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Acontecimentos dos Serviços Mundiais de NA

que podem ser do seu interesse...

Pedimos que divulguem esta página por e-mail, ou forneçam uma cópia ao seu CSA, CSR e demais 
membros interessados. Continuamos incentivando as pessoas a fazer sua assinatura eletrônica da 

The NA Way e do NAWS News. Esta iniciativa contribuirá para o aumento da eficiência 
da comunicação e redução dos custos de distribuição.

“ Viver Limpo: A Jornada Continua”, nosso novo livro de recuperação Aprovado pela Irmandade, estará disponível em 
outubro de 2012, em capa dura e flexível. As duas encadernações serão comercializadas por US$ 8,75. Uma edição 
comemorativa limitada, com exemplares numerados, será lançada em dezembro, ao preço de US$ 30,00.

Novidades tecnológicas: Esperamos que vocês estejam acessado www.na.org para ver como ficaram as melhorias. 
O site foi totalmente reestruturado, e temos recebido retorno positivo dos companheiros. Também passamos a ter 
uma versão móvel mais amigável do website. Experimentem! Teremos um aplicativo gratuito para smart phone, que 
permitirá encontrar uma reunião e receber as leituras do Só por Hoje simultaneamente. Quando estiver pronto, noti-
ficaremos as pessoas que tiverem assinatura das mensagens diárias do Só por Hoje e/ou Notícias do NAWS.

Até o final de setembro, teremos uma versão eletrônica do Texto Básico (sem conteúdos adicionais) por US$ 8,90. 
Apadrinhamento e Isto Resulta (Inglês) estão em processo de finalização para publicação eletrônica. Serão vendidos 
pela Amazon e pela loja iTunes, com links em nosso website.  

Atendendo às sugestões que recebemos na WSC 2012, lançaremos o novo Fórum Eletrônico dos Participantes da Con-
ferência, no dia 1º de setembro. Será exclusivo para os integrantes da conferência (os que participaram da WSC 2012, 
e quaisquer outros que tenham sido eleitos desde então). O fórum será privativo e protegido por senha, notificará 
quando houver postagens e poderá ser acessado por dispositivos móveis. Enviaremos uma mensagem aos membros 
elegíveis quando o recurso estiver no ar. Outros fóruns on-line, direcionados à irmandade, serão criados mais para o 
final do ano, englobando Projeto do Sistema de Serviços, Discussões Temáticas da Irmandade (Consciência de Grupo, 
Delegação e Prestação de Contas; Colaboração; e Apoiando a Nossa Visão), e o plano de projeto do Livro de Tradições. 

Sistema de Serviços: Estamos recrutando comunidades que queiram testar alguns dos componentes do sistema pro-
posto – Unidades de Suporte aos Grupos, Unidades de Serviços Locais, etc. Quanto mais ajuda tivermos para transpor 
as ideias das propostas para a prática local, maior facilidade teremos para formatar o plano de transição a ser apre-
sentado na WSC 2014. Caso tenham interesse em trabalhar conosco e fazer um “teste de campo” com os pensamentos 
e ideias apresentadas, pedimos que entrem em contato conosco pelo e-mail worldboard@na.org. Este é um projeto 
em que “juntos, nós podemos”. Por isso, esperamos que vocês nos ajudem a passar estas ideias da prancheta para a 
vida real. Novas informações serão atualizadas on-line, no endereço: www.na.org/servicesystem.

Nossos demais projetos deste ciclo, a estruturação do plano do Livro de Tradições e revisão da Introdução às Reuniões 
de NA só terão início no final deste ano. As informações serão divulgadas após a nossa reunião de outubro.

WCNA 35: Ao celebrarmos 60 anos de recuperação (nossas bodas de diamante) na convenção mundial da Filadélfia, 
certamente estaremos vivenciando o tema do encontro, “A Jornada Continua”. Os pacotes de inscrições antecipadas 
estarão disponíveis no final de 2012. Comunicaremos com antecedência a data do início das vendas. Também é pos-
sível ficar a par das novidades através da página www.na.org/wcna. 

Gostaríamos de expandir nosso foco para os seminários on-line que começamos a implantar, e para isso precisamos 
da sua ajuda. Os segmentos que desejamos reunir são convenções, H&I e RP, mas não possuímos os dados de contato 
da maioria das pessoas que estão atuando nesses serviços. Se você quiser se juntar a nós para debater questões e 
soluções com outros companheiros que atuam nesses setores, favor enviar-nos seu nome, endereço de e-mail, seu 
encargo como servidor de confiança e região e/ou área onde atua. Os e-mails para contato são: events@na.org para 
convenções; HandI@na.org para servidores de confiança de H&I; e PR@na.org para servidores de confiança de RP/IP. 

Finanças: Será que algum de nós já parou para analisar o significado de “serviços de suporte”? Todos nós vamos às 
reuniões, e muitos já participamos de painéis de H&I, assistimos aos anúncios de interesse público na televisão e 
fomos a convenções. Porém, o que é realmente necessário para que cada serviço aconteça? Cada um de nós tem a res-
ponsabilidade de contribuir, e ajudar os outros companheiros a entender de que forma as contribuições financeiras 
ajudam a assegurar que os serviços continuem a ser prestados ao redor do mundo e em nossa localidade. Vamos nos 
inspirar em nosso propósito primordial e agir para contribuir financeiramente através do nosso portal, no endereço 
www.na.org/?ID=donation-external-index.

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


