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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.

O Relatório da Agenda da Conferência (CAR), os materiais do Sistema de Aprovação da Conferência (CAT), a Pes-

quisa com os Delegados e o formulário do Relatório Regional, bem como apresentações em PowerPoint, modelos 

e outros recursos encontram-se todos na página da conferência, no site www.na.org/conference. Para acessar 

o CAR ou o CAT, é necessário digitar o nome de usuário CP2012 e a senha WSC2012. A página continuará sendo 

atualizada até a WSC 2012, por isso, sugerimos que a verifiquem regularmente. Também pretendemos colocar 

na página um link para o material em espanhol, assim que a tradução estiver concluída. O endereço do link será: 

www.na.org/conf-span. 

A terceira minuta das propostas do Sistema de Serviços, o histórico, sumário do relatório e demais materiais rela-

tivos ao projeto podem ser encontrados no site www.na.org/servicesystem.  

Se você é um atual integrante da conferência, ou se foi durante o ciclo 2008-2010, pedimos que acesse 

http://disc.na.org e se inscreva no fórum de discussão dos participantes da conferência. O fórum pode ser visua-

lizado por qualquer companheiro. Gostaríamos de contar com a participação dos delegados e membros interes-

sados. Os integrantes do Quadro Mundial estarão envolvidos ativamente nas discussões on-line. 

O prazo final para os relatórios regionais e a pesquisa com os delegados é dia 1º de março de 2012: Pedimos que 

nos ajudem em nossos preparativos, enviando-nos as informações dentro do prazo. Esses dados nos ajudam a 

estar mais preparados para as sessões da conferência, e representam também um importante registro de cada re-

gião. Os relatórios regionais serão incluídos na edição de março do Conference Report (Relatório da Conferência). 

Pela primeira vez, experimentaremos enviar aos delegados os perfis dos candidatos, juntamente com o Conferen-

ce Report. 

Persistimos nos esforços de todo o quadro mundial em reduzir custos, e continuamos pedindo o suporte financei-

ro de vocês para podermos prestar serviços de divulgação da mensagem de NA no mundo todo. Acesse o portal 

de contribuições dos membros, no endereço www.na.org/?ID=donation-external-index.

Pesquisa com a Irmandade – Participe sem demora! A pesquisa estará on-line até 10 de fevereiro de 2012. Fale com 

seus amigos. Ajude-nos a obter o retrato da recuperação em NA, acessando: www.na.org/?ID=membership_survey.

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


