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Venda On-line de Mercadorias
Temos algumas mercadorias da WCNA-32 para venda 

on-line. Os produtos comprados através do site serão 

entregues algumas semanas após a colocação dos 

pedidos. Os pedidos são processados por nós, mas 

remetidos por um serviço terceirizado. Os produtos 

podem ser visualizados e adquiridos na página  

http://www.na.org/wcna32/merchandise.htm.
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SAUDAÇÕES DO SEU QUADRO MUNDIAL
De 11-14 de julho, voltamos a nos 

reunir no escritório dos Serviços 

Mundiais de NA, pela primeira 

vez desde outubro de 2006. Vo-

cês devem se lembrar que rea-

lizamos a reunião de janeiro em 

San Antonio, e que estivemos em 

San Diego em abril, para nossa 

sessão de planejamento estraté-

gico e retiro. Voltar ao escritório é como “estar em casa 

novamente”. 

Desde então, temos estado ocupados com a fi nalização 

de uma seqüência de materiais que foram enviados aos 

participantes da conferência, e com a 32ª Convenção 

Mundial que acabou de acontecer em San Antonio. Foi 

um grande evento, sobre o qual noticiaremos na próxi-

ma edição do NAWS News. Queremos chamar a atenção 

de vocês para os se-

guintes assuntos:

A pesquisa da ir-

mandade, que é fei-

ta em todas as con-

venções mundiais, 

será distribuída fora 

da convenção pela 

primeira vez. Estará 

disponível on-line 

e em uma versão 

para ser baixada e 

impressa. Favor acessar http://naws.org/surveys/in-

dex.php?sid=1 para preencher o questionário on-line, 

ou http://www.na.org/PR/index.htm para baixar a ver-

são impressa.  A pesquisa também será incluída na NA 

Way Magazine de outubro de 2007.

Em função da enorme quantidade de respostas à pes-

quisa, estaremos recebendo os questionários on-line e 

em papel até 31 de dezembro de 2007. Esperamos que 

vocês preencham o seu, e que levem cópias para seus 

grupos, áreas e regiões, incentivando os companheiros a 

fazerem o mesmo. 

Esse tipo de informação nos ajuda a compreender me-

lhor quem somos, enquanto irmandade, e nos oferece 

subsídios para explicar Narcóticos Anônimos a profi ssio-

nais e não-membros. Economizaremos papel e custos de 

inserção de dados se os companheiros preencherem os 

questionários on-line, mas também teremos satisfação 

em receber as cópias preenchidas em papel. As respos-

tas impressas deverão ser enviadas de volta aos Serviços 
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Mundiais de NA pelo correio. Lembrem-se, por favor, de 

preencher apenas um formulário por membro.

Na última edição do NAWS News, declaramos que 

estávamos trabalhando “a todo vapor”. Com diversos 

projetos chegando a uma etapa crítica, muitas viagens 

de desenvolvimento marcadas e tendo os preparativos 

para a WSC 2008 pela frente, parece que estamos 

nos aproximando rapidamente de diversas linhas de 

chegadas, todas ao mesmo tempo. É um sentimento 

gratifi cante, contudo, porque temos a oportunidade 

de ver uma quantidade de trabalho frutifi cando, que 

se destina a ajudar e dar suporte à nossa irmandade. A 

versão para aprovação do Texto Básico já foi distribuída 

e encontra-se disponível on-line, no endereço www.

na.org/conference/bt. Já foram incorporadas as 

sugestões aos Folhetos para Jovens, e as minutas estarão 

prontas para publicação no Relatório da Agenda da 

Conferência 2008 (CAR), ou mesmo antes, se for possível. 

Esboçamos um documento sobre o processo decisório 

consensual, que está disponível para comentários e 

sugestões. Também concluímos o primeiro conjunto 

de folhetos de serviço, que foram encaminhados aos 

participantes da conferência; estamos trabalhando na 

elaboração de muitos outros. O Manual de Relações 

Públicas já se encontra com novos recursos adicionais, 

e estamos avançando, tanto em nosso processo de 

planejamento estratégico 2008–2010, como em nossos 

debates sobre liderança. Ufa!

Segue uma perspectiva em marcha lenta dos diversos 

trabalhos que realizamos: 

Nosso consultor, Jim DeLizia, nos conduziu na 

segunda de três sessões de planejamento estratégico. 

Revisamos e chegamos a um acordo quanto aos 

objetivos de cada uma das áreas-chave de resultado 

para o próximo ciclo, e começamos a elaborar algumas 

estratégias para cada objetivo. Isso significa que 

começamos a identificar aquilo que consideramos ser 

as questões mais importantes que nos foram passadas 

pela irmandade, a serem tratadas durante o ciclo de 

conferência 2008–2010. 

Dedicamos um dia ao desenvolvimento de lideranças, em 

uma reunião conjunta com o Painel de Recursos Humanos. 

Jim DeLizia atuou como facilitador dessa discussão de 

possíveis estratégias de formação de lideranças, com base 

nas nossas reuniões anteriores. Também examinamos 

as informações das discussões da irmandade sobre 

liderança. Fizemos um acompanhamento detalhado e 

discutimos nosso atual sistema de PRH e seus processos. 

Conforme relatamos no último NAWS News, a nova fi cha 

do Pool Mundial, com duas páginas, já foi lançada e pode 

ser acessada na página www.na.org/HRP/wpif-default.

htm. 

Dedicamos a maior parte do dia à minuta da Sexta 

Edição do Texto Básico e passamos então para os 

Folhetos para Jovens. Enquanto discutimos o Texto 

Básico, abordamos algumas questões relativas a 

tradução, que precisarão ser tratadas em um futuro 

próximo. O grupo de trabalho dos folhetos para jovens 

reuniu-se no início de julho, e incorporou sugestões 

recebidas dos EUA e mais sete países. Terminamos 

o dia com uma revisão dos folhetos de serviço, que 

aprovamos para produção. 

O Que Vem por Aí:
Quando nos reunirmos em outubro, concentraremos 
nossos esforços na priorização de abordagens para 
o Planejamento Estratégico 2008–2010. Quando 
tivermos identifi cado as prioridades, nosso passo 
seguinte será elaborar planos de projeto que 
apresentaremos na WSC 2008.  
A Ofi cina de Distribuição de Literatura e Convenções 
será realizada de 9–10 de novembro de 2007 no hotel 
Marriott Woodland Hills.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Alguns dos objetivos do Planejamento 

Estratégico 2006–2008 permanecerão os 

mesmos; outros foram atualizados com 

base no trabalho e experiência deste 

ciclo. Decidimos inserir novamente o 

objetivo da literatura de recuperação no 

Planejamento Estratégico, uma vez que a 

Sexta Edição do Texto Básico está pendente 

de aprovação por parte da conferência, 

e identificamos dois objetivos adicionais, um deles 

direcionado à unidade de visão e o outro enfocando 

o desenvolvimento do Quadro Mundial. Conforme 

aprendemos com a Ferramenta de Planejamento da 

Área, objetivos são metas identificadas, e a consecução 

dessas metas pode demorar mais de um ciclo de 

conferência. 

Uma vez esclarecidos os objetivos, começamos a 

formular estratégias. Estratégias são os itens que podem 

ser trabalhados em um ciclo de conferência, para nos 

ajudar a alcançar as metas que estabelecemos como 

objetivo. Analisamos cuidadosamente cada estratégia 

que deverá ter continuidade no ciclo de planejamento 

2008–2010, e identificamos novas estratégias.  

Na Área de Comunicação, algumas estratégias incluem 

a análise da aplicação dos nossos princípios na realidade 

do ambiente de serviço diário, redigindo folhetos de 

serviço e empregando novos métodos e tecnologias. 

Também criamos estratégias que ajudam os membros a 

compreender melhor o signifi cado de relações públicas 

para eles, e como aplicar em suas comunidades locais 



3

Setembro de 2007

de NA as idéias, conceitos e práticas contidos no Manual 

de RP. 

Na Área de Suporte à Irmandade identifi camos a ênfase 

na revitalização da estrutura de serviço mediante novas 

idéias e ferramentas, a revisão do Guia de Serviços Locais 

e a criação e uma declaração de visão verdadeiramente 

global que seja aceita e abarcada pela irmandade como 

um todo. Nosso foco nessa área é tanto nas comunidades 

em desenvolvimento, como nas estabelecidas cujo 

crescimento pareça estar estagnado. 

A Área de Liderança e Gestão inclui um compromisso 

renovado de desenvolver o Quadro Mundial como 

corpo estratégico de liderança e favorecer nossos 

esforços de identificação, treinamento, formação e 

cultivo de líderes a nível local. 

A Área de Recursos permanece igual em grande parte, 

exceto pelo foco na conscientização e responsabilidade 

para aumentar o custeio dos serviços de NA através 

de contribuições diretas, em vez da dependência tão 

grande das vendas de literatura. 

Em nossas conversações sobre estrutura de serviço 

com membros do mundo todo, ficou claro que o Guia 

de Serviços Locais parece não atender adequadamente 

às demandas dos servidores. Alguns acreditam que seja 

necessário criar e manter todos os comitês de acordo 

com as diretrizes do guia, e alguns experimentaram, 

com muito sucesso, outras idéias que não constam 

da publicação. A estrutura traçada no Guia de Serviços 

Locais foi elaborada há mais de vinte anos, quando as 

nossas necessidades de serviço eram bem diferentes. 

Acreditamos ser possível captar de forma melhor a 

experiência atualizada e o sucesso das comunidades 

do mundo todo. 

A temática para discussão da irmandade intitulada 

“Quem Está Faltando Chegar às Nossas Reuniões 

e Por Quê?” acentuou e reconheceu a diversidade 

de NA, e estamos tentando promover a idéia de 

verdadeira inclusão para todos os membros. A questão 

é: Como fazer de NA um lugar com o qual os adictos 

se identifiquem e onde acreditem que possam se 

recuperar também, independentemente da sua 

origem? Achamos que a minuta para aprovação da 

Sexta Edição do Texto Básico e os Folhetos para Jovens 

sejam alguns passos em direção à diversidade e inclusão. 

A rica diversidade de origens e antecedentes contida 

nas minutas constitui parte de um esforço contínuo 

para ajudar os adictos a se sentir incluídos, e calorosa 

e incondicionalmente bem recebidos em NA. Estamos 

discutindo peças adicionais de literatura direcionada, 

o livreto Em Tempos de Doença, que carece de revisão, 

e possivelmente um novo livro de recuperação. 

Pela primeira vez em mais de vinte anos, organizamos 

oficinas dirigidas ou de necessidades em comum na 

Convenção Mundial de San Antonio. O evento incluiu 

oficinas para gays e lésbicas, para homens e mulheres, 

oficinas sobre paternidade/maternidade, para 

profissionais em NA, e diversos workshops para jovens. 

Também realizamos um baile para jovens e outro para 

gays e lésbicas. Encaramos esse passo como uma 

etapa de um esforço contínuo para transmitir nossa 

mensagem para alguns dos grupos que manifestaram 

dificuldade para se “encaixar” em NA. Queremos que 

saibam que são bem-vindos e desejados. 

Com tantos projetos, estamos sempre cientes 

da necessidade de avaliar o progresso de nossos 

objetivos e capacidade de realizar tarefas em nome 

da irmandade. Também acreditamos que precisamos 

desenvolver formas de mensurar os resultados dos 

projetos e integrar essas práticas no nosso processo 

regular de planejamento estratégico.

Na nossa reunião de outubro, iremos gerar um 

conjunto de prioridades de estratégias que irão nos 

orientar na elaboração dos planos de projeto a serem 

apresentados à WSC em abril de 2008. 

LIDERANÇA
A reunião conjunta entre o quadro e o PRH começou 

com uma discussão sobre o atual estágio do 

desenvolvimento de lideranças, revendo todas as 

conversações que tivemos sobre o tema nos últimos 

dois ciclos de conferência, e reconhecendo a riqueza 

de informação e idéias geradas pela nossa irmandade. 

O PRH também nos conduziu por uma simulação 

através do processo do PRH. O desafio agora é reunir 

todas essas idéias e formular recomendações a serem 

avaliadas na Conferência Mundial de Serviço de 2008.

Formação de Líderes
Tomamos algumas providências para oferecer 

ferramentas de apoio às lideranças locais. Entre elas 

podemos citar os recursos para “Formação de Grupos de 

Escolha Fortes”, publicados na NA Way de abril. Também 

disponibilizamos formatos de sessão para que os 

líderes de serviço locais pudessem conduzir suas 

oficinas sobre as Discussões Temáticas. Também foi 

elaborada uma série de folhetos de serviço aprovados 

pelo quadro, resultantes de sugestões recebidas nas 

discussões com a irmandade. Além dessas e de outras 

peças que estão em desenvolvimento, as revisões do 

Guia de Serviços Locais e do Guia de Serviços Mundiais 

poderão nos proporcionar a oportunidade de melhor 

integrar estratégias de cultivo de lideranças dentro dos 

serviços de rotina, em todos os níveis. 
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Identificação de Líderes
Nossos processo de identificação de líderes no nível 

mundial continuou a evoluir. Por exemplo, conforme 

determinado pela WSC, o PRH elaborou uma Ficha 

de Informações do Pool Mundial, com apenas duas 

páginas. A intenção original era simplificar o formulário 

para permitir traduções, e também oferecer uma opção 

reduzida para os membros com interesse no serviço 

em grupos de trabalho, e não em posições eletivas 

da conferência. Achamos que o novo formulário era 

versátil o suficiente para substituir inteiramente o 

anterior, que tinha quatro páginas. 

Outra mudança na identificação de lideranças criou 

a oportunidade de indicações das regiões/quadro/

zonas. Essas indicações introduzem candidatos aos 

Procedimentos do PRH a partir da observação do 

seu desempenho. A etapa seguinte de discussões 

sobre desenvolvimento de lideranças girou em torno 

de ferramentas de avaliação a serem utilizadas pelas 

regiões e zonas no encaminhamento de candidatos ao 

PRH. Em nossas atuais conversações, consideramos que 

as ferramentas irão incorporar diversos critérios que o 

PRH utiliza em suas avaliações. Se fôssemos formatar 

a identificação de lideranças nas zonas e regiões 

nesses mesmos moldes, poderíamos ajudar a reduzir 

o desconforto causado, às vezes, pela conceituação 

dos servidores de confiança. Ferramentas de análise 

eficientes podem nos ajudar a tirar proveito das nossas 

observações e experiências na avaliação dos servidores 

de confiança, e manter nossa objetividade. Em nossas 

conversas, percebemos como isto pode ser difícil; 

continuaremos trabalhando no NAWS, e a compartilhar 

nossas experiências com vocês.

Fórum Eletrônico dos

Participantes da Conferência 

http://www.na.org/IDT/IDT.htm

O fórum eletrônico das Discussões Temáticas da 
Irmandade pode estar repleto de comentários e pontos 
de vista, mas o tráfego do fórum on-line dos Participantes 
da Conferência ainda está relativamente baixo. Temos 
conversado a respeito de como aumentar o interesse e a 
participação. Mande suas idéias – ou melhor, se você for 
um participante atual ou anterior da conferência, conecte-
se e participe das conversações sobre decisão consensual 
na WSC ou novos panfletos de serviço, ou qualquer outro 
assunto que queira ver discutido. 

FOLHETOS PARA JOVENS 
O período de revisão e contribuição para o projeto dos 

Folhetos Informativos para Jovens terminou no dia 31 

maio, e temos a satisfação de informar que recebemos 

183 contribuições de membros dos EUA e de sete 

países ao redor do mundo. Entre as comunidades que 

enviaram sugestões encontram-se Nova Zelândia, 

Nova Iorque, Carolina do Norte, Turquia e Irlanda. 

Coordenadores de literatura de área, comitês de serviço 

regionais, membros e grupos de jovens realizaram 

seminários e enviaram contribuições para as minutas. 

Além disso, o NAWS ministrou seminários na Flórida 

e uma oficina bilíngüe na Convenção de Jovens em 

Montreal, Quebec/Canadá. 

O grupo de trabalho se reuniu no início de julho para 

avaliar as sugestões dos companheiros, e estamos agora 

revisando as minutas a serem publicadas no Relatório 

da Agenda da Conferência ou até antes, se possível. 

Nossa intenção é que os dois textos passem pelo 

processo da irmandade, para que tenham a aprovação 

dos companheiros. Estamos entusiasmados com 

estes primeiros passos que demos para proporcionar 

às pessoas jovens a literatura e os recursos de que 

precisam. 

PROJETO DO TEXTO BÁSICO
Após, literalmente, anos de “atualizações” sobre este 

projeto, temos a satisfação de informar que demos 

nosso trabalho por concluído. A minuta para aprovação 

da Sexta Edição do Texto Básico foi publicada. As cópias 

podem ser baixadas gratuitamente do nosso site FTP, 

ou adquiridas por US$ 8, já incluindo postagem e 

remessa. Para maiores informações, acesse a página do 

projeto em nosso website: www.na.org/conference/

bt.  

O texto introdutório explica em detalhes tudo o 

que iríamos relatar aqui – o histórico do projeto, 

as alterações sofridas pela minuta desde que foi 

distribuída para revisão, as moções relativas ao Texto 

Básico que constarão no Relatório da Agenda da 

Conferência, assuntos de produção, e nossas discussões 

sobre procedimentos de tradução. Em vez de repetir 

tudo isso aqui, pedimos que leiam o texto introdutório 

da minuta para aprovação, caso já não o tenham feito. 

Ele poderá ser acessado através da página do projeto 

do Texto Básico: www.na.org/conference/bt.

E apesar de já termos agradecido inúmeras vezes, 

nunca á demais repetir: nosso obrigado a todos os 

que participaram deste projeto – conduzindo oficinas, 

redigindo material e enviando sugestões para a minuta. 

Nosso agradecimento especial aos membros do grupo 

de trabalho, que passaram três anos e incontáveis horas 

dedicados ao projeto. A eles, nossa sincera gratidão. 

Juntos, conseguimos concluir uma minuta da Sexta 

Edição da qual todos nós podemos nos orgulhar. 
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MATERIAIS DE SERVIÇO
Conforme relatamos após 

nossa reunião de abril, estamos 

elaborando diversos panfletos de 

serviço como recursos para os 

grupos e corpos de serviço. A idéia 

dos panfletos surgiu a partir de 

uma moção da WSC 2006. A moção foi proposta pelos 

delegados, após longas discussões sobre o tempo 

requerido para a elaboração de material de serviço 

(de dois a quatro anos), e o desejo de aproveitar os 

resultados dos debates nas oficinas e Discussões 

Temáticas da Irmandade de uma forma mais acelerada. 

A moção foi amplamente apoiada e aprovada. 

Temos sensibilidade quanto à confiança que nos foi 

depositada na elaboração deste tipo de material para 

a irmandade.

Acreditamos que o atual processo possa atender melhor 

à irmandade, bem como às demandas de profissionais, 

do que o procedimento anterior de desenvolvimento de 

material de serviço. Em julho, aprovamos o texto final e 

o formato, e em agosto distribuímos os primeiros cinco 

panfletos à irmandade. Foi enviada uma quantidade 

destas peças aos participantes da conferência, e as 

mesmas já se encontram disponíveis para compra. 

Recebemos uma grande quantidade de comentários 

sobre a definição de “limpo” no panfleto Introdução 

às Reuniões de NA. Em uma lista de expressões de 

NA, descrevemos limpo como “abstinente de todas as 

drogas (não incluindo medicação prescrita)”. Criamos 

essa descrição em parte para responder a diversos 

profissionais que nos perguntam se são boas-vindas a 

NA pessoas que estejam em algum tipo de medicação 

prescrita. Porém, esse trecho gerou preocupação, entre 

alguns membros, de estarmos criando uma definição 

nova para “limpo”. Não foi essa a nossa intenção, de 

redefinir para a nossa irmandade o que significa estar 

“limpo”, e lamentamos pelo mal-entendido.  Devido à 

importância desta questão para a nossa irmandade, 

estamos recolhendo este panfleto de serviço, para 

permitir uma maior discussão por parte do quadro 

mundial, em nossa reunião de outubro. Como sempre, 

contamos com a sua contribuição para ajudar em 

nossos esforços para oferecer, com maior rapidez, 

materiais de serviço relevantes para a irmandade. 

Tomamos um cuidado especial para nos assegurar 

que esses “SPs” sejam facilmente diferenciados dos IPs 

de recuperação, conferindo-lhes um design e layout 

completamente diferentes. Os panfletos de serviço 

são mais largos (um tamanho intermediário entre os 

IPs e os livretos), porém, eles continuarão cabendo em 

nossos racks de literatura, na divisão dos livretos. Em 

vez de possuírem a marca “aprovada pela irmandade” 

ou “aprovada pela conferência”, os SPs apresentarão 

a marca “aprovada pelo quadro”. Eis os cinco SPs 

aprovados em julho:

Introdução às Reuniões de NA 

Nossas reuniões podem ser estranhas e 

desconfortáveis para pessoas que nunca assistiram a 

nenhuma. Esta peça poderá ser uma ferramenta para 

profissionais, e uma apresentação receptiva para os 

membros mais novos. (Este panfleto foi recolhido, e 

está pendente de maiores discussões.) 

 Comportamento Violento e Desagregador nas Reuniões 

de NA

Este texto destina-se aos grupos que buscam possíveis 

soluções para comportamentos desagregadores nas 

reuniões de NA. 

Reuniões Administrativas do Grupo 

Apesar de todos os grupos serem autônomos, este 

panfleto contém algumas idéias e sugestões para a 

realização de reuniões administrativas produtivas, e 

inclui um formato de reunião e temas para discussão.  

Servidores de Confiança do Grupo: Papéis e 

Responsabilidade

O grupo é o primeiro local onde a maioria de nós 

aprende a prestar serviço a NA. Esta peça resume 

e atualiza as informações do Livreto do Grupo, 

descrevendo alguns dos encargos do serviço dos 

grupos. 

Grupos de NA e Medicação

Este panfl eto é um recurso que tem por fi nalidade 

ajudar os grupos a manterem sua unidade, ao tratar 

de assuntos sobre os quais os membros, enquanto 

indivíduos, possuem uma variedade de opiniões e 

sentimentos. 

Fizemos um esforço concentrado para elaborar as 

melhores peças possíveis para a nossa irmandade. 

Lembrem-se que os SPs podem ser adaptados e 

aperfeiçoados a qualquer momento, com base nas 

respostas que recebermos da irmandade. Pedimos 

que nos informem como eles funcionam para 

vocês, se deixamos de abordar algum ponto, e 

que nos encaminhem sugestões de outras peças 

para desenvolvimento. Envie seu e-mail para 

worldboard@na.org, ou escreva para o NAWS. 

Todas estas informações encontram-se na página 

de abertura do NAWS News. Em um futuro próximo, 

esperamos estar finalizando os seguintes textos: O 

Que é o NAWS?, Liderança e Benefícios do Serviço. 
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ATUALIZAÇÕES DO WEBSITE

Nosso website é atualizado com 

freqüência, e múltiplas vezes por 

mês, variando desde a inclusão 

de novas edições dos nossos 

periódicos até seções ou páginas 

inteiramente novas. Seguem algumas das áreas que 

possam interessar: 

• Já está disponível a minuta para aprovação da 

Sexta Edição do Texto Básico, Narcóticos Anônimos. 

Pedimos que leiam o texto introdutório da versão 

para aprovação do livro, caso ainda não o tenham 

feito. O ensaio destaca a história do projeto, as 

alterações da minuta desde que foi distribuída para 

revisão, as moções relativas ao Texto Básico que 

constarão do Relatório da Agenda da Conferência, 

questões de produção, e nossas discussões sobre 

procedimentos de tradução. Tudo isto poderá ser 

acessado através da página do Projeto do Texto 

Básico: www.na.org/conference/bt.  Para quem já 

participou do processo de revisão e comentários, 

basta usar o mesmo nome de usuário e senha 

de acesso. Esperamos estar assim facilitando 

o procedimento para quem já se inscreveu 

anteriormente. Novos assinantes poderão se 

cadastrar através da página http://portaltools.

na.org/PortalTools/subscriptions/Login.cfm.  

• As Discussões Temáticas da Irmandade para este 

ciclo de conferência já se encontram on-line, no site 

http://www.na.org/IDT/IDT.htm. Pedimos que 

confiram o site, utilizem o formulário de trabalho do 

grupo (http://www.na.org/pdf/IDT_Frame_27Feb07.

pdf ), e nos enviem seus comentários! 

• Dispomos de algumas mercadorias da WCNA-32 

para compra on-line. Visite http://www.na.org/

wcna32/merchandise.htm

• A última vez que os membros de NA completaram 

uma pesquisa anônima foi em 2003, na Convenção 

Mundial em San 

Diego, Califórnia. 

Gostaríamos 

de atualizar as 

informações para 

refletir com mais 

precisão a feição da 

nossa irmandade 

de hoje. A pesquisa 

da irmandade ajuda não-membros e profissionais 

a ver NA sob uma ótica mais realista, e a desfazer 

mitos sobre nossa sociedade. É nosso desejo que os 

profissionais encaminhem adictos para NA, e que os 

familiares e o público em geral encarem NA como 

um programa de escolha para a recuperação, que 

seja viável e de credibilidade.

 Estamos ampliando nossa amostragem demográfica 

ao tornar a pesquisa disponível on-line; onde 

antes tínhamos apenas os adictos que assistiram à 

convenção mundial, agora podemos abranger uma 

irmandade mais global. Pedimos que vocês e seus 

amigos preencham este formulário anônimo. Ao 

oferecer a pesquisa on-line (em inglês e espanhol), 

bem como na versão para download e impressão, 

estamos buscando obter a parceria de vocês para 

melhor refletir a demografia da nossa irmandade 

mundial. A pesquisa estará no ar até 31 de 

dezembro de 2007 no endereço eletrônico http://

naws.org/surveys/index.php?sid=1. 

 Agradecemos desde já pelo seu empenho em 

preencher o formulário da pesquisa e por incentivar 

outros companheiros a fazerem o mesmo. 

Lembrem-se: favor preencher apenas um formulário 

por pessoa. 

OFICINA DE DISTRIBUIÇÃO
DE LITERATURA E CONVENÇÕES

Uma enorme quantidade 

de recursos humanos 

e financeiros da nossa 

irmandade são utilizados 

para distribuir literatura 

de NA, e para planejar e 

implementar convenções. 

Em novembro, realizaremos uma oficina com dois 

dias de duração, para tratar da variedade de assuntos 

que afetam esses dois tipos de serviço. Haverá 

sessões conjuntas, bem como aquelas dirigidas 

especificamente aos distribuidores de literatura 

(áreas, regiões e escritórios), e a assuntos ligados a 

convenções.

Conversaremos sobre as modificações propostas para 

a produção e preços para o final de 2008, incluindo 

a possível aprovação da Sexta Edição do Texto 

Básico, as melhores práticas entre os diversos corpos 

de serviço, e como podemos nos responsabilizar e 

prestar contas àqueles a quem prestamos serviço. 

Maiores informações poderão ser encontradas no 

website. 
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Oficina de Distribuição
de Literatura e Convenções do NAWS

9 a 10 de novembro de 2007

em Woodland Hills, Califórnia

Iniciaremos às 10:30 h de sexta-feira 

e encerraremos às 18:00 h de sábado

Esta oficina proporciona uma oportunidade única 

para a troca de informações e práticas entre os 

servidores de confiança envolvidos com o comitê 

de convenções ou distribuição de literatura. Se você 

distribui literatura ou realiza o planejamento de 

convenções, participe conosco deste evento! 

Cadastre-se ou baixe o prospecto em nosso site:

http://www.na.org/nawsevents/event-reg.

CONTRIBUIÇÕES

Desde o último NAWS News, demos andamento à 

recomendação do Grupo de Trabalho do Plano de 

Negócios, que sugeriu a inclusão na The NA Way Magazine 

de uma série de artigos relativos às contribuições. 

Concordamos com a opinião do grupo, de que muitos 

membros de NA podem desconhecer ou possuir 

informações imprecisas sobre as contribuições fi nanceiras 

e as fontes de receita do NAWS. Por isso, a NA Way de abril 

de 2007 continha um artigo sobre a compreensão pessoal 

de um indivíduo sobre 

contribuições fi nanceiras, e de 

que forma o compromisso 

de contribuir se modifi cou 

com seu crescimento no 

programa. Na NA Way de 

julho de 2007, incluímos 

um artigo intitulado “Para 

Que Contribuir?”, enfocando 

principalmente as fontes 

de receita e explicando 

o custo da prestação de 

serviços em todo o mundo. 

Prosseguiremos com essa série em outubro, mostrando 

as diversas formas com que o NAWS apóia e custeia o 

desenvolvimento da irmandade. Agradecemos que nos 

enviem seu retorno e sugestões para estes artigos. Este 

assunto não afeta apenas ao NAWS. Durante as ofi cinas, 

ouvimos falar, reiteradas vezes, da falta de contribuições 

humanas e fi nanceiras para promover os serviços locais. 

Estamos recebendo cada vez mais pedidos de workshops 

locais sobre custeio e fl uxo fi nanceiro. Evidentemente, 

está na hora de conversar sobre o tema, e como ele afeta 

a nossa capacidade de transmitir a mensagem de NA. 

DESENVOLVIMENTO DA IRMANDADE

Viajando Através da Nossa Irmandade Mundial

Estes são os eventos de que participamos no período 

compreendido entre nossas reuniões de abril e julho. 

Ocorreram diversos eventos desde a nossa última 

reunião, e vocês poderão ler a respeito deles na 

próxima edição do NAWS News.

Fóruns de Zona 

Estados do Oeste

O NAWS participou do Fórum da Zona dos Estados 

do Oeste em julho de 2007, realizado em Ontário, 

Califórnia. Os delegados e suplentes de onze regiões 

do oeste dos Estados Unidos reuniram-se para debater 

uma variedade de problemas de serviço. Os tópicos 

incluíram processo decisório consensual, cobertura 

dos grupos nas apólices regionais, eventos e atividades, 

e linhas telefônicas. O NAWS conduziu duas sessões: 

“Implementação do Manual de Relações Públicas” e 

“Como Ser Um DR Eficaz”. As sessões incentivaram 

uma discussão frutífera sobre as alterações no formato 

da nossa estrutura de serviço, e como assegurar que 

estejamos fazendo sempre o melhor que podemos 

para alcançar as pessoas que necessitam do programa 

de recuperação de NA. Acreditamos que os delegados e 

suplentes que participaram deste fórum de zona dêem 

prosseguimento à discussão dessas temáticas em suas 

regiões, e que sigam comunicando seus pensamentos 

e idéias a nós aqui do NAWS. 

Sudeste

O Fórum da Zona Sudeste (SEZF) engloba seis 

regiões: Alabama/Nordeste da Flórida, Geórgia, 

Carolina, Carolina do Norte, Flórida e Sul da Flórida. 

São realizados dois fóruns de zona anuais, havendo 

uma rotatividade dentro das regiões participantes. 

Pineville, Carolina do Norte, foi o local da reunião 

mais recente do SEZF, no início de junho de 2007. 

Tivemos a oportunidade de conduzir diversas oficinas 

durante o evento, inclusive sobre atualidades do 

NAWS, oferecendo informações e notícias sobre as 

atividades do NAWS e o desenvolvimento mundial da 

irmandade. Também houve discussões produtivas em 

oficinas sobre as Discussões Temáticas da Irmandade. 

Abordamos o tema “Formação de Grupos de Escolha 

Fortes”, que sempre parece despertar interesse nas 

comunidades locais de NA onde quer que estejamos. 

“Quem Está Faltando Chegar Às Nossas Reuniões e Por 

Quê?” também foi um tópico de interesse que gerou 

discussão e descobertas valiosas, e todos partilharam 

sua experiência na oficina sobre “Nosso Sistema de 

Serviços”. 
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Occidente, Aniversário da Região México 

Guadalajara

No início de maio, o NAWS participou de um fórum de 

dois dias para celebrar o décimo primeiro aniversário 

da Região Occidente. O evento incluía oficinas com 

uma variedade de temáticas de recuperação e serviço. 

Foi uma oportunidade ímpar de relações públicas, 

uma vez que a maioria dos workshops e atividades 

foram realizados em uma tenda aberta, localizada em 

uma praça pública na cidade de Guadalajara. O comitê 

planejou que o evento se transformasse em um esforço 

de relações públicas, uma vez que a maioria das sessões 

enfocava fundamentos tais como Sou um Adicto?, 

Apadrinhamento e Nós Nos Recuperamos. Como as 

ofi cinas ocorriam na via pública, os passantes paravam 

e alguns fi cavam para uma ou duas sessões. Além disso, 

havia uma mesa com folhetos informativos, e membros 

da irmandade local estavam disponíveis para responder 

perguntas e oferecer literatura. Apesar da localização 

incomum, o evento foi proveitoso, pois diversos não-

membros entraram e levaram consigo literatura e 

horários de reuniões, ao longo do fi nal de semana. 

Realizamos duas oficinas interativas, uma de H&I e a 

outra sobre a temática “Formação de Grupos de Escolha 

Fortes”. Também apresentamos a história de NA. A 

sessão de H&I foi conduzida em um salão de banquetes, 

como parte dos eventos da noite de abertura. Isso nos 

ajudou a utilizar o formato de discussões em pequenos 

grupos junto aos participantes. A sessão “Formação de 

Grupos de Escolha Fortes” foi realizada durante o dia, na 

tenda da praça.  Por isso, representou um desafio bem 

maior em função da sua realização em público; porém, 

mesmo assim, a discussão foi produtiva. 

Fóruns Mundiais

Lincoln, Nebraska

O segundo fórum 

mundial deste ciclo 

de conferência foi 

realizado em Lincoln, 

Nebraska, de 11 a 13 de 

maio. Os funcionários 

do NAWS e os membros 

do Quadro Mundial 

conduziram uma sessão 

de atualidades sobre o NAWS na sexta-feira à noite, sete 

oficinas no sábado e uma sessão de encerramento na 

manhã de domingo. Os temas das oficinas foram as 

três Discussões Temáticas da Irmandade deste ciclo, 

acrescidas de “Como Ser um MCR Eficaz”, “Medicação 

em Recuperação”, “Liderança em NA” e Ferramenta de 

Planejamento da Área. 

A oficina sobre medicação, especificamente, levantou 

uma série de perguntas sobre o destino que devemos 

dar a este assunto tão sensível e atual, confirmando 

que estamos no caminho certo ao criar novos recursos 

e abordagens para este tema. Houve cerca de 130-

150 participantes nos dois dias do fórum. Destes, 

cerca de trinta e cinco eram delegados regionais ou 

suplentes de regiões dos EUA. A grande freqüência de 

delegados nos leva a questionar se não deveríamos 

adaptar os tópicos de algumas das sessões dos futuros 

fóruns realizados nos EUA. Pensamos inicialmente em 

aproveitar a oportunidade de ter tantos delegados 

reunidos para realizar algum tipo de workshop de 

treinamento,paralelamente às sessões de discussão 

dirigidas à irmandade local. 

Todas as sessões tiveram uma boa freqüência, com 

representatividade de tempo limpo e experiência. 

Ficamos gratos pela calorosa receptividade por 

parte da irmandade local, bem como pela satisfação 

manifestada por todos os presentes. Muitos 

participantes solicitaram cópias das anotações das 

sessões e dos pequenos filmes que apresentamos 

ao longo do final de semana. Estamos verificando 

maneiras de viabilizar esses pedidos. 

França e Inglaterra

Paris, França

O NAWS retornou à França pela primeira vez desde 

1995 para conduzir uma oficina de dois dias em Paris, 

de 12 a 13 de maio. Apesar de uma freqüência estimada 

de quarenta membros, o workshop atraiu mais de 100 

entusiasmados participantes de toda a França e Bélgica. 

Os companheiros estavam totalmente animados com 

sua participação nos dois dias completos de oficinas; 

as pessoas vieram de lugares distantes, como Bruxelas, 

na Bélgica, e o sul da França (cerca de oito horas de 

viagem), para participar do workshop de Paris.

Abrimos a oficina com um vídeo e a sessão sobre 

atualidades do NAWS, que conferiram o tom do 

evento, “Formação de Grupos de Escolha Fortes.” Um 

dos temas dominantes do final de semana foi o amor 

incondicional aos membros. O NAWS conduziu duas 

sessões sobre a Ferramenta de Planejamento da Área, 

que pareceram ilustrar aos participantes do evento a 

necessidade de apoiarem seus servidores de confiança, 

que o planejamento é essencial para o serviço e para 

melhor transmitir a mensagem de recuperação, e 

que relações públicas e informação ao público são 

fundamentais. 

Apesar das especulações de que a ofi cina de domingo 

iria atrair menos companheiros, logo descobrimos que 

a projeção estava equivocada. Houve uma presença 

ainda maior no segundo dia, trazendo ainda mais 
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entusiasmo e energia. O NAWS deu início aos trabalhos 

do dia, conduzindo uma ofi cina sobre “Medicação em 

Recuperação”. O tom daquele dia foi dado por um 

dos grupos que, ao ler sua carta para o plenário todo, 

falou reiteradamente sobre ausência de julgamento, 

e de se oferecer amor e apoio ao membro submetido 

a medicação, o que só demonstra que somos um 

programa de atração e recuperação. A ofi cina sobre 

medicação foi seguida de uma sobre “Nosso Sistema 

de Serviços” e uma sessão de encerramento. A energia 

coletiva e o desejo de prestar serviços ajudaram a região 

a atrair mais companheiros para o serviço, a ponto até 

mesmo de preencher o encargo vago de tesoureiro da 

região. 

Além disso, no domingo, almoçamos com o comitê 

regional de informação ao público. Eles debateram 

suas metas de curto e de longo prazo, e como 

aperfeiçoar o trabalho para melhor transmitir a 

mensagem de recuperação. Paris apresenta uma 

situação singular, com apenas um centro de 

tratamento que utiliza o modelo dos doze passos. 

Para ajudar o sul da França, especialmente Marselha, 

os membros do comitê regional de IP irão viajar até o 

local, para auxiliar nos trabalhos de IP.

Marselha, França

Como o NAWS estava na França, pudemos atender 

à solicitação do Sul da França para participar da 

oficina de Marselha. Embora o workshop tivesse 

uma programação de poucas horas, foi enorme o 

entusiasmo que o evento gerou em Paris. Os membros 

trabalharam em conjunto para oferecer serviços e 

debateram maneiras de apoiar seus vizinhos de NA 

situados a algumas horas de distância. O foco da oficina 

foi o fortalecimento dos serviços de área, eficiência na 

informação ao público e utilização das ferramentas da 

oficina de Paris. 

Londres, Inglaterra

O NAWS participou de um evento profissional 

cooperativo em Londres, dirigido a profissionais da 

área de tratamento, que já vinha contando há muito 

tempo com a presença do comitê de IP do Reino Unido. 

Eles vêm fazendo um belo trabalho de freqüência e 

participação constantes neste evento. Seu exemplo 

pode ser seguido por muitos de nós, na construção e 

manutenção de relacionamentos com os planejadores 

e participantes do encontro. O NAWS participou de um 

painel de uma das oficinas da conferência, e esteve 

presente na reunião aberta de NA para profissionais. 

No encerramento, o NAWS conduziu uma oficina sobre 

o Manual de Relações Públicas para os membros locais 

de IP, que atraiu mais de quarenta companheiros. 

Durante esse workshop com mais de cinco horas 

de duração, o NAWS facilitou discussões sobre a 

aplicação prática do manual, utilizado como base para 

o planejamento dos serviços, e partilhou experiências 

sobre a aplicação das tradições no serviço. 

Moscou, Rússia

A oficina reuniu as comunidades do Leste Europeu 

de NA que falam uma linguagem em comum. Houve 

160 participantes custeados, de mais de vinte e cinco 

comunidades de NA através da Rússia, juntamente 

com membros da Estônia, Lituânia, Letônia, Moldávia 

e Ucrânia. Adicionalmente, houve a participação 

de membros da Área Moscou, o que aumentou a 

freqüência para mais de 200 participantes. O evento 

foi realizado entre 30 de junho e 1 de julho. 

A Área Moscou organizou e sediou sua primeira 

apresentação comunitária de relações públicas na 

sexta-feira dia 29 de junho, antes da abertura da 

oficina. O NAWS foi convidado a participar do painel 

e oferecer informações sobre a nossa irmandade 

mundial. Os viajantes do NAWS reuniram-se com o 

subcomitê de informação ao público da área, antes 

da apresentação. Apesar do fato de a Área Moscou 

não ter um subcomitê de IP até um mês antes do 

evento, os membros se reuniram rapidamente e 

foram dedicados e organizados; cada membro 

do comitê possuía áreas de responsabilidade e 

acompanhamento. A apresentação teve a presença 

principal de profissionais da mídia e de serviços 

sociais. A apresentação pareceu trazer bastante 

entusiasmo aos membros, que já começaram a 

planejar os eventos de acompanhamento.

O workshop teve início no sábado de manhã com uma 

sala repleta de companheiros animados, com diversas 

faixas de tempo limpo e experiência de serviço. O 

NAWS conduziu diversas oficinas direcionadas para 

informação ao público e H&I, orientação e treinamento 

de membros para o serviço, nossas tradições e 

estruturação de comitês de serviço, para melhor 

transmitir a mensagem de recuperação. Diversas 

comunidades de NA em desenvolvimento estão em 

processo de formação de sua estrutura, e pareceram 

beneficiar-se com a experiência compartilhada pelas 

áreas russas de NA mais desenvolvidas. Houve uma 

discussão durante a sessão do comitê de serviço, com 

relação ao tamanho da Região da Rússia Ocidental 

(que abrange onze zonas horárias), e sua capacidade 

de prestar serviços à irmandade. Provavelmente, esse 

tópico será uma discussão contínua a ocorrer na 

Região da Rússia Ocidental. 
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Oficinas do Oriente Médio 

Egito 

O NAWS realizou 

uma oficina de três 

dias no Cairo, a 

primeira realizada 

no Egito, tendo 106 

inscritos de todo o 

país. No decorrer 

do evento, outros 

participantes chegaram, totalizando 179 presenças. 

Todos estavam ávidos por aprender e compreender. 

As perguntas giraram em torno de apadrinhamento, 

estrutura de serviço, questões de unidade, centros de 

tratamento e inscrições em eventos. Muitas vezes as 

perguntas se seguiam às sessões, e eram ilustradas pelo 

formulário de trabalho do grupo. Havia uma verdadeira 

fome de informação, e a experiência foi inspiradora. 

O entusiasmo despertado pelas oficinas e atividades 

noturnas certamente ajudará a irmandade egípcia a 

continuar crescendo. Como em todas as comunidades 

locais de NA, eles possuem sua parcela de problemas 

e questões. Mas fizeram muito para tornar o Egito uma 

irmandade vibrante e em crescimento. Grande parte 

do que está acontecendo são as dores do crescimento, 

devido ao enorme sucesso que estão tendo em levar a 

mensagem de NA! 

Bahrein

Esta oficina foi um acompanhamento da que 

aconteceu anteriormente, em 2005. Tivemos a 

oportunidade de vivenciar os progressos e debater os 

problemas remanescentes e as novas questões dentro 

das comunidades. O tema dominante da oficina 

foi unidade e cooperação. Custeamos a ida de dez 

comunidades à oficina de três dias de duração: Egito, 

Arábia Saudita, Jordânia, Irã, Kuwait, Bahrein, Emirados 

Árabes Unidos, Qatar, Omã e Turquia. Ao todo, foram 

trinta e sete delegados custeados, e 106 inscritos no 

total. Entre os participantes, havia seis mulheres em 

recuperação; isto é um verdadeiro milagre que se 

desdobra lentamente, uma vez que a oportunidade 

de encontrar e manter a recuperação em NA para 

as mulheres permanece limitada na região do Golfo 

Pérsico. Todas as sessões foram multilíngües, com a 

presença de tradutores de farsi e árabe.

As sessões da oficina foram sobre o formulário 

de trabalho do grupo, estrutura de serviço, 

apadrinhamento, relações públicas, tradições e 

Ferramenta de Planejamento da Área. A ferramenta 

ajudou as comunidades a focalizar e priorizar suas 

metas para os próximos dois anos. Os principais 

objetivos foram a convenção do Oriente Médio e uma 

melhor comunicação entre as comunidades locais 

através do boletim do Oriente Médio. A consecução 

de ambas as metas irá ajudá-los em seus esforços 

pela unidade e melhoria das comunicações. Três 

voluntários ofereceram seus serviços para atender às 

necessidades dos membros de língua inglesa, árabe 

e farsi nessa parte do mundo. Além disso, a oficina 

ajudou no desenvolvimento da irmandade, reunindo 

comunidades iniciantes e aquelas com maior 

experiência. Esta é uma verdadeira demonstração 

dos nossos princípios de recuperação – um adicto 

ajudando outro adicto, vizinhos se ajudando 

mutuamente a levar a mensagem de recuperação.

A equipe do NAWS também teve a oportunidade 

de participar de uma reunião de NA dentro de 

uma instituição penal. Antes do início da reunião, 

os viajantes reuniram-se com o diretor, que é um 

verdadeiro defensor que apóia NA. Ele já havia nos 

convidado em 2006 a comemorar o sétimo aniversário 

das reuniões de NA na instituição. Diariamente, 

manda ler a meditação do dia do Só por Hoje através 

do sistema do presídio. A reunião foi impressionante, 

e a irmandade recebeu um presente dos detentos 

– o símbolo de NA, em artesanato feito “atrás das 

grades”.

Kuwait 

Foi a primeira viagem do NAWS a esta comunidade. 

Diversos membros dos seus três grupos se prepararam 

para participar do fórum de meio dia. São falados 

três idiomas nas reuniões do Kuwait – árabe, inglês 

e farsi – e isso afeta sua comunicação e esforços 

cooperativos. O NAWS conduziu uma sessão aberta, 

onde os membros fizeram perguntas sobre tradições, 

apadrinhamento, serviço no grupo e freqüência de 

mulheres nas reuniões árabes. Um dos resultados de 

unificação do fórum foi a publicação de uma nova lista 

de reuniões englobando todos os grupos. 

Eventos Profissionais 

Desde a publicação do último 

NAWS News, participamos 

de dois eventos profi ssionais 

de caráter nacional. Em maio, 

com o auxílio de membros da 

irmandade local, o NAWS expôs 

na conferência da Associação 

Americana de Prisões (American 

Jail Association) em Nashville, Tennessee. Em junho, o 

NAWS esteve na Associação Nacional dos Profi ssionais de 

Tribunais de Drogas (National Association of Drug Court 

Professionals) em Washington, DC, com a assistência 

de membros locais. Diversos profi ssionais têm muito 

pouca familiaridade com o programa de recuperação de 
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NA, e menos informação ainda sobre a nossa literatura 

de recuperação; portanto, essas conferências, que 

reúnem 2.000 e 3.000 profi ssionais, respectivamente, 

representam uma excelente oportunidade para o NAWS 

desenvolver trabalhos de relações públicas. 

Eventos Cooperativos 

Apesar de o NAWS ter participado de menos 

conferências profissionais neste período, houve doze 

eventos em que NA se fez representar pelos comitês 

locais de serviços. O NAWS participou de dois deles, 

e em uma conferência o NAWS trabalhou junto à 

Reunião dos Delegados Europeus e membros locais. 

Na maioria dos eventos, o NAWS pagou o custo do 

estande e os comitês locais forneceram a literatura 

e membros de NA para trabalhar nos estandes. Os 

companheiros interagiram com diversos profissionais 

da justiça criminal, da área de tratamento e órgãos do 

governo. Nos Estados Unidos, NA esteve representado 

nas conferências de Boise, Idaho; San Diego, Califórnia; 

Bellevue, Washington; Galveston, Texas; Menomonie, 

Wisconsin; Little Rock, Arkansas; e Williamsburg, 

Virgínia.

Houve cinco eventos internacionais nesse período. 

Fizemos uma parceria com a Reunião dos Delegados 

Europeus e o Irã em uma conferência profissional em 

Istambul, Turquia. Houve um evento em Lubliana, 

Eslovênia, em que os membros da Hungria e Polônia 

apoiaram os eslovenos. Durante a conferência, os 

membros fizeram uma apresentação sobre o programa 

de NA e realizaram uma reunião aberta de NA para os 

profissionais presentes. Foi a mesma experiência que 

o NAWS teve em duas conferências em que participou 

em parceria com o Reino Unido e a Suécia. No evento 

de Quebec City, em Quebec/Canadá, os membros 

passaram informações sobre NA aos profissionais 

presentes. 

Os membros que representam NA nesses eventos 

cooperativos estão bem preparados e prestam um 

excelente serviço em nome de NA. Seus relatórios 

e imagens são bastante apreciados. Demonstram 

o entusiasmo e espírito de recuperação que esses 

eventos inspiram. 

DECISÃO CONSENSUAL NA WSC

Conforme já relatamos por diversas vezes, temos 

trabalhado na compilação dos nossos usos e costumes 

para o processo de decisão consensual na WSC. 

Elaboramos uma minuta que foi distribuída para revisão, 

e que se encontra no Fórum de Discussão On-Line dos 

Participantes da Conferência. Esperamos receber suas 

idéias e comentários em breve, para podermos realizar 

quaisquer alterações ou melhorias a tempo de incluir o 

documento no material para o Sistema de Aprovação 

em Conferência, juntamente com as outras revisões 

propostas para o Guia dos Serviços Mundiais de NA. 

Portanto, pedimos que acessem o site http://www.

naws.org/wsc-forum/ e contem o que acharam! 

PAINEL DE RECURSOS HUMANOS 

Olá, novamente. Estamos animados com mais um 

informe sobre o nosso trabalho até aqui, neste ciclo 

de conferência. Nós nos reunimos em julho; por sinal, 

tivemos muito trabalho. Como tem se tornado a norma, 

temos também a satisfação de reportar nossa relação 

cooperativa contínua com o Quadro Mundial. Passamos 

um dia com o quadro, discutido o sistema atual e as 

possibilidades de melhoria dentro das limitações 

identificadas. As reuniões sempre nos deixam com um 

sentimento de gratidão e confiança de que estamos 

mesmo nos encaminhando para alcançar uma meta 

comum neste trabalho. 

Na nossa reunião de julho, revisamos em detalhe 

nosso processo de indicações. Como estamos 

utilizando, neste ciclo, a nova Ficha de Informações 

do Pool Mundial reduzida, precisamos efetuar alguns 

ajustes em nosso processo. Como devem se recordar, 

informamos anteriormente que o formulário novo 

será o único a ser utilizado no cadastramento para o 

Pool Mundial. Em função da sua brevidade, achamos 

que será necessário pedir maiores informações aos 

interessados em participar do processo de indicações. 

Como exemplo, nossa primeira correspondência 

convidando os membros a participar do processo 

seletivo será despachada pelo correio em meados de 

setembro, com solicitação de resposta. Incluirá uma 

lista de perguntas a serem respondidas e enviadas de 

volta para nós em um prazo específico, de cerca de 

trinta dias. (Os membros também terão a opção de 

responder às perguntas on-line.) Para manter o status 

de potenciais candidatos, os interessados precisarão 

responder dentro do prazo; caso contrário, serão 

eliminados do processo. Pedimos a todos que atentem 

para esse detalhe importante. 

Além disso, vocês devem se lembrar que alguns 

delegados, na última WSC, tinham dúvidas a respeito 

do processo de indicações; na verdade, houve até 

mesmo um moção que foi apresentada para solicitar 

maiores detalhes. Em função desse interesse, 

estamos preparando uma apresentação para a WSC 

2008, que dará a todos os participantes uma visão 

completa das indicações, incluindo perguntas, 

critérios e procedimentos de avaliação. Desta forma, 

esperamos que os participantes tenham o máximo 
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de confiança possível ao escolher para o serviço as 

indicações do PRH. 

Além disso, acreditamos que os membros interessados 

poderão utilizar essas informações para avaliar 

suas próprias capacitações e experiências. Mas é 

importante lembrar que não divulgaremos detalhes 

das avaliações individuais. Conforme relatamos, 

não acreditamos que isso seja possível, mantendo-

se a confidencialidade requerida para o sucesso do 

processo de indicações. 

Como parte dos preparativos para a apresentação 

sobre o processo de indicações, passamos a metade 

de um dia simulando uma apresentação semelhante 

para o quadro Mundial, cobrindo o nosso processo de 

indicações do último ciclo. Foi uma experiência incrível 

que, apesar das diferenças entre os procedimentos 

deste ciclo e do anterior, servirá como base para a 

sessão da WSC 2008. 

Todas essas discussões nos levaram a identificar a 

necessidade de atualizar seções do Guia de Serviços 

Mundiais que discute o PRH, o Pool Mundial e o 

processo de indicações. Como parte do nosso trabalho 

de preparação para a WSC 2008, pretendemos 

oferecer ao Quadro Mundial idéias de alterações que 

melhor reflitam no guia o nosso procedimento atual. 

Se tivermos sucesso nesse esforço, vocês poderão 

encontrar essas recomendações juntamente com o 

material do Sistema de Aprovação em Conferência, 

publicado no final de janeiro de 2008.  

Apenas um último lembrete: o prazo final para envio 

ou atualização da sua Ficha de Informações do Pool 

Mundial, para inclusão nos Procedimentos do PRH, 

foi 31 de agosto de 2007. Os membros que nunca 

entraram no pool, ou cujas informações sejam mais 

antigas do que três anos, não serão considerados 

para indicação pelo PRH. Além disso, o prazo para 

encaminhamento de candidatos das regiões, 

Quadro Mundial e fóruns de zona é dia 31 de 

outubro de 2007. Os corpos de serviço interessados 

em encaminhar nomes de candidatos deverão fazê-

lo antes dessa data.  

CALENDÁRIO E PRAZOS DOS 
SERVIÇOS MUNDIAIS 

Agosto de 2007
Disponibilidade da versão para aprovação da 

Sexta Edição do Texto Básico 

31 de outubro de 2007
Prazo limite para apresentação de candidatos 

das regiões, QM e zonas

9–10 de novembro de 2007
Oficina de Distribuição de Literatura e 

Convenções — Woodland Hills, CA

21 de novembro de 2007
Publicação do Relatório da Agenda da 
Conferência 2008 

26 de dezembro de 2007
Publicação das traduções do Relatório da 
Agenda da Conferência 2008

25 de janeiro de 2008 

Publicação do material para o Sistema de 

Aprovação em Conferência 

25–27 de janeiro de 2008
Fórum Mundial — Sydney, Austrália

27 de abril a 3 de maio de 2008 
Conferência Mundial de Serviço de 2008
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NOVOS PRODUTOS DO NAWS

Basic Text Sixth Edition Approval Draft

Sexta Edição do Texto Básico, Minuta para Aprovação

A minuta para aprovação da Sexta Edição do Texto 

Básico foi publicada; cópias do livro podem ser baixadas 

do nosso website www.na.org/conference/bt, ou 

adquiridas a US$ 8,00, já incluídos fretes e taxas.

Item No. 9146   Preço: US$ 8,00

Public Relations Handbook
Manual de Relações Públicas 

Revisão para incorporar a publicação de novos recursos 

para os Capítulos 3, 6, 10, 11 e 12, tanto no formato 

americano como no internacional.

Item No. 2102 & 2102-A Preço: US$ 8,50/cada 

PR Handbook Resource Material and Tabs

Manual de RP – Recursos e Fichário

Os recursos e fi chário estão disponíveis para compra 

como pacote separado, tanto no formato americano 

como no internacional. 

Item No. 2102R e 2102-RA Preço: US$ 3,50/cada

Panfl etos de Serviço
Reuniões Administrativas do Grupo

Item No. 2202 Preço: US$ 0,21 

Servidores de Confi ança do Grupo: Papéis e 

Responsabilidade

Item No. 2203 Preço: US$ 0,21

Comportamento Violento e Desagregador nas Reuniões 

de NA

Item No. 2204 Preço: US$ 0,21 

Grupos de NA e Medicação

Item No. 2205 Preço: US$ 0,26

Alemão
Apadrinhamento

Sponsorschaft
Item No. GE-1130 Preço: US$ 7,00 

Hindi
Livreto Branco

ukjdkWfVDl ,ukWfue~l
Item No. HI-1500 Preço: US$ 0,63 
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