
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 abril 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.   

Pré-inscrição ________ X R$ 300  =___________

Até 11 de maio de 2015

Contribuição para Recém-chegados __________    R$ ___________

Aqueles que se inscreverem antes de 15 de abril 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 
11 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 
março 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$ __________

VISTOS E PASSAGENS AÉREAS COM DESCONTO
Tarifas aéreas especiais de ida e volta para a WCNA 36 podem ser adquiridas 
através da CVC Viagens. Para obter os melhores descontos, acesse 
www.na.org/wcna, envie e-mail para nario2015@cvc.com.br  ou faça a sua 
reserva on-line através de www.cvc.com.br/cvcna.

Se você é cidadão dos Estados Unidos ou Canadá, precisará de visto para entrada 
no Brasil. Sugerimos que os companheiros de todas as outras nacionalidades 
verifiquem se é necessário ou não o visto de entrada no país. Continuaremos 
fornecendo informações atualizadas em nosso site, no intuito de ajudá-los. 

Inscreva-se agora através de www.na.org/wcna.  
Cadastre-se em www.na.org/subscribe para receber os informes da WCNA e 
mantenha-se informado da nossa contagem regressiva para a WCNA 36, na 
deslumbrante cidade do Rio de Janeiro.  

FORMA DE PAGAMENTO (MARQUE UMA OPÇÃO): 

� AMEX � VISA � MASTERCARD 

__________________________________________________________________________________ 
NÚMERO DO CARTÃO DE CRÉDITO VALIDADE DO CARTÃO 

 
CÓD. DE SEGURANÇA

______________________________________   _________________________________________
NOME DO TITULAR ASSINATURA

http://www.na.org/?ID=wcna-index
mailto:nario2015@cvc.com.br
http://www.cvc.com.br/cvcna
http://www.na.org/?ID=subscribe
http://portaltools.na.org/eBusiness/Meetings/Index.aspx
http://na.org.br/wcna


VIAGENS PRÉ E PÓS-CONVENÇÃO E 
EXCURSÕES NO RIO
Ofereceremos oportunidades para que os membros explorem o Brasil juntos. 
Isto inclui excursões diurnas no Rio, na quarta e quinta-feira da convenção, 
bem como outras programações. Confira www.cvc.com.br/cvcna para 
maiores informações, em inglês e português. Enviaremos um comunicado 
quando estiverem disponíveis.   

OPÇÕES DE HOTÉIS 
Todos os preços são cotados e cobrados em Reais. Os preços iniciais mostrados no 
website são para 3 diárias, de 11 a 14 de junho de 2015. Fizemos uma conversão 
aproximada para o Dólar ao final de janeiro, mas lembramos que as taxas de 
câmbio flutuam diariamente.* Ofereceremos serviço de ônibus em horários fixos, 
apenas nos hotéis reservados por nós. Percursos de taxi compartilhados não são 
caros no Rio. As condições de tráfego tornam quase impossível hospedar-se fora da 
Barra da Tijuca nos dias da convenção – pelo menos, de quinta-feira até domingo.  

A disponibilidade de hotéis irá variar à medida que acrescentarmos novas 

acomodações. Favor entrar em contato com o e-mail nario2015@cvc.com.br se a sua 
escolha de hotel não estiver disponível ou para fazer alteração nos dias da sua reserva.

Acesse www.cvc.com.br/cvcna para fazer suas reservas de hotel. Os números dos 
hotéis que aparecem abaixo são os mesmos que estão publicados no mapa. 
Todas as cotações são para 3 diárias, de 11 a 14 de junho de 2015. Todas as 
reservas de hotel deverão ser pagas 100% antecipadamente antes da chegada 
ao Brasil. 

1. Promenade Verano Luxo 665 1.711
Suíte Junior 766 1.970

Apart-hotel de luxo na Barra da Tijuca. Distância até o Riocentro: 5,2 km/3,2 
milhas

2. Harmonya Superior 348 896

Situado junto à natureza, suas áreas de estar e quartos proporcionam vista
para o jardim. Distância até o Riocentro: 8,8 km/5,5 milhas

3. Promenade Barra First 761 1.956

Estabelecimento de 4 estrelas localizado na Barra da Tijuca. Distância até o
Riocentro: 10,5 km/6,5 milhas

4. Promenade Casa Del Mar Luxo 810  2.081
Suíte Junior 931 2.393

Estabelecimento de 3,5 estrelas próximo ao Barra Shopping, Bosque da 
Barra e Barra da Tijuca. Distância até o Riocentro: 9,6 km/6,0 milhas

5. Raddison Barra Superior 975 2.508 
Luxo 1.056 2.714

Hotel 5 estrelas próximo à praia e ao Barra Shopping. Distância até o 
Riocentro: 14,7 km/9,1 milhas 

6. Promenade Paradiso Luxo 713 1.833
Suíte Junior 819 2.105

Hotel 4 estrelas all-suites na Barra da Tijuca. Distância até o Riocentro: 13,4 
km/8,3 milhas

7. Windsor Barra 850 2.184

Distância até o Riocentro: 15,2 km/9,4 milhas – 23 minutos.
Estabelecimento 4,5 estrelas em frente à praia da Barra da Tijuca

8. 145,00Espaco Lonier – Centro Desportivo  Suites (dup) 55,13 
Acomodações Econômicas – Em Breve Suites (trip) 47,91 126,00

Suites (quad) 44,11 116,00
Bldg/1º andar 34,71   91,30
Bldg/2º andar 28,93   76,08

Alojamento 23,19   61,00

Quartos estilo  dormitório com ar condicionado e banheiro compartilhado, 
em um bonito terreno próximo ao Riocentro, Vargem Pequena. Somente 
idioma português. Distância até o Riocentro: 4,4 km/2,73 milhas. Acesse 
http://lonier.com.br/espaco/ para maiores informações.

TIPO USD* R$

Os membros que desejarem obter informações atualizadas em português deverão 
enviar um e-mail para portwcna36@gmail.com com a palavra “request”.

A WCNA não é filiada à CVC Viagens, que foi contratada apenas para administrar o receptivo local.

mailto:nario2015@cvc.com.br
http://www.cvc.com.br/cvcna
http://www.cvc.com.br/cvcna
http://lonier.com.br/espaco/
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