
Nunca é tarde! 

A WCNA 36 acontecerá na linda cidade do Rio de Janeiro, de 11–14 de junho de 2015. Será um evento 
bilíngue e extraordinariamente multicultural, celebrando a nossa recuperação e unidade. 

Depois que iniciamos a divulgação das informações sobre o evento (tardiamente), as tarifas aéreas de 
diversas origens, principalmente Estados Unidos, tiveram importante redução, a taxa de câmbio 
apresentou grande melhora para quem vem de fora do Brasil, e por isso as diárias de hotel tornaram-se 
mais atraentes para pagamento em moeda estrangeira.  

Nosso maior desafio no planejamento desta convenção foram os hotéis. O centro de convenções, a 
irmandade de NA local e o grupo de trabalho da WCNA 36 foram bastante solidários e prestativos. 
Porém, acabamos de cancelar de comum acordo o contrato com a CVC, nosso terceiro fornecedor de 
serviços de hospedagem. Nossa dificuldade é o fato de todas as reservas do bloco de quartos de hotel 
no Rio serem faturadas para um único pagador. Como nós reservamos a hospedagem para oferecer uma 
facilidade aos companheiros participantes do evento, esta prática não funciona para nós. Por isso nós 
nos rendemos e, pela primeira vez na nossa história, não ofertaremos aos membros a reserva de hotel a 
partir de um pacote bloqueado para o evento. Esperamos que essa decisão que nós tivemos que tomar 
não traga inconvenientes para ninguém. A realidade do turismo na era da internet é que muitos dos 
nossos membros já estão acostumados a fazer suas próprias pesquisas de hotéis e reservas on-line 
através de outros sites.  

Existem diversos hotéis próximos ao Riocentro que os companheiros já reservaram, seja diretamente ou 
por nosso intermédio. Criaremos trajetos de ônibus exclusivos para várias áreas onde se localizam os 
hotéis, para o conforto dos nossos membros. Uma vez que não teremos mais a receita da venda dos 
hotéis para compensar esse custo, seremos obrigados a vender os passes de ônibus no local.  

Devido ao atraso na divulgação das informações, estamos também ampliando o prazo para fazer as pré-
inscrições até o dia 15 de maio. Sabemos que planejar o futuro nem sempre é da natureza dos nossos 
membros, mas são as pré-inscrições que nos permitem realizar um planejamento eficaz. Quem fizer a 
sua inscrição antecipada também concorre ao sorteio de duas inscrições gratuitas e a US$ 200 em 
material promocional; além disso, os pré-inscritos são os únicos participantes da convenção com acesso 
à venda de material promocional na quinta-feira, no local do evento. Então, pedimos que você considere 
a oportunidade e, se decidir participar, por favor nos ajude e ajude a si mesmo, fazendo a sua inscrição 
antecipada.  

Nos dias 9–11 de junho, pretendemos oferecer excursões locais na terça-feira, quarta-feira e em parte 
do dia na quinta-feira. A fim de reunir o grupo de membros de NA, precisamos da sua ajuda para 
planejar as excursões. Se você tem interesse em participar de qualquer uma das atividades com outros 
integrantes da convenção, por favor clique em um ou mais links abaixo. Assim que tivermos uma noção 
do interesse dos membros, nós lhe enviaremos os detalhes de como fazer a reserva dos passeios. 
Pedimos que respondam o breve questionário na página http://wcna36options.questionpro.com, com 
os possíveis passeios.  

http://wcna36options.questionpro.com/


Algumas das opções de excursões são: 

Excursão de um dia a Búzios __________________ 

Pão de Açúcar e Cristo Redentor:   De dia  __________  Ao pôr do sol _______ 

Excursão pela cidade do Rio _________________ 

Jardim Botânico e passeio ecológico _________________________________ 

Estou interessado na excursão saindo de: 

 Ipanema __________________ Barra ______________________ 

Continuamos oferecendo quartos econômicos no Espaço Lonier. Você poderá fazer a reserva 
diretamente com eles até http://www.lonier.com.br/. Sugerimos que os membros façam logo a sua 
reserva. Oferecemos este espaço inicialmente apenas para os companheiros brasileiros, e 
acreditamos que o lugar irá lotar rapidamente.  

Esperamos que você resolva participar conosco desta celebração especial! 

http://www.lonier.com.br/

