
WCNA 37 – “A Magia Continua Real” 

De 30 de Agosto a 2 de Setembro de 2018 
Orlando, FL, EUA 

A animação está começando, e estamos quase prontos para abrir a pré-inscrição e as 
reservas de hotel da WCNA 37! Pretendemos começar as vendas em algum dia de 
setembro de 2017. Enviaremos um e-mail quando soubermos a data certa. Agora 
estamos ocupados finalizando contratos e fazendo a arrumação do que certamente 
será uma maravilhosa celebração da nossa recuperação em Orlando, Flórida. Estamos 
também trabalhando para melhorar a experiência no local para todos que fizerem a 
pré-inscrição; esperamos que um melhor uso da tecnologia acelerará o processo de 
retirada das bagagens. 

Existe mais um incentivo para a pré-inscrição: Estamos planejando um sorteio de dois 
pacotes completos para a convenção, incluindo a inscrição e todos os ingressos 
especiais do evento WCNA (mas sem incluir a mercadoria de pré-inscrição). Todos os 
membros que se pré-inscreverem antes da data de corte serão elegíveis. Serão dados 
mais detalhes específicos sobre isto quando abrirem as inscrições. 

Precisamos informar que ocorreu um incidente no qual uma das redes de hotel pode ter 
dado a impressão de que quartos bloqueados pelas nossas taxas da convecção 
estavam à venda, levando um pequeno número de reservas de membros de NA. Isso 
aconteceu sem a nossa autorização ou envolvimento. Entendemos que o(s) hotel(is) 
estão trabalhando para resolver esse desafio. Por favor, notem que já existem 
aplicativos e sites de fora que estão dizendo “reserve seu hotel conosco agora”, mas 
eles não são nossos. Daremos todos os links para os sites oficiais quando ficarmos no 
ar. 

Acreditamos que começaremos as vendas sem todos os detalhes acabados em 
algumas das atrações e eventos especiais, o que não é incomum para uma 
Conferência Mundial. Adicionaremos os eventos à medida que forem finalizados, mas 
você não precisa esperar para se inscrever. Reservas de lugares para os eventos 
especiais serão determinados pela data da pré-inscrição. Isso significa que as 
localizações do seu assento para os eventos reservados serão determinadas pelo dia 
de inscrição, não pela data da compra dos ingressos. O segredo para pegar os 
melhores lugares é se inscrever cedo. 

Informações sobre a oficina de WCNA 37 e a candidatura dos principais partilhadores e 
registro dos voluntários estarão disponíveis assim que começarem as vendas. 

Tentaremos ainda ajudar aos membros que precisarem de assistência com vistos para 
entrar nos Estados Unidos. Favor entrar em contato com elaine@na.org para mais 
informações sobre isto. 

Novamente, estamos trabalhando ardorosamente para acertarmos os detalhes o mais 
cedo possível. 

Nos vemos em Orlando! 
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