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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.

O Relatório da Agenda da Conferência (CAR), os materiais do Sistema de Aprovação da Conferência (CAT), a Pes-

quisa com os Delegados e o formulário do Relatório Regional, bem como apresentações em PowerPoint, modelos 

e outros recursos encontram-se todos na página da conferência, no site www.na.org/conference. Para acessar 

o CAR ou o CAT, é necessário digitar o nome de usuário CP2012 e a senha WSC2012. A página continuará sendo 

atualizada até a WSC 2012, por isso, sugerimos que a verifiquem regularmente. Também pretendemos colocar 

na página um link para o material em espanhol, assim que a tradução estiver concluída. O endereço do link será: 

www.na.org/conf-span. 

A terceira minuta das propostas do Sistema de Serviços, o histórico, sumário do relatório e demais materiais rela-

tivos ao projeto podem ser encontrados no site www.na.org/servicesystem.  

Se você é um atual integrante da conferência, ou se foi durante o ciclo 2008-2010, pedimos que acesse 

http://disc.na.org e se inscreva no fórum de discussão dos participantes da conferência. O fórum pode ser visua-

lizado por qualquer companheiro. Gostaríamos de contar com a participação dos delegados e membros interes-

sados. Os integrantes do Quadro Mundial estarão envolvidos ativamente nas discussões on-line. 

O prazo final para os relatórios regionais e a pesquisa com os delegados é dia 1º de março de 2012: Pedimos que 

nos ajudem em nossos preparativos, enviando-nos as informações dentro do prazo. Esses dados nos ajudam a 

estar mais preparados para as sessões da conferência, e representam também um importante registro de cada re-

gião. Os relatórios regionais serão incluídos na edição de março do Conference Report (Relatório da Conferência). 

Pela primeira vez, experimentaremos enviar aos delegados os perfis dos candidatos, juntamente com o Conferen-

ce Report. 

Persistimos nos esforços de todo o quadro mundial em reduzir custos, e continuamos pedindo o suporte financei-

ro de vocês para podermos prestar serviços de divulgação da mensagem de NA no mundo todo. Acesse o portal 

de contribuições dos membros, no endereço www.na.org/?ID=donation-external-index.

Pesquisa com a Irmandade – Participe sem demora! A pesquisa estará on-line até 10 de fevereiro de 2012. Fale com 

seus amigos. Ajude-nos a obter o retrato da recuperação em NA, acessando: www.na.org/?ID=membership_survey.

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

NOSSO PROPÓSITO 

PRIMORDIAL 
RUMO À WSC 2012 

Para dar início ao Ano Novo, nos reunimos de 5-7 de janeiro 

de 2012 no WSO Chatsworth, Califórnia. Realizamos uma 

reunião audaciosa e produtiva de três dias, enfocando 

principalmente o Sistema de Aprovação da Conferência 

(CAT). Conversamos sobre o Projeto do Sistema de Serviços, 

com ênfase em delegação e propostas. Nosso website é 

uma excelente fonte de informações atuais e anteriores 

sobre o projeto. Esperamos que vocês visitem a área do 

Projeto do Sistema de Serviços, no endereço www.na.org/

servicesystem. 

Na reunião, finalizamos o Planejamento Estratégico 

para 2012-2014 e programamos as sessões da WSC. 

Também debatemos sobre a melhor forma de abordar o 

planejamento e comunicar com eficiência a ligação entre 

o processo e as outras informações contidas nos Princípios 

de Planejamento. Dedicamos um tempo à discussão da 

proposta para o próximo orçamento e planos de projeto, 

incluindo os possíveis desdobramentos do Projeto do 

Sistema de Serviços.

Nossa agenda incluiu uma atualização financeira e discussões 

iniciais sobre a revisão do nosso website. Falamos sobre 

possíveis mudanças e melhorias do website, a fim de facilitar 

a sua utilização. Temos o desafio constante de nos manter 

atualizados quanto às novas tecnologias, e pretendemos 

abordar o assunto em maior profundidade no nosso próximo 

Planejamento Estratégico. Estamos pesquisando aplicativos 

para iPhone, publicações eletrônicas e website móvel. 

Decidimos que, além das informações que estão sendo 

distribuídas nos workshops do CAR e do CAT, faríamos 

também um pequeno resumo aqui neste NAWS News. 

Incentivamos os companheiros a visitar a página da 

conferência, no endereço www.na.org/conference. Para 

facilitar a navegação, todos os materiais da conferência 

estão centralizados em uma única página, onde podem 

ser encontrados o CAR, CAT, modelo do relatório regional e 

pesquisa com os delegados. Seguiremos atualizando o site 

até a WSC 2012, portanto, acessem a página com frequência 

e fiquem atentos às novidades. 

Também incentivamos os companheiros interessados e, 

principalmente, os integrantes da WSC, a acessar as discus-

sões do fórum eletrônico dos participantes da conferência, 

no endereço http://

disc.na.org. Embora 

somente participan-

tes da conferência 

possam postar seus 

comentários, o fó-

rum pode ser visua-

lizado por qualquer 

interessado. 

INFORMATIVO FISCAL

Como de costume, oferecemos a vocês, no NAWS News, um 

retrato da nossa situação financeira. Continuamos a praticar 

um programa de austeridade no WSO Chatsworth, onde 

estamos trabalhando com nove funcionários a menos do 

que o normal. As contribuições da irmandade nos últimos 

três meses de 2011 foram tristes, e as vendas de literatura de 

recuperação caíram. As contribuições ficaram muito abaixo 

do valor previsto no orçamento aprovado na WSC 2010. 

Discutimos maneiras de sensibilizar os membros e aumentar 

sua conscientização em relação às necessidades financeiras, 

e a importância cada vez maior de darmos continuidade 

aos serviços que oferecemos à irmandade e ao público em 

geral, neste período de dificuldades econômicas. Os adictos 

continuam precisando de ajuda, e acreditamos que NA ofereça 

o que eles necessitam. Parte da nossa responsabilidade é 

ajudá-los a descobrir NA e conseguir nos encontrar.

Temos sido cautelosos e conservadores, mas gostaríamos de 

intensificar nossas atividades de relações públicas, que têm 

sido praticamente inexistentes. Consideramos que uma parte 

essencial da nossa missão é estar presente nos congressos 

e manter um relacionamento com os profissionais. Assim, 

fazer com que os adictos sejam encaminhados ao programa 

de NA, onde podem se libertar da adicção ativa. Desta forma, 

poderemos expandir os trabalhos de desenvolvimento em 

uma irmandade que não para de crescer no mundo todo. 

Existem adictos em diversas regiões da América do Norte 

e ao redor do globo que desconhecem a existência da 

recuperação, e podemos ajudar a levar a nossa mensagem 

de recuperação até eles. 

Continuamos pedindo aos companheiros que Invistam na 
Nossa Visão, e incentivem as regiões a contribuir com a nossa 

irmandade. Cada um de nós ganhou um lugar em NA e, 

através da adicção ativa, recebemos a dádiva da recuperação. 

Este bem precioso, inspirado pelo nosso propósito primordial, 

deverá ser compartilhado com outras pessoas. Dividimos 

nossa gratidão por esta libertação diária quando contribuímos 

financeiramente para que o próximo adicto, em qualquer 

lugar do mundo, possa se recuperar em NA.
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®
Sistema de serviços

Participamos de duas oficinas do CAR antes da reunião do 

quadro mundial, e discutimos nossas interações com os 

membros dos workshops, bem como seus problemas e 

preocupações. Três assuntos vieram à tona repetidamente. 

As pessoas perguntaram sobre os antecedentes do projeto, 

e de onde ele surgiu. O Projeto do Sistema de Serviços teve 

origem nos esforços para abordar as dificuldades perenes 

dos serviços locais. Ao longo dos anos, temos escutado, 

de diversas fontes, as mesmas preocupações com relação 

à prestação de serviços locais. Nos fóruns mundiais, 

perguntamos quais eram as principais dificuldades 

enfrentadas pelos membros, e a apatia foi apresentada 

como sendo o problema nº 1: os companheiros não 

querem se envolver no serviço. Nas mesas redondas de RP, 

os profissionais das áreas de tratamento, médica e jurídica 

confirmaram que é muito difícil entrar em contato com NA 

em determinadas localidades, e que, muitas vezes, é preciso 

falar com diversos corpos de serviço. Por fim, realizamos 

bastantes discussões temáticas na irmandade, ao longo 

dos últimos dez anos, enfocando a prestação de serviços 

(por exemplo, Infraestrutura, Nosso Sistema de Serviços e 

Liderança). Os membros, repetidamente, mencionaram a 

falta de treinamento e monitoramento, falta de servidores 

de confiança, atmosfera negativa e pouca recuperação nas 

reuniões de serviço, e a ineficácia de serviços tais como 

as linhas de ajuda em que ninguém atende as chamadas. 

Houve esforços ao longo dos anos para “tapar os buracos” 

do sistema. Porém, com a repetição das mesmas queixas por 

tanto tempo, consideramos que a forma mais sábia de tratar 

o problema e sugerir melhorias para o sistema de serviços 

seria uma abordagem holística. Maiores informações sobre 

a evolução do projeto podem ser encontradas no site www.

na.org/servicesystem.

Uma segunda dificuldade manifestada nos workshops 

do CAR é a questão da delegação. Por um lado, parece 

existir uma visão distorcida de que a Proposta do Sistema 

de Serviços estariam desenhando um sistema em que os 

grupos não votariam mais nas matérias da WSC. Não existe 

qualquer intenção de distanciar os companheiros e, com 

toda certeza, não foi sugerido remover os privilégios de voto 

dos membros ou grupos nos assuntos da WSC. As propostas 

são voltadas para a tomada de decisões consensuais, mas 

isso não elimina, de forma alguma, a possibilidade de voto 

dos grupos em propostas/moções/itens que afetem a WSC. 

Vale ressaltar que nem todas as regiões de NA funcionam da 

mesma forma quanto à votação do CAR; algumas consultam 

a consciência coletiva em workshops ou assembleias, outras 

utilizam a votação das áreas, e algumas fazem uma apuração 

nos grupos. Não estamos propondo nada que vá alterar essas 
práticas. 

A delegação no nível local, por outro lado, talvez funcione 

de forma um pouco diferente para algumas comunidades, 

se as ideias contidas na Proposta do Sistema de Serviços 

forem colocadas em prática. A unidade de suporte aos 

grupos concentra-se nos problemas dos grupos. As 

reuniões dessa unidade seriam realizadas separadamente 

das da unidade de serviços locais, que se baseiam no ciclo 

de planejamento dos projetos dos serviços locais e nos 

serviços contínuos, como H&I. A unidade de serviços locais, 

conforme descrita nas propostas, reúne-se trimestralmente 

para tomar decisões e discutir planejamento, prioridades e 

fazer a supervisão dos trabalhos. Grande parte dos detalhes 

administrativos locais é delegada ao quadro local de serviços, 

bem como aos grupos de trabalho e comitês. Assim, as 

reuniões da unidade de serviços locais podem se focar nas 

discussões estratégicas mais amplas, deliberações sobre 

recursos e supervisão dos trabalhos em andamento. Em 

outras palavras, a delegação dos detalhes administrativos 

promoveria uma maior participação dos grupos no processo 

decisório, e não o contrário, uma vez que os grupos teriam 

maior poder de tomar as decisões que afetam as práticas 

locais e seus resultados.

Graças às discussões ocorridas nas duas oficinas do CAR, 

pudemos esclarecer esses pontos nos formatos de sessão 

e apresentações em PowerPoint, a serem utilizados nos 

próximos workshops do CAR. A terceira minuta das propostas, 

os esboços e powerpoints para oficinas locais do CAR podem 

ser encontrados em www.na.org/servicesystem.

Por fim, uma terceira questão diz respeito à tônica das 

perguntas específicas sobre a implementação do sistema 

de serviços. (Por exemplo, “O que acontecerá com o meu 

CSA se…”; “E se os outros CSAs da região decidirem…?”; 

“E se o meu grupo decidir…?”) De certa forma, este tipo 

de pergunta coloca “o carro na frente dos bois”. Estamos 

oferecendo resoluções, no CAR, que nos encaminharão 

nessa direção. Consideramos prematuro detalhar a transição 

para esse sistema, enquanto não soubermos se existirá 

um acordo de princípio com relação às ideias propostas. 

Ofereceremos um plano de projeto na conferência, a fim de 

realizar as próximas etapas do projeto do sistema de serviços; 

os detalhes concretos da implementação serão tratados na 

etapa de transição e implantação do projeto. 
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OFICINAS DO CAR

Parece estar havendo alguma confusão a respeito dos 

diferentes tipos de decisões contidas no CAR 2012. 

Serão tomados dois tipos de decisões vinculativas nesta 
conferência:
• Moções: São decisões sobre ações a serem tomadas 

imediatamente. 

• Resoluções: São formuladas para alcançar acordos de 

princípio a respeito de ideias mais amplas. Ajudam a 

criar uma base conceitual para mudanças futuras.

Dois tipos de itens do CAR destinam-se a medir a 
preferência e nível de adesão a determinadas ideias, que 

irão informar e orientar o trabalho futuro. Poderão acarretar 

decisões posteriores, mas não resultam em nenhuma 

decisão a ser tomada nesta conferência:

• Enquetes: Votos não vinculativos com o objetivo de 

medir o nível de adesão aos aspectos mais específicos 

das propostas do sistema de serviços. Os resultados 

serão usados na orientação do trabalho futuro.

• Propostas regionais: Ideias encaminhadas pelas 

regiões para estudo e apreciação, substituindo as 

moções regionais. No momento, não estão sendo 

apresentadas para decisão. 

Diversos delegados nos perguntaram de que forma deveriam 

consultar a consciência coletiva para as enquetes do CAR.
Ouvimos dizer que alguns delegados estão utilizando 

enquetes para medir o nível de adesão em sua região, 

enquanto outros estão apenas perguntando se as pessoas 

votam a favor (apoiam) ou contra (não apoiam) as ideias. 

Para obtermos um direcionamento claro e definido na WSC, 

pediremos que os delegados votem a favor (se apoiarem) 

ou contra (se não apoiarem) as propostas. Esta parece ser a 

maneira mais fácil de medir o apoio da conferência às ideias 

apresentadas, e de delinear o trabalho futuro. Agradecemos 

a todas as pessoas que enviaram suas perguntas.

Dois tipos de propostas: 
• Relatório de Propostas do Sistema de Serviços (Adendo 

A do CAR) – É um pano de fundo que serve para 

compreendermos as resoluções e enquetes. Não será 

votado nesta conferência. 

• Propostas Regionais – São ideias das regiões, para 

estudo e apreciação nesta conferência. 

Por que propostas regionais e não moções:
• Propostas são mais flexíveis do que moções. 

• Moções são rígidas por natureza. O processo de 

alteração das moções é complexo e intimidador para 

muita gente. 

• Nossa esperança é que, com propostas no lugar de 

moções, os delegados possam trazer ideias que sejam 

facilmente discutidas, sem a pressão ou formalidade 

inerente à tomada de decisões vinculativas. 

• Falando de forma metafórica: muitas vezes, os 

delegados sentem que estão trazendo árvores para a 

conferência, que acabam tendo todos os seus galhos 

podados no processo de formulação de moções para 

o CAR. Esperamos que as propostas trazidas funcionem 

como sementes.

Conforme ressaltamos nas edições anteriores do NAWS News,
acreditamos que o novo processo incentive a conferência a 

se basear mais no diálogo. Assim, um delegado trará um item 

para a pauta de assuntos antigos ou novos. O assunto será 

apresentado em forma de proposta, oferecido à apreciação 

da conferência, e terá seu nível de adesão verificado através 

de uma enquete. Mediremos, a cada proposta regional, 

se existe ou não um apoio à ideia. E, como já ocorreu nas 

conferências anteriores, ao final da semana o Quadro 

Mundial verificará, através de uma enquete, a intenção 

dos participantes quanto ao encaminhamento dos itens 

discutidos na WSC 2012. O futuro das propostas regionais 

ou moções estará entre os assuntos que discutiremos com 

a conferência, em busca de ideias sobre a melhor forma de 

lidar com elas posteriormente.

Por que o Quadro Mundial apresenta moções:
• O quadro apresenta moções em vez de propostas, 

porque nossos procedimentos ainda não sofreram 

alterações em termos de como aprovar um projeto ou 

um livro, por exemplo. Não achamos que seja responsável 

da nossa parte fazer experiências com os processos 
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da conferência em assuntos tais como aprovação de 

literatura de recuperação ou grandes projetos. Porém, 

talvez possamos, futuramente, conduzir mais assuntos 

através de propostas, em vez de moções.

• Além disso, todas as moções do quadro derivam do 

planejamento estratégico. Tudo o que o quadro propõe 

é norteado pelo plano.

PROPOSTAS DE PLANOS DE PROJETO PARA 

2012-14

Finalizamos o Planejamento Estratégico, que irá nos ajudar 

a realizar nossos objetivos. Identificamos os resultados 

desejados, e os caminhos para atingir esses resultados. 

Nossos planos de projeto são os meios através dos quais 

pretendemos alcançar os caminhos traçados. Antes de 

apresentar os planos de projeto, foi necessário estabelecer 

prioridades – uma vez que sempre queremos fazer mais 

do que os recursos (humanos e financeiros) permitem. O 

detalhamento desses planos estará contido no CAT, que 

será distribuído por correio até o dia 28 de janeiro de 2012, e 

também ficará acessível no site www.na.org.

Os planos de projeto apresentados levam em consideração 

os nossos recursos. Também vamos propor as Discussões 

Temáticas da Irmandade e um plano com os possíveis 

desdobramentos do Projeto do Sistema de Serviços, cujo 

direcionamento dependerá das orientações da WSC. 

Apresentaremos, ainda, o plano para elaboração de um livro 

sobre as Doze Tradições, que foi um desejo manifestado 

na WSC 2010, e uma prioridade expressa na pesquisa da 

literatura. Também ofereceremos um processo em que o 

atual Panfleto de Serviço Uma Introdução às Reuniões de 
NA possa se transformar em um IP. Por fim, apresentaremos 

novamente um projeto de relações públicas para a 

realização de grupos de foco para nos ajudar a elaborar 

estratégias efetivas e melhorar nossa comunicação, bem 

como um plano de Projeto para Suporte e Desenvolvimento 

de Servidores de Confiança.

RECOMENDAÇÕES PARA ASSENTAMENTO NA 

WSC 

Foi decidido que ficariam suspensas, até a WSC 2012, 

as solicitações de assentamento de regiões resultantes 

da divisão de uma comunidade de NA com assento na 

conferência. Até 1º de abril de 2011, recebemos um pedido 

de assentamento do CSR Sibéria/Extremo Oriente, que não 

é resultado de divisão regional. Atendemos prontamente 

à sua solicitação e enviamos até mesmo uma equipe de 

viagem do NAWS para participar do seu evento, em agosto 

de 2011. Contudo, devido à atual situação de transição e ao 

fato de que a conferência permanece dividida quanto a esse 

assunto, não achamos benéfico trazer uma nova região para 

a conferência, neste momento. Maiores informações a esse 

respeito poderão ser encontradas no material do Sistema de 

Aprovação da Conferência 2012 (CAT). 

REMOÇÃO DOS LIVROS ON-LINE 

Recebemos consultas sobre a remoção de nosso website 

dos arquivos PDF com versões eletrônicas elementares dos 

nossos livros. Nossa decisão inicial de colocar os arquivos 

on-line era para que pudessem ser acessados para uso 

pessoal, mas algumas pessoas começaram a distribuir o 

material através de e-mails em massa e até mesmo oferecer 

nossos textos para venda on-line através de sites comerciais 

públicos. Reconhecemos que a nossa decisão de remover os 

arquivos pode ter surpreendido ou até mesmo desapontado 

alguns companheiros. Porém, em função da distribuição 

maciça e das vendas, na qualidade de administradores da 

propriedade intelectual da irmandade, consideramos que a 

atitude mais responsável era remover os arquivos de nosso 

site. Futuramente, pretendemos oferecer trechos dos livros 

on-line.

Por compreender o valor da nossa literatura, continuaremos 

disponibilizando os livretos e IPs no website na.org, e 

oferecendo literatura impressa gratuitamente para quem 

entrar em contato conosco e não tiver recursos para 

comprá-la. Desta forma, pretendemos cumprir a nossa 

responsabilidade de proteger a propriedade intelectual de 

NA, mas também oferecer literatura de NA aos adictos em 

busca de recuperação. 

INFORMAÇÕES SOBRE A 34ª CONVENÇÃO 

MUDIAL 

Ainda estamos em negociações finais com dois hotéis em 

que não atingimos a quantidade de quartos bloqueados 

para o evento. Não podemos considerar os valores 

abaixo como sendo finais enquanto as negociações não 

estiverem concluídas. Como cada vez mais companheiros 

estão optando por reservas alternativas em vez de utilizar 

os quartos que nós bloqueamos, reduziremos nossa 

quantidade de reservas nas convenções futuras.

Em resumo, seguem os valores da WCNA 34 em 31 de de-

zembro. Maiores informações serão apresentadas no Annual 
Report (Relatório Anual). 

RECEITAS
Inscrições                US$ 1.135.156 
Eventos Especiais 483.270 
Outras Receitas 71.680 
Receitas com Mercadorias 617.584 

RECEITAS TOTAIS              US$ 2.307.690 
DESPESAS

Administrativas US$ 209.902
Despesas com Instalações 174.732
Mercadorias 551.010
Programação 285.490
Inscrições 372.022
Eventos Especiais 420.732
Grupo de Suporte  11.225

DESPESAS TOTAIS US$ 2.025.113

RECEITA LÍQUIDA DA WCNA 34 US$ 282.577
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PAINEL DE RECURSOS HUMANOS

Saudações novamente, do seu Painel de Recursos Humanos! 

Como não nos reunimos desde a última edição do NAWS 
News, nosso relatório será conciso. 

Concluímos uma triagem inicial sem identificação dos 

candidatos, e estamos atualmente envolvidos na fase de 

entrevistas. Também entramos em contato com diversos 

comitês locais de serviço para conhecer sua opinião a 

respeito dos candidatos que estamos entrevistando. Se o seu 

comitê recebeu esse formulário, pedimos que o preencha e 

retorne para o PRH até 1º de março. 

Como sempre, estamos à disposição para receber seus 

comentários ou perguntas. Fiquem à vontade para entrar 

em contato conosco através do e-mail hrp@na.org, ou com 

a Roberta no ramal 121 do Escritório Mundial de Serviço, tel. 

+1(818) 773-9999.

CALENDÁRIO 2010-2012

Requisições de viagens

(avaliadas trimestralmente)
15 de fevereiro –
para o período de abril-junho
15 de maio – 

para o período de julho-setembro

Sistema de Aprovação da Conferência – 

28 de janeiro de 2012

Prazo para envio dos relatórios regionais e pesquisa 

          com os delegados – 1º de março de 2012

Conferência Mundial de Serviço – 

29 de abril a 5 de maio de 2012


