
Convenção Mundial 

WCNA 36 – O Presente é a Liberdade!   

The Gift Is Freedom 

11-14 de junho de 2015, Rio de Janeiro, Brasil 

Narcóticos Anônimos é uma ponte para a vida, e um caminho a trilhar por toda a nossa 
existência. O presente é a liberdade. Cada estágio de liberdade que experimentamos abre 

nosso caminho para a liberdade maior que vem a seguir, assim como cada nível de 
consciência nos permite reconhecer o quanto ainda nos falta enxergar. Embora possamos 
viver de forma muito diferente uns dos outros, compartilhamos da mesma jornada. Somos 
muito gratos por ter encontrado a recuperação, por viver limpos e saber que, onde quer que 

estejamos em nosso percurso – a jornada continua.  

Viver Limpo, Capítulo Um 

O tema da convenção, “O Presente é a Liberdade”, é uma citação do capítulo de abertura do 
livro Living Clean: The Journey Continues (Viver Limpo: A Jornada Continua). Na nossa 
jornada de recuperação, encontramos a liberdade e desfrutamos suas dádivas. Somos livres 
para buscar nossos sonhos e fazer com que se concretizem. Esperamos poder celebrar essa 

liberdade com vocês, no Rio de Janeiro! 

Sabemos que muitos pretendem participar da WCNA 36 e aguardam maiores informações 
para fazer seu planejamento. Embora ainda não tenhamos conseguido finalizar todos os 
detalhes da convenção, queremos lhes repassar as informações que temos no momento, 
mesmo não sendo completas. 

A principal sede da WCNA 36 será o Centro de Convenções Riocentro, cerca de 30 km a 
sudeste do Rio de Janeiro. Ainda estamos em processo de finalização dos detalhes dos 
hotéis e do centro de convenções. As inscrições para a convenção e as reservas de hotéis 
estão previstas para começar no mês de novembro.  

Companheiros de diversos países precisam de visto para entrada no Brasil. Pessoas com 
passaporte dos Estados Unidos devem ter passaporte válido até o final de 2015, a fim de 
solicitar o visto. Quando abrirmos as inscrições, informaremos onde dar entrada nos 
pedidos de visto. Para conhecer a lista completa dos países que precisam de visto e saber 
os requisitos para sua obtenção, 
acesse: http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/NovaYork/en-us/file/qgrv-simples-
ing-26_03_2014(1).pdf 

Link para a página do Consulado Geral: http://novayork.itamaraty.gov.br/en-
us/visa_requirements_by_country.xml  
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Se você ou algum conhecido seu fala inglês e tem interesse em se inscrever como 
partilhador de workshop ou reunião principal da WCNA 36, pedimos que preencha o 
formulário de informações on-line, no 
endereço https://naws.sharefile.com/r/re27a7cb05c54a44a. O tempo limpo necessário são 
cinco anos para partilhador de workshop e dez anos para partilhador principal.  

*Como muitos companheiros de língua portuguesa não possuem gravações de áudio, 
será promovido um processo separado de avaliação de partilhadores no Brasil, para 
membros que falam português. Se você ou algum conhecido seu fala português e tem 
interesse em se inscrever como partilhador de workshop ou reunião principal da WCNA 
36, pedimos que preencha o formulário de informações on-line, no 
endereço https://naws.sharefile.com/r/re27a7cb05c54a44a.  O tempo limpo necessário são 
cinco anos para partilhador de workshop e dez anos para partilhador principal. 

Observação sobre o formulário: Caso você utilize o navegador Chrome, é preciso ter o 
Adobe Reader como leitor de arquivos PDF, ou então baixe o formulário e abra-o no seu 
disco rígido. 

WCNA Updates  
Cadastre-se e receba as últimas notícias da 36ª Convenção Mundial de NA, a ser realizada 
em 2015 no Rio de Janeiro, Brasil. Você receberá novas informações, assim que estiverem 
disponíveis. 
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