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Temos a satisfação de informar que nossa histórica
Conferência Mundial de 2000 foi um sucesso impactante.
Para muitos de nós, esta conferência foi especialmente
comovente e emocionante, uma vez que nos despedimos
de alguns servidores muito antigos, e demos as boasvindas a companheiros novos. Também voltamos no tempo, e investigamos o passado de NA através de uma Oficina Histórica, que apresentou um painel de membros,
muitos deles com mais de 30 anos de recuperação – e um
companheiro com 44 anos — que freqüentavam as reuniões de NA nas décadas de 50 e 60. Juntamente com o
banquete de iguarias e diversão proporcionados numa
recepção do Escritório Mundial de Serviço, esta WSC muito
especial demonstrou ser um começo promissor!
Na reunião da conferência, em si, foram tratados todos os assuntos de serviço programados. Houve o fortalecimento da nossa unidade global através de atividades
comunitárias, tais como reuniões de discussão em pequenos grupos, sessões de debate, dinâmicas em grupo e
fóruns abertos. E teve início, ainda, o ciclo bienal da conferência. Fizemos todo o possível para nos atermos ao
cronograma, com apenas algumas poucas sessões muito
longas e cansativas que se estenderam por todo o dia, e
noite afora. Muitas das metas e objetivos estabelecidos
foram alcançados durante a semana da conferência, e
esperamos que a maior parte dos participantes presentes
tenham deixado a WSC 2000 com um sentido de realização e orgulho.
Nesta edição, apresentaremos um sumário da conferência, das moções aprovadas na WSC, e faremos um
breve relatório da situação dos próximos projetos e outros assuntos de trabalho do NAWS. Queremos enfatizar
novamente que desejamos engajar vocês, membros de NA,
no diálogo, e que, para tal, precisamos ouvi-los. Se tiverem alguma dúvida, sugestão, ou se necessitarem de
quaisquer informações sobre um tema ou item em particular, favor entrar em contato com o Quadro Mundial,
através do WSO.

Comemoração dos 25 Anos de Serviço
No sábado 29 de abril de 2000, foi promovida uma
Oficina Histórica, com a participação de 17 dos primeiros companheiros de NA, que partilharam sua experiência nas reuniões de Narcóticos Anônimos dos anos 50 e
60. Com diferentes tempos limpos, algumas das suas histórias partilhadas remontam até à década de 40, quando
um companheiro freqüentou as reuniões no presídio de
Lexington. É inacreditável, chegando mesmo a ser um
milagre, que NA tenha conseguido um dia deslanchar, se
considerarmos os artifícios legais e as dificuldades políticas que os adictos enfrentaram quando tentavam se
reunir, naqueles anos iniciais. Não podemos esquecer que,
em muitos estados (como ainda acontece hoje em alguns
países), era ilegal a reunião de dois ou mais adictos em
um determinado local! Nossos agradecimentos especiais
a esses 17 companheiros que vieram partilhar sua experiência, força e esperança conosco.
O WSO manterá em estoque, até 30 de setembro de
2000, o conjunto de três fitas cassete com a gravação da
oficina realizada no sábado. As três fitas estão disponíveis a US$15.00 o conjunto, acrescidos das despesas de
frete. O trabalho de compilação das informações históricas prosseguirá pelos próximos dois anos, uma vez que
a conferência aprovou o Projeto de Coleta de Dados Históricos para os anos 2000-2002. Nas diversas publicações do NAWS, seguiremos fornecendo relatórios regulares sobre o progresso deste importante projeto.
Depois dessa iluminada oficina, três ônibus levaram
os participantes da conferência para a recepção organizada pelo Quadro Mundial e pelo WSO. Foi oferecido um
tour pelo escritório, e visitação ao material de arquivo
exposto. Em seguida, todos experimentaram a hospitalidade típica do Sul da Califórnia, num delicioso banquete
à moda mexicana.
George Hollahan, Co-diretor Executivo do WSO, abriu
a Conferência Mundial de Serviço de 2000 dando calorosas boas-vindas a todos os participantes da conferência
no domingo, dia 30 de abril. George partilhou sua gratidão por todo o amor e apoio recebidos da irmandade durante a sua enfermidade, e alguns pensamentos sobre os
muitos anos em que vem prestando serviço à WSC. Além
do alento de perceber seus progressos desde que sofreu o
derrame, em fevereiro, sua presença conferiu um tom de
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gratidão ao tema celebrado na conferência deste ano. Em
homenagem ao vigésimo-quinto aniversário da WSC,
Michael McD (Coordenador do Quadro Mundial) pediu aos
delegados regionais que se levantassem, na ordem em
que cada região passou a ter assento na Conferência
Mundial de Serviço, para formar um círculo e rezar a oração de abertura. Foi trazido um bolo, enquanto os participantes cantaram “parabéns para você”, para a conferência. Cada integrante recebeu uma cópia da ata da WSC
1976 e um medalhão comemorativo do 25º aniversário,
gravado com o logotipo do grupo desenhado por Jimmy
K, e hoje registrado pela irmandade.
O sentimento de comunidade global que quisemos
construir fluiu de muitas maneiras, ao longo das sessões
de trabalho da semana, e das diversas atividades programadas. Recebemos e conferimos assento a duas novas regiões — a Região Guatemala e a Baja-son. Assim
perfizemos um total de 110 participantes da conferência,
representando 93 regiões, de 27 países.
As discussões em pequenos grupos foram
mobilizadoras, com o envolvimento entusiasmado da
maioria dos presentes. Como desejávamos que este ano
o evento fosse mais voltado para o debate, acreditamos
que as sessões de reunião em grupos menores tenham
nos ajudado a atingir esta meta. Também se pretendia
que os grupos fortalecessem nosso sentido de comunidade, oferecessem um foco comum para a semana de
atividades e reforçassem nossas declarações de missão e
visão. Na sessão de orientação, foi apresentada uma síntese das atividades programadas para a semana, e foram
discutidos os objetivos individuais e do grupo. Seguiu-se
um período de perguntas e respostas, para ajudar os presentes a formarem uma melhor idéia sobre as expectativas a serem alcançadas durante as reuniões de trabalho
previstas. As sessões de discussão temática e as dos pequenos grupos para debater a Força Tarefa de Comunicações foram repletas de debates apaixonados e reveladores,
envolvendo a maioria dos integrantes. Sentimos que esses encontros foram importantes para nós, e desejamos
que o material seja aproveitado para desenvolver um contínuo diálogo com os membros da irmandade e, possivelmente, subsidiar a futura elaboração de boletins e/ou textos explicativos.
O ambicionado Prêmio “Dono do Microfone” foi formalmente retirado de circulação, diretamente para os
anais do WSO, após 12 anos consecutivos em que homenageou os participantes que tão diligentemente ajudaram a tornar a conferência cansativa e prolixa. E, por
fim, despedimo-nos de vários servidores de confiança que
prestaram muitos anos de fiéis serviços à conferência e à
nossa irmandade — Mario T e Mary Kay B do Quadro
Mundial, juntamente com Sonny J, Tata M e Jeff S (Spence)
do Painel de Recursos Humanos. Também saiu Vinnie F,
que prestou serviço como co-facilitador da WSC nas últimas duas conferências. Todos estes servidores receberam um certificado de reconhecimento e uma fotografia
especial do corpo de serviço com o qual trabalharam.
Agradecemos, ainda, aos diversos delegados que não mais
retornariam à WSC. Foi o animado final de uma conferência eficaz, relativamente calma, e bastante memorável.
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SUMÁRIO DA WSC 2000
MOÇÕES APROVADAS
A seguinte lista assinala as moções aprovadas na WSC
2000. Devido às limitações de espaço deste relatório, elas
são apresentadas de forma abreviada, pois algumas são
bem longas e contêm revisões ao Guia Temporário de
Trabalho para a Nossa Estrutura de Serviços Mundiais e
outros documentos.
• “Aprovação das Normas de Ordem da WSC 2000.”
• “Aprovação das atas da WSC 1999.”
• “Aprovação dos Procedimentos Eleitorais da WSC
2000, substituindo o texto da página 2, Seção C,
número 5(b) pelo seguinte: ‘Os candidatos ao Quadro
Mundial que receberem a maior quantidade de votos,
acima da necessária maioria de 60%, serão eleitos para
as 12 (doze) vagas em aberto no Quadro Mundial.’”
• “Reconhecimento da Região Guatemala como participante votante da conferência.”
• “Reconhecimento da Região Baja-son como participante votante da conferência.”
• Moção n.º 1: “A irmandade deve prosseguir com a
ampla avaliação das revisões e acréscimos ao Texto
Básico e ao Livreto Branco? Sim ou Não?” SIM-58;
NÃO-28; ABSTENÇÕES-5
• Moção n.º 2: “Que o Quadro Mundial proponha um
projeto detalhado para iniciar esta avaliação (conforme Moção 1 acima) em 2004.”
• Moção n.º 3: “Que o Quadro Mundial incentive os
comitês de literatura regionais e de área a elaborarem originais sobre apadrinhamento, no ano 2000; o
quadro dará início a uma avaliação preliminar das
questões relativas ao material sobre
apadrinhamento em 2001.”
• Moção n.º 4: “Definir a direção geral do plano
proposto para desenvolvimento da literatura, conforme síntese...” (Favor consultar o texto completo desta
moção no Relatório da Agenda da Conferência).
• Moção n.º 5: (revisada): “Adotar o seguinte processo
para aprovação do material de serviço...” (Favor
consultar o texto completo desta moção no CAR).
• Moção n.º 6: “Adotar e incluir no Guia Temporário
de Trabalho para a Nossa Estrutura de Serviços
Mundiais a seguinte seção, intitulada “O Ciclo de
Trabalho entre Conferências.” (Favor consultar o
texto completo desta moção no CAR.)
• Moção n.º 7 (revisada): “Adotar e incluir no Guia
Temporário de Trabalho para a Nossa Estrutura de
Serviços Mundiais a seguinte seção, intitulada “Publicações da Conferência Mundial de Serviço.” (Favor
consultar o texto completo desta moção no CAR.)
• Moção n.º 8 (revisada) “Adotar e incluir no Guia
Temporário de Trabalho para a Nossa Estrutura de
Serviços Mundiais a seguinte descrição dos fóruns
de zona. Para tanto, o diagrama do “Sistema de
Serviços Mundiais de Narcóticos Anônimos” será
alterado, no TWGWSS, para refletir este relacionamento com a WSC.”

• Moção n.º 9: “Aprovar e incluir no TWGWSS, como
norma da conferência, a seguinte seção, intitulada
“Critérios para Reconhecimento de Novos participantes da Conferência.” (Favor consultar o texto completo desta moção no CAR.)
• Moção n.º 10 (revisada): “Aprovar o seguinte texto
como norma da conferência: ‘A Conferência Mundial
de Serviço custeia a presença, na reunião bienal da
WSC, de delegados de todas as regiões com assento
na mesma. Este pagamento inclui apenas as despesas de viagem, alojamento e refeições. Esta política
abrange todas as regiões que já possuam assento
anteriormente, e que tenham participado de alguma
das três conferências passadas.’”
• Moção n.º 11: “Limitar o assento no plenário da
conferência a um delegado e um suplente por região.”
• Moção n.º 12: “Adotar e incluir no Guia Temporário
de Trabalho para a Nossa Estrutura de Serviços
Mundiais a seguinte seção, intitulada “A Conferência
Mundial de Serviço.” (Favor consultar o texto
completo desta moção no CAR.)
• Moção n.º 13: “Adotar a versão revisada do Guia
Temporário de Trabalho para a Nossa Estrutura de
Serviços Mundiais, constante do Adendo C [do
Relatório da Agenda da Conferência de 2000],
conforme emendada.”
• Moção n.º 14 (revisada): “Fazer mudanças rotineiras de manutenção nas Regras Operacionais do
Documento de Guarda da Propriedade Intelectual da
Irmandade, para que reflitam o ciclo bienal da
conferência e o processo de Orçamento Unificado, já
adotados. Substituir, ainda, o texto Estatuto
Afetado, Seção 12, obrigação do outorgado de
apresentar relatório (página 20), de ‘pelo menos 90
dias’ para ‘num prazo de 90 dias’.”
• Moção n.º 15: Os dois assuntos para discussão
temática selecionados pelos participantes, para o
próximo ciclo da conferência:
1) Como podemos continuar a prestar serviços à
nossa irmandade e, simultaneamente, reduzir
nossa dependência da receita dos eventos e das
convenções?
2) Como construir uma ponte que estabeleça e
mantenha a conexão dos membros do grupo de
escolha com o serviço?
• Moção n.º 16 (revisada): “Acrescentar ao Guia
Temporário de Trabalho para a Nossa Estrutura de
Serviços Mundiais (edição de 1999), página 15, sob
DIRETRIZES EXTERNAS DO “POOL” MUNDIAL E
PAINEL DE RECURSOS HUMANOS, seção de
“Diretrizes Gerais para Elegibilidade e
Implementação”, o seguinte texto...” (Favor consultar o texto completo desta moção no CAR ).
• Moção n.º 17: “Acrescentar às atribuições do Painel
de Recursos Humanos a capacidade de fornecer à
Conferência Mundial de Serviço uma lista das
pessoas melhor qualificadas para concorrer às
eleições para o próprio Painel de Recursos Humanos.

•

•

•

•

•

•

Isto seria realizado através da seguinte emenda do
Guia Temporário de Trabalho para a Nossa Estrutura
de Serviços Mundiais...” (Favor consultar o texto
completo desta moção no CAR ).
Moção n.º 18: “Alterar o tempo de encargo no Painel
de Recursos Humanos para 2 (dois) ciclos da conferência. Esta alteração acontecerá para os membros
do HRP eleitos a partir da WSC 2000. Isto seria
realizado através da seguinte emenda do Guia
Temporário de Trabalho para a Nossa Estrutura de
Serviços Mundiais...” (Favor consultar o texto
completo desta moção no CAR ).
Moção n.º 72: “Aprovar o Orçamento 2000-2002
para Narcotics Anonymous World Services, Inc.,
conforme apresentado.”
Moção n.º 47: “Que a ‘Declaração de Visão dos
Serviços Mundiais de NA’ e a ‘Declaração de Missão da
Conferência Mundial de Serviço’ passem a ser parte
integrante do Relatório da Agenda da Conferência.”
Moção n.º 57: “Que os critérios para seleção dos
locais dos eventos dos Serviços Mundiais de Narcóticos Anônimos (oficina mundial, reuniões dos serviços mundiais, convenções mundiais, etc.) incluam a
clara preferência por instalações não-fumantes, para
que todos os companheiros de NA possam participar
de todos os eventos.”
Moção n.º 24: “Acrescentar os seguintes dizeres às
DIRETRIZES EXTERNAS DO POOL MUNDIAL E
PAINEL DE RECURSOS HUMANOS, página 17, sob
‘Indicações’, 2o parágrafo, 3a frase: ‘O Painel de
Recursos Humanos não poderá indicar os atuais
membros do HRP para qualquer encargo nos Serviços Mundiais.’”
Moção n.º 56: “Que todos os projetos sejam aprovados, individualmente, na sessão de orçamento. Os
serviços de rotina (Operacionais Fixos, Capital e
Fundos de Reserva) seguirão sendo aprovados em
conjunto.”

MOÇÕES SUBMETIDAS AO
QUADRO MUNDIAL
• Moção n.º 19: “Incluir no Guia para Serviços Locais
de Narcóticos Anônimos, entre o Índice Geral, página
iii, e o quadro “Estrutura de Serviço de NA”, página
iv, a seguinte descrição das diferentes unidades da
nossa estrutura.” (Favor consultar o texto completo
desta moção no CAR.)
• Moção n.º 63: “Incluir no TWGWSS, como estatuto,
as Normas de Ordem da WSC. Tal proposta deverá se
incluída no CAR 2002, ou apresentada na WSC
2002.”
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AVALIAÇÃO COMPLETA QUANTO
A REVISÕES E ACRÉSCIMOS
A TODO O TEXTO BÁSICO E AO
LIVRETO BRANCO
A sessão final da conferência foi programada para
atualizar os delegados a respeito do que o quadro ouviu
nos debates e sessões de trabalho ocorridos ao longo da
semana. A maioria dessas reuniões girou em torno das
percepções dos delegados sobre o desejo da irmandade
de que se realize uma avaliação das revisões e acréscimos ao Texto Básico e Livreto Branco. O debate apontou
que as Moções 1 e 2 foram as únicas no CAR a serem
aprovadas por maioria simples, enquanto houve um apoio
maciço às demais moções votadas. Como a literatura de
recuperação requer maioria de 2/3 para aprovação, houve preocupação quanto ao quadro iniciar um grande trabalho de quatro anos de duração, sem que houvesse uma
clara orientação da conferência no que tange o seu
direcionamento. Devido à sua importância e à enormidade
deste projeto em particular, pedimos ajuda para esclarecer a
resposta geral da irmandade para toda esta questão.
As declarações a seguir buscam avaliar o que os delegados regionais ouviram nas oficinas do CAR, e pretendem apenas reunir informações que possam ser utilizadas na elaboração do processo de avaliação. Eis algumas das respostas: a maioria dos participantes não considera que o Livreto Branco e o Texto Básico sejam deficientes para atender às necessidades dos nossos membros;
a maioria ouviu comentários de que as duas publicações
continham material desatualizado; e, ainda, que o Texto
Básico e o Livreto Branco poderiam ser melhorados com
o acréscimo de novo material; a maior parte percebeu
uma preferência pelo acréscimo de capítulos sobre
apadrinhamento e serviço no Texto Básico; muitos companheiros também ouviram pedidos para que ambos permanecessem inalterados; e, por fim, a maioria dos delegados declarou que os membros estavam cientes que o
termo “revisão” implica supressões e/ou modificações
substanciais ao Texto Básico e suas histórias.
Foi esclarecido aos participantes da conferência que
as questões utilizadas nesta sessão foram extraídas do
CAR, enfatizando-se que elas foram utilizadas meramente
para fins de planejamento do enfoque e para elaborar
um processo de avaliação das publicações. Cremos agora
possuir algumas sugestões bastante concretas, que nos
permitirão iniciar a compilação de um processo de avaliação eficaz, que nos ajudará a alcançar essa meta.

RESULTADO DAS ELEIÇÕES
Eleição para o Quadro Mundial
Novos membros eleitos para o WB
Giovanna G (Colômbia)
Ron H (Novo México/EUA)
Saul A (Panamá)
Tom M (Havaí)
Membros reeleitos para o WB
Bob J (Flórida/EUA)
Daniel S (Alemanha)
David J (Reino Unido)
Eleição para o Painel de Recursos Humanos
Charlotte S (Iowa/EUA) – 1o mandato
Garth P (Austrália) – 1o mandato
James E (New York/EUA) – 2o mandato
Mike L (Minnesota/EUA) – 1o mandato
Eleição para Co-facilitadores da WSC
John H (Wisconsin/EUA) – 2o mandato
Steve R (Pennsylvania/EUA) – 1o mandato

RESOLUÇÃO A
No último dia da conferência, foi realizado um debate sobre a Resolução A. O Quadro Mundial prosseguirá
trabalhando no refino dos nossos procedimentos durante a conferência. Acreditamos já termos avançado bastante em muitos dos pontos identificados na Resolução
A. O custeio de todos os delegados das regiões com assento na WSC ajudará a equalizar a sua participação.
Continuaremos nos esforçando por tornar a conferência
uma sessão mais voltada para a discussão temática, que
leve à construção de um consenso, e cremos ser apoiados pelos delegados neste nosso propósito. O objetivo
deste debate foi recapitular a atual posição da conferência quanto ao assunto, e discutir os rumos por ela pretendidos. Apesar de ser uma conversa interessante, concluímos que a maioria dos participantes não pretendia
ver implementado qualquer trabalho a esse respeito durante o próximo ciclo da conferência. No encerramento
da reunião, Mario T (WB) assinalou que a nossa maturidade enquanto irmandade está refletida na WSC. Esta
conferência correspondeu verdadeiramente à Declaração
de Missão da WSC, quando diz que “A Conferência Mundial de Serviço reúne todos os elementos dos serviços
mundiais, para promover o bem-estar comum de NA.”

SUMÁRIO DA FORÇA TAREFA
DE COMUNICAÇÕES
Realizamos discussões extremamente produtivas na
WSC 2000 com relação a diversas dificuldades antigas
de comunicação que encontramos nos Serviços Mundiais de NA. Elaboramos uma pesquisa de opinião com os
participantes da conferência, cujos resultados ainda estão em processo de análise. Estamos, ainda, verificando
os dados resultantes dos oito grupos de amostragem do
mundo todo, que utilizamos nos últimos nove meses. Um
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dos maiores problemas de comunicação percebidos através
destes levantamentos é o fato de a maioria dos membros
dos grupos de NA não saberem quais são as atividades dos
serviços mundiais, ou quais os produtos e serviços que estes colocam à disposição dos companheiros. Os resultados
de todo este trabalho serão informados à irmandade em
relatório detalhado, mais para o final do ano. A segunda
fase do projeto ocorrerá ao longo do próximo ciclo, mediante a aprovação por parte da conferência de um plano para
desenvolvimento das metas de comunicação para os Serviços Mundiais de NA. O Projeto de Padrões de Comunicação
focalizará a elaboração e implementação de soluções, programadas para remediar os problemas que as pesquisas do
quadro e do CTF tiverem identificado.

NOVOS PROJETOS
As Diretrizes para o Orçamento Unificado dos Serviços Mundiais de NA demandam a alocação em quatro
categorias: fundos operacionais fixos, fundos
operacionais variáveis, fundos de capital e fundos de reserva. Com base nestes requisitos, foi criado um processo específico para consideração, avaliação, desenvolvimento e aprovação dos projetos dos serviços mundiais, e
dos trabalhos que variam de um ano para o outro. Esta é
a nossa primeira tentativa de projetar as atividades e
necessidades dos serviços mundiais para um período de
dois anos. Elaboramos os seguintes planos para os itens
que imaginamos que possam ser concluídos ou iniciados
neste ciclo orçamentário. Cada projeto está incluído no
orçamento aprovado, na categoria apropriada, sob Fundos Operacionais Variáveis (aqueles alocados nos projetos
dos serviços mundiais e/ou nas atividades que se modificam anualmente no orçamento). Neles estão incluídos os
itens priorizados pela Conferência Mundial de Serviço.
Como não temos experiência com o ciclo bienal da
conferência, os projetos são muito diferentes dos analisados no passado, e são apresentados de forma a buscar
autorização da conferência para o trabalho neles contido. Acreditamos que o espírito do processo orçamentário
aprovado pela conferência requeira a sua aprovação para
o trabalho dos serviços mundiais. Assim, estamos informando todos os itens que poderiam ser iniciados antes
da próxima reunião da WSC. Ao longo de todo o ciclo da
conferência, seguiremos fornecendo relatórios das nossas
atividades. Segue uma breve descrição desses projetos:
➣ Coleta de Dados Históricos — o propósito deste
projeto é compilar informações históricas de alguns dos companheiros mais antigos de NA. Pretendemos reuni-los em um local, para gravar suas
memórias e discussões sobre os primórdios de NA.
Esperamos realizar entrevistas pessoais e, possivelmente, uma reunião de acompanhamento, com
os companheiros participantes da reunião histórica realizada na WSC 2000 ou com aqueles que
não puderam comparecer à primeira oficina. Gostaríamos também de programar uma reunião com
companheiros do leste dos EUA, mais adiante neste
ciclo da conferência. Os membros antigos de NA
serão utilizados como recurso para este projeto.

➣ Sistema de Gerenciamento de Informações — o
objetivo é iniciar um sistema abrangente de
gerenciamento de informações para os serviços
mundiais. Na primeira fase será realizado o levantamento e implementação do sistema do WSO,
em 2001. Isto inclui uma coletânea de informações padronizadas sobre NA, conforme determina
o Plano de Desenvolvimento da Irmandade. A segunda fase englobará o início da implementação
do sistema padronizado de gerenciamento de informações do WSO.
➣ Desenvolvimento da Literatura de Recuperação
— prosseguir com a avaliação completa das revisões e acréscimos ao Texto Básico e ao Livreto
Branco; o Quadro Mundial deverá apresentar um
projeto detalhado à WSC 2004, para iniciar a avaliação em seguida; em 2000, o Quadro Mundial
deverá incentivar os comitês de literatura regionais e de área a elaborar material original sobre
apadrinhamento, para ser realizada uma avaliação preliminar, em 2001, das questões relativas a
este material; e, finalmente, afirmar o
direcionamento geral do plano proposto para o desenvolvimento da literatura. (Favor consultar o
CAR 2000 para descrição e explicações mais detalhadas dos aspectos deste projeto.)
➣ Avaliação e elaboração do Material de Serviço
— o propósito deste projeto é avaliar a necessidade de um manual de eventos; avaliar as atuais
minutas dos Manuais de Informação ao Público,
Literatura, Hospitais & Instituições e do Tesoureiro, além do material existente para manuais de
treinamento. A revisão ou criação de manuais ou
novos boletins terá como base os resultados dessas avaliações. Após a análise de cada item, serão
identificados os temas para discussão dos serviços mundiais de publicações, e nas Oficinas Mundiais. O debate determinará se o material existente necessita de revisão ou do suplemento de artigos ou boletins sobre tópicos relevantes. Estamos
cientes dos muitos problemas decorrentes da aplicação dos atuais manuais na irmandade mundial.
Até recebermos os comentários, não estaremos decididos quanto ao formato e informação que melhor
atendam hoje à nossa diversificada irmandade.
➣ Padrões para a comunicação dos Serviços Mundiais com a irmandade — este projeto pretende
levantar o perfil dos nossos problemas e as recomendações resultantes da Força Tarefa de Comunicações (CTF); elaborar sugestões adicionais, caso
necessário; e organizar um plano para a
implementação destas recomendações, com a finalidade de criar um conjunto de padrões para a
comunicação dos serviços mundiais com a irmandade. Como objetivo, pretendemos avaliar cada
problema identificado, e estabelecer diretrizes claras para aperfeiçoar a eficácia dessas comunicações, estabelecendo um sistema que nos permita,
regularmente, fazer um balanço da nossa eficiência.
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➣ Reunião dos Serviços Mundiais — a meta é realizar uma reunião que permita ao Quadro Mundial interagir com os delegados regionais, para debater os atuais projetos. Nesse encontro, pretendemos tratar das dificuldades de comunicação,
inerentes à passagem para o ciclo bienal da conferência. O trabalho do Quadro Mundial e de seus
comitês também será discutido, juntamente com
os projetos dos serviços mundiais atualmente em
curso. Uma vez que serão custeados para participar da WSC 2002 todos os delegados com assento
na conferência, foi abolido o tradicional “pool” de
custeio de delegados para a Reunião dos Serviços
Mundiais.
➣ Oficinas Mundiais — o projeto visa a realização,
em toda a irmandade, de até seis oficinas neste
ciclo de conferência, para promover um debate
sobre diversas questões de serviço e filosofia de
NA, com a presença do maior número de companheiros possível. Neste primeiro ciclo, programaremos, juntamente com os delegados e fóruns regionais, um máximo de seis oficinas. Uma delas
acontecerá na América Latina, outra na Europa,
haverá uma ainda na região da Ásia-Pacífico, e
até três na América do Norte. Na WSC 2002 será
decidido o futuro destas oficinas.
Foi entregue aos participantes da conferência a nossa
posição financeira atualizada. O relatório financeiro completo para o ano fiscal de julho de 1999–junho de 2000
será incluído no Relatório Anual, a ser enviado em setembro, pelo correio. A situação financeira dos serviços
mundiais ainda não atingiu o nível desejado de estabilidade de recursos para o futuro, mas melhorou drasticamente nestes últimos anos. Nossas vendas de literatura
ficaram aquém da projeção para este período do ano fiscal, porém, essa diferença foi amplamente compensada
pelas doações recebidas da irmandade. Até abril, as doações totalizaram US$ 512.808, demonstrando uma tendência crescente. Esperamos que continuem assim, para
podermos manter nossos serviços, suporte e fornecimento
de literatura para a irmandade mundial.

Doações 1999-2000
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NOTÍCIAS DA WCNA-28
Nuestra Esperanza de Vida
(Nossa Esperança de Vida)
31 de agosto – 3 de setembro de 2000
Os participantes da conferência assistiram a um vídeo
tentador, ressaltando a beleza do local da nossa próxima
convenção mundial: a cidade de Cartagena, na Colômbia. Este evento representará uma oportunidade única
de contato com uma enorme parcela da crescente comunidade de NA latino-americana. Muitos companheiros
(dos outros continentes também) somente têm possibilidade de participar de uma convenção mundial, quando
esta se realiza a uma distância que possa ser percorrida
de carro ou ônibus. Como será a primeira vez que o evento acontece na América Latina, os membros da comunidade local estão muito animados e ansiosos para receber
a experiência mundial de recuperação, com o jeito latino! Estão fazendo a parte deles, de forma entusiasmada,
e com antecedência. Vocês somente precisarão fazer o
plano de viagem, a pré-inscrição, e aparecer para comemorar.
Como mencionamos no recente boletim publicado a
respeito da WCNA-28 e nas demais publicações do NAWS,
seguimos monitorando a agitação civil da Colômbia. Continuamos confiantes de que a sua ida à Colômbia será
segura. Conforme relatório do nosso Departamento de
Estado, os distúrbios acontecem bem no interior do país,
e não nas vizinhanças da convenção. Até o momento,
não foi detectada qualquer agitação na cidade de
Cartagena, ou nas suas proximidades. Mais uma vez,
queremos assegurar que não temos intenção de expor
nossos membros a riscos desnecessários. Assim, continuaremos observando a situação e mantendo a todos
informados sobre o assunto. Porém, não vimos nada, até
agora, que nos impeça de dizer: venham, vamos nos encontrar com a nossa família latino-americana, para celebrar nossa recuperação!

DIRETÓRIO DE REUNIÕES “ONLINE”
Durante a WSC 2000, fizemos a demonstração do
nosso novo diretório de reuniões “online”. Para localizar
qualquer reunião do mundo, acesse a página www.na.org
e entre em “NAWS International Meeting Search”. Sabemos que muitas das informações do nosso atual banco de dados estão incorretas. Precisamos da sua ajuda a fim de corrigi-las, para que as pessoas possam
localizar a sua reunião! Temos o formulário do grupo
no nosso “site”, onde vocês poderão preenchê-lo “online”.
Num futuro próximo, enviaremos correspondência a todos os grupos, áreas e regiões que constam em nosso
banco de dados, com cópias dos novos formulários. Seguirão juntamente com uma carta, onde pediremos a cada
área e região que designe alguém para atualizar suas
informações diretamente na nossa página “web”, se o
seu corpo de serviço assim decidir. Caso contrário, continuaremos a digitá-las através do WSO, como sempre fizemos. Qualquer que seja a sua opção, necessitamos de
ajuda para tornar precisos e confiáveis os dados sobre as

reuniões. Também possuímos agora formulário de quatro partes, para que os grupos preencham e atualizem
suas informações junto à área, região e serviços mundiais. Este será um grande projeto para nós este ano. Para
obtermos sucesso, precisamos da sua colaboração!

O QUE VEM POR AÍ
Programamos a próxima reunião do Quadro Mundial
para o período de 13 a 15 de julho de 2000. Na ocasião,
pretendemos dar as boas vindas aos novos membros eleitos, orientá-los, eleger o novo Comitê Executivo e distribuir os membros do quadro entre os diversos comitês, de
acordo com as Diretrizes Externas do Quadro Mundial,
no novo TWGWSS, recém revisado e aprovado. Também
determinaremos o nosso cronograma para os próximos
dois anos e forneceremos, no próximo NAWS News, maiores informações sobre datas e prazos. Esperamos que
vocês tenham achado este sumário da conferência útil e
informativo. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem solicitar maiores informações e/ou ter acesso a qualquer outra
publicação do NAWS, favor entrar em contato com o WSO
através do telefone (+1 818) 773-9999, ramal 771.

COMEMORAÇÃO DO
DIA MUNDIAL DA UNIDADE!
Junte-se a nós por duas horas como ouvinte e,
através da ligação telefônica, escute o
Orador do Dia da Unidade. Será oferecida a
todas as regiões uma ligação gratuita.
Veja o prospecto, ou visite a nossa página
na internet: www.na.org.
DIA:
sábado, 2 de setembro de 2000
HORA:
às 20:30 h, pelo horário da costa leste dos EUA
(Miami, New York)
LOCAL:
Ao vivo, de Cartagena, Colômbia!!!
Nuestra Esperanza de Vida

Em irmandade,
Quadro Mundial

NA PRECISA DE TI!!!

Esta é a oportunidade de dares de volta aquilo que te
foi dado livremente!!! Ajuda a consolidar o “Pool”
Mundial enviando o teu currículo. Os servidores de
confiança para projectos dos Serviços Mundiais e para
eleições serão escolhidos deste “pool”. Escrevamnos, telefonem, contactem-nos por correio electrónico, ou visitem o nosso “site” em www.na.org para
solicitarem um formulário.

NÃO É CONFIDENCIAL
Para seu conhecimento, esta informação
NÃO é confidencial...
O WSO possui diversos cargos em aberto e
oportunidades de emprego. Estamos recebendo currículos no momento; se você tiver
interesse em se tornar um trabalhador
especializado, envie-nos o seu.
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NOVOS PRODUTOS DO WSO
Português (do Brasil)

Finlandês

Só por Hoje
Item n.º BR-1112

Guia de Introdução a NA

Preço: US $7.30

Item n.º FI-1200

Preço: US $1.60

Francês

Espanhol

Medalhões de bronze

Medalhões de bronze

Disponíveis de
1 a 20 anos, e de 18 meses

Disponíveis de
1 a 20 anos, e de 18 meses

Item n.º FR-4300 até FR-4320
Preço: US $2.25 cada

Item n.º CS-4300 até CS-4320
Preço: US $2.25 cada

Anglicizados

Anglicizados

Japonês

Uma Outra Perspectiva

A Experiência de Um Adicto...

Item n.º AN-3105

Item n.º AN-3114

Recuperação e Recaída

Para o Recém-Chegado

Item n.º AN-3106

Item n.º AN-3116

Sou um Adicto?

Auto-Aceitação

Item n.º AN-3107

Item n.º AN-3119

Só por Hoje

O Serviço de
Hospitais & Instituições

Item n.º AN-3108

Viver o Programa

Item n.º AN-3120

Item n.º AN-3109

Bem-Vindo a NA

O Triângulo da Auto-Obsessão
Item n.º AN-3112

Juventude e Recuperação

Item n.º AN-3122

Fichas-chaveiro

Por Que Somos
Auto-Sustentados?

Disponíveis
Da Bem-Vindo até a de 18 meses

Item n.º AN-3113

Item n.º JP-4100 até JP-4107
Preço: US $0.35 cada

Preço: US $0.20
Para quantidades acima de 100,
preço unitário de US $0.18

Item n.º AN-3124
Preço: US $0.20
Para quantidades acima de 100,
preço unitário de US $0.18

Inglês
Isto Resulta:Como e Porquê
impresso com letra ampliada
Item n.º XLP-1140

Narcóticos Anônimos, Quinta Edição
Em CD-ROM
Agora, nosso Texto Básico está disponível em CDROM.
Este CD apresenta busca por palavra, index links e
arquivos de som com algumas das nossas orações
e leituras comumente utilizadas.
Item n.º EN-8900
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Preço: US $17.95

Preço: US $7.30

Conjunto de Fitas da Oficina Histórica
da WSC 2000
Este conjunto de três fitas-cassete contém a gravação de
uma oficina histórica realizada na WSC 2000. Nessa
oficina, alguns dos nossos companheiros mais “antigos”
falaram sobre os primórdios de NA. Também contém uma
reunião de oradores, com a participação de alguns dos
integrantes da oficina.
Item n.º 7800

Preço: US $15.00
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Ligação Telefônica do Dia Mundial da Unidade
Convidamos você a se juntar a nós ao vivo, na comemoração do Dia Mundial da Unidade de Narcóticos
Anônimos, no sábado, dia 2 de setembro de 2000, diretamente da WCNA-28 em Cartagena, Colômbia. A
celebração terá início às 20:30h pelo horário da costa leste dos EUA (Miami), 17:30h na costa do Pacífico
(Los Angeles), ou 0:30h [de domingo] pelo horário oficial de Greenwich. Nós nos uniremos então para
rezarmos juntos a Oração da Serenidade, às 20:00h (horário da costa leste dos EUA).
Membros, grupos de NA, serviços de área e regionais e instituições poderão participar da comemoração do Dia Mundial da Unidade através de conferência telefônica com duas horas de duração, apenas
como ouvintes, e escutar o orador principal do Dia da Unidade. Para participar dessa celebração mundial, favor preencher o formulário ao final desta página, e enviá-lo para o Escritório Mundial de Serviço, no
endereço abaixo. O custo é de US$ 50.00 para ligações dentro da América do Norte. Além disso, será
oferecida a cada região do mundo uma ligação gratuita. Na inscrição para a ligação regional gratuita
deverá constar o nome e telefone do servidor de confiança do CSR, para verificação por parte do WSO.
Todos os formulários deverão estar completamente preenchidos e SERÃO RECEBIDOS, NO MÁXIMO,
até o dia 1 de agosto.
Mediante o recebimento da sua inscrição, enviaremos uma confirmação por escrito. Essa carta de
confirmação conterá também os detalhes quanto à programação do telefonema, explicações sobre como
efetuar a ligação no dia, e informações de como proceder caso tenha problemas durante a ligação.
Se tiver alguma outra dúvida, entre em contato com a linha de ajuda do Dia Mundial da Unidade, através
do telefone (+1)(818) 773-9999 ramal 202. Esperamos contar com vocês para celebrar nossa recuperação.

Ficha de Inscrição para a Ligação Telefônica
Envio em anexo US$ 50.00 através de: (marque os quadrinhos apropriados e escreva sempre claramente, com letra de forma)
l Em espécie l Cheque dos EUA l Cartão VISA l MasterCard l Cartão AMEX l Discover Card l Diners Club
Número do Cartão de Crédito ______________________________________________ Data de Validade _____________________
Assinatura ___________________________________________________________________________________________
A ligação será feita por l Indivíduo

l Grupo/Comitê de Serviço

l Instituição

l *Ligação Gratuita da região

Seu Nome ___________________________________________________________________________________________
Nome do Grupo/Comitê/Instituição/Região _______________________________________________________________________
Endereço ____________________________________________________________________________________________
Cidade ____________________________________________________________ Estado/Província ______________________
País ______________________________________________________________ Código Postal ________________________
Seu Número de Telefone, com código de país e cidade (

) _____________________________

*Em caso de ligação gratuita para a região, qual o seu encargo no serviço da região? _____________________________________________

Favor enviar o(s) formulário(s) preenchido(s) para:

World Unity Day
c/o World Service Office
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PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409 EUA
ou para o fax: +1 (818) 700-0700

