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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.
Materiais e informações relativas à Conferência Mundial de Serviço de 2010 (WSC):
 Relatório da Agenda da Conferência 2010 (CAR) – Disponível em seis idiomas, ao custo de US$ 8,00,
incluindo frete e remessa; ou grátis, por download.
 Sistema de Aprovação em Conferência 2010 (CAT) – Disponível desde 25 de janeiro, ao custo de
US$ 10,00, incluindo frete e remessa.
 Relatórios Regionais – Quer sua região tenha assento na WSC ou não, queremos saber de vocês! O
formulário pode ser preenchido on-line ou enviado por fax até o dia 15 de fevereiro. Publicamos
as informações recebidas no Relatório da Conferência, e utilizamos o sumário para orientar nossas
discussões na WSC. Lembramos a todos que as reservas de hotel e viagem precisam ser confirmadas antes do dia 15 de março.
 Todos os materiais da conferência, inclusive os modelos de sessão e apresentações em PowerPoint
das oficinas, podem ser baixados sem custo do site http://www.na.org/conference.
Pesquisa da Irmandade – Agradecemos pela sua participação na pesquisa. Estamos processando os dados e tabulando os resultados. Pretendemos apresentar os resultados da pesquisa na WSC 2010.
“Viver Limpo” – Será de 1º de abril a 30 de junho a segunda etapa de revisão e comentários para três
capítulos do livro “Viver Limpo”. Mesmo antes do período de revisão, vocês poderão contribuir com
material original sobre quaisquer tópicos do esboço do livro, compartilhando suas experiências em
http://www.naws.org/lc/, ou encaminhando-as por e-mail.
Finanças – Estamos no novo exercício fiscal, e continuamos pedindo o seu apoio financeiro para
divulgação da nossa mensagem, mundialmente, neste período de dificuldades. Confira a página
https://cart.na.org/portal.htm
Novos Produtos – Para maiores informações, consultem nosso Informativo de Produtos de novembro de 2009, no site http://www.na.org/?ID=catalog-products
Venda de Literatura – Já está no ar, e em funcionamento. Se você mora na Europa, acesse
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-ESO
Painel de Recursos Humanos (PRH) – O painel está ocupado com as indicações, e gostaria de agradecer
a todos os membros, regiões, zonas e ao Quadro Mundial pela participação no processo.
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