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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.
Agora, será necessário se cadastrar para receber a The NA Way; a nova assinatura poderá ser feita a qualquer momento. A edição de outubro foi a última a ser enviada automaticamente. Favor acessar o site www.na.org/subscribe
para assinar a versão eletrônica (opção mais econômica!), impressa ou em lote. Pedimos aos companheiros que divulguem esta informação.
Sistema de Serviços – A página do Sistema de Serviços está on-line, e contém todo o material distribuído depois
da conferência, bem como documentação explicativa do projeto e uma atualização, contendo versões condensadas dos formatos de sessão para uso em oficinas locais. Existe também um link para o fórum eletrônico do projeto.
As novidades serão postadas no site: www.na.org/servicesystem.
Prazo Prorrogado! Ajude a determinar o futuro da literatura de recuperação de NA. O objetivo da pesquisa de literatura do site www.na.org/litsurvey é descobrir onde devemos concentrar nossos esforços futuros. Prorrogamos
o prazo até final de abril de 2011. Por favor, participe! Queremos conhecer a sua opinião.
Se você é um atual integrante da conferência, ou foi durante o ciclo de 2008-2010, pedimos que acesse
http://disc.na.org e se inscreva no fórum de discussão dos participantes da conferência. O fórum pode ser
visualizado por qualquer membro interessado. Temos muito que conversar neste ciclo.
Continuamos a reduzir despesas. O Quadro Mundial contribuiu para este esforço, com o cancelamento da reunião
de março. Pedimos mais uma vez o suporte financeiro de vocês, para a prestação de serviços que contribuam para
a divulgação mundial da nossa mensagem. Favor acessar o portal de contribuições dos membros, no endereço
www.na.org/?ID=donation-external-index.
A partir de 1º de julho de 2011, faremos um reajuste de cinco por cento nos preços de todos os nossos itens de
estoque, exceto o Texto Básico. Maiores detalhes na página quatro.
A WCNA 34 será realizada em San Diego, em setembro de 2011. Você ainda não se inscreveu?? Queremos que
venha celebrar sua recuperação conosco! Maiores informações sobre o evento poderão ser encontradas no link
www.na.org/wcna.
“Viver Limpo” – Agradecemos a todos os companheiros que participaram deste processo, contribuindo para a
criação de uma peça de literatura de recuperação. A minuta para aprovação será distribuída no final de abril de
2011.
Lançamos diversos produtos novos. Já foi publicada a sexta edição do Texto Básico Espanhol, juntamente com
uma edição especial comemorativa. Existem duas novas colorações de medalhões folheados: pérola/rosa e preto/
prata. Também dispomos de uma nova edição para presente do It Works: How and Why. Confiram as novidades na
página de novos produtos.
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Acesse o NAWS News no endereço http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
19737 Nordhoff Place  Chatsworth California 91311 USA worldboard@na.org
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AJUDE A DEFINIR OS RUMOS DA LITERATURA DE RECUPERAÇÃO DE NA.
UMA PESQUISA DE LITERATURA, INDICANDO ONDE DEVEMOS CONCENTRAR NOSSOS
ESFORÇOS FUTUROS, ENCONTRA-SE NA PÁGINA:
WWW.NA.ORG/LITSURVEY
O PRAZO PARA RESPOSTA TERMINA EM 30 DE ABRIL DE 2011.

Atividades de dezembro/10 a janeiro/11

Nossa agenda também incluiu planos para a WCNA
34 e números de inscrições, o reajuste de preços a ser
implementado em julho de 2011 para todos os itens de
catálogo exceto o Texto Básico, moções relativas à Guarda
da Propriedade Intelectual da Irmandade, e a pesquisa da
literatura. Pedimos a todos que falem com seus amigos
para responder ao questionário, que estará disponível até
abril de 2011. Concluímos o questionário eleitoral para
os delegados regionais e suplentes, e estamos revisando
Princípios de Planejamento, um livreto semelhante ao guia
de Fundamentos de RP, para nos ajudar a compreender
as etapas do planejamento e sua aplicação em nossas
comunidades.
Para encerrar nossa produtiva reunião, reavaliamos a situação
financeira atual, que se encontra inalterada. Tanto as vendas
como as doações continuam baixas, se comparadas com
anos anteriores e com o orçamento aprovado pela WSC
para 2010-2012. Em nossas interações com os membros em
workshops e através dos nossos veículos de comunicação,
seguiremos cumprindo o nosso dever de informar com
clareza sobre as nossas necessidades de recursos. NA é uma
irmandade mundial com uma missão que toca a todos nós.
A declaração de visão, adotada recentemente, deverá nos
guiar em nossa meta de colocar a recuperação ao alcance
de todos os adictos, de todos os cantos do mundo. Para isso,
precisamos continuar contando com o apoio de vocês.

NOSSA VISÃO, NOSSO FUTURO
DESDOBRAMENTOS
DO NOVO CICLO DE
CONFERÊNCIA
Reunimo-nos de 19 a 22 de janeiro
em Chatsworth, CA, com uma
ambiciosa agenda para os quatro
dias de encontro. Muitos assuntos
precisaram ser encaixados na pauta, em função da
nossa decisão de cancelar a reunião de março. Passamos
dois dias focados no Projeto do Sistema de Serviços;
no primeiro dia, analisamos e discutimos as sugestões
que a irmandade enviou com relação às propostas
apresentadas. O segundo dia contou com Jim Delizia
como facilitador, ajudando-nos a refinar as propostas
revisadas. Nossos parceiros do Grupo de Trabalho do
Sistema de Serviços estiveram conosco durante os
dois dias. Nesta edição do NAWS News, apresentamos
uma sinopse com os pontos principais do projeto. O
website também constitui uma importante fonte de
informações atuais e passadas. Esperamos que vocês se
disponham a visitar a seção do sistema de serviços, no
endereço www.na.org/servicesystem.
Foi concluída a etapa final de revisão e comentários
do livro “Viver Limpo: A Jornada Continua”. O grupo de
trabalho reuniu-se em fevereiro para estudar as sugestões
recebidas, inseri-las nos capítulos restantes e concluir este
livro de recuperação, para que a versão para aprovação
possa ser lançada em abril de 2011. Somos gratos pela
diligência demonstrada pelo grupo de trabalho, e por
seus incansáveis esforços para produzir esta literatura.
Agradecemos a todos os que colaboraram no processo
de desenvolvimento; alguns companheiros participaram
da revisão e outros encaminharam material original para o
livro. Juntos, elaboramos um texto sobre a vida cotidiana em
recuperação. Incentivamos os membros a ler o material, na
esperança de que gostem da versão final para aprovação.
Além de trabalhar nos dois principais projetos deste ciclo,
avaliamos e debatemos as recomendações do grupo de
trabalho do quadro sobre as moções regionais e a sessão
de assuntos novos da WSC. Neste informativo, vocês
encontrarão um relatório aprofundado sobre as propostas,
englobando as moções regionais, as moções da sessão de
assuntos novos e uma panorâmica de como chegamos a
esse processo experimental. Queremos que os membros
compreendam como pretendemos avançar neste assunto,
para que tenham a possibilidade de comentar. Até a
conferência, pretendemos estar com este plano (no CAR e
na WSC 2012), para revisitar o assunto junto com vocês na
WSC. Sinceramente, acreditamos que a proposta poderá
nos ajudar, mas temos consciência de que aprenderemos
ao longo da caminhada.

INFORMATIVO FISCAL
Falamos muito sobre a necessidade de… Investir na Nossa
Visão… Porém, como é que isso se aplica, na realidade, para
cada um de nós, membros de Narcóticos Anônimos?
É fácil falar sobre nossos antecessores, que investiram seu
tempo e dinheiro para assegurar o crescimento de NA e
divulgar a mensagem de recuperação, e como podemos
dar continuidade a esse espírito, comprometendo-nos a
ser generosos. Uma visão não pode ser concretizada sem
serviços; precisamos ter condições de atender aos membros
de todo o mundo, e de dar apoio aos seus esforços no serviço.
Entretanto, entender a realidade financeira por trás
dessas ideias já é mais difícil. Nesta seção do NAWS News,
costumamos informar a vocês a nossa reserva operacional,
que atualmente está em 58 dias, e pedir aos membros
que contribuam. Não houve muitas mudanças em nosso
quadro financeiro; nossa reserva operacional continua
praticamente a mesma, e seguimos mantendo nossos
serviços e quantidade de funcionários em níveis mínimos.
Conseguimos evitar entrar na próxima etapa do nosso plano
de emergência (fase três), porque não repusemos os sete
funcionários que perdemos desde a WSC 2010. Isto significa
uma redução de cerca de 15% na nossa equipe, dedicada
exclusivamente a projetos e serviços.
Continuamos cortando despesas onde é possível, conforme
demonstram os gráficos a seguir. Gastos com eventos
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(convenção mundial) têm caído anualmente nos três últimos exercícios fiscais. Reduzimos os custos de produção de literatura
desde o último exercício fiscal, e as despesas da conferência de 2010 em relação à anterior (2008). A única área em que
ainda não cortamos gastos, por escolha, é o desenvolvimento da irmandade, que engloba publicações, oficinas e literatura
destinada a comunidades em evolução. Acreditamos que a redução maior desses serviços afetaria o potencial futuro da
nossa irmandade, e a possibilidade de fazer chegar a nossa mensagem aos adictos.

DESPESAS DO NAWS
Apoio à WSC

Produção de Literatura

Desenvolvimento da Irmandade

Eventos

f li
d nossa receita
i não
ã estáá aumentando. Tivemos um pequeno pico de receita por um ano devido à Sexta
Infelizmente,
contudo,
Edição do Texto Básico, conforme demonstrado abaixo. Depois, no ano seguinte, tivemos uma queda de US$ 350.000 na
receita com literatura. As doações têm caído consecutivamente, nos três últimos exercícios fiscais. Sabemos que não somos
os únicos a passar por restrições financeiras. A maioria dos escritórios e regiões relata que há cada vez menos dinheiro, e
que luta para poder prestar serviços. Estamos elaborando formatos de sessão para os novos IPs sobre Auto-Sustento, e
informaremos tão logo estejam prontos. Precisamos discutir, juntos, a respeito do nosso presente e futuro.

RECEITA DO NAWS
Vendas Líquidas de Literatura

Doações

Nossa visão é clara – tornar a mensagem de NA acessível a todos os adictos
di t d
d que estejam
t j em b
do mundo,
busca d
de recuperação
da doença da adicção. Nosso Texto Básico, no corpo da Sétima Tradição, lembra a todos que “Os serviços de NA continuam com
falta de dinheiro...Temos que nos unir e, ao nos unirmos, aprendemos que realmente somos parte de algo maior do que nós.”
A simplicidade desta afirmação é verdadeira. Convocamos cada um dos companheiros a visitar www.na.org/?ID=donationexternal-index, e a Investir na Nossa Visão. Imagine se todos os membros de NA doassem US$ 5 por mês, quantos Textos
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Básicos poderiam ser comprados para os adictos que ainda
não estão nas nossas reuniões.
A melhor notícia, talvez, é que nossa irmandade continua
crescendo, o que significa que um número maior de adictos
está ouvindo e adotando a nossa mensagem simples.

Mundialmente

Nos Estados Unido

Fora dos EUA

Fora dos EUA e sem o Irã

O modelo financeiro atual perpetua uma dependência em
relação às vendas de literatura de NA para empreender
nossos esforços de serviço. Nossa meta é que os serviços
sejam custeados mais pelas doações dos membros do
que pela confiança nas vendas do nosso principal texto
de recuperação. Assim, por enquanto, o reajuste de preços
será de cinco por cento para todos os itens de catálogo,
incluindo fichas-chaveiro e medalhões, livretos, folhetos e
livros de recuperação, repetindo, exceto o Texto Básico. Isto
se aplica ao WSO Chatsworth, Europa e Canadá. Sabemos
que qualquer aumento é, no mínimo, inconveniente. Porém,
os custos de produção e dos insumos não permaneceram
estáveis. Todos sabemos que os preços das mercadorias
aumentam com o tempo. E NA não está livre dessa realidade.
Continuaremos adiando o anunciado reajuste de preços
do WSO-Europa, que tinha o intuito de equiparar os preços
em dólares e euros. Examinando o ponto de equilíbrio do
escritório, decidimos suspender o reajuste por enquanto.
Continuaremos monitorando as atividades e finanças
do WSO-Europa. Se, em algum momento no futuro, for
necessário implementar esse aumento, faremos primeiro
uma ampla divulgação.

A título de informação, estamos considerando pautar nosso
futuro sobre um modelo econômico mais sustentável, em
que não sejamos tão dependentes da venda de literatura,
e em que a prestação de serviços não seja sustentada por
eventos e convenções. Porém, essa não é a nossa realidade
hoje. Precisamos continuar a pedir que cada membro
contribua com a irmandade que salvou todas as nossas
vidas, para que possamos oferecer a mesma oportunidade
aos adictos do mundo todo.

SISTEMA DE SERVIÇOS
®

Como é de conhecimento de muitos (talvez da maioria), em
janeiro tivemos uma nova reunião conjunta com o Grupo de
Trabalho do Sistema de Serviços. Revisamos os comentários
e sugestões recebidos para as primeiras minutas das
propostas, e trocamos impressões sobre as oficinas do
sistema de serviços e sobre as sessões que conduzimos ou
assistimos.

REAJUSTE DE PREÇOS DA LITERATURA
Os Serviços Mundiais de NA vêm postergando qualquer
reajuste geral de preços desde janeiro de 2001. Embora
tenhamos sido obrigados a aumentar alguns itens
individualmente, em dez anos, não foi feito nenhum
aumento generalizado. Em função da subida dos custos de
produção e da atual conjuntura financeira, não podemos
mais sustentar esses níveis de preços. A partir de 1º de julho
de 2011, será implementado um reajuste geral de cinco por
cento nos preços de todos os itens de estoque, exceto o
Texto Básico.
No final de 2008, a Sexta Edição acarretou a majoração do
preço do Texto Básico, uma vez que a publicação aumentou
de tamanho. Embora os custos de produção estejam
subindo, e não esteja descartado um reajuste futuro, não
estamos preparados para aplicar esse aumento agora.
Muitos membros têm a percepção de que o livro é caro. Se
fosse qualquer outro livro de capa dura por US$ 11, seria
considerado barato. Em vez de fazer o aumento agora,
preferimos discutir alternativas para o custeio dos nossos
serviços e da literatura. Esta discussão será bem mais simples,
se não subirmos o preço do nosso texto fundamental.

SUGESTÕES RECEBIDAS PARA
A MINUTA DAS PROPOSTAS
Recebemos colaborações de:
63 indivíduos, 6 grupos, 14 CSAs, 27 CSRs, 18 oficinas (sem
contar com os 5 workshops do NAWS nos Estados Unidos)
10 países: África do Sul, Canadá (3 províncias), Estados
Unidos (30 estados), Finlândia, Honduras, México, Panamá, Reino Unido, Suécia e Venezuela

Conforme antecipamos aos delegados, tomamos algumas
decisões referentes à maneira de revisar as propostas –
como refinar algumas das ideias já existentes a respeito
da estrutura, e o que acrescentar ao processo, nesta
etapa. Certamente, está claro que o trabalho ainda está
em andamento. No momento, estamos trabalhando nas
revisões, e esperamos poder divulgá-las no decorrer do mês
de março. Nesse ínterim, caso vocês ainda não tenham lido
o informe de fevereiro de 2011, o mesmo já se encontra na
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Internet, e apresenta uma breve explanação de como serão
essas mudanças: www.na.org/servicesystem. A “minuta
revisada” das propostas será a base para as conversações que
irão definir o formato do material a ser incluído no Relatório
da Agenda da Conferência. No momento, pretendemos incluir
um conjunto de “acordos de princípio”, a serem decididos na
conferência. Também tencionamos apresentar um plano de
projeto contendo uma espécie de grupo de transição (este
plano de projeto seria incluído no pacote do material para o
Sistema de Aprovação em Conferência, juntamente com os
demais planos de projeto).
Esperamos receber mais comentários e sugestões sobre o
sistema de serviços. Quais são as mudanças que podem ser
feitas para melhorar a propagação da nossa mensagem?
Um dos tópicos para os quais necessitamos de maiores
informações são os serviços compartilhados. Se vocês
tiverem experiência de trabalho bem sucedida com
algum corpo de serviços compartilhados, gostaríamos de
conhecer o seu relato. Temos especial interesse em saber
como lidaram com as potenciais armadilhas ou dificuldades
relativas a prestação de contas e delegação, em um corpo de
serviço formado para compartilhar serviços entre dois CSAs,
por exemplo. Pedimos que escrevam para worldboard@
na.org, relatando as suas melhores práticas.
Agradecemos pela ajuda de vocês na divulgação do
projeto, organização de oficinas e troca de ideias nos seus
respectivos corpos de serviço, envio de sugestões, e por nos
auxiliarem a seguir em frente neste processo de mudança.
Juntos, podemos.

PESQUISA DE LITERATURA
PRAZO PRORROGADO  PARA QUE SUA VOZ
SEJA OUVIDA!!

pe r

.
aç ã o d e N A

at

a d e fi n

ura

ud
e

d e re c u

Aj

A pesquisa encontrase no endereço www.
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de recuperação. Os
membros podem preencher o questionário on-line, ou
enviar suas respostas por correio ou fax. Pedimos a sua
ajuda na divulgação desta oportunidade de oferecer
sugestões valiosas para a elaboração das nossas próximas
peças de literatura de recuperação. Recebemos apenas
pouco mais de 1.600 questionários respondidos em nosso
site na.org. Em contrapartida, temos a satisfação de informar
que recebemos do Irã mais de 7.000 formulários em papel.
Falem com seus amigos, com os companheiros de serviço e
membros nas reuniões. Pretendemos utilizar os resultados
da pesquisa durante a etapa de avaliação preliminar do
nosso planejamento estratégico para o ciclo de 2012-14. O
prazo limite para participação vai até o final de abril de 2011.

PESQUISA ELEITORAL
Conforme reportamos no NAWS News de novembro, a
ideia da pesquisa surgiu na WSC 2010, e os participantes
da conferência apoiaram inteiramente que caminhássemos
nessa direção. Trabalhamos junto ao PRH na elaboração de
uma pesquisa, que passamos para os delegados e suplentes.
Estamos otimistas quanto aos resultados, que poderão
nos fornecer informações quantificadas para subsidiar um
diálogo contínuo sobre a eleição de candidatos qualificados.
Procuramos aperfeiçoar o processo e compreender
as percepções do corpo de delegados. Acreditamos
que a eleição de candidatos qualificados é importante
para o crescimento e desenvolvimento da irmandade.
Reportaremos a vocês as conclusões que tirarmos da
pesquisa, e os possíveis planos de ação dela resultantes.

CONFERÊNCIA DE SERVIÇO DOS
ESTADOS UNIDOS
Recebemos diversos questionamentos sobre a assembléia
da irmandade dos Estados Unidos, ou USSC. Pode parecer
que faz parte do Projeto do Sistema de Serviços, ou uma
resposta a ele, mas não é nada disso. Já estamos há três
anos no Projeto do Sistema de Serviços, e só recebemos
os mesmos e-mails que a maioria de vocês viu. Como o
evento não está sendo coordenado por um representante
devidamente eleito nem por uma área, região ou zona
registrada, não nos sentimos confortáveis em comentar.
Foram levantadas questões, em seu material sobre o NAWS,
que temos a satisfação de responder. Acreditamos que a
realização de uma conferência dos Estados Unidos não
é uma ideia que nos ajudará a alcançar nosso propósito
primordial, senão, nós a teríamos incluído nas propostas
para o Sistema de Serviços. Como sempre, estamos abertos
para ouvir suas questões, ideias e comentários.
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FAÇA JÁ A SUA
ASSINATURA ELETRÔNICA!
A distribuição compulsória da versão
impressa da NA Way Magazine aos
grupos, servidores de confiança e
corpos de serviço cessou a partir
da edição de outubro de 2010.
Também
implementamos
a
recomendação da conferência para
que limpássemos a base de dados das
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TENTATIVA PARA MOÇÕES
REGIONAIS E ASSUNTOS NOVOS
PROPOSTA PARA A WSC 2012

assinaturas individuais da revista impressa, trabalho este
que já está concluído. Estas informações continuarão a ser
veiculadas em todas as edições da NA Way, ao longo de
2011.

Conforme temos relatado desde a conferência, a WSC 2010
apoiou, por unanimidade, uma experiência para a WSC
2012: substituir o atual sistema de moções regionais por
um processo que permita a discussão de ideias. A votação
informal realizada na WSC 2010 abrangia tanto as moções
regionais do CAR quanto as da sessão de assuntos novos da
conferência.

Reconfiguramos a webpage e o processo, para que
nossos membros tenham maior facilidade para acessar e
requerer assinaturas na página www.na.org/subscribe. Aos
que dispõem de acesso à Internet, pedimos que optem
pela versão eletrônica, que está sendo continuamente
aperfeiçoada para oferecer aos nossos assinantes um
produto de qualidade. Além disso, desenvolvemos um
sistema de requisição de assinaturas de múltiplas cópias
para subcomitês e grupos. As assinaturas em papel para
indivíduos, ou múltiplas para grupos, corpos de serviços e
profissionais totalizaram 3.778 exemplares em janeiro de
2011.

Seguem as nossas sugestões de como alcançar esse objetivo,
como primeira medida experimental. Ao caminharmos em
direção a um processo decisório consensual, acreditamos
que estes procedimentos teriam uma aplicação muito mais
ampla do que somente nas moções regionais. Achamos que
a conferência apoiou a iniciativa como sendo um primeiro
passo, pois os procedimentos da conferência para as moções
do NAWS em assuntos como literatura, orçamento, etc., são
muito mais complexos e não contém “novas” ideias.

Olhando os números atuais (de janeiro de 2011), parecenos que os membros continuam a se cadastrar para
receber a versão eletrônica. A quantidade de assinaturas
eletrônicas nos Estados Unidos aumentou de 9.581, em
outubro, para 12.018, em janeiro de 2011. Percebemos um
ligeiro aumento nas assinaturas eletrônicas em espanhol.
Também continuamos a oferecer a NA Way eletrônica em
russo. Pedimos aos leitores que façam seu cadastramento
sem demora, pois queremos que desfrutem da leitura da
revista de recuperação da irmandade. Precisamos da sua
ajuda para a divulgação em suas comunidades locais de
NA. Aproveitem para cadastrar a sua assinatura, a tempo de
receber a NA Way Magazine de abril.

Pedimos aos delegados que respondam o que acharam da
nossa proposição, pois só temos até o dia 1º de agosto para
finalizar um processo que todos entendam e apóiem para
utilização, pelo menos, na próxima conferência.

SÍNTESE DA PROPOSTA ATUAL
Nossa proposta enfoca um “processo de ideias”, em vez de
moções. As regiões poderão expressar sua ideias, tanto no
CAR como durante a própria conferência, podemos atribuir
pesos a cada uma das ideias, considerar o nível de adesão dos
participantes da conferência, e então colocá-las no processo
de planejamento. Podemos tomar decisões a respeito
dessas ideias, ou simplesmente retornar com informações
a respeito. De forma similar, na sessão de assuntos novos,
existiria um processo em que as regiões submeteriam
propostas para discussão durante a semana da conferência.
Estas também seriam ponderadas e receberiam um “peso”
durante a conferência.
Lembrem-se que este é apenas o primeiro passo; precisaremos
debater, na WSC 2012, o que funcionou, o que não funcionou,
e o que poderá ser resolvido desta forma, no futuro.
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PROPOSTA EXPERIMENTAL
PARA A WSC 2012

Agora que descrevemos a nossa intenção para a WSC 2012,
alguns de vocês devem estar se perguntando “como e por
que” chegamos a uma conferência com foco em debates, qual
a história das moções regionais e a aparente falta de apoio
por parte do quadro mundial. Ofereceremos um resumo
histórico do assunto.

Nesta experiência, propomos seguir, o mais rigorosamente
possível, os prazos e procedimentos existentes. Atualmente,
o prazo para apresentação das moções regionais é 1º de
agosto de 2011. O prazo para formatar a moção dentro
do padrão da conferência é 1º de setembro de 2011. Neste
novo processo, trabalharíamos com os mesmos prazos:
para apresentação inicial das ideias por parte das regiões,
e para formular o texto final da proposta. Como não
estaremos tentando redigir uma nova política, então a meta,
nesse prazo, será construir uma proposta prática e clara. A
atual política limita a justificativa das moções regionais a
150 palavras. Nesta experiência, gostaríamos de ser mais
liberais, e permitir a redação das ideias em uma página, ou,
aproximadamente, 250 palavras. Assim, conseguiríamos
cumprir os nossos prazos de tradução, e manter as propostas
regionais dentro de um tamanho que possa ser facilmente
discutido em um workshop.

CONFERÊNCIA COM FOCO EM
DEBATES
Desde o final da década de 1990, a Conferência Mundial
de Serviço (WSC) vem procurando se afastar de um
processo dominado por moções, debate de moções, e
procedimentos para emenda das moções, caminhando em
direção a um processo baseado em discussões, centrado
no planejamento estratégico. Neste processo baseado em
planejamento, a maior parte do tempo da conferência tem
sido ocupado com um diálogo aberto para a formulação
de metas de curto e de longo prazo do planejamento
estratégico, e dando direcionamento ao Quadro Mundial
para o desenvolvimento e execução do plano. As sessões de
votação passaram a ocupar uma pequena parcela da semana
da conferência, e têm incluído a aprovação dos planos e
orçamentos apresentados para os projetos.

O processo do CAR seria discutir as ideias, talvez elaborálas melhor, e medir o seu nível de adesão, em vez de votar
uma moção. Na conferência, essas discussões locais seriam
levadas adiante, para se verificar quais ideias teriam maior
apoio por parte da irmandade. As ideias seriam debatidas e
depois haveria uma contagem de votos favoráveis, igual à que
é feita hoje, sem que haja, contudo, decisão sobre a matéria
nas sessões de trabalho da WSC. Da mesma forma, haveria
um prazo, como existe hoje, para a apresentação de novas
ideias que surgissem no ambiente criativo da conferência,
para debate e contagem de votos a favor durante a sessão de
assuntos novos, mas sem a inclusão da matéria na pauta da
sessão de assuntos novos para tomada de decisão.

Esta mudança de rumo e procedimentos foi conduzida
pelos delegados e teve um forte suporte ao redor do mundo.
Como a conferência vem crescendo continuamente, e
incluindo uma maior representatividade de toda a irmandade
mundial, o novo processo incorpora, de maneira muito mais
eficaz, todas as vozes do da consciência coletiva, incluindo
as culturas e origens em que Robert’s Rules of Order (manual
de procedimentos parlamentares) não seja tão disseminado.

TOMADA DE DECISÃO
CONSENSUAL

Qualquer assunto que suba para o nível de decisão, em que
fique clara a posição da conferência, será apresentado diante
da WSC, na sessão final, da mesma forma como ocorreu
em 2010 com a ideia que resultou nesta proposta. O quadro
mundial expressará de forma clara o seu entendimento sobre
a matéria e seu intento, e buscará um consenso através de
um processo de diálogo e apuração dos votos favoráveis.

A conferência tem insistido em solicitar ao Quadro Mundial
que implemente princípios de consenso nos processos
decisórios. Em resposta, o quadro propôs alterações no
regimento interno, a fim de permitir uma participação plena
em discussões de todas as matérias a serem decididas pela
conferência. O consenso em todas as matérias já era buscado
e medido através de contagens informais de votos. Estas
sessões sustentam o princípio do consenso, em que todas
as vozes devem ser ouvidas, e as propostas apresentadas à
conferência podem ser modificadas conforme a necessidade,
para que melhor reflitam o consenso do corpo de serviço
nos trabalhos das sessões de votação. Além disso, o quadro
mundial utilizou diversos métodos entre as conferências, tais
como o NAWS News, fóruns de discussão on-line, oficinas
ao redor do mundo, sugestões recebidas em nosso principal
centro de serviços e participação em fóruns de zona, para
assegurar que os elementos fundamentais do planejamento
estratégico do quadro sejam discutidos em profundidade,

Assuntos que impliquem a alteração de políticas da
conferência serão postergados para a conferência seguinte,
e incluídos no CAR e CAT, para a adequada tomada de
decisão na sessão de trabalho da
conferência.

7

Atividades de dezembro/10 a janeiro/11

e formulados em parceria com a irmandade. Por isso, as
propostas do CAR quase sempre refletem um forte consenso
da conferência.

predominância das moções e procedimentos parlamentares.
Uma grande quantidade de recursos é investida na apuração
e consideração de todas as sugestões e comentários de
diversas fontes, formatação de propostas, atribuição de
pesos às prioridades com base nos recursos disponíveis e na
urgência expressa pela irmandade, e em trazer tudo isso até
a conferência, para avaliação.

HISTÓRICO E DESAFIO DAS
MOÇÕES REGIONAIS
Um resquício que permaneceu do processo anterior, e a
respeito do qual os participantes da conferência costumam
manifestar sua frustração e desejo de mudança, é o processo
de inclusão de moções das regiões no CAR, e apresentação
de moções regionais no plenário da WSC, na sessão de
assuntos novos. O intento das moções regionais era oferecer
um mecanismo para orientar e comandar o quadro, que é
diretamente responsável perante as regiões. Nesse espírito,
os antigos Relatórios da Agenda da Conferência continham
quaisquer moções que as regiões quisessem apresentar, sem
que existisse um procedimento específico quanto ao seu
formato, nem clareza quanto ao seu impacto sobre políticas
existentes ou futuras. A conferência consumia-se em
debates e emendas de moções, tentando determinar o seu
impacto financeiro, e influência sobre as políticas afetadas
por elas. Com o crescimento da irmandade, isto se tornou
um exercício bem mais complexo e extenso.

Portanto, o que o quadro vem dizendo, há muito tempo, é
“sim, mandem as suas ideias para avaliação neste processo,
mas vamos encontrar um meio de encaixá-las dentro da
conferência de hoje em dia, que tem uma cultura pautada em
debates e consenso”. Iniciamos um processo em que as ideias
podem ser enviadas diretamente para nós. Convidamos
as regiões a conversar nos diversos fóruns eletrônicos do
portal do NAWS, a levar suas questões e sugestões para os
workshops, e usar o correio eletrônico para comunicá-las ao
quadro mundial. O quadro leva tudo isso em consideração,
ao elaborar os tópicos para discussão temática, os formatos
de sessão para as oficinas e, em última instância, ao formular
as propostas de projetos a serem apresentadas à conferência.

QUESTÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO
DE CUSTÓDIA DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL DA IRMANDADE FIPT

Em um esforço para corrigir o problema, a conferência
aprovou uma moção requerendo que todas as moções
regionais fossem encaminhadas dentro de um prazo
determinado, para que o corpo de serviço equivalente ao
Quadro Mundial, na época, tivesse trinta dias para trabalhar
em conjunto com os proponentes, para assegurar que as
moções atendessem a determinados critérios e padrões.
O proponente precisava apresentar uma lista das políticas
afetadas pela sua moção, mostrar como seria esse impacto,
e enviar textos sobre o intento e a justificativa das moções.
O quadro apresentaria a sua análise a respeito do efeito
da moção, e sua recomendação. Como o quadro passou a
desempenhar essa função, muitas vezes isso resultava em
adversidades no seu relacionamento com o proponente da
moção.

No CAR 2010, mencionamos algumas correções a serem
feitas em itens tais como o IP nº 21, que menciona o boletim
Meeting by Mail, que deixou de ser publicado. O assunto foi
conversado na conferência, porém, não foi seguido de uma
votação informal que indicasse o apoio ou direcionamento
do corpo de serviço. Informamos que será apresentada
uma moção solicitando permissão para a realização dessas
correções.
Pretendemos propor uma segunda moção referente à
reedição de literaturas de recuperação já aprovadas pela
irmandade. Isto nos daria flexibilidade, por exemplo, para
modificar o layout de itens do Guia Introdutório, e de
publicar citações dos passos, ou criar novos itens baseados
nos textos existentes de literatura de recuperação Aprovada
pela Irmandade.
Estamos levantando este assunto agora, na esperança
de receber um retorno de vocês. Estamos ansiosos para
conhecer sua opinião. Escrevam para o e-mail worldboard@
na.org

APARENTE FALTA DE APOIO ÀS
MOÇÕES REGIONAIS POR PARTE
DO QUADRO MUNDIAL
Uma pergunta costuma ser feita quando é percebida a
falta de apoio: O quadro mundial não tem interesse em ser
orientado e comandado pelas regiões? A resposta do quadro,
sempre que surge a questão, é que nós temos interesse nessa
orientação e direcionamento. Aliás, toda a conferência, as
comunicações, workshop e eventos em torno dela, existem
para buscar, receber e atuar conforme essa orientação. Toda a
cultura decisória dos Serviços Mundiais de NA foi alterada,
para se orientar por projetos e debates, em vez da antiga
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RELAÇÕES
PÚBLICAS

Viver Limpo:
A Jornada Continua

Foi concedida ao NAWS
a oportunidade de se
reunir com o presidente
da
American
Society
of Addiction Medicine
–
ASAM
(sociedade
americana de medicina
da adicção) que, por sua
vez, nos apresentou a
um pesquisador da área médica de Nova
Iorque. Ex-presidente da ASAM e membro do conselho da
ISAM, possui interesse em realizar uma pesquisa junto aos
membros de NA. Já fez levantamentos em duas convenções
de AA, relatando suas descobertas em publicações médicas
e sessões plenárias de diversos congressos.
Foi-nos apresentada a proposta do médico, juntamente
com seu instrumento de pesquisa e artigos publicados.
Analisamos a proposta e decidimos seguir em frente com a
sua implementação. Participamos de diversas conferências
telefônicas com o pesquisador, e estabelecemos uma janela
de março a maio para as reuniões de participação na pesquisa.
Estamos trabalhando com coordenadores de pesquisa, que
são membros de NA de diversas localidades do nordeste e
sudeste dos Estados Unidos e da Califórnia. Temos uma meta
de 500 respostas de membros para compor a amostragem.
Ao selecionarmos as localidades, identificamos áreas com
reuniões maiores, e uma diversidade de companheiros e
tempos de recuperação. A meta é obter respostas de 3040% dos membros locais que estejam limpos há pouco
tempo e que representem os maiores grupos étnicos dos
Estados Unidos. Nossa experiência com pesquisas durante
a convenção mundial demonstra que a composição dos
membros presentes espelha a localidade geográfica onde
a convenção é realizada, e que muitos dos participantes da
convenção dispõem de recursos para estar ali. Esta pequena
amostragem da nova pesquisa objetiva atingir um maior
corte transversal.
Continuamos acreditando que podemos aprender mais a
nosso respeito, e que isso nos ajudará a transmitir melhor
a mensagem de recuperação aos membros e potenciais
membros. Além disso, o programa de NA seria apresentado
por um médico à classe médica, em um congresso
profissional. Estamos ansiosos para trabalhar junto aos
coordenadores na distribuição da pesquisa; e seguiremos
prestando maiores informações a respeito deste esforço.

O prazo para revisão final e comentários sobre o livro
Viver Limpo: A Jornada Continua encerrou-se no dia 31 de
dezembro de 2010. O processo de inclusões foi concluído.

OBRIGADO…
Queremos expressar nossos sinceros agradecimentos
aos membros da nossa irmandade que compartilharam
sua experiência, força e esperança em viver limpos. Os
companheiros nos enviaram suas vivências por e-mail,
através de fóruns eletrônicos, em workshops de eventos
locais ou convenções, por correio e fita de áudio. Todas
as partilhas de vocês influíram no direcionamento e na
estrutura do livro. Recebemos retorno de companheiros da
irmandade de todos os cantos do mundo. Agradecemos
muito pelo tempo, energia e esforço despendidos pelos
membros na revisão dos originais. Agradecemos, mais uma
vez, pela sua participação no processo de dar vida ao livro.

PRÓXIMAS ETAPAS…
Os comentários enviados pela irmandade na revisão
final estão sendo acrescentados ao material. As minutas
revisadas serão então revistas e corrigidas, para assegurar
que o material tenha coerência e clareza. O quadro mundial
assinará a autorização para impressão do texto final, e a
versão para aprovação será publicada no final de abril de
2011.
A votação para aprovação do livro pela irmandade
ocorrerá na Conferência Mundial de Serviço, em abril
de 2012. O plano de projeto do livro determina que a
“versão para aprovação” circule por um período de um
ano. Favor observar que o período de aprovação não é
mais o momento para envio de sugestões adicionais;
é a oportunidade de ler e avaliar o texto tal como se
apresenta. O livro constará como adendo ao Relatório da
Agenda da Conferência e, como tal, fará parte da sessão de
assuntos antigos da WSC 2012. A sua aprovação requer o
voto favorável da maioria de dois terços dos delegados
regionais e, caso ela se confirme, o livro passará a ser
considerado “Aprovado pela Irmandade”.
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pois estamos constantemente incluindo novas atualizações
sobre a WCNA 34. Infelizmente, nesta convenção não
ofereceremos cadeiras de rodas nem aluguel de scooter.
1-4 de setembro de 2011
Sugerimos aos membros que necessitem desse suporte que
entrem em contato com as locadoras da cidade, ou com o
san diego, califórnia
Bureau de Convenções de San Diego. Eles poderão orientáEm alguns poucos meses, estaremos juntos na 34ª
los sobre aluguel de cadeiras de rodas.
convenção mundial, sentindo a maresia do Oceano Pacífico
na nossa recuperação, Em Espírito de Unidade. O grupo de
Continuamos enfatizando as inscrições antecipadas. O Centro
trabalho da WCNA foi formado, com reunião marcada para
de Convenções de San Diego tem uma norma que exige
25-26 de fevereiro de 2011 em San Diego, CA. Os integrantes
que os participantes usem um crachá de identificação nas
estão muito entusiasmados em fazer parte do grupo. Sua
suas dependências, o que só reforça a direção que tomamos.
principal responsabilidade será a coordenação de todos os
Sabemos que muitos podem ficar surpresos com a decisão,
voluntários para as diversas áreas da convenção, tais como
mas a obrigatoriedade de se inscrever para poder participar
Mercadorias, Inscrições, Informações, etc. Felizmente, o
do evento parece ser a medida mais racional e responsável.
grupo de trabalho, composto de nove membros, tem
O uso de crachá de identificação
㋮䈊ഒ㔃
㋮
sete residentes de San Diego, cidade
para ingresso nos centros de
sede do evento. Os companheiros
convenção parece estar se tornando
adicionais são de Tijuana, México,
uma exigência generalizada em
e Las Vegas, Nevada. Certamente,
diversas localidades. Sugerimos
estamos satisfeitos em trabalhar junto
que os companheiros se inscrevam
đüúþ÷ûþüďø
com eles na realização desta incrível
logo. Atualmente, estipulamos
convenção.
uma lotação de 16.000 pessoas.
te-se a nós!
Jun
J
Também ofereceremos inscrições
Os companheiros continuam fazendo
no local, porém, a sua oferta
muitas perguntas; algumas nós
poderá ser limitada em função
podemos responder, para outras não
da lotação estabelecida. Estamos
dispomos de informações suficientes
sempre incentivando as pré- ainda. Uma das perguntas que
inscrições, porque não queremos
ouvimos com maior frequência é
que os companheiros percam
“Quem vai tocar no concerto?” Ainda
a oportunidade de celebrar a
não finalizamos os contratos. Assim que
recuperação com os adictos de
o concerto, jazz, blues e comediantes
toda a irmandade mundial. Os
estiverem contratados, enviaremos
crachás de inscrição asseguram aos membros acesso às
uma notificação da WCNA. Aliás,
danças, cafés, ao festival da convenção, e garantem pleno
pretendemos enviar mais do que uma notificação. Assim
acesso ao centro de convenções. Temos cartões postais e
que concluirmos as negociações para o entretenimento,
posters, que podem ser baixados no endereço www.na.org/
avisaremos aos membros! Os companheiros também têm
wcna e impressos; compartilhem com os companheiros.
perguntado se a WCNA 34 oferecerá um banquete na noite
de sábado. Compreendemos que algumas WCNAs nos
WCNA 35
Estados Unidos tinham esse evento; porém, não haverá
banquete na convenção mundial de San Diego.
29 de agosto a 1º de setembro de 2013
Pedimos aos membros que tenham dúvidas sobre hotéis
Filadélfia, PA
e distância do centro de convenções que visitem o nosso
website www.na.org/wcna e cliquem no link de reserva de
hotéis. Existem links para viagens aéreas e informações sobre
San Diego. Pedimos que acessem o site com frequência,

NOTÍCIAS DA CONVENÇÃO MUNDIAL
WCNA 34  EM ESPÍRITO DE UNIDADE
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a próxima WSC 2012. O prazo final para atualização das
fichas termina no dia 31 de agosto de 2011, data esta que
também costuma marcar o nosso tradicional processo de
seleção de candidatos. Como de costume, nesse momento,
convidaremos todos os membros do Pool Mundial com
oito ou mais anos de recuperação a participar do nosso
processo de indicações. Atualmente, temos 1.110 membros
cadastrados no Pool Mundial. As Fichas de Informações do
Pool Mundial estão disponíveis em nosso website www.
na.org, e também podem ser requisitadas aos Serviços
Mundiais de NA por telefone ou correio.
Conforme
informamos
anteriormente,
alteramos alguns recursos e processos
utilizados na identificação dos melhores
candidatos indicados para o serviço. Pela
primeira vez, pediremos à região de todos os
candidatos originários do pool que preencha
um breve questionário de três perguntas,
semelhante àquele utilizado nas indicações das
regiões, quadro mundial e zonas. Além disso, pela primeira
vez, atribuiremos uma pontuação aos candidatos indicados
pelas regiões, quadro mundial e zonas, assim como é feito
com os candidatos originários do pool. Este procedimento
será feito em separado, e após o processo tradicional de
pontuação. Como resultado destas duas iniciativas, teremos
as mesmas informações básicas sobre os candidatos,
tanto os indicados pelas regiões, quadro mundial e zonas,
como pelo processo tradicional de indicações. Estamos
entusiasmados com essas mudanças, e temos esperança de
que venham a fortalecer nossa capacidade de fornecer uma
lista de candidatos qualificados na WSC 2012.
Como sempre, estamos abertos às sugestões e comentários
de vocês, pedindo que entrem em contato conosco através
do e-mail hrp@na.org

PAINEL DE RECURSOS HUMANOS
SAUDAÇÕES DO PAINEL DE RECURSOS
HUMANOS!
Parece que acabamos de sair da WSC 2010, mas o fato é
que já estamos nos aproximando rapidamente do início do
processo de indicações do PRH para a WSC 2012. Em março
de 2011, teremos concluído nossos preparativos, e daremos
início ao trabalho de coleta de potenciais candidatos para
indicação, através do que ficou conhecido como processo
de indicação das regiões, quadro mundial e
zonas. Enviaremos informações detalhadas a
todos os corpos de serviço habilitados para
participar. Em um esforço para reduzir o tempo
de distribuição e minimizar despesas, sempre
que possível, enviaremos o material por e-mail
aos respectivos delegados regionais e contatos
dos fóruns de zona.
Conforme determinam os procedimentos da
conferência (e definição do Guia dos Serviços Mundiais de
Narcóticos Anônimos), entraremos em contato com todos
os membros que não tiverem encaminhado ou atualizado
a sua Ficha de Informações do Pool Mundial nos últimos
três anos, pedindo a eles que atualizem seus dados. Caso
contrário, serão excluídos do processo de indicações para

Visão para o Serviço de NA
Todos os esforços de Narcóticos Anônimos são inspirados
pelo propósito primordial de nossos grupos. E sobre esta
base comum permanecemos comprometidos.
Nossa visão é que algum dia:

CALENDÁRIO 20102012

Todos os adictos do mundo possam vivenciar nossa
mensagem em seu próprio idioma e cultura, e
encontrar uma nova maneira de viver;

Os corpos de serviço de NA do mundo todo
trabalhem em conjunto, em espírito de unidade
e cooperação, para dar suporte aos grupos na
propagação da nossa mensagem de recuperação;

Latviešu

Todos os membros, inspirados pela dádiva da
recuperação, experimentem o crescimento espiritual
e a realização através do serviço;

Narcóticos Anônimos obtenha reconhecimento e
respeito universais, como programa de recuperação
viável.

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
Prazo para as moções regionais 1º de agosto de 2011

Honestidade, confiança e boa-vontade são os
fundamentos das nossas atividades do serviço,
todas elas baseadas na orientação de um
Poder Superior amoroso.

Prazo para atualização da Ficha de Informações do
Pool Mundial 31 de agosto de 2011
WCNA 34 1 a 4 de setembro de 2011,
San Diego, Califórnia/EUA
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