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Acontecimentos dos Serviços Mundiais de NA

que podem lhe interessar...

Pedimos a todos que encaminhem esta página por e-mail ou que forneçam cópia para seu CSA,

CSR e demais membros interessados. 

Contribuam para o projeto do Sistema de Serviços, relatando-nos suas melhores práticas. O que sua comunidade 

de NA faz para melhorar a prestação de serviços, fortalecer a comunicação e cooperação, e ter mais sucesso em 

levar a mensagem ao adicto que ainda sofre?

Em nosso site http://www.na.org/?ID=IDT-IDT encontram-se ferramentas atualizadas para as Discussões Temáti-

cas da Irmandade deste ciclo: Liderança; Comunicação; e Nossa Liberdade, Nossa Responsabilidade.

Até 30 de maio de 2009, estarão disponíveis, para avaliação e comentários da irmandade, as minutas dos panfl e-

tos sobre auto-sustento, Mantendo e Doando, e as revisões propostas para o Em Tempos de Doença. Pedimos que 

acessem os materiais em nosso site, no endereço http://www.na.org/?ID=conference-index; o nome de usuário 

é igual à senha de acesso: WSC2010. Estaremos recebendo sugestões e comentários on-line. 

Estamos realizando uma pesquisa pela Internet, visando colher sugestões da irmandade para o projeto de livro 

intitulado “Viver Limpo”. Vocês podem participar, acessando http://www.na.org/?ID=Living_Clean_Project

Se a sua região não resultou da divisão de uma região já existente e gostaria de solicitar assento na WSC 2010, 

pedimos que nos comuniquem até o dia 1 de abril de 2009. Caso queiram enviar idéias para discussão da questão 

do assento na WSC, estamos sempre abertos a sugestões!

Como está acontecendo pelo mundo afora, também temos difi culdades fi nanceiras a serem enfrentadas. Aumen-

taram os custos de elaboração de literatura, traduções, desenvolvimento da irmandade e ofi cinas, publicações da 

WSC, remessas, relações públicas e da reunião da Conferência Mundial de Serviço. Contudo, conseguimos distri-

buir um total de US$ 625.000 em literatura gratuita ou subsidiada para membros ao redor do mundo, entre julho 

de 2007 e junho de 2008, e quase US$ 400.000 nos primeiros seis meses deste exercício fi scal.

Também gostaríamos de saber a sua opinião a respeito da falta de doações regionais para o NAWS, mesmo agora 

que as despesas das regiões são compensadas pelo custeio da viagem dos delegados à conferência mundial. Sin-

tam-se à vontade para entrar em contato conosco.

A partir de 1 de abril de 2009, serão reajustadas as tarifas de remessa de materiais do WSO de Chatsworth, Canadá 

e Europa. A partir de 1 de julho de 2009, o preço das versões traduzidas da primeira parte do Texto Básico será de 

US$ 7,50, e a literatura do WSO Europa passará a ser precifi cada em Euros.

Estão programados Fóruns Mundiais para Oakland, Califórnia, de 27 de fevereiro a 1 de março de 2009; e Boston, 

Massachusetts, de 20-22 de novembro 2009. Existem planos para a realização de fóruns no Japão e Oriente Médio. 

Para maiores informações, acesse http://www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg.

Estamos testando a versão beta do novo website da Irmandade de Narcóticos Anônimos, http://web.na.org. Ela 

apresenta recursos adicionais de design, visando uma mais fácil navegação para o usuário. Conheçam e experi-

mentem o site.  Caso encontrem problemas, pedimos que nos notifi quem através do e-mail webmaster@na.org. 

A WCNA 33 será em Barcelona, de 20–23 de agosto de 2009! A última convenção mundial realizada na Europa 

foi em 1995, a seguinte será em 2027. Venha participar desta oportunidade única de celebrar nossa recupera-

ção e diversidade. Visite o endereço http://www.na.org/?ID=wcna-index. 

Em março, o Painel de Recursos Humanos distribuirá um novo formulário a ser preenchido por todos os candida-

tos apresentados pelas regiões, zonas e Quadro Mundial.  31 de outubro é o prazo limite para encaminhamento 

de candidatos. Os indivíduos que desejarem ser considerados precisam enviar ou atualizar sua fi cha junto ao Pool 

Mundial até 31 de agosto.  

Acesse o NAWS News no endereço http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain


