
VOCÊ É MUITO BEM VINDO…
Participe conosco da 36ª Convenção Mundial de Narcóticos 

Anônimos, O Presente é a Liberdade, The Gift Is Freedom, na 

deslumbrante cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Com seu imponente 

litoral, o Rio é uma das cidades mais belas do mundo, e acreditamos 

que será a sede ideal para a WCNA 36. Experimente a cultura da 

recuperação em nossa segunda convenção mundial bilíngue. Os 

companheiros de oito regiões de todo Brasil esperam ansiosamente 

para nos receber e mostrar o amor e a hospitalidade da recuperação 

brasileira. Membros de NA de todos os cantos do mundo estão 

animados com esta Convenção Mundial. Ajudem a torná-la um dos 

nossos eventos de maior diversidade. Não percam esta oportunidade 

de ir à convenção da sua vida. 

POR QUE FAZER A INSCRIÇÃO ANTECIPADA?
As convenções mundiais são eventos de inscrição obrigatória. O Rio é uma 

cidade de diversidade cultural, e nós fizemos o possível para oferecer opções à 

nossa irmandade diversa, em diferentes níveis de poder aquisitivo. Precisamos 

das inscrições para dimensionar o espaço para as mercadorias e reuniões. Como 

todos sabem, usar um centro de convenções custa dinheiro. Temos uma 

limitação de pacotes para recém-chegados, e nossa meta é planejar a WCNA 

para que ela seja financeiramente viável. As pré-inscrições nos ajudam a 

garantir a nossa responsabilidade, e ajudam a garantir que você não perca a 

convenção.

• As inscrições no local serão limitadas

• Ajude o NAWS a melhor planejar a WCNA

• Oferta de mercadorias exclusivas na pré-inscrição

• Participação em um sorteio incluindo 2 inscrições gratuitas e R$ 570 em 

mercadorias (até 15 de maio de 2015)

A PRÉ-INSCRIÇÃO DA CONVENÇÃO MUNDIAL INCLUI…
• Acesso à pré-venda de mercadorias

• Eventos diários de música e bailes

• Acesso garantido à convenção

VOCÊ SABIA QUE MAIS DE 95% DAS PESSOAS FAZEM A 
SUA INSCRIÇÃO ANTECIPADA PARA A WCNA ON-LINE? 



INSCRIÇÃO PARA A WCNA 36  
_____________________________________  __________________________________________
NOME SOBRENOME

__________________________________________________________________________________
ENDEREÇO

______________________________  _________________________  ____________________
CIDADE PROVÍNCIA/ESTADO, PAÍS CEP/CÓDIGO POSTAL 

_______________________________________________  ________________________________
EMAIL TELEFONE 

__________________________________________________________________________________
INSCRIÇÃOÕES ADICIONALIS  

__________________________________________________________________________________

Parte 1 — Inscrição  
Esta convenção mundial não será apenas bilíngue, como também será 
realizada em duas moedas.
Clique aqui para se inscrever e comprar mercadorias em inglês e em 
Dólares. Clique aqui para se inscrever e comprar mercadorias em 
português e em Reais.   

________ X R$ 300  =___________Pré-inscrição 
Até 15 de maio de 2015

Contribuição para Recém-chegados __________    R$ ___________

Aqueles que se inscreverem antes de 15 de maio de 2015 terão direito a 
participar de um sorteio especial: 2 inscrições + R$ 570 em mercadorias no local. 
Os pedidos de reembolso e cancelamento de inscrição deverão ser feitos 
até 15 de maio de 2015. No momento, não temos planos para a realização de 
eventos com ingresso à parte. Mas inscreva-se agora na convenção e adquira 
mercadorias exclusivas – não perca esta celebração! 

Total Parte 1 R$ __________

Part 2—Mercadoria para Pré-Inscrição
Não há limites de quantidade. Colocaremos os pedidos de mercadorias em 15 
de abril de 2015. As mercadorias estarão disponíveis em quantidades e 
tamanhos limitados após essa data, portanto, faça logo o seu pedido!   

Caneca Especial da Pré-Inscrição  _____ X R$ 57,00 = R$ ___________ 
Camiseta Masculina                  _________X R$ 72,00 = R$ ___________ 
Tamanho     P                 M                 G                 GG                 GGG

Camiseta Masculina Tamanho GGGG          _______ __ X  R$ 85,00  = R$ ___________  

Camiseta Feminina  _____X R$ 72,00  = $ ___________

Tamanho     P M G GG                 GGG         

Total Parte 2 R$ __________

Parte 3 — Valor e Forma de Pagamento

Parte 1  $ ___________ +   Parte 2 $ ___________   = Total R$ __________

FORMA DE PAGAMENTO (MARQUE UMA OPÇÃO): 

� AMEX � VISA � MASTERCARD 

__________________________________________________________________________________ 
NÚMERO DO CARTÃO DE CRÉDITO VALIDADE DO CARTÃO 

 
CÓD. DE SEGURANÇA

______________________________________   _________________________________________
NOME DO TITULAR ASSINATURA

VIAGENS PRÉ E PÓS-CONVENÇÃO E 
EXCURSÕES NO RIO

  
portwcna36@gmail.com 

com a palavra “request”.

http://portaltools.na.org/eBusiness/Meetings/Index.aspx
http://na.org.br/wcna

	Pages from WCNA36_RegFlyer_POLinks_0210.pdf
	WCNA36_RegFlyer_POLinks_0210.pdf



