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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.

Living Clean: The Journey Continues (Viver Limpo: A Jornada Continua), nosso novo livro Aprovado pela
Irmandade, encontra-se disponível em capa dura e brochura. As duas encadernações custam US$ 8,75.
A versão eletrônica do livro será lançada em breve. Uma edição comemorativa e numerada, de tiragem
limitada, ainda se encontra à venda por US$ 30, mesmo preço da edição comemorativa do Just for Today
(Só por Hoje).
As versões eletrônicas do Texto Básico (em inglês), Sponsorship (Apadrinhamento) e It Works: How & Why
(Isto Resulta: Como e Porque) também estão disponíveis. Elas podem ser adquiridas nas lojas da Amazon
e iTunes, com links em nossa página na Internet.
WCNA 35: Ao celebrar 60 anos de recuperação (nosso jubileu de diamante) na convenção mundial da Filadélfia, certamente vivenciaremos o tema do encontro, “A Jornada Continua”. Acesse www.na.org/wcna
para obter informações atualizadas.
Sistema de Serviços: Estamos encerrando nossos testes com o que passamos a denominar FSGs e CSLs.
Como resultado dos testes de campo, decidimos propor decisões sobre os serviços locais na conferência de 2014, e continuar a reunir informações sobre serviços nos estados/países/províncias. O CAR 2014
incluirá decisões sobre os serviços locais e, caso sejam aprovadas pela conferência, haverá um plano de
transição no CAT. Seguimos postando novas ferramentas e atualizações sobre o projeto, no endereço:
www.na.org/servicesystem.
Zonas: Prosseguimos em nossas discussões sobre a função das zonas no novo sistema de serviços, e mais
uma vez abordamos o assunto neste NAWS News. Ponderamos qual quantidade de zonas seria mais eficaz
para os Estados Unidos. O que acham de termos três a seis zonas no país, em vez de oito? Mandem sua
opinião para o e-mail worldboard@na.org.
Conferência Mundial de Serviço: Avaliamos algumas propostas específicas com relação à WSC. Uma delas
seria substituir o custeio automático da ida de todos os delegados à WSC e instituir o critério de necessidade. A outra seria eliminar a participação dos suplentes de delegado na conferência.
Assentamento na WSC: Não faremos nenhuma recomendação para a política de assentamento até que a
conferência chegue a um melhor entendimento do seu real desejo quanto ao futuro da WSC. Até que isso
aconteça, recomendamos que a conferência não conceda assento a nenhuma nova região enquanto não
alcançarmos essa visão compartilhada.
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Projeto Introdução às Reuniões de NA: Agradecemos por todas as sugestões, enviadas por cinco países e 19
estados. A maior parte delas indicou que os membros gostam do recurso tal como se apresenta. Recebemos algumas contribuições importantes para pequenas melhorias, que foram incorporadas à minuta para
aprovação, a ser publicada no CAR.
Projeto do Livro de Tradições: Temos recebido comentários e sugestões de pessoas que realizaram oficinas da irmandade, utilizando o formato de sessão que elaboramos para o projeto. Criamos novas oficinas
para recolher material direcionado especificamente para cada tradição: um formato de 90 minutos, juntamente com um workshop mais curto, de 20 minutos, para uso nos grupos. Estamos animados por oferecer
novos veículos para participação e coleta de sugestões. Acesse os materiais on-line e encaminhe seus
comentários através da webpage do projeto: www.na.org/traditions.
Seminários On-line – compartilhando experiências: A participação em nossos seminários on-line aumentou, e gostaríamos de incentivar o envolvimento de um número ainda maior de coordenadores de áreas
e regiões. Os temas do serviço que pretendemos apresentar são: convenções, H&I e RP. Se você quiser
participar da discussão de problemas e soluções, juntamente com outras pessoas que prestam esses serviços, pedimos que envie seu nome, endereço de e-mail, encargo no serviço e região e/ou área para os
seguintes e-mails: events@na.org para convenções; handi@na.org para servidores de H&I; e PR@na.org
para servidores de confiança de RP/IP.
Seminário On-line para Delegados Regionais: Nosso primeiro webinário para participantes da conferência
foi considerado um sucesso. Aguardamos ansiosamente pelo próximo.
Finanças: Arcamos com o compromisso de prestar serviços mundialmente, e todos nós amamos NA e sentimos orgulho porque a Irmandade está em 129 países. Vamos agir de acordo com esse amor e orgulho,
contribuindo financeiramente através do nosso portal www.na.org/contribute.
Estão previstos aumentos nos preços de distribuição e da literatura, a partir de janeiro de 2014. Maiores
informações poderão ser encontradas na seção de Novos Produtos e na matéria deste NAWS News.
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