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Acontecimentos dos Serviços Mundiais de NA
que podem ser do seu interesse...

Novidades após a WSC 2010 

  Temos uma nova declaração de visão para todos os serviços de NA. Por consentimento unânime, a WSC 2010 

aprovou a Visão para o Serviço de NA, a qual se encontra reproduzida na página final deste relatório. Incenti-

vamos a todos a utilizá-la nas reuniões de comitês e atividades dos serviços. Ela expressa, de forma bastante 

eloquente, o que buscamos alcançar na divulgação da nossa mensagem. 

  As revisões propostas para o livreto Em Tempos de Doença também foram aprovadas por consentimento unâ-

nime. A publicação revisada estará à venda em julho de 2010.  

  Questões Financeiras: Auto-Sustento em NA (IP nº 24) e Custeio dos Serviços de NA (IP nº 28) também foram 

aprovados, e estarão disponíveis em julho de 2010. Estes folhetos substituem os antigos IPs nº 24 e nº 25. Nos 

relatórios regionais, na WSC 2010, ficou claro que o auto-sustento é uma questão que afeta toda a irmandade. 

  Disponibilizaremos roteiros para a realização de oficinas sobre a nossa nova declaração de visão, auto-sustento 

em NA e Em Tempos de Doença, a fim de incentivar uma ampla discussão desses temas em toda a irmandade. 

A conferência aprovou mudanças nas diretrizes de distribuição automática da The NA Way Magazine. Para continuar 

a receber a revista The NA Way, será preciso fazer o seu recadastramento até outubro. A qualquer momento poderão 

ser solicitadas novas assinaturas, mesmo depois de outubro. Essa alteração ajudará a eliminar o envio de exempla-

res indesejados. Maiores informações sobre esses planos serão publicadas nos próximos números da The NA Way 

e do NAWS News. As mudanças no processo de distribuição da revista somente entrarão em vigor ao final de 2010. 

A conferência também modificou a sistemática de planejamento da convenção mundial. Em vez de um “comitê 

local de apoio”, o quadro utilizará um “grupo de trabalho da WCNA”. Além disso, já devemos começar a vender, no 

final de 2010, as pré-inscrições para a WCNA 34 - San Diego 2012. 

Notícias de RP – Já estão disponíveis as versões atualizadas da Pesquisa da Irmandade, NA: Um Recurso em sua 

Comunidade e Informações sobre NA. Foram feitas atualizações para refletir os resultados da pesquisa da irman-

dade de 2009. Para auxiliá-los em seus esforços de serviço, também lançamos um Guia Básico de H&I revisado, um 

novíssimo guia de Fundamentos de RP e outras ferramentas de relações públicas. Todos estes recursos e informa-

ções adicionais de RP podem ser encontrados no endereço eletrônico www.na.org/?ID=RP-index.

“Viver Limpo” – A segunda etapa de revisão e comentários dos Capítulos Três, Quatro e Cinco do novo livro “Viver 

Limpo” encerra-se no dia 30 de junho de 2010. A terceira e última fase de revisão, contemplando os Capítulos Seis 

e Sete e a introdução do livro, está prevista para acontecer de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2010. Vocês po-

dem contribuir com material original para os capítulos restantes, compartilhando on-line a sua experiência sobre 

qualquer dos temas do esboço, no endereço www.naws.org/lc/, ou enviando as suas ideias por e-mail. 

Sistema de Serviços – A página do sistema de serviços na Internet já está no ar, e inclui todo o material distri-

buído na conferência, bem como relatórios com dados históricos e atuais. Lá também pode ser encontrado um 

link para o fórum eletrônico do projeto. Pretendemos realizar uma série de cinco oficinas nos Estados Unidos, 

de meados de agosto a meados de novembro, para discutir e colher sugestões para as propostas de modelos 

estruturais. As atualizações serão publicadas on-line, sempre que novas informações estiverem disponíveis: 

www.na.org/?ID=servsys.

O fórum on-line dos participantes da conferência está sendo atualizado. Por decisão da WSC 2010, a sua utilização 

agora passará a ser limitada aos participantes dos ciclos da conferência de 2008-2010 e 2010-2012; porém, o fó-

rum poderá ser acessado e visualizado por qualquer membro interessado. Para participar, basta cadastrar-se no 

site http://disc.na.org/wsc/index.php. Temos muito o que discutir neste ciclo.

Finanças – Reduzimos despesas e custos em todo o quadro e, neste período de dificuldades, continuamos a pedir 

seu apoio financeiro para a prestação de serviços que ajudam a levar a mensagem em todo o mundo. 

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

FUTURO: TEM INÍCIO 

UM NOVO CICLO 

DE CONFERÊNCIA 

A Conferência Mundial de Serviço foi 

produtiva, ambiciosa e realizadora, 

estendendo-se de 25 de abril a 1º de maio de 2010 em 

Woodland Hills, Califórnia. O encontro bienal reuniu a 

diversidade da nossa irmandade global, sob o tema “Nossa 

Visão, Nosso Futuro”. Nossa visão, de que todos os adictos do 

mundo vivenciem a recuperação em seu idioma e cultura, é 

o futuro que estamos trabalhando para construir. 

O NAWS News oferece uma panorâmica das atividades 

e decisões da semana da conferência. Este relatório não 

reflete todas as discussões e tomadas de decisão ocorridas 

durante a WSC. As manchetes deste nosso relato constituem 

apenas uma sinopse das principais atividades. 

As decisões dos delegados foram gratificantes, assim 

como saber que estamos nos direcionando para um 

processo decisório baseado no diálogo. Debater assuntos, 

ponderar o seu efeito sobre a irmandade global e alcançar 

um consentimento unânime representa um progresso 

para a WSC. Há uma década atrás, o evento era regido 

por moções e procedimentos parlamentares. Queremos 

encontrar meios mais eficazes de ouvir a irmandade e a 

conferência, para que nossos debates continuem a enfocar 

a nossa visão e o nosso futuro. Estamos amadurecendo 

como irmandade e nossa credibilidade está aumentando, 

mesmo assim, esperamos alcançar mais, como poderá ser 

percebido pela leitura deste relatório. 

Estamos entusiasmados com o ciclo 2010–2012, que 

demandará de nós ter mente aberta, boa vontade para 

mudar e um planejamento eficiente. Além dos nossos 

dois projetos remanescentes do ciclo anterior - Sistema de 

Serviços e Viver Limpo - temos que dar continuidade aos 

serviços essenciais, às Discussões Temáticas da Irmandade 

e fazer acontecer a 34ª Convenção Mundial de NA em San 

Diego. Foram aprovados projetos adicionais que, por outro 

lado, necessitam de recursos para sua implementação. 

Pretendemos realizar mesas-redondas de relações públicas 

e dar início a um grupo de trabalho de material de serviço 

para o ciclo 2010–2012, portanto, temos muito o que 

conversar. Na conferência, apresentamos alguns modelos 

para o sistema de serviços, contendo novas ideias estruturais. 

Temos utilizado um modelo de serviço elaborado na década 

de 1980, que já demonstrou estar desgastado pela sua falta 

de eficiência e flexibilidade.  Desenvolveremos material para 

a realização de sessões de discussão, com toda a irmandade, 

enfocando as proposições para o sistema de serviços. 

Pretendemos também elaborar formatos de oficinas para 

a recém-aprovada declaração de visão, os folhetos sobre 

auto-sustento e o livreto Em Tempos de Doença. Além disso, 

distribuiremos material para uma Discussão Temática com 

foco no grupo. 

Procuramos honrar a confiança que vocês depositaram em 

nós; continuamos a abraçar a nossa visão, desejando que 

todos os adictos vivenciem a recuperação em sua própria 

cultura e língua.

ENQUANTO OS LAÇOS QUE NOS UNEM. . .

Como em todas as vezes que a conferência se reúne, na WSC 

2010 fizemos todo o possível para programar atividades 

que possibilitassem o encontro e confraternização dos 

participantes. Realizamos um Dia da Unidade na véspera 

da abertura oficial da Conferência Mundial de Serviço, e 

alguns integrantes tiveram a oportunidade de compartilhar 

sua experiência, força e esperança entre si e com os 

membros locais durante as oficinas de recuperação. Outro 

acontecimento pré-WSC que já se tornou tradicional 

é o open house do Escritório Mundial de Serviço em 

Chatsworth, com bufê de comida mexicana, onde 

os participantes se reencontram ou travam novos 

conhecimentos. O Dia da Unidade teve um conjunto de 

oradores internacionais na reunião de recuperação que 

antecedeu a festa dançante, um mercado mundial e, pela 

primeira vez, um show de comédia.

Em todos os dias da semana da conferência, foram 

realizadas reuniões às 7:00 h da manhã à beira da piscina 

(alguns companheiros aproveitaram essas reuniões para 

se adaptar à fadiga de viagem e diferença de fuso). No 

meio da semana, foi promovida também uma tarde de 

confraternização em um rancho local, onde a deliciosa 

comida, atividades esportivas e a reunião de recuperação 

proporcionaram a todos a oportunidade de estar ao ar livre 

e estabelecer contato pessoal. A semana terminou com uma 

sessão de encerramento em que houve reconhecimento 

da participação e do empenho de todos, e os servidores 

de confiança que estavam deixando o encargo puderam 

se expressar. Todas essas atividades ajudam a fortalecer os 

laços entre os participantes da conferência, de uma forma 

duradoura que transcende a reunião bienal. Acreditamos 

que essa integração ressalta nosso compromisso coletivo 

de transmitir a mensagem de recuperação no mundo todo. 

Queremos agradecer à Área West End, nosso habitual 

parceiro de boa vontade, à Área de San Fernando Valley 

e aos demais membros da Região Sul da Califórnia, por 

seus incansáveis esforços durante toda a semana da WSC. 

Os voluntários dessas áreas ajudaram os participantes da 

conferência com o transporte do aeroporto, caronas para 
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as reuniões locais e informações de mercados e lojas das 

redondezas, demonstrando a hospitalidade característica 

do sul da Califórnia. Muito, muito, muito obrigado.

VISÃO PARA O SERVIÇO DE NA, REVISÕES DO 

EM TEMPOS DE DOENÇA E NOVOS FOLHETOS 

SOBRE AUTO-SUSTENTO

Na WSC 2010, os participantes da conferência tiveram 

a responsabilidade de expressar a consciência da nossa 

irmandade sobre diversas moções da sessão de assuntos 

antigos. A primeira delas, que passou por consentimento 

unânime, acarretou a aprovação da Visão para o Serviço 

de NA em substituição à Declaração de Visão dos Serviços 

Mundiais de NA. A visão foi revisada e expandida, para que 

pudesse se aplicar a todos os serviços, a começar pelo grupo. 

A nova declaração representou o primeiro marco do Projeto 

do Sistema de Serviços, e esperamos que sirva de inspiração 

aos corpos de serviço, em todos os níveis, e de incentivo a 

uma maior unidade em toda a irmandade de NA. O texto 

encontra-se reproduzido na última página deste relatório. 

Também passou por consentimento unânime a moção 

para aprovar o Em Tempos de Doença. O livreto revisado, 

que substituirá a versão existente, inclui material novo 

e ampliado sobre alguns temas relativos a doenças e 

medicamentos, que costumam gerar dúvidas entre os 

membros. A publicação está organizada por tópicos, para 

que os adictos possam acessar diretamente as informações 

relevantes, em vez de ter que ler o livreto do começo ao fim 

para encontrar o assunto que estão procurando. 

Entre as novas literaturas aprovadas na conferência estão o 

novo IP nº 24, Questões Financeiras: Auto-Sustento em NA, 

e o IP nº 28, Custeio dos Serviços de NA. Eles substituem os 

antigos IPs Auto-Sustento: Princípio e Prática e “Ei! Para que 

Serve a Sacola?” Esperamos que este novo material aumente 

a conscientização de toda a irmandade a respeito da 

importância do auto-sustento. Se todos nós trabalharmos 

juntos, podemos modificar a cultura de doação em NA, para 

melhor custear os serviços que nos ajudam a alcançar os 

adictos que ainda sofrem.

Este problema não afeta apenas o NAWS. A falta de apoio 

financeiro e falta de prestação de contas foram algumas das 

dificuldades relatadas com maior frequência pelas regiões 

nesta conferência. É difícil falar sobre essas questões em NA 

de forma a fazer com que os membros participem, e sem 

provocar reações e comentários de que só nos preocupamos 

com dinheiro. Pedimos sugestões aos delegados, e o que 

mais ouvimos foi que é necessário haver comunicação e 

educação. Ao contrário de muitas outras irmandades de doze 

passos, parece existir uma cultura em NA que não inspira 

o senso de responsabilidade para o custeio dos serviços 

através das contribuições; em vez disso, dependemos de 

eventos, literatura e arrecadação de fundos. Vocês ainda 

ouvirão falar muito mais a respeito deste tema!

Todas as nossas novas literaturas serão lançadas em julho. No 

final de julho ou início de agosto pretendemos disponibilizar  

formatos de sessão para ajudar na discussão de todos estes 

assuntos.

SISTEMA DE SERVIÇOS 

E ASSENTO NA CONFERÊNCIA 

Outro tópico a respeito do qual vocês ouvirão falar muito 

neste ciclo é o sistema de serviços. Esta conferência marcou 

o início de uma discussão em toda a irmandade sobre 

modelos alternativos para o nosso sistema de prestação de 

serviços. Diversas sessões da conferência foram dedicadas 

à apresentação e recebimento de sugestões para as 

propostas do quadro mundial de novos modelos estruturais 

para o serviço. Ouvimos muita coisa dos delegados, de 

comentários entusiasmados com um sistema que enfoca 

mais claramente as necessidades do grupo, a uma ansiedade 

generalizada com as mudanças. 

Perguntamos aos participantes da conferência o que, nas 

propostas, representa motivo de preocupação, e o que 

é motivo de entusiasmo. As respostas recebidas serão 

analisadas nas próximas reuniões do grupo de trabalho e do 

quadro mundial. Alguns comentários apontam apenas os 

aspectos dos modelos que necessitam de esclarecimentos. 

Por exemplo, alguns participantes estavam preocupados 

que os modelos acrescentassem novos níveis ao serviço. 

Na verdade, não haverá acréscimo, portanto, esse ponto 

precisa ser esclarecido. Outros indicaram áreas que o quadro 

poderá rever e, quem sabe, revisar. Por exemplo, a expressão 

“geopolítica” preocupou alguns membros. O grupo de 

trabalho discutirá esse tipo de sugestão e trabalhará nas 

possíveis modificações a serem apresentadas ao quadro 

mundial. Os materiais revisados estarão disponíveis depois 

da próxima reunião do quadro, em julho.

A conferência também ofereceu sugestões que ajudarão a 

estruturar os debates na irmandade sobre esses conceitos 

e modelos. Perguntamos aos integrantes da conferência: 

“Quais desafios que você acredita que iremos enfrentar ao 

discutir esses modelos com a irmandade? O que devemos 

enfatizar para demonstrar os seus benefícios?” Muitos 

delegados manifestaram ansiedade por ter que explicar 

essas ideias localmente, uma vez que eles próprios ainda 

estavam procurando compreendê-las. Vamos tentar ajudar 

de diversas formas. 

Primeiro, lançamos uma webpage dedicada ao projeto, no 

endereço www.na.org/?ID=servsys. Os primeiros três links 

da página são um bom “kit de iniciação” para quem quiser 

se inteirar a respeito do projeto. Há um link para um texto 

de duas páginas com o histórico do projeto, que explica por 

que ele foi adotado. Há um informe de uma página com o 

status atual do trabalho, e uma versão formatada da Visão 

para o Serviço de NA, aprovada na WSC 2010. Além desses 

textos, a página eletrônica contém links para o fórum de 
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discussão on-line do projeto, e podem ser baixadas cópias 

do material distribuído na WSC 2010 e do material publicado 

em relatórios anteriores. 

Outro recurso útil que estamos planejando é uma série 

de cinco oficinas nos Estados Unidos, entre meados de 

agosto e meados de novembro, em locais onde haja grande 

concentração de membros da irmandade. No momento, 

estamos cogitando Nova Iorque, Flórida, Califórnia, Texas 

e uma cidade do Meio-Oeste americano, como Chicago 

ou Detroit. As oficinas serão um fórum onde poderemos 

conversar com os companheiros sobre as propostas 

apresentadas na WSC, responder perguntas e receber 

sugestões. Teremos um relatório atualizado, um formato 

de sessão, e apresentações em Flash e PowerPoint para os 

delegados e outros membros utilizarem em suas localidades, 

a fim de promover as discussões. Também pretendemos 

elaborar algum tipo de ferramenta ou modelo para facilitar 

o recolhimento de sugestões.  

Esses workshops substituiriam os dois fóruns mundiais 

que normalmente teríamos nos Estados Unidos, e 

alguns fóruns de zona. Obviamente, precisamos de uma 

estratégia para incentivar uma participação geral na 

irmandade, que transcenda os Estados Unidos, mas ainda 

não conseguimos imaginar uma forma de promover uma 

discussão internacional que seja viável economicamente, e 

efetiva na prática. Agradecemos desde já que nos enviem 

seus comentários e sugestões; qualquer novo plano será 

publicado no NAWS News. 

O Grupo de Trabalho do Sistema de Serviços reúne-se no 

final de junho, juntamente com o Comitê Executivo do 

Quadro Mundial. O quadro irá se reunir em julho, e qualquer 

ferramenta ou plano decorrente dessas reuniões será 

publicado na webpage do projeto. 

NOVAS REGIÕES E MORATÓRIA PARA 

ASSENTO DA CONFERÊNCIA 

Foi concedido assento a duas regiões na WSC 2010: 

Dinamarca e Lituânia. Os delegados das duas comunidades 

foram apresentados à conferência e recebidos de forma 

calorosa. Estamos ansiosos pela sua participação na 

comunidade da WSC.

Como é de conhecimento da maioria, também publicamos 

uma moção no Material do Sistema de Aprovação em 

Conferência que visava ampliar o escopo da atual moratória, 

para que nenhuma nova região fosse considerada para 

assento em 2012. Oferecemos esta moção, devido à 

dificuldade que enfrentamos, neste ultimo ciclo, para 

conciliar a avaliação de pedidos de assento, enquanto, ao 

mesmo tempo, discutíamos e propúnhamos alternativas 

para as atuais regiões com assento na WSC. Embora 80 

participantes tenham apoiado a moção, 41 não apoiaram; 

como precisávamos de maioria de dois terços, a moção foi 

rejeitada. Este assunto parece ser bem polêmico para muitos 

de nós; temos a certeza de que continuará a ser discutido, 

e agradecemos desde já que nos enviem suas ideias e 

comentários. Irá prevalecer então a moratória existente, 

que continua em vigor até a WSC 2012. Portanto, o quadro 

mundial somente fará recomendações de assento relativas 

a regiões que não sejam resultantes da divisão de uma 

comunidade que já possua representação na conferência. 

O prazo limite para pleitear assento continua o mesmo de 

antes: 1º de abril de 2011. 

PROJETOS PARA 2010-2012

A conferência apoiou todos os projetos propostos por nós. 

Oferecemos planos de projeto com escopo definido, porém, 

existem aqueles de caráter contínuo em todos os ciclos, 

como as Discussões Temáticas da Irmandade. Temos dois 

grandes projetos remanescentes do ciclo anterior: Sistema 

de Serviços e Viver Limpo. Ambos foram originalmente 

aprovados na WSC 2008, com a duração de dois ciclos de 

conferência. Os dois prosseguirão com os mesmos grupos 

de trabalho e demandarão recursos humanos e financeiros 

significativos. Devido à nossa atual conjuntura financeira, 

não sabemos quando poderemos iniciar novos projetos. 

As mesas-redondas de Relações Públicas e projetos de 

materiais de serviço poderão ser retomados mais para 

adiante neste ciclo, se a disponibilidade de recursos assim 

permitir. Agradecemos à conferência pelo seu suporte nos 

planos que foram aprovados.

Discussões Temáticas da Irmandade
Este projeto será iniciado com a elaboração de formatos 

de sessão enfocando as discussões sobre a recém-

aprovada Visão para o Serviço de NA, o novo livreto Em 

Tempos de Doença, os novos folhetos sobre auto-sustento 

e o material para discussão do sistema de serviços. Mais 

para o final do ciclo, será providenciado um formato 

de sessão oferecendo ajuda aos grupos e membros na 

propagação da nossa mensagem de recuperação. 

Material de Orientação para Lideranças
Na conferência, repassamos a análise ambiental 

juntamente com os delegados, no intuito de identificar 

fatores internos e externos à irmandade que podem afetar 

NA. Também avaliamos o processo de planejamento, 

a eficiência das comunicações e dos relatórios. Serão 

elaborados materiais para acompanhamento dos 

esforços de planejamento do serviço, e sobre como ser 

um delegado ou MCR eficaz. 

“Viver Limpo: A Jornada Continua”
Este é o título de trabalho de um livro que cobre uma 

gama de assuntos com os quais lidamos em recuperação. 

Neste ciclo, os capítulos finais serão distribuídos para 

revisão e comentários da irmandade. A minuta para 

aprovação estará disponível em abril de 2011. 
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Relações Públicas
Grande parte dos trabalhos de relações públicas já se 

encontra incluída nos serviços essenciais do orçamento 

do NAWS. Este projeto prevê a condução de grupos de 

foco para profissionais da área médica e de pesquisa, 

treinamento de membros identificados para falar 

em nosso nome, e criação de material dirigido aos 

profissionais em questão. 

Sistema de Serviços
Agradecemos pelo apoio e aprovação da declaração de 

visão abrangente para nosso futuro. Neste ciclo que se 

inicia, as propostas de modelos para aperfeiçoamento do 

nosso sistema de serviços serão divulgadas e discutidas 

em toda a irmandade. Após esse debate e a incorporação 

das novas ideias, nossa meta é apresentar as propostas no 

Relatório da Agenda da Conferência de 2012. 

Material de Serviço
Este projeto inclui atividades em uma variedade de 

tópicos do serviço. Nossa meta principal é iniciar a 

elaboração de material sobre convenções e eventos, uma 

vez que não temos textos aprovados para este segmento, 

onde se apresentam as maiores dificuldades. 

Também nos foi submetida uma moção prevendo a 

criação de um plano para utilização de processo decisório 

consensual na conferência, com a eliminação do uso de 

moções. A conferência deu um passo à frente em apoio a 

essa ideia, indicando, sem objeção, que deveremos encontrar 

meios de discutir as propostas das regiões na WSC 2012, em 

vez de utilizar moções regionais. Ainda precisamos discutir, 

no quadro mundial, de que forma iremos desenvolver 

essa sugestão e apresentar um processo na prática, mas 

continuaremos a mantê-los informados sobre o desenrolar 

deste assunto. Procuraremos utilizar meios de envolver os 

participantes sem que isso acarrete um grande consumo de 

recursos.

Os projetos acima representam apenas uma parcela da nossa 

carga de trabalho para o próximo ciclo da conferência. Temos 

também responsabilidades de caráter contínuo, como 

relatórios, recebimento de sugestões, desenvolvimento da 

irmandade e viagens, além das atividades de rotina do NAWS. 

“Viver Limpo: A Jornada Continua”
O prazo para revisão e comentários dos Capítulos Três 

a Cinco do livro “Viver Limpo” termina no dia 30 de 
junho. O período final de revisão irá de 1º de outubro 

a 31 de dezembro para os Capítulos Seis, Sete e 
Introdução. Ouvimos muita coisa boa dos 

companheiros que participaram do processo — que 
se emocionaram, tanto com o material como com a 

oportunidade de tomar parte no projeto. 
Maiores informações podem ser obtidas on-line: 

www.na.org/?ID=Living_Clean_Project

Nossos membros são um recurso muito valioso na realização 

dos projetos da conferência. Se você tiver interesse em 

participar de um grupo de trabalho ou conhecer alguém 

que tenha esse desejo, favor preencher (ou atualizar) sua 

Ficha Informações do Pool Mundial, no endereço www.

na.org/?ID=PRH-wpif-default. Também gostaríamos 

de ouvir os delegados, para saber por que consideram 

determinado companheiro um bom candidato para o 

projeto. Estamos à disposição para receber esse tipo de 

informação de vocês. No momento, pretendemos recrutar 

novos membros para os seguintes grupos de trabalho em 

andamento: The NA Way e Reaching Out. Mais para o final do 

ciclo, teremos o grupo de trabalho da WCNA 34.  

THE NA WAY MAGAZINE

Apresentamos uma moção, que 

foi aprovada, para eliminar o 

procedimento de distribuição 

automática da NA Way para todos os 

grupos, e a definição dos idiomas nos 

quais a revista é publicada. Pedimos 

para ter flexibilidade e experimentar 

modificações, e nas conversas com 

os delegados percebemos o seu 

desejo de avançar ainda mais do que previa a nossa proposta 

inicial. As votações realizadas na conferência determinaram 

o fim da distribuição automática para assinantes individuais 

e grupos, tornando necessário que todos se cadastrem para 

continuar recebendo as cópias impressas da revista. Também 

houve apoio em torno da ideia de pedir contribuições para 

cobrir os custos desta publicação gratuita. 

A The NA Way tornou-se um importante veículo de 

comunicação para os serviços mundiais, bem como um 

fórum onde os membros compartilham sua recuperação 

com companheiros de todo o mundo. A divulgação de 

informações para toda a irmandade é mais eficaz quando 

as incluímos na revista, como por exemplo as perguntas 

das Discussões Temáticas ou dados da convenção mundial. 

Nosso desafio é manter uma comunicação de valor, e ao 

mesmo tempo reduzir os gastos com a revista.  Atualmente, 

distribuímos mais de 160.000 exemplares impressos por 

ano. Também remetemos cerca de 40.000 cópias anuais da 

assinatura eletrônica, e outros 40.000 arquivos são baixados 

anualmente do site na.org. 

A irmandade do Japão começou a traduzir a revista, e 

conseguimos, finalmente, atender a uma demanda antiga 

da comunidade russa. Assim, a partir da edição de abril, a 

versão eletrônica da The NA Way estará disponível em mais 

dois idiomas. 

Ainda estamos trabalhando nos detalhes do plano, e 

pretendemos enviar mais dois números da revista para a 

atual lista de destinatários, em julho e outubro, para divulgar 

na irmandade as alterações na política de distribuição. 
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Depois disso, em vez de remeter as cópias impressas 

automaticamente, pediremos aos assinantes, grupos 

ou comitês para recadastrar sua assinatura, se quiserem 

continuar recebendo a versão impressa. Seguiremos 

incentivando as assinaturas por email, e aperfeiçoando a 

versão eletrônica da revista. Reconhecemos que nem todos 

podem acessar o conteúdo on-line, por diversos motivos: 

acesso à Internet, limitações tecnológicas e barreiras de 

idioma, entre outros. Para atender a esses casos, estudaremos 

uma forma de os comitês de serviço receberem assinaturas 

de múltiplos exemplares da revista, para distribuição entre os 

membros. Essa medida também contribuirá para minimizar 

os custos de postagem. 

A The NA Way continuará a ser uma publicação gratuita, 

mas incentivamos os companheiros a fazer contribuições 

para ajudar a cobrir os custos de produção. Pedimos que 

divulguem as mudanças que estão para ocorrer, e que leiam 

maiores detalhes a respeito na edição de julho da NA Way. 

Acreditamos que este será o passo inicial de um esforço 

para cortar os gastos com a revista. Neste próximo ciclo, 

debateremos outras formas de aperfeiçoar a publicação, para 

que continue sendo um recurso eficiente de comunicação, 

alinhado, até onde for possível, com nossa estratégia de 

redução de gastos. 

RELAÇÕES PÚBLICAS 

Como nas conferências 

anteriores, na WSC 2010 

tivemos uma sessão dedi-

cada a relações públicas, 

em que foram destacadas 

as atividade do ciclo de 

conferência 2008–2010, 

começando pelos trabalhos 

da irmandade. A sessão foi 

aberta com um anúncio público 

local desenvolvido pela Área Rose City, da Região Lone Star, 

Texas. Em seguida, foram ilustrados os esforços de membros 

que prestaram informações sobre NA em congressos 

profissionais, com a exibição de quadros e pôsteres 

elaborados pelas comunidades de NA. Os relatórios regionais 

indicaram um crescimento dos esforços de IP/RP, embora 

muitas pessoas ainda não saibam da importância desta 

atividade, ou como teve início essa retomada. Nessa parte da 

sessão foi também apresentado um histórico das atividades 

nesse segmento do serviço: as mesas-redondas de relações 

públicas de 2002, com a participação de quatro categorias 

profissionais que nos falaram sobre nossas deficiências, e 

os esforços para alterar esse quadro com a aprovação do 

Manual de Relações Públicas pela WSC, em 2006.  Daquele 

momento em diante, foram realizadas diversas oficinas 

em toda a irmandade e desenvolvidos recursos adicionais 

para auxiliar os membros em seus trabalhos de relações 

públicas. Em breve, estarão disponíveis dois resumos com 

informações básicas: Fundamentos de RP e Guia Básico de 

H&I. Também lembramos aos participantes que o Reaching 

Out, revista trimestral dirigida aos adictos reclusos, é uma 

ferramenta eficaz para os profissionais da justiça criminal, 

com sua seção “Do Lado de Fora”. Para os servidores de 

confiança que frequentam congressos profissionais para 

prestar informações a respeito da nossa irmandade, temos 

agora sacolas de RP e canetas promocionais com o nome de 

NA e endereço do website. O módulo de abertura terminou 

com a apresentação de um anúncio público elaborado 

pela comunidade da África do Sul. Os dois anúncios estão 

disponíveis para qualquer comunidade de NA interessada 

em incluí-los em seu plano de relações públicas, no site de 

recursos compartilhados www.na.org.

A segunda parte desta sessão da WSC enfocou o trabalho 

de relações públicas realizado na Espanha. Muitos membros 

de NA ouviram falar da campanha feita naquele país, 

associada à convenção mundial de Barcelona. NA Espanha 

não havia experimentado crescimento em seus 25 anos 

de história. Sem pretender ser simplistas, dois dos fatores 

que contribuíram para essa falta de crescimento foram 

a existência de apenas um centro de tratamento de doze 

passos no país, aliada à falta de informação dos governos 

municipais sobre NA como recurso comunitário. Foi 

executado um trabalho de relações públicas em paralelo 

à convenção, que produziu rápidos resultados. O maior 

programa de tratamento da Espanha – Projeto Hombre – 

agora informa aos seus clientes a respeito de NA e incentiva 

a frequência às nossas reuniões na comunidade, como meio 

de suporte contínuo à recuperação.

Foram iniciadas novas reuniões em diversas cidades do 

país. No longo prazo, a irmandade espanhola precisará 

ser consistente em seu acompanhamento, para que esse 

crescimento seja sustentado. 

A terceira parte da sessão da WSC enfocou os resultados da 

Pesquisa da Irmandade de 2009. Quase 12.000 membros 

responderam, seja na WCNA 33, on-line, ou através de 

respostas por correio ou fax. Os dados apurados indicam 

que nossa média de tempo limpo é de 9,01 anos, o que 

contraria a informação equivocada que às vezes ouvimos 

dos profissionais, de que “não existe recuperação em 

NA”. Um dos resultados apurados na pesquisa de opinião, 

contudo, requer que seja feito um monitoramento: o 

percentual de mulheres que reportam estar se recuperando 

em NA caiu em 4% desde 2007. Esta é a primeira vez em 

que os resultados da pesquisa demonstraram um declínio 

de mulheres; não sabemos se isso é uma distorção ou uma 

tendência.   

A pesquisa de 2009 apresentou uma pergunta relativa à 

qualidade de vida anterior à recuperação em NA. 43% das 

pessoas consultadas indicaram que, antes da recuperação, 

não conseguiam manter seu emprego, sustentar uma 

família ou manter relações familiares ou interpessoais. Em 
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contrapartida, nossos membros relataram uma melhora 

acima de 80% nas áreas de relacionamentos familiares e 

socialização. Quanto à empregabilidade e estabilidade de 

moradia, mais de 65% dos membros indicaram progressos. 

Os comitês de área e regionais que interagem com 

profissionais da justiça criminal, tratamento e saúde através 

de linhas telefônicas, H&I e informação/relações públicas 

poderão ver utilidade nesta pesquisa. Ela pode ser acessada 

no site http://tinyurl.com/2a3zldy 

Possuímos materiais que podem ajudar os 

companheiros em suas atividades de serviço no site: 

www.na.org/?ID=orderliteratureonline-content

 Sacolas de RP – são uma excelente ferramenta 
em congressos, eventos comunitários e 
workshops de apresentação. São brancas, leves 
e apresentam o logotipo de RP e endereço na 
Internet. Item nº ZPRTOTEBAG, a US$ 50,00 cada 
conjunto de 25 sacolas.

 Canetas de RP – um item 
essencial em qualquer 
congresso e evento de 
RP. Item nº ZPRPEN, a US$ 
17,00 cada conjunto de 25.

 Reaching Out, periódico trimestral para adictos 
reclusos, também constitui um recurso para 
profissionais da justiça criminal.  Além de 
oferecer esperança aos adictos, a seção “Do Lado 
de Fora” informa aos profissionais que NA é um 
recurso efetivo pós-reclusão. Reaching Out está 
disponível para comitês de serviço e profissionais 
em lotes de 20 assinaturas, pela módica quantia 
de US$ 31,00 anuais. Item nº 9300

DESENVOLVIMENTO DA IRMANDADE

A sessão de desenvolvimento da irmandade da WSC 

pareceu ser uma das mais inspiradoras da conferência, 

como de costume. Devido à conjuntura econômica 

global, trabalhamos para conter as despesas de todo o 

orçamento do NAWS. No segmento de desenvolvimento 

da irmandade, isto significou que investimos recursos 

na produção local de literatura, distribuição de literatura 

gratuita ou trabalhos de tradução, tendo que dizer 

“não” para viagens e outras solicitações de assistência, 

e reduzindo a quantidade de pessoas nas equipes de 

viagem. São escolhas difíceis, quando sabemos que 

poderíamos fazer algo mais para dar suporte e ajuda 

aos esforços locais de NA. Entretanto, fizemos todo o 

possível para estar presentes nas oficinas de serviço e 

fóruns de zona. Na verdade, foi difícil apresentar, em 

uma única sessão da WSC, as atividades gerais do ciclo, 

juntamente com os detalhes de dezenas de viagens de 

desenvolvimento ao redor do mundo. 

Ressaltamos o exemplo das quatro visitas que fizemos à 

Rússia Ocidental nos ciclos anteriores, para ilustrar o longo 

alcance das mudanças que essa utilização dos nossos 

recursos traz. Desses esforços iniciais, resultou a publicação 

de uma versão do Texto Básico que utiliza uma terminologia 

mais em linha com o programa de recuperação de NA. 

Além disso, hoje o trabalho de desenvolvimento está 

sendo realizado pelas áreas mais estabelecidas da própria 

irmandade russa, a literatura é impressa localmente e 

distribuída para diversas comunidades, e a Rússia Ocidental 

passou a ter representação na WSC. 

Outro elemento chave enfocado nessa sessão foi a literatura 

– tanto a tradução como a distribuição. Estamos trabalhando 

em conjunto com a Rússia Ocidental, Índia e Egito para 

estabelecer uma sistemática de produção e distribuição 

de literatura que resolva as dificuldades enfrentadas, tais 

como custos de transporte e despesas alfandegárias de 

importação para esses países e nações vizinhas. 

No tocante à tradução de literatura, estamos diante de 

um problema complexo. À medida em que NA cresce 

em novas localidades no mundo todo, aumenta também 

a necessidade de oferecer literatura em novos idiomas. 

Simplesmente, muitas dessas comunidades iniciantes não 

dispõem de recursos humanos ou financeiros para traduzir 

literatura no prazo necessário, e dependem cada vez mais 

do NAWS para prestar assistência. Nossas limitações 

de recursos afetam diretamente o crescimento dessas 

comunidades de NA ao redor do mundo, uma vez que, por 

diversas vezes, precisamos negar ajuda. 

Na maior parte da sessão 

de desenvolvimento da 

irmandade, apresentamos 

alguns destaques do ciclo 

de conferência 2008-2010, 

começando pela África, 

com as fotos de uma série 

de oficinas realizadas em 

Joanesburgo e na Cidade 

do Cabo. Como costuma 

acontecer nesse tipo de 

viagem, aproveitamos 

a oportunidade para 

trazer companheiros de 

comunidades vizinhas para assistir aos 

workshops juntamente com os membros locais, e participar 

dos trabalhos de RP junto ao congresso da Sociedade 

Internacional de Medicina da Adicção, realizado na Cidade 

do Cabo. Um comentário que ouvimos com frequência 

foi que, no mapa do NAWS que contém códigos de cores 

para as regiões do mundo, a ”África negra” está pintada de 

branco, significando que não existem reuniões conhecidas 
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no local. O NAWS está trabalhando em conjunto com a 

irmandade da África do Sul para fazer da região o centro de 

desenvolvimento da irmandade no continente africano.

Na América Latina, o NAWS assistiu ao Fórum da Zona Latino-

Americana, dois eventos de serviço e quatro convenções. 

Isto representou uma redução em relação ao número de 

visitas de desenvolvimento que costumávamos fazer a essas 

comunidades no passado. Um dos eventos em destaque foi 

a convenção regional da Colômbia, em comemoração ao 

25º aniversário de NA no país. 

Assistimos ao Fórum da Ásia-Pacífico, nas Filipinas e Índia, 

a três reuniões regionais e duas convenções na Índia, à 

assembléia e convenção regional do Nepal, e realizamos 

um fórum mundial no Japão. Começamos a ver os esforços 

de desenvolvimento, de iniciativa da irmandade indiana, 

estendendo-se até as comunidades vizinhas, como 

Bangladesh, Butão e Maldivas. Abrimos um centro de 

distribuição de literatura em Bangalore e empregamos um 

funcionário através da nossa entidade legal denominada 

“NAWS Índia”. Esperamos que, desta forma, possamos não 

só assegurar que os grupos da Índia recebam o suprimento 

necessário de literatura, como também abastecer as 

comunidades vizinhas de forma menos onerosa. 

No Oriente Médio, o NAWS realizou uma oficina no Cairo, 

Egito, logo após a Reunião dos Delegados Europeus (EDM) 

na mesma cidade. Vimos trabalhando, há uma década, para 

facilitar o processo de tradução nas diferentes comunidades 

de língua árabe e, em breve, veremos a publicação do Texto 

Básico nesse idioma. Em função dos custos, adiamos por 18 

meses a oficina do Oriente Médio, que nos comprometemos 

a realizar a cada dois anos, mas ela será realizada logo depois 

da primeira Convenção do Oriente Médio, que acontecerá 

em junho de 2010 em Istambul. 

Na Europa, continuamos participando da EDM duas vezes 

por ano, e celebramos a Convenção Mundial de Barcelona, 

Espanha, que representou o maior encontro de membros 

de NA na Europa, reunindo participantes de 65 países. Pela 

primeira vez em uma convenção mundial, os membros dos 

Estados Unidos estiveram em minoria. Encerrando nosso 

relato sobre as atividades de desenvolvimento na Europa, 

estivemos na Assembléia Regional da Noruega, que marcou 

a primeira visita do NAWS àquele país. 

Realizaremos um fórum mundial em escala menor na 

antiga Iugoslávia, em parceria com o comitê da EDM para 

desenvolvimento da irmandade, para ajudar as comunidades 

locais a se conectar, estabilizar e crescer. Muitas delas se 

reuniram pela primeira vez durante a oficina do NAWS 

realizada em russo, na Ucrânia, no ciclo de conferência de 

2004–2006. Esperamos poder ajudá-los a manter a ligação 

que começou ali e, juntamente com o comitê da EDM, 

planejar um acompanhamento e suporte eficaz após a 

realização do evento.

No Canadá, participamos de duas reuniões da Assembléia 

Canadense, e duas oficinas locais em Alberta e na Columbia 

Britânica. Nos Estados Unidos, fomos a 17 reuniões de 

fóruns de zona, 16 eventos de serviço, quatro convenções, 

e realizamos dois fóruns em Oakland, CA e Peabody, 

MA. Evidentemente, existe uma necessidade enorme de 

trabalho de desenvolvimento da irmandade em toda a 

América do Norte.   

Seguimos em nossas atividades de desenvolvimento 

da irmandade, para realizar nossa visão de que: 

“Todos os adictos do mundo possam vivenciar 

nossa mensagem em seu próprio idioma e 

cultura, e encontrar uma nova maneira de viver.”

PARTILHAS DOS DRS 

SOBRE ASSUNTOS LOCAIS

A sessão foi realizada pela primeira vez nesta conferência. 

Foi incluída na programação em resposta ao desejo dos 

delegados de ter uma oportunidade de compartilhar entre 

si a sua experiência de serviço, força e esperança. A sessão 

teve como facilitadores Bob G (DR da Flórida), Karyn W (DR 

da Região Show Me), John L (DR da Região Lone Star) e 

Veronica B (DR da Suécia). 

Com base nos relatórios regionais e no retorno recebido 

ao longo do ciclo da conferência, percebe-se que os dois 

problemas encontrados com maior freqüência no nível 

local parecem ser apatia e dificuldade de comunicação. 

Infelizmente, a maioria de nós conhece as complexidades 

na transmissão de informações através da nossa estrutura de 

serviço, e o desafio de manter uma comunicação contínua 

com os demais. A apatia se manifesta por meio da falta de 

voluntários, do desinteresse dos membros com experiência 

no serviço, dificuldade de reter servidores de confiança 

eficientes, etc. 

Os facilitadores partilharam a respeito do sucesso das suas 

regiões em enfrentar esses problemas, e desafiaram os 

participantes da conferência a responder duas perguntas: 

 Como atrair membros para o serviço e manter 
seu envolvimento ativo?

 Como fortalecer a comunicação (diálogo, trocas, 
compartilhamento de informações) entre grupos 
e áreas, áreas e regiões, regiões e mundial, e 
entre todos esses corpos de serviço?

Discutindo em grupos pequenos e maiores, os participantes 

da conferência identificaram algumas respostas positivas e 

melhores práticas para enfrentar esses desafios.

ANÁLISE E PLANEJAMENTO 

 As duas sessões de quarta-feira pela manhã foram uma 
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continuidade das discussões sobre planejamento e cultivo 

de lideranças que tivemos na WSC 2006 e 2008. Utilizamos 

os serviços do nosso consultor, Jim DeLizia, que muitos já 

conhecem. Nesta sessão, Jim conduziu os participantes da 

conferência através de um dos aspectos do processo de 

planejamento, a análise ambiental. 

A Importância da Análise

Jim ofereceu uma visão geral do papel de um líder, 

enfatizando a responsabilidade dos servidores de confiança 

no planejamento. Ele lembrou aos DRs que esse tipo de 

diagnóstico aumenta a eficácia do planejamento. A análise 

ambiental é utilizada para ajudar o NAWS a identificar 

tendências e questões que afetam a mensagem de NA, e 

que podem causar impacto também no nível local. Uma 

vez identificadas, as informações são analisadas para 

determinar o nosso trajeto futuro. A análise ambiental ajuda 

a determinar pontos fortes e fracos, interna e externamente. 

Liderança Requer Planejamento
Um exercício em pequenos grupos demonstrou a 

importância de levantar informações, analisá-las e encontrar 

soluções, não somente dentro como também fora da 

irmandade. Cada mesa recebeu uma análise ambiental 

fictícia da área, utilizando exemplos reais e problemas atuais 

de NA. O desafio era descobrir o que os resultados daquele 

diagnóstico significavam em termos práticos, e o que 

fazer com eles. Foi apresentada uma versão condensada 

da Ferramenta de Planejamento da Área, para ajudar na 

organização das informações e indicação dos focos de 

problemas. Os pequenos grupos identificaram alguns 

possíveis impactos dos dados sobre as metas da área. A 

sessão terminou com um alerta, de que o processo de análise 

é um componente importante do ciclo de alimentação de 

informações. Quando nos esforçamos para compreender as 

forças responsáveis pela mudança, tanto internas quanto 

externas à irmandade, e temos o compromisso de tornar 

a comunicação mais eficiente, podemos reagir a elas e 

continuar a crescer. 

O Delegado Regional como 

Canal de Informações

Esta sessão também foi conduzida pelo Jim DeLizia, 

e foi aberta com uma breve sinopse do papel crítico 

desempenhado pelos DRs no ciclo de comunicação. O 

NAWS depende dos DRs durante todo o ano, para recolher 

as informações do NAWS, compartilhá-las e relatar o que 

está acontecendo em suas regiões. Uma das qualidades 

mais importantes de um líder é habilidade de comunicação. 

Com uma comunicação eficiente, os líderes conseguem, 

não só informar, como também conscientizar a irmandade 

e motivar os membros a utilizar seu talento em benefício do 

sistema de serviços. 

Os papéis e metas dos DRs como canal de informações 

foram explorados em maior profundidade. Os delegados 

precisam passar os dados adiante, trazer informações de 

volta, oferecer comentários e sugestões e dar suporte a um 

diálogo produtivo ao longo de todo o sistema de serviços. 

Foram enfatizados os papéis críticos inerentes a um canal de 

informações. A qualidade das discussões será um resultado 

da nossa capacidade de priorizar informações, torná-las 

acessíveis e repassá-las de forma precisa. O retorno recebido 

pelo NAWS, após as discussões da irmandade, influencia a 

direção dos projetos. 

Jim enfatizou que o “público” dos DRs (as pessoas com quem 

ele está falando) em determinado nível do serviço (a “função”) 

determina quais informações são importantes e, por sua vez, 

o que deverá ser informado. Os DRs estão em uma situação 

singular para compartilhar os dados dos serviços mundiais 

com os demais níveis do sistema de serviços. 

Quando você desempenha bem o papel de canal 
de informações, ajuda os membros a enxergar para 
além do bem-estar de seus grupos, e eles começam 
a compreender e se apropriar do seu papel no bem-
estar da irmandade mundial. 

Perguntas que Devemos Fazer Quando 

Elaboramos um Relatório

Seguiu-se um exercício em pequenos grupos, no qual 

os participantes receberam ferramentas para a elabora-

ção de relatórios precisos, com base em diversos fato-

res. Foi pedido aos grupos que analisassem a tarefa de 

relatar a WSC para suas regiões de origem. Seguem a 

perguntas que eles deveriam responder primeiro:

 Quem é o meu público?

 Qual a sua função/papel?

 Qual o propósito do meu relatório?

 De que forma esta informação poderá ter valor 

para esse público?

 Qual o resultado desejado?

 Qual o grau de conhecimento atual desse público?

 Qual o tempo disponível?

 Qual ação pretendo que eles tomem?

 Quais as informações ou retorno de que necessito?

A sessão foi concluída com as respostas dos delegados, e 

a enumeração dos benefícios que eles encontraram ao 

estreitar o foco de seu relatório. Eles partilharam que se 

sentiram seguros de que aquilo que aprenderam na WSC 

poderá ajudá-los a exercer um impacto local na visão global 

de Narcóticos Anônimos.

AUTO-SUSTENTO 

A sessão ajudou os participantes da conferência a discutir 

uma questão importante na prática – o dinheiro. Os relatórios 

regionais indicaram que falta dinheiro para a prestação 
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de serviços, tanto nas áreas como nas regiões.  Entretanto, 

temos dificuldade de falar de forma aberta e franca sobre 

questões financeiras; quando conversamos sobre a 

necessidade de recursos para o serviço, alguns membros 

reagem negativamente, outros se fazem de surdos, e há 

sempre aqueles que se sentem motivados a entrar em 

ação. O que faz com que alguns ajam, e outros não? Foram 

mencionados na sessão alguns fatores que mobilizam as 

pessoas para contribuir, entre eles a generosidade, a atitude 

de “pagar ao próximo” e viver conforme os princípios do 

Décimo Segundo Passo. 

Os participantes da conferência reconheceram que a 

mudança de cultura requer esforços persistentes; não existe 

um remédio de efeito rápido. Falar dos gargalos da tesouraria 

do grupo e da área é um ato de coragem. Um companheiro 

relatou que um comitê de convenção guarda dinheiro em 

uma conta, e não promove nenhuma convenção há oito 

anos.  Felizmente, a conta não foi roubada, o que acontece 

algumas vezes quando os recursos de NA são retidos. Porém, 

os membros não parecem reconhecer que os fundos estão 

inativos, e que poderiam ser utilizados para a provisão de 

serviços – horários de reuniões, atividades da linha de ajuda, 

pôsteres e quadros de IP/RP – ou repassados para outro 

nível. A sessão enfatizou que a nossa mudança de cultura é 

uma longa estrada com começos e interrupções, onde cada 

um de nós tem uma responsabilidade: nosso pensamento 

e postura em relação ao dinheiro precisa mudar. Devemos 

conciliar em nosso coração aquilo que já sabemos, que 

nenhum adicto em busca de recuperação precisa morrer 

dos horrores da adicção ativa, com a realidade prática de 

que precisamos de recursos para alcançar os adictos e 

oferecer serviços aos membros atuais e aos que ainda estão 

para chegar em nossas reuniões.

Nas discussões em pequenos grupos, os participantes da 

conferência conversaram sobre ideias para modificar a nossa 

postura – como fazer os membros relacionarem o valor das 

suas contribuições com os serviços prestados pelo grupo, 

área, região, zona e irmandade mundial. Muitas sugestões 

valiosas e ações foram oferecidas pelos participantes da 

conferência. Seguem algumas delas, que poderão funcionar 

na irmandade, em qualquer lugar:

 No website local, coloque um termômetro com 

a meta de valor necessário para a prestação dos 

serviços. Todos os membros que acessarem o site 

poderão ver o progresso, e saber quanto falta para 

atingir a meta.

 Utilização de gráficos – mapa de NA no mundo, 

ilustrando como as contribuições estão sendo 

utilizadas.

 Demonstração prática dentro do grupo da 

importância das contribuições, através da retirada 

do café, da literatura e fichas da reunião e discussão 

do folheto Questões Financeiras: Auto-Sustento 

em NA.

 Oferecer exemplos tangíveis no relatório do RSG 

ou tesoureiro: quantas ligações telefônicas foram 

recebidas pela linha de ajuda local, que é custeada 

pelas doações, ou quantas peças de literatura 

foram destinadas ao trabalho de H&I, como 

resultado das contribuições na sacola.

 Semanalmente, doar um dólar para cada ano limpo. 

Estas são apenas algumas das ideias partilhadas; houve 

outras, relativas a formatos de oficinas e reuniões. Todas 

essas sugestões permanecerão no campo da teoria, se não 

dermos um passo para modificar nossa cultura, que, por 

sua vez, criará um efeito em cadeia. Podemos nos tornar 

uma irmandade generosa, pagando ao próximo, para 

que todos nós – membros atuais e futuros – tenhamos os 

serviços necessários para transmitir a nossa mensagem de 

recuperação. 

RESULTADO DAS ELEIÇÕES

A conferência elegeu dois Facilitadores, seis membros para o 

Quadro Mundial e dois para o Painel de Recursos Humanos.

Facilitadores da WSC

Marc G Região Chicagoland 

Jack H Região Washington/North Idaho 

Quadro Mundial

Mary B Região Lone Star 

Ron B Região Austrália 

Iñigo C U Região Espanha 

Piet de B Região Suécia 

Mukam H-D Região New Jersey

Ron M Região Flórida 

Painel de Recursos Humanos

Pat P Região Arkansas

Mark W Região Alabama/NW Flórida

TOMADA DE DECISÕES

A conferência realizou sessões de discussão antes 

dos trabalhos formais, e isso permitiu que todos os 

participantes tivessem uma oportunidade de comentar, 

manifestar preocupações ou perguntar a respeito das 

moções, expressando suas ideias sem as restrições 

impostas pelas regras parlamentares. As votações 

informais nas discussões deram ao corpo de serviço 

uma visão geral das opiniões a respeito das moções. 

Esta solução pareceu ser produtiva e eficiente para a 

sessão de assuntos antigos. Porém, em assuntos novos, a 

conferência estabeleceu um recorde ao encerrar a sessão 



11

Junho de 2010

às 2:51 h da madrugada. Foi um dia longo, na opinião 

geral! 

Reconhecemos o trabalho e agradecemos ao Jimi S e Jack 

H por terem conduzido a conferência durante as sessões de 

trabalho e de discussão.

Em nosso website www.na.org/conference, pode ser 

encontrado um sumário das decisões tomadas na WSC 2010. 

Pedimos a todos os interessados nas atividades da WSC que 

verifiquem regularmente a página da Conferência Mundial 

de Serviço, que está sendo constantemente atualizada. 

Apreciamos profundamente o contínuo apoio e confiança 

demonstrados pela irmandade na aprovação das moções 

de assuntos antigos e novos, incluindo os planos de projeto 

e orçamento para 2010-2012. Agradecemos, ansiosos pelo 

trabalho que podemos realizar juntos nos próximos dois anos. 

Em Tempos de Doença

Aprovado por unanimidade na WSC 2010 e disponível 
em julho deste ano, o livreto agora contém um índice 
com sumários que ajudam os leitores a localizar com 

rapidez os tópicos do seu interesse. (Os sumários foram 
inadvertidamente deixados de fora da minuta para 
aprovação; porém, foram vistos pelos membros da 

irmandade na minuta para revisão. E foram novamente 
incluídos na versão publicada, para melhor 

atender aos nossos membros.)

RUMO À DECISÃO CONSENSUAL

De certo modo, aquele dia de trabalho tão extenso pode ter 

trazido resultados positivos, no longo prazo. O Texto Básico 

diz: “Quando estávamos derrotados, ficamos prontos”, e a 

forma como tomamos as decisões no sábado pareceu revelar 

que a conferência está disposta a dar os próximos passos 

em direção ao processo decisório consensual. Durante a 

sessão de Processos da WSC, naquele dia, fizemos uma série 

de contagens de votos (todas elas listadas no sumário on-

line de decisões, na página www.na.org/conference), para 

ajudar-nos a medir o sentimento do corpo de serviço a 

respeito de todos os assuntos, desde a distribuição da NA 

Way  até os procedimentos da conferência. 

Ficou claro, no encerramento da WSC, que diversos 

participantes concordavam que a tão desejada discussão de 

idéias e propostas poderia ser melhor alcançada por outros 

meios, que não as moções. Não houve objeção à proposta 

para que o quadro mundial discuta e pesquise formas para 

apresentação de sugestões das regiões para apreciação da 

conferência, sem a necessidade de haver moções regionais 

na WSC 2012. Agradecemos que nos enviem ideias de como 

devemos nos conduzir nessa direção. 

NOTÍCIAS DA CONVENÇÃO MUNDIAL

WCNA 34: 1–4 de setembro de 2011 

em San Diego, CA

Estamos ansiosos pela celebração da experiência de 

recuperação em San Diego, CA, e gostaríamos de contar com 

a participação de todos os membros. Compreendemos que 

a ida a uma convenção mundial requer um planejamento 

prévio. Também estamos na etapa inicial do planejamento, 

e um dos nossos objetivos é viabilizar as pré-inscrições. 

Temos que fazer a contratação do espaço físico para as 

reuniões.  Já reportamos anteriormente que a atitude mais 

responsável é fazer o planejamento contando apenas com 

as pessoas inscritas para o evento. Atualmente, o Centro 

de Convenções de San Diego exige que os participantes 

usem um crachá de identificação para circular no prédio, 

o que parece corroborar ainda mais com a tendência que 

nós discutimos. Sabemos que isto poderá ser uma surpresa 

para muitas pessoas, principalmente para os membros 

do oeste dos Estados Unidos que não estão acostumados 

a ter que se inscrever ou fazer inscrição antecipada, mas 

a obrigatoriedade da inscrição para poder participar do 

evento é a atitude mais racional e responsável no momento. 

Também nos parece ser essa a tendência dos centros de 

convenção. Pedimos que os companheiros se inscrevam 

logo, para facilitar nosso planejamento. Queremos contribuir, 

oferecendo informações de hotéis e hospedagem mais 

cedo do que o habitual. Vamos providenciar prospectos de 

inscrição e acomodações disponíveis o mais breve possível, 

e pretendemos abrir as inscrições no final de 2010. Verifique 

a chegada do prospecto em sua caixa de correio e veja 

as informações atualizadas sobre a WCNA 34 no setor da 

convenção mundial do site www.na.org.

Acreditamos que San Diego será um local maravilhoso para 

celebrar a nossa recuperação, e esperamos encontrar vocês 

por lá. 

WCNA 35 

29 de agosto a 1º de setembro de 2013

na Filadélfia, PA

NOSSA VISÃO, NOSSO FUTURO

De 29-31 de julho de 

2010, faremos a primeira 

reunião do quadro 

mundial do novo ciclo. Na 

ocasião, iremos rever as 

recomendações do Grupo 

de Trabalho do Plano de 

Negócios, dar andamento 

ao planejamento da WCNA 

34, e atualizar o status do 

“Viver Limpo”, juntamente 

com uma torrente de outras atividades que ocorrem na 
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irmandade mundial. Recapitularemos as discussões sobre 

o sistema de serviços, daremos prosseguimento ao diálogo 

e apresentaremos as oficinas dos Estados Unidos e as 

ferramentas para este ciclo. Nessa reunião, elaboraremos 

material para as Discussões Temáticas, como preparativo 

para as oficinas da irmandade, daremos as orientações aos 

novos integrantes do quadro mundial e elegeremos nossa 

liderança. Esta é apenas uma amostra da agenda da primeira 

reunião do ciclo.  Estamos revigorados e entusiasmados 

com o crescimento da nossa irmandade, com o que ela é 

hoje, e com a possibilidade de estabelecer os alicerces para 

o que ela será amanhã. Estamos muito ansiosos para prestar 

serviço neste próximo ciclo.

Agradecemos pela reeleição de Mary B, Mukam H-D, Piet de 

B, Ron B e Ron M para prestar serviço à irmandade, e com a 

eleição de Iñigo C U para o quadro mundial. Muito obrigado 

pela confiança depositada. 

Queremos também deixar nossos agradecimentos aos 

servidores de confiança que concluíram seu encargo na WSC 

2010. Dois integrantes do PRH, Greg S da Geórgia, EUA, e Paul 

F do Reino Unido, terminaram seu serviço nesta conferência. 

Também agradecemos ao Jimi S de Washington, DC, por 

ter sido um facilitador brilhante nos últimos dois ciclos 

da conferência. Não temos palavras para expressar nossa 

gratidão aos dois companheiros do quadro mundial que 

completaram seu encargo este ano. Craig R da Pensilvânia 

prestou serviço ao quadro mundial durante doze anos, 

sendo o último servidor remanescente do quadro original 

de 1998, e Michael C da Espanha atuou por seis anos, ambos 

tendo concluído sua prestação de serviço este ano. Todos 

os servidores que estavam deixando seus encargos tiveram 

a oportunidade de fazer suas considerações finais na sessão 

de encerramento da WSC. Esses companheiros dedicaram 

incontáveis horas de trabalho em prol irmandade, durante 

anos, e temos esperança de que, de alguma forma, em 

algum lugar, continuem envolvidos em algum nível do 

serviço. Nosso agradecimento aos dois, da parte do quadro 

mundial e dos funcionários dos Serviços Mundiais de NA.

A Conferência Mundial de Serviço de hoje não poderia 

acontecer sem o trabalho árduo e a dedicação dos 

nossos tradutores. Agradecemos a Jay M pelo seu 

auxílio com o idioma japonês, Kayvon M pelo tempo e 

comprometimento nas traduções de farsi, e José Luis A 

pela ajuda com o espanhol. 

PAINEL DE RECURSOS HUMANOS

Saudações do Painel de Recursos Humanos! Primeiro, 

queremos agradecer ao Greg S e Paul F pelo seu serviço. 

Sua liderança e participação agregaram grande valor ao 

nosso painel. Sentiremos a sua falta. Estamos ansiosos para 

trabalhar com os novos membros eleitos para o PRH, Pat P 

e Mark W. 

Seguindo adiante, aproveitamos a oportunidade para relatar 

a vocês algumas das nossas intenções para o próximo ciclo 

da conferência.  

Como já mencionamos antes, inclusive na WSC 2010, 

criamos um questionário de justificativas, para aperfeiçoar 

o processo de indicação de candidatos potenciais ao PRH 

pelas regiões, Quadro Mundial e fóruns de zona. Neste 

ciclo, pretendemos refinar e reforçar o questionário, pois 

percebemos que ele melhorou o nosso processo seletivo.  

Neste ciclo avaliaremos possíveis mudanças na condução 

das entrevistas com os candidatos e as pessoas dadas como 

referência. Por exemplo, acreditamos que a participação 

de dois integrantes do PRH em todas as entrevistas de 

candidatos agrega perspectiva e valor a esta etapa crítica 

do processo. Evidentemente, estamos no início dos 

debates neste ciclo da conferência, e prestaremos maiores 

informações à medida em que formos evoluindo. 

Como experiência, pretendemos trocar o líder do painel na 

primeira reunião do ciclo da conferência, para que o seu 

encargo coincida com o ciclo. Atualmente, nossas diretrizes 

externas determinam que o líder do painel serve durante um 

período alternado entre dois ciclos. Acreditamos que essa 

modificação contribuirá para a continuidade da liderança 

do painel. Ao final do ciclo da conferência, se acharmos que 

a ideia funcionou, solicitaremos alteração nos detalhes do 

encargo de líder de painel contidos nas Diretrizes Externas 

do PRH, no Guia dos Serviços Mundiais. Pedimos que 

compartilhem conosco quaisquer pensamentos a respeito 

dessa experiência. 

Por ora, agradecemos a vocês pelo apoio durante a recente 

WSC. Desejamos rever logo o procedimento de indicações, 

para fornecer aos participantes da conferência uma lista 

de candidatos altamente qualificados. Também estamos 

abertos a todas as ideias visando tornar o PRH mais eficiente 

e efetivo. Seus comentários serão sempre bem-vindos. 

CALENDÁRIO 2010-2012

Solicitações de viagens

(avaliadas trimestralmente) 

15 de novembro – 

para o trimestre de janeiro a março 

15 de fevereiro –

para o trimestre de abril a junho 

15 de maio –

para o trimestre de julho a setembro

15 de agosto – para o trimestre de outubro a 

dezembro
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Latviešu

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: 

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

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

  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;

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

Honestidade, confiança e boa-vontade são os 
fundamentos das nossas atividades do serviço,  

todas elas baseadas na orientação de um  
Poder Superior amoroso.


