
Dia Mundial da Unidade de NA
14 de junho de 2015

Membros, grupos, áreas e regiões poderão participar da comemoração 

do Dia Mundial da Unidade. Trata-se de um telefonema de duas horas, 

fazendo conexão com a reunião de encerramento da WCNA 36, no 

domingo. Estaremos juntos em uma conferência telefônica mundial, a 

partir das 13:00 horas, horário de Brasília. (Acesse o site 

http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html para fazer a 

conversão para o horário da sua localidade.) 

O custo é de US$ 50 para ligações dos Estados Unidos e Canadá. 

Preencha a ficha de inscrição abaixo e envie-a juntamente com seu 

cheque, ordem de pagamento ou dados do cartão de crédito, para o 

NAWS, At. WCNA 36 Unity Day, PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409, EUA 

ou para o fax +1(818)700-0700, no máximo até o dia 25 de maio de 2015. 

Será oferecida uma ligação gratuita para cada região situada fora dos 

Estados Unidos e Canadá. Lembramos a todos que as ligações regionais 

gratuitas fora dos Estados Unidos e Canadá deverão ter a aprovação da região, e que somente podemos oferecer uma 

ligação gratuita por região.   

Favor preencher as seguintes informações: 

Pessoa de Contato ___________________________ Telefone de Contato ____________________________________  

E-mail de Contato _________________________________________________________________________________  

Região/Área/Grupo/Evento   __________________________________________________________________________  

Endereço do Evento _______________________________________________________________________________  

Cidade/Estado ______________________________País _____________________ CEP/Código Postal ____________  

Tipo de evento  ____________________________________________ Frequência estimada _____________________  

Localização fora dos Estados Unidos ou Canadá? Tel que será utilizado na ligação do Dia da Unidade  _______________________  

Forma de Pagamento      

        (Marque uma das opções)                AMEX       VISA       M/C      Discover       Diners Club     Cheque    Ordem de Pagamento 

Número do Cartão e Código de Segurança   _____________________________________________  Data de Validade    

Titular do Cartão de Crédito  ________________________________________   Assinatura  

Pela primeira vez na história do nosso Dia da Unidade, ofereceremos também uma transmissão de áudio 

gratuita pela internet. Testaremos essa transmissão experimentalmente para todas as quatro reuniões 

principais, e não podemos garantir acessibilidade, qualidade e consistência do sinal de áudio. Para conhecer 

a programação das reuniões e se conectar com a transmissão de áudio pela internet, acesse 

http://wcnavolunteer.org/wcna36/streaming.html. 

Após recebermos a sua inscrição, enviaremos a confirmação e as informações para acesso à reunião. 

Dúvidas? Ligue para Johnny, no tel. +1(818)773-9999 ramal 149 ou escreva para o e-mail johnny@na.org. 

O prazo máximo para efetuar sua inscrição é até 25 de maio de 2015 
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