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Convite para apresentação de histórias:
Vozes da Recuperação: Folheto sobre solvência na aposentadoria

O Comitê de Literatura da Conferência Mundial de Serviço de Devedores Anônimos (WSC)
convida os membros do Comitê de Literatura da D.A. a submeterem histórias de recuperação
para possível inclusão nas Vozes da Recuperação: Folheto Solvência na Aposentadoria. As
histórias devem ser de aproximadamente 1000 palavras.  Podem ser enviadas em qualquer
idioma.

Ao compartilhar sua história, você pode querer abordar alguns dos seguintes pontos:

● O que a aposentadoria significa para você?
● Você tem uma visão para a aposentadoria?
● Você é alguém que vive uma visão na aposentadoria?
● Quais têm sido seus desafios ao dar o salto financeiro na aposentadoria?
● Como você utilizou as ferramentas e passos de Devedores Anônimos para permanecer

solvente na aposentadoria, por exemplo, aceitando um emprego de meio período.

Nossa esperança é que estas histórias de recuperação dos membros de Devedores Anônimos
reflitam uma diversidade de caminhos para uma aposentadoria serena e solvente. Acolhemos a
experiência, a força e a esperança de todos os estilos de vida através  do mundo, incluindo um
convite especial as vozes mais carentes.

● Os apresentadores precisarão se identificar como "devedores compulsivos" ou
"devedores" para estar de acordo com o propósito primordial, que é "não contrair
dívidas sem garantia".

● Os membros são encorajados a identificar e destacar os sintomas de débito em suas
histórias pessoais (subremuneração e gastos compulsivos, por exemplo).

Sua história deve observar as Doze Tradições dos Devedores Anônimos e ser escrita na
primeira pessoa: 'Quando eu vim aos Devedores Anônimos pela primeira vez ....'. As histórias
serão colocadas como anônimas para a publicação final. O Escritório de Serviço Mundial
reserva-se o direito de editar seu trabalho quando necessário.

● Favor enviar as histórias somente por e-mail e até o final de maio de 2023, somente em
formato MS Word editável , com a de cessão de direitos assinada e datada para:
retirementvoices@debtorsanonymous.org

● Para o formulário de cessão de direitos, procure em:
https://debtorsanonymous.org/download/release-of- rights

Favor incluir seu nome completo e seus endereços de correspondência e e-mail. Todas as
informações pessoais serão mantidas em sigilo. Por favor, compartilhe estas informações com
outros membros e em reuniões.
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