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Saudações do seu
Quadro Mundial
Estamos redigindo este relatório em meio a um dos
mais emocionantes períodos da história dos Serviços
mundiais de NA. A WSC 2002 encerrou nosso primeiro
ciclo bienal de conferência, e estamos a apenas alguns
dias da WCNA 29 em Atlanta, Geórgia-EUA. Neste
informativo,
não
cobriremos
simplesmente
os
acontecimentos e decisões da nossa histórica conferência,
mas falaremos também a respeito do que vocês poderão
esperar com relação aos dois principais projetos de literatura:
o livro do Apadrinhamento e a possível revisão do nosso
Texto Básico e Livreto Branco. Apesar de não podermos
transportar vocês de volta no tempo até a Conferência
Mundial de Serviço, tentaremos dar uma visão de como ela
transcorreu, o que aconteceu e qual seu provável significado
para o nosso futuro coletivo.

Novidades sobre o Desenvolvimento
da Irmandade
Concluímos um boletim sobre o uso de cartões
judiciais na nossa irmandade, a tempo de ser distribuído
na conferência. Para sua informação, incluímos nesta
edição o Boletim nº 31 dos Serviços Mundiais: Ficha de
Presença às Reuniões. Esperamos que considerem o texto
útil, e agradecemos seus comentários a respeito.
Recentemente, concluímos a tradução para o russo
do Guia de Serviços Locais de Narcóticos Anônimos.
Conseguimos enviar um grande estoque de Guias e de
Textos Básicos traduzidos para diversos lugares da Rússia,
atendendo ao crescimento explosivo da comunidade de
NA do local.
Como parece ocorrer com freqüência em NA,
experimentamos recentemente uma feliz coincidência,
desta vez com relação ao desenvolvimento da irmandade
na China. Há não muito tempo, começamos a nos
comunicar com um profissional daquele país, que havia
iniciado as traduções da literatura de NA. Fomos também
convidados a visitar a China em setembro, com um grupo
da Organização Mundial de Saúde. Aceitamos o convite, e
esperamos poder levar literatura em chinês. Temos
certeza de que vocês ficarão tão entusiasmados com a
notícia como nós, levando-se em consideração a
quantidade de pessoas na China que podem precisar
ouvir nossa mensagem.

O tema da Conferência Mundial de Serviço de 2002
refletiu o propósito da semana – o encontro das diversas
culturas, experiências e origens que tornam nossa
irmandade tão rica e vibrante como ela se apresenta hoje.
Nosso Guia de Serviços Mundiais de NA explica a conferência
desta maneira: “Guiada pelas Doze Tradições e Conceitos,
é o ponto da nossa estrutura onde a voz de NA como um
todo é ouvida e expressada nos assuntos e questões que
afetam nossa irmandade mundial” (7). Apesar de a
irmandade fornecer orientação à conferência nos
assuntos contidos no Relatório da Agenda da Conferência, o
CAR não é, de forma alguma, a única fonte de temáticas
para debate na conferência. Os delegados trazem uma
consciência aguçada das preocupações e necessidades
de suas próprias comunidades de NA, e têm a
oportunidade de trocar experiência, força e esperança
com os delegados de outras comunidades e com os
membros do quadro e funcionários dos serviços
mundiais. As sessões de “brainstorm” (fluxo de idéias) e
discussões em pequenos grupos permitem que os
integrantes partilhem suas idéias e questões sobre uma
variedade de temas.
Nós, dos serviços mundiais, já vimos falando há
alguns anos sobre a realização de uma conferência
“baseada na troca de idéias”. Acreditamos que na WSC
2002 nós nos aproximamos mais dessa visão do que
jamais conseguíramos anteriormente. Dos sete dias do
evento, apenas dois foram dedicados a “sessões de
trabalho” administrativo. O restante do tempo foi voltado
para assuntos relevantes para a irmandade como um
todo, assim como algumas questões de interesse
específico da conferência. Há muito tempo se desejava
que a conferência nos proporcionasse discutir juntos os
temas mais prementes, trabalhar em um planejamento de
longo prazo e que fizesse emergir um processo decisório
mais baseado em consenso, visando substituir um
sistema
governado
preponderantemente
por
procedimentos parlamentares.
No sábado, véspera da abertura da conferência,
tivemos uma sessão de três horas enfocando a história da

advogados, auditores e a companhia de seguros para
resolver esse problema e tentar assegurar, dentro das
nossas possibilidades, que isto não mais ocorra. Além de
implementar controles internos mais fortes, modificamos
nosso contrato de auditoria para que haja maior
supervisão externa, inclusive algumas conferências a
serem feitas nas nossas contas, pelos auditores
independentes, de forma aleatória.
Nossa relutância em trazer este assunto a público
deve-se apenas ao fato de que ainda existe um processo
judicial em andamento. Não queremos deixar os serviços
mundiais vulneráveis e passíveis de sofrer uma ação por
calúnia ou difamação. Nessa sessão da conferência, os
delegados tiveram oportunidade de formular perguntas
diretamente a nós e nossos auditores. Seguiremos
mantendo vocês informados sobre os novos
desdobramentos deste assunto.

nossa irmandade, com uma apresentação multimídia que
contou com alguns dos nossos companheiros mais
antigos, falando sobre os primórdios de NA. Após a
apresentação, três companheiros antigos partilharam
sobre seu envolvimento, seguindo-se um período de
perguntas e respostas. Após a realização de uma
recepção no Escritório Mundial de Serviço, aqueles
mesmos companheiros partilharam sua experiência, força
e esperança na jornada de recuperação de NA. Apesar de
não constar do programa “oficial” da conferência, muitos
participantes consideraram este evento uma forma de
focalizar e reunir a recuperação e o serviço.

A Abertura da WSC 2002
A conferência teve início, oficialmente, no sábado 28
de abril. Nosso coordenador fez uma breve explanação
sobre o processo de transição do estilo antigo de
conferência para este novo, e explicou como seria parte
da semana. A primeira e talvez mais contundente
diferença desta conferência foi a arrumação do seu
espaço físico. Nas anteriores, os lugares eram dispostos
em estilo auditório, onde os participantes sentavam-se
em fileiras de mesas, olhando para a frente da sala, de
onde os apresentadores e facilitadores falavam. Havia
corredores laterais, onde ficavam os microfones em seus
suportes. A nova arrumação é totalmente diferente. Um
enorme salão foi dividido em dois, sendo que em uma das
metades, mais informal, ficaram mesas redondas com dez
a doze pessoas cada, e a outra parte do salão acomodou
mesas do tipo carteira, dispostas numa fileira em formato
de ferradura, onde ocorreram as sessões de trabalho
formal da conferência. Apesar de ainda termos muito o
que aprender para otimizar a eficiência deste novo estilo
de conferência, recebemos retornos positivos quanto às
mudanças que fizemos.
Passamos todo o domingo no lado informal do salão,
onde os participantes se dividiram em grupos de dez –
que por sua vez serviram também como pequenos grupos
para fins de discussão. A maior parte do dia foi dedicada
aos seguintes tópicos: orientação sobre a semana da
conferência, esperanças e temores dos participantes
quanto aos resultados da semana, e apresentação de
uma ferramenta de “brainstorm” (associação de idéias),
denominada “árvore de idéias”: pedimos a cada
participante que escrevesse o tópico que mais gostaria de
ver discutido, e colasse o pedaço de papel em um
desenho de árvore que estava preso na parede.

Itens do CAR 2002
A segunda-feira girou em torno da sessão de
Assuntos Antigos – moções constantes do CAR e suas
emendas. Ao final deste relatório, inserimos uma lista das
que foram adotadas pela conferência. Uma área que
recebeu bastante atenção foi o procedimento para
escolha dos assuntos para discussão temática pela
irmandade. A conferência aprovou a recomendação do
quadro de eliminar a velha forma de seleção dos tópicos
através do CAR, em favor de um sistema em que os temas
sejam acordados durante a conferência. As sugestões de
tópico poderão vir de uma variedade de fontes.
Esperamos que eles gerem conversações frutíferas que
estimulem o pensamento, ajudando a fortalecer os laços
dentro da irmandade. Os dois temas escolhidos pela
conferência foram: “Auto-Sustento” e “Atmosfera de
Recuperação”. Os participantes passaram mais tempo,
durante a semana, debatendo idéias sobre estes dois
tópicos, a fim de identificar os pontos-chave para
discussão. Esses pontos principais estão registrados nos
dois News Flash que estamos enviando junto com este
relatório. Esperamos que esses flashes ajudem a promover
os debates em toda a irmandade, e que sirvam como
balizador para essas conversações.
Após a conclusão dos Assuntos Antigos, a
conferência deixou o lado formal da salão de reuniões na
segunda-feira à noite, pronta para reassumir os trabalhos,
na manhã seguinte, no outro lado, nas mesas redondas.

Organização Estratégica

Desfalque de Funcionário

Durante toda a terça-feira, a conferência participou
de uma sessão de planejamento, juntamente com o
consultor que vem trabalhando, junto ao quadro e a
equipe de funcionários, na elaboração de um Organização
Estratégica de longo prazo. Esta estruturação representa
o início do planejamento estratégico global que norteará
as atividades e projetos do NAWS, deixando todos nós
mais próximos de realizar os ideais da Declaração de
Visão dos Serviços Mundiais de NA. Essa programação é
fundamental para cumprirmos uma das responsabilidades
fundamentais do quadro: a continuidade e crescimento
de NA. Se o Plano de Desenvolvimento da Irmandade,
elaborado há alguns anos, representou um começo,

A noite foi encerrada com um relatório especial do
Comitê Executivo e do representante de uma firma de
auditoria. Como já deve ser do conhecimento de muitos
de vocês, sofremos um desfalque de cerca de US$
290.000, praticado por uma funcionária antiga. Um outro
funcionário da equipe descobriu o roubo; ao ser
confrontada e reconhecer que havia praticado um desvio
de cerca de US$ 50.000, essa pessoa foi sumariamente
demitida.
Mantemos uma apólice de seguro contra desfalque
de funcionários, que esperamos que cubra essa perda.
Estamos trabalhando em conjunto com nossos
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recompensas do serviço e a inclusão de comida e eventos
sociais como parte dos fóruns de serviço e dias de
aprendizado.

esperamos que este novo trabalho vá muito além, em
termos de resultados. Nós vislumbramos nosso papel
enquanto “quadro estratégico” em vez de sermos um
mero quadro executor, utilizando porém nosso sistema
de comitês e grupos de trabalho para realizar as tarefas
que nos forem atribuídas. Apresentamos os estudos já
concluídos até agora sobre a Organização Estratégica, e a
conferência participou de um exercício que visava
imaginar os Serviços Mundiais de NA daqui a cinco anos,
em termos de estrutura, operação e serviços oferecidos.
Durante toda a semana, houve diversas sessões que
enfocaram as áreas-chave da Organização Estratégica,
onde foram muito bem-vindos todos os comentários e
sugestões dos participantes. O Planejamento Estratégico
continuará sendo elaborado durante o próximo ciclo da
conferência, e nós forneceremos relatórios, regularmente,
a respeito do seu andamento e implementação.

A Grécia foi Assentada como Novo Participante da
Conferência

Na terça-feira, a conferência ouviu um breve relato do
grupo de trabalho composto de delegados e membros do
QM, formado para avaliar os pedidos de comunidades de
NA para se tornarem participantes da conferência. O
grupo de trabalho identificou claramente que o principal
critério utilizado na avaliação é a prestação de serviço da
comunidade de NA durante os três anos anteriores à sua
solicitação de assento na conferência. O grupo explicou
que não fez qualquer julgamento ou validação quanto à
comunidade ser ou não uma região; apenas formulou sua
recomendação quanto ao assento da mesma. A recente
política de reconhecimento de novos participantes foi
adotada por diversos motivos, entre eles, para limitar o
crescimento acelerado da WSC e assegurar que as
comunidades de NA estejam focalizadas nos assuntos
locais, antes de voltar a sua atenção para a conferência
mundial.
O grupo recomendou a aceitação da Grécia como
novo participante da conferência, e esta concordou por
unanimidade. A ida da Grécia à WSC 2004 será totalmente
custeada. As comunidades de NA interessadas em se
tornar participantes da conferência deverão nos notificar
assim
que
possível,
escrevendo
para
o
WorldBoard@na.org; o prazo máximo é abril de 2003.

Comunicações
Uma das principais áreas do Planejamento
Estratégico é a comunicação. O Oitavo Conceito diz:
“Nossa estrutura de serviço depende da integridade e
efetividade das nossas comunicações”. Como todos os
nossos esforços em serviço visam, no final das contas,
ajudar a levar a mensagem de recuperação ao adicto que
sofre, a comunicação é essencial a tudo o que fazemos na
nossa irmandade. Este tema central foi discutido na
terça-feira à noite, quando a conferência tratou das
comunicações dentro e fora de NA, mediante a análise
das duas questões a seguir. Quais as informações mais
importantes para ajudar os delegados a cumprirem suas
responsabilidades e quais meios de comunicação deverão
ser utilizados para passar esses dados? A segunda
pergunta foi: Como melhorar a credibilidade de NA junto
à comunidade profissional e órgãos governamentais? Foi
feita uma associação livre de idéias nos 15 a 20 pequenos
grupos que se formaram, cujos resultados foram
compilados e informados em oportunidade posterior,
durante a semana da conferência. Mais adiante,
discorreremos sobre este assunto em maior detalhe.

Literatura de Recuperação Direcionada
Mais adiante neste relatório vocês encontrarão uma
lista dos projetos que nós apresentamos e que foram
aprovados pela conferência, ocupando a maior parte da
quarta-feira. Outro questão que levantamos naquele dia
foi a literatura direcionada para segmentos específicos.
Como aumentaram as solicitações que recebemos para
esse tipo de material, resolvemos promover um diálogo
franco e aberto a respeito das potenciais dificuldades.
Entre elas, encontra-se a problemática de como revisar e
aprovar a literatura direcionada, uma vez que a maioria da
irmandade não compartilharia das necessidades
específicas que seriam abordadas. A conferência
começou a debater o assunto, e os participantes
partilharam suas percepções a respeito da pertinência de
tais materiais. A maioria pareceu concordar que devemos
elaborar literatura especializada, talvez mediante a
utilização de um processo mais acelerado. Fiquem
atentos a este e outros temas, à medida em que
prosseguirem as discussões sobre o processo de
desenvolvimento da literatura de NA.

Como Envolver os Membros no Serviço

Os pequenos grupos trabalharam também nos temas
escolhidos pelos delegados no domingo, e colados na
“Árvore de Idéias”. Quando os tópicos foram examinados,
ficou claro que três deles eram os mais populares: a
apatia em relação ao serviço, comunicações e autosustento. Como a conferência já havia discutido as
comunicações e iria escolher o auto-sustento como
assunto para discussão temática na irmandade, foi
selecionado o item de maior votação – apatia em relação
ao serviço – para debate. Ressaltamos também que esse
tópico foi considerado o mais importante em todos os
Fóruns Mundiais realizados neste último ciclo da
conferência. Pedimos aos grupos que respondessem à
seguinte pergunta: Como as nossas respostas anteriores
não funcionaram, quais poderiam ser as novas
alternativas para resolver um velho problema?”Algumas
das conclusões foram: revisão dos papéis dos servidores
de confiança, envolvimento das pessoas no serviço
através do apadrinhamento, partilhas pessoais sobre as

Fóruns de Zona
Assim como vinha ocorrendo nas últimas
conferências, os fóruns de zona tiveram a oportunidade
de se reunir e apresentar seus relatórios à Conferencia
Mundial de Serviço. Os seguintes fóruns apresentaram
relatórios na WSC 2002: Fórum da Zona Rocky Mountain
(EUA), Fórum da Zona Southeast (EUA), Fórum da Zona
Ásia-Pacífico, Fórum da Zona Western States (EUA),
Fórum da Zona Plain States (EUA), Fórum da Zona
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Avaliação do Texto Básico

Autonomy (EUA), Reunião dos Delegados Europeus,
Fórum da Zona Southern (EUA), Fórum da Zona LatinoAmericana, Assembléia Canadense e Fórum da Zona
Midwest (EUA). Os fóruns diferem muito uns dos outros
em termos de operação e serviços prestados, mas todos
servem à troca de experiência, força e esperança entre os
seus membros. Alguns participantes de Fóruns de Zona
reuniram-se durante a conferência, e conversaram sobre
as possibilidades de comunicação entre si e outros
assuntos relativos à Resolução A.

Este projeto visa apurar a necessidade ou desejo de
se fazerem revisões e/ou acréscimos ao Texto Básico e
Livreto Branco. Ele se baseia no amplo estudo que foi
aprovado na WSC 2000, para identificar possíveis revisões
e acréscimos ao Texto Básico e Livreto Branco, prevendo
ainda a apresentação de um projeto detalhado na WSC
2004, para que a avaliação em si tenha início após a WSC
2004. No ciclo de conferência de 2002-2004, será
utilizada uma pesquisa de opinião junto à irmandade,
para descobrir o que ela realmente deseja e também para
nos ajudar a elaborar a proposta de avaliação a ser
inserida no CAR 2004. O projeto irá indicar a extensão
das potenciais mudanças e acréscimos a serem avaliados
para as duas literaturas citadas, assim como o
procedimento que será utilizado para este fim.
Usamos os delegados como grupo de teste para
verificar se havíamos esquecido alguma coisa na
elaboração da pesquisa. Como resultado, renumeramos
as perguntas e modificamos a apresentação visual, para
tornar a pesquisa mais clara. Agradecemos aos
participantes da conferência por terem servido como
nosso “público-teste”. Como vocês poderão observar,
essa pesquisa de opinião está incluída neste pacote, além
de sair publicada na edição de julho da revista The NA
Way. Também está disponível para download ou
preenchimento
on-line
no
endereço
www.na.org/btsurvey/bt-eval-fp.html, e haverá ainda
terminais na convenção mundial onde os presentes
poderão preenchê-la. Favor copiar e distribuir a pesquisa
na sua localidade, bem como o endereço do site. Uma
empresa profissional de pesquisa analisará as respostas,
cujo levantamento será finalizado até dezembro.
Após a coleta dos dados da pesquisa, faremos
recomendações em forma de moções a serem inseridas
no CAR 2004. Nossas propostas serão baseadas, em
parte, nos resultados da pesquisa, mas haverá diversos
outros fatores a influenciá-las. Continuaremos mantendo
todos informados.

Encerramento da WSC 2002
Após um longo dia destinado às moções novas
(todas as moções aprovadas estão relacionadas ao final
deste relatório), a conferência chegou ao seu derradeiro
domingo. Grande parte dele foi passada recapitulando os
resultados das diversas discussões realizadas durante a
WSC, quais as instruções dadas pela conferência ao
Quadro Mundial, e o que os delegados iriam transmitir às
suas respectivas comunidades de NA. A WSC 2002
terminou oficialmente, prestando seu reconhecimento
aos membros do Quadro Mundial e servidores de
confiança da conferência que estavam deixando os
serviços mundiais, e formando um círculo com mais de
230 adictos em recuperação, para juntos encerrarem com
a oração.
Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para
agradecer aos membros que deixaram o quadro, Larry R
do Havaí, Claudio L do México, Jon T de Nova Jérsei-EUA,
Cary S do Illinois-EUA e Michael McD do
Óregon/Califórnia-EUA, pelo seu envolvimento e ajuda na
criação do novo Quadro Mundial. A Steve R e John H por
serem os facilitadores da reunião, aos membros do PRH,
Garth e Charlotte, pelo difícil trabalho, e a todos os
delegados e suplentes que ajudaram a tornar este evento
memorável.

Projetos Novos e Contínuos
A conferência aprovou todos os projetos que foram
apresentados. A fim de melhor apurar as prioridades dos
delegados, realizamos uma votação informal para
classificar cada projeto como prioridade alta, média e
baixa. Essa ordenação nos permitiu sentir o que a
conferência considera ser prioritário.
Eis os projetos classificados como prioridade máxima:
! Rodadas de Relações Públicas
! Apadrinhamento
! Fóruns Mundiais
! Padrões de Comunicação dos Serviços Mundiais
com a irmandade
! Pesquisa de Dados Históricos
Projetos classificados como prioridade média:
! Avaliação e Desenvolvimento do Material de
Serviço
! Avaliação do Texto Básico
! Sistema de Gerenciamento de Informações
Projetos classificados como prioridade mínima:
! Reunião dos Serviços Mundiais
! Oficina sobre Distribuição de Literatura e
Convenções

Pesquisa de Dados Históricos

O propósito deste projeto é reunir informações
históricas de alguns dos companheiros que estão há mais
tempo em NA.
Anteriormente, a conferência solicitou este tipo de
atividade através de uma moção aprovada em 26 de abril
de 1993, com a seguinte redação: “Que a Conferência
Mundial de Serviço solicite relatos, verbalmente ou por
escrito, aos companheiros com bastante tempo limpo,
para serem mantidos nos arquivos do Escritório Mundial
de Serviço sobre a história de NA, até que seja aprovado
um projeto histórico”.

Sistema de Gerenciamento de Informações
O propósito deste projeto é implantar um sistema
completo de gestão de informações para os serviços
mundiais. Foi feita uma pesquisa inicial em 2001, para fins
de arquivo. Mas ainda falta fazer o levantamento
completo e a implementação do sistema de
gerenciamento de informações dos Serviços Mundiais de
NA. Isto engloba a coleta de dados padronizados da
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momento em que esta publicação for distribuída, e
estamos bastante entusiasmados com a diversidade
dos membros do grupo de trabalho encarregado de
ajudar
no
desenvolvimento
do
livro
do
Apadrinhamento. Eles são: Janet C da Nova Zelândia,
Billy R do Arizona-EUA, Gwen M do Illinois-EUA, Ron M
da Flórida-EUA, Louis H de Washington, D.C-EUA,
Chuck G da Califórnia-EUA, Lars W da Suécia, além de
dois membros do quadro mundial.
Com a ajuda deles e tantas sugestões da
irmandade, o texto deverá refletir a variedade de
experiências que os companheiros têm com o
apadrinhamento.
Em
dezembro
de
2002
distribuiremos o primeiro capítulo do livro e o folheto
do Apadrinhamento reescrito, para revisão e
comentários, a todos os interessados que se
inscreverem até outubro. Para se inscrever, envie seus
dados de contato para o quadro ou WSO, solicitando
a sua inclusão na lista de destinatários. As versões
para aprovação do livro e do IP serão distribuídas
juntamente com o Relatório da Agenda da
Conferência de 2004.

nossa irmandade, conforme previsto no Plano de
Desenvolvimento da Irmandade, e a implantação do
sistema no WSO.

Oficina sobre Distribuição de Literatura e
Convenções
Este projeto prevê a realização de duas oficinas
simultâneas: uma sobre a distribuição de literatura
para a clientela das áreas e regiões, e outra
enfocando o planejamento das convenções. Ambos
os programas tratam dos pontos básicos desses
serviços,
inclusive
prestação
de
contas
e
administração do dinheiro. Alguns assuntos variam
conforme os interesses e necessidades do público
presente. Tipicamente, esta oficina conjunta é
realizada uma vez a cada ciclo da conferência.

Rodadas de Relações Públicas
Visam reunir grupos de profissionais e membros,
para discutir e ajustar uma estratégia de relações
públicas para NA. Isto significa, especificamente, o
início de um diálogo entre diversos profissionais e
membros da irmandade, a fim de identificar as
deficiências da nossa abordagem atual em relações
públicas, e formular metas e objetivos para o seu
aperfeiçoamento. Nossa intenção é formar neste
campo uma estratégia de longo prazo, que beneficiará
a irmandade de Narcóticos Anônimos e o adicto que
ainda sofre.

Padrões de Comunicação dos Serviços Mundiais
com a irmandade
Este projeto visa avaliar os perfis de problemas e
as recomendações resultantes da Força-Tarefa de
Comunicações, elaborar recomendações adicionais, se
for o caso, e criar um plano para sua implementação,
objetivando a elaboração de um conjunto de padrões
para a comunicação dos serviços mundiais com a
irmandade.

Desenvolvimento do Material de Serviço
Criação de materiais de serviço novos e/ou
revisados e tópicos relativos à filosofia de NA, para
melhor atender à crescente irmandade mundial em
transformação. A descrição do projeto diz ainda que:
“Estamos
cientes
dos
muitos
problemas
decorrentes da aplicação dos nossos atuais manuais –
de Eventos, Informação ao Público, Hospitais &
Instituições e do Tesoureiro – em uma irmandade
mundial e uma época em que a tecnologia e as
circunstâncias se modificam com tamanha velocidade.
Gostaríamos de criar material novo para as áreas
atualmente cobertas pelos manuais existentes,
inclusive o TWGWSS. Até buscarmos sugestões da
irmandade, não estaremos decididos quanto ao
formato e às informações que melhor atenderão a NA
hoje.

Reunião dos Serviços Mundiais
O objetivo é a realização de uma reunião que
permita ao Quadro Mundial interagir com os
delegados regionais, debatendo o andamento dos
projetos dos serviços mundiais. Na discussão deste
projeto, foi abordado o problema da realização de
duas grandes convenções em anos consecutivos;
foi sugerido realizar uma dessas reuniões de serviço
durante a Convenção Mundial do 50o Aniversário
de NA, em 2003.

Fóruns Mundiais
O propósito deste projeto é a realização de até
cinco fóruns mundiais em toda a irmandade, neste
próximo ciclo da conferência. Os fóruns visam
promover o diálogo sobre diversos assuntos de serviço
e recuperação, com o maior número de companheiros
possível. O primeiro deste ciclo acontecerá em
Birmingham, Inglaterra, de 30 de agosto até 2 de
setembro de 2002. A data foi escolhida em conjunto
com a região do Reino Unido, em substituição ao
fórum que precisou ser cancelado em setembro do ano
passado. Estamos planejando também realizar outros
fóruns no Texas, Nordeste dos EUA, Ásia-Pacífico e
América Latina, durante o restante do ciclo de
conferência de 2002-2004.

Projeto do Apadrinhamento
O objetivo deste trabalho é a elaboração de um
livro de cerca de 100 páginas a respeito do
apadrinhamento, que represente as partilhas de muitos
companheiros, falando sobre as suas experiências com
os diversos conceitos e práticas de apadrinhamento.
Adicionalmente, criaremos um folheto a partir do
material do livro, que irá substituir o atual IP
Apadrinhamento.
Imediatamente após a conferência, começamos a
formar um grupo de trabalho para este projeto. A
primeira reunião deste grupo já terá ocorrido no
5

NA Way de janeiro de 2003 Prazo: 1 de outubro de 2002
Lidando com a Doença, em Recuperação: Qual a sua
experiência pessoal de recuperação com...
# Medicação?
# Doença mental?
# Doença terminal?
# Dor/doença crônica?
# Cirurgia – de grande ou de pequeno porte?
# Ferimentos?
# Qual a sua responsabilidade ao examinar os
exemplos acima?
# Qual a sua responsabilidade como profissional
da área médica?

Estabelecendo a Conexão:
Membros de NA & Serviços Mundias de NA
Os Serviços Mundiais de NA e a Região do Reino
Unido convidam você a se unir a nós no período de
30 de agosto a 1 de setembro em Birmingham,
Inglaterra, para a realização do primeiro Fórum
Mundial deste ciclo de conferência.
Para maiores informações,
vide prospecto anexo.

NA Way de abril de 2003 Prazo: 1 de janeiro de 2003
Nossa Sétima Tradição: Qual o significado da Sétima
Tradição para a sua recuperação pessoal?
# Em que medida o auto-sustento constitui um
privilégio?
# De que forma os princípios espirituais contidos
na Sétima Tradição afetam a sua vida, hoje?
# A partir de que valor a doação torna-se
excessiva? Ou pequena demais?
# Você contribui com o quê? Dê alguns exemplos
de contribuições não-monetárias.
# Qual a sua compreensão do fluxo dos recursos
em NA?
# Você sabe quanto custa para manter seu grupo
de escolha, área e/ou região?

Literatura de Recuperação na Internet
Como já registramos anteriormente, estamos
experimentando colocar no ar, pela primeira vez, a
literatura de recuperação da irmandade on-line.
Escolhemos os itens que, a nosso ver, falem àqueles em
busca de ajuda, assim como aos profissionais que
visitarem o nosso site. Você poderá encontrar versões online dos IPs nº 1 Quem, O Que, Como e Porque, nº 22 BemVindo a Narcóticos Anônimos, nº 16 Para o Recém-Chegado, nº
7 Sou um adicto?, nº 17 Para Aqueles em Tratamento e NA –
Um Recurso na sua Comunidade, em nosso website
www.na.org/ips. Se precisar de ajuda para criar um link da
sua área ou região para esses itens, escreva para o e-mail
webmaster@na.org.

NA Way de julho de 2003
50o ANIVERSÁRIO DE NARCÓTICOS ANÔNIMOS
Esta será uma edição especial, para distribuição na
WCNA 30. Queremos que essa The NA Way esteja em
sintonia com o tema da convenção.
Manteremos vocês informados. Fiquem atentos!

Temas e Prazos da NA Way

Conclusão

A revista de recuperação da irmandade será sempre
tão boa quanto os artigos que vocês enviarem. Por favor,
vejam os temas das próximas edições e analisem de que
forma podem contribuir! Os prazos assinalados são as
datas máximas para recebimento dos artigos pelos
Serviços Mundiais de NA.

Nossa primeira reunião do quadro neste novo ciclo
da conferência acontecerá nos dias 7-10 de agosto.
Informaremos a vocês sobre os nosso planos, e
forneceremos todas as datas e prazos após essa primeira
reunião.

6

Do Painel de Recursos Humanos
Na conferência, tivemos a satisfação de relatar que o “Pool” Mundial é composto de 574 membros. 140
têm 5-9 anos limpos, 250 possuem 10-14 anos, temos 140 membros com 15-19 anos limpos, 36 com 20-24
anos e 8 membros possuem 25 anos de recuperação ou mais. 457 membros do “Pool” Mundial são dos
Estados Unidos, 117 são de outros países.
A nova Ficha de Informações do “Pool” Mundial foi distribuída aos participantes da conferência, e dentro
em breve todos os membros do “Pool” Mundial receberão o formulário para recadastramento. Logo, estará
também disponível na internet, na página www.na.org. De uma forma geral, ele proporcionará informações
mais importantes para ajudar o Quadro Mundial a selecionar os membros dos grupos de trabalho para
projetos dos serviços mundiais, e auxiliar o PRH nas futuras indicações. Enquanto está sendo criado um novo
banco de dados com informações do “pool”, experimentaremos um período de transição em que utilizaremos
o banco de dados antigo para atender às solicitações do Quadro Mundial. Acreditamos que o formulário seja
aperfeiçoado periodicamente, à medida que o sistema dos serviços mundiais se desenvolver.
Nosso relatório na conferência foi seguido de uma animada sessão de perguntas e respostas. Abordamos
os seguintes assuntos detalhadamente:
$ o processo de indicações utilizado neste ciclo da conferência;
$ a inesperada desistência de nove companheiros do processo de indicações;
$ o tempo requerido para conduzir as entrevistas telefônicas;
$ a importância de preencher todos os campos da ficha do “Pool” Mundial, incluindo referências atuais;
$ indicações regionais;
$ a renúncia de dois membros do PRH neste ciclo da conferência;
$ nosso relacionamento com o Quadro Mundial;
$ e o acréscimo de um funcionário de projeto para ajudar o PRH no processo de indicações.
Um dos pontos que chamaram a atenção dos participantes na nova ficha do “pool” foi a falta perguntas
com relação ao grupo de escolha. Concordamos ser um dado importante que não deveríamos deixar de
perguntar, mas achamos também que a melhor solução não é fazê-lo por escrito. Assinalamos que, pela
nossa experiência até agora, este tipo de informação acaba sempre sendo discutido de uma forma ou de
outra, durante a entrevista dos candidatos a uma possível indicação. Outro ponto de interesse foi quanto ao
seu conhecimento prático dos Doze Passos, Tradições e Conceitos. Concordamos que seja importante, e
analisaremos diversas possibilidades de fornecer esse tipo de informação aos participantes da conferência já
para as próximas eleições, na WSC 2004.
Também pretendemos discutir se os membros do PRH poderão simplesmente assistir a uma parte da
conferência, uma vez que não participam de nenhuma outra sessão, além das eleições e indicações. Este
assunto será tema das nossas discussões durante o próximo ciclo.
Foram eleitos dois novos membros para o PRH: Tali McC da Região Havaí e Francine B da Região Quebec
(Canadá). Aguardamos o início do ciclo da conferência, para trabalhar com nossos novos companheiros.
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Lista das Moções Aprovadas na WSC 2002
Seguem as moções que passaram, pela ordem da sua aprovação, com exceção do orçamento, que se encontra no
final. As emendas foram incorporadas ao texto, sempre que possível, ou então citadas depois da moção.
$
Moção nº 16: “Permitir que Le Nordet e Alasca mantenham seu assento, acrescentando-os à lista de
participantes da conferência reconhecidos e custeados.”
$
Moção nº 15: “Aprovação das atas da WSC 2000, corrigindo a ortografia do nome de Kristin L (DR, Região
Northern New England) na página 13.”
$
Moção nº 14, com emendas: “Aprovar os procedimentos propostos para as eleições da WSC 2002, substituindo
o texto da página 2, Eleições #5b pelo seguinte: ‘Os candidatos ao Quadro Mundial que receberem o maior
número de votos acima dos 60% requeridos serão eleitos para os encargos vagos no Quadro Mundial.’”
$
Moção nº 1, com emendas: “Substituir a versão existente do Manual de Trabalho do Tesoureiro do Grupo pela minuta
revisada, transcrita no Adendo A (conforme Relatório da Agenda da Conferência 2002), acrescentando-lhe os
boletins Contribuições Diretas, Furto dos Recursos de NA e A Geração de Recursos (Angariação de Fundos) e a Sétima Tradição
de Narcóticos Anônimos; incluir uma seta da região para os serviços mundiais no diagrama do fluxo financeiro
encontrado na página 54; fazer mudanças no Registro do Tesoureiro do Grupo, de acordo com o Manual do
Tesoureiro. Modificar também o Manual de Trabalho do Tesoureiro do Grupo, alterando o Registro do Tesoureiro do
Grupo:
- Para que inclua um registro para a Reserva Prudente em todos os Relatórios do Tesoureiro
- Para acrescentar uma página com o modelo dos Relatórios Diários do Tesoureiro do Grupo
- Para acrescentar uma página com o modelo dos Relatórios Semanais do Tesoureiro do Grupo
As mesmas emendas deverão ser aplicadas ao Manual do Tesoureiro.”
$
Moção nº 2: “Remover dos futuros Relatórios da Agenda da Conferência a seleção dos tópicos para discussão.”
$
Moção nº 31, com emendas: “Aprovar o sumário (abaixo) para a Estrutura de Serviços de Narcóticos Anônimos,
a ser incluído no Guia de Serviços Locais de Narcóticos Anônimos.”
(Sumário: O comitê de serviço regional (CSR)
Os comitês de serviço regionais existem para reunir a experiência e recursos das áreas e grupos aos quais eles
servem. O CSR é composto de membros do comitê regional (MCRs) eleitos pelas áreas participantes da região;
geralmente, esses MCRs elegem entre si os servidores do comitê regional. Os CSRs organizam assembléias
regionais, nas quais os RSGs e MCRs discutem uma variedade de assuntos do serviço, inclusive os que
provavelmente serão apresentados diante da Conferência Mundial de Serviço, podendo eleger seu delegado
regional e suplente de delegado para a WSC.)
$
Moção nº 32, com emendas: “Aprovar a versão revisada do Manual do Tesoureiro, acrescentando-lhe e ao Manual
de Trabalho do Tesoureiro do Grupo, na seção de ‘Diretrizes para o Tesoureiro do Grupo’, a seguinte definição de
reserva prudente adaptada da página 33 do Manual do Tesoureiro, sob ‘Diretrizes para o Comitê de Serviço de
Área e Regional.’ #7.
#9 Todos os recursos que excedam a reserva prudente (isto é, todo dinheiro que exceda as despesas
mensais) deverão ser repassados para os outros níveis do serviço, de acordo com a prática do seu grupo,
conforme o folheto Auto-Sustento: Princípio e Prática.”
Nota — da moção aprovada anteriormente para o Manual de Trabalho do Tesoureiro do Grupo: “Modificar
também o Manual do Tesoureiro, alterando o Registro do Tesoureiro do Grupo:
- Para que inclua um registro para a Reserva Prudente em todos os Relatórios do Tesoureiro
- Para acrescentar uma página com o modelo dos Relatórios Diários do Tesoureiro do Grupo
- Para acrescentar uma página com o modelo dos Relatórios Semanais do Tesoureiro do Grupo
$
Moção nº 33, com emendas: “Aprovar a versão revisada do Guia Provisório para a Nossa Estrutura de Serviços
Mundiais (TWGWSS), com a inclusão das Regras de Ordem e Procedimentos Eleitorais da WSC 2002 com
emendas, e alterar o seu título para Guia de Serviços Mundiais de Narcóticos Anônimos.”
Foi aprovada a seguinte emenda, moção nº 60: “Emendar o Guia Provisório para a Nossa Estrutura de
Serviços Mundiais, página 1, ‘O Comitê de Serviço Regional.’ ‘O delegado da região na conferência mundial de
serviço será eleito na assembléia regional pelos RSGs e/ou MCRs.’ Incluir as palavras ‘ou CSR’, e acrescentar à
página 3 o seguinte texto sublinhado: ‘O Delegado Regional’. ‘Durante o mandato do delegado regional, ele
assiste à Conferência Mundial de Serviço na qualidade de participante pleno e ativo, uma vez que, sendo eleito
e prestando contas à assembléia regional ou CSR, não será ele um mero mensageiro.’ Além disso, que o Guia de
Serviços Locais de Narcóticos Anônimos reflita as mesmas mudanças conceituais em sua próxima edição.”
Passou uma segunda emenda, dizendo para: “Emendar o Guia de Serviços Mundiais de Narcóticos Anônimos,
substituindo o texto da página 25, Eleições #5c pelo seguinte: ‘Todos os candidatos ao Painel de Recursos
Humanos que receberem o maior número de votos acima dos 50% requeridos serão eleitos para as vagas
disponíveis do Painel de Recursos Humanos.’”
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$

$

$

Moção nº 34: “Ratificar a solicitação do Quadro Mundial para continuar com a publicação do livro Miracles
Happen (Milagres Acontecem ), com as revisões propostas.”
Moção nº 70: “Aceitar a recomendação do relatório para assento na WSC e reconhecer a Grécia como
participante efetivo da Conferência Mundial de Serviço, a partir do encerramento da WSC 2002.”
Moção nº 67: “Que o Quadro Mundial apresente uma definição de consenso para a WSC, e elabore diretrizes
para a tomada de decisões consensuais, a serem incluídas nas Regras de Ordem da WSC.”

Moções Orçamentárias
$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Moção nº 20: “Aprovar o projeto de Avaliação do Texto Básico, para inclusão no orçamento de 2002-2004 de
Narcotics Anonymous World Services, Inc.”
Moção nº 21: “Aprovar o projeto de Levantamento de Dados Históricos, para inclusão no orçamento de 20022004 de Narcotics Anonymous World Services, Inc.” (Veja o pacote orçamentário para o projeto.)
Moção nº 22: “Aprovar o projeto do Sistema de Gerenciamento de Informações, para inclusão no orçamento de
2002-2004 de Narcotics Anonymous World Services, Inc.” (Veja o pacote orçamentário para o projeto.)
Moção nº 23: “Aprovar o projeto da Oficina de Distribuição de Literatura & Convenções, para inclusão no
orçamento de 2002-2004 de Narcotics Anonymous World Services, Inc.” (Veja o pacote orçamentário para o
projeto.)
Moção nº 24: “Aprovar o projeto de Rodadas de Relações Públicas, para inclusão no orçamento de 2002-2004
de Narcotics Anonymous World Services, Inc.” (Veja o pacote orçamentário para o projeto.)
Moção nº 25: “Aprovar o projeto do Apadrinhamento, para inclusão no orçamento de 2002-2004 de Narcotics
Anonymous World Services, Inc.” (Veja o pacote orçamentário para o projeto.)
Moção nº 26: “Aprovar o projeto de Avaliação e Elaboração de Material de Serviço, para inclusão no orçamento
de 2002-2004 de Narcotics Anonymous World Services, Inc.” (Veja o pacote orçamentário para o projeto.)
Moção nº 27: “Aprovar os Padrões de Comunicação dos Serviços Mundiais com a Irmandade, para inclusão no
orçamento de 2002-2004 de Narcotics Anonymous World Services, Inc.” (Veja o pacote orçamentário para o
projeto.)
Moção nº 28: “Aprovar o projeto de Reuniões dos Serviços Mundiais, para inclusão no orçamento de 2002-2004
de Narcotics Anonymous World Services, Inc.” (Veja o pacote orçamentário para o projeto.)
Moção nº 29: “Aprovar o projeto de Fóruns Mundiais, para inclusão no orçamento de 2002-2004 de Narcotics
Anonymous World Services, Inc.” (Veja o pacote orçamentário para o projeto.)
Moção nº 30: “Aprovar o orçamento de Narcotics Anonymous World Services, Inc para 2002-2004.”

Moções Submetidas
As seguintes moções nos foram encaminhadas ou submetidas a pedido nosso. Nenhuma delas obteve o apoio de
mais do que apenas alguns poucos delegados, mas nós pedimos que nos fossem entregues para prosseguirmos
debatendo as questões por trás dessas moções.
$
“Que o Quadro Mundial forme um grupo de trabalho para investigar as opções de utilização da Internet para
prestar serviços, recuperação e informações à irmandade, profissionais e pessoas interessadas. O relatório
desse grupo de trabalho deverá ser divulgado no máximo até a WSC 2004.”
$
“Criação, para 2002-2004, de um grupo de trabalho para o Desenvolvimento Internacional e Apoio à Irmandade.
Ele direcionará seu trabalho para a elaboração de uma estratégia internacional de desenvolvimento.”
$
“Que o NAWS produza uma edição do Miracles Happen (Milagres Acontecem) em brochura.”
$
“Que o Escritório Mundial de Serviço mantenha uma linha telefônica gratuita para atender aos seus escritórios.”

Moção Encaminhada ao QM como sugestão
“Que o Quadro Mundial se comprometa a formar um grupo de trabalho durante o ciclo da conferência de 20022004, para estudar as políticas de vendas do NAWS. O grupo deverá ser composto por membros do Quadro Mundial e
clientes regionais e/ou das áreas.”
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