial. 

O segundo ponto que discutimos foi o histórico de 

serviço. Entendemos que a WSC considera o histórico 

de serviço fundamental na candidatura à WSC. 

Para ser indicado, um membro precisa apresentar 

alguma experiência de liderança nos serviços locais 

de NA ou nos Serviços Mundiais. A partir dessa base, 

utilizaremos as informações do histórico de serviço dos 

companheiros que atuaram na liderança local, ou em 

alguma função nos Serviços Mundiais.

Nossa intenção é utilizar essas duas abordagens para 

prosseguir apenas com os companheiros que tenham 

maiores possibilidades de serem indicados, e dispensar, 

o mais cedo possível, aqueles que não tenham chances.

Pela primeira vez desde o início do Quadro Mundial, 

a WSC preencheu todos os seus assentos. E, com a 

eleição de onze integrantes na WSC 2012, teremos 

apenas dois membros do quadro com encargos 

terminando na WSC 2014. Lembrando que as nossas 

diretrizes determinam que não devemos apresentar 

mais de dois indicados para cada vaga, estaremos 

indicando não mais do que quatro companheiros 

para essas posições do Quadro Mundial na WSC 2014. 

Assim, enquanto trabalhamos bastante para aperfeiçoar 

o processo, também temos consciência de que existirão 

muito poucas oportunidades de indicação para os 

companheiros neste ciclo. 

Em outro aspecto, estamos adaptando a experiência 

do ciclo passado, e ajustando o mandato dos líderes 

do painel. Neste atual ciclo da conferência, cada um 

dos membros que retornaram ao painel servirá como 

líder. Pat P servirá durante a primeira metade do ciclo, 

e Mark W durante a segunda. Desta forma, os dois 

companheiros mais experientes do PRH atuarão na 

liderança.

Atualmente, temos 921 membros cadastrados no Pool 

Mundial. A Ficha de Informações do Pool Mundial 

pode ser obtida no website www.na.org, ou solicitada 

por escrito aos Serviços Mundiais de NA.

Como sempre, estamos abertos para receber as 

sugestões e comentários de vocês através do e-mail 

hrp@na.org. Mais uma vez, agradecemos pelo 

suporte de vocês, e estamos ansiosos para passar mais 

informações à medida em que o ciclo for avançando.

CALENDÁRIO

2012-2014

Requisições de viagens 

(avaliadas trimestralmente)

15 de agosto para o 

período de outubro–dezembro

15 de novembro para o período de janeiro-março 

Dia Mundial da Unidade 1º de setembro de 2012

WCNA 35  29 de agosto – 1º de setembro de 2012 

         na Filadélfia, PA
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