BEM-VINDO AO SISTEMA DE MENSAGERIA DO NR
Olá!
Neste endereço mensageria.nr.com.br você poderá comunicar-se com seu(s) acampante(s)
durante a estadia deles conosco.
Para isso solicitamos, por favor, que os passos abaixo sejam seguidos:
1. Clique em Cadastro, para fazer o registro de sua conta. Neste será necessário que você
indique seu e-mail e escolha uma senha de acesso com 6 caracteres. Estes serão seus
login e senha em futuros acessos ao nosso sistema de mensagens.
2. Informe o nome a ser exibido a seu(s) acampante(s) (Ex.: Vovó Jacy) e clique em atualizar.
3. Agora clique em Próximo para adicionar o(s) acampante(s) com os quais deseja se
corresponder durante nossas Temporadas de Férias.
Atenção: Tenha agora em mãos o CÓDIGO de ACAMPANTE (recebido no e-mail com o
ASSUNTO: Código do Acampante – NR) + a data de nascimento do acampante em questão.
4. Clique no botão localizado no canto superior esquerdo da página para adicionar o 1º
acampante. O processo pode ser repetido, quantas vezes necessário, para que mais
acampantes sejam adicionados.
5. Quando seu(s) acampante(s) estiverem conosco e você quiser enviar mensagens, clique
no nome do Acampante desejado e em seguida no ícone de Enviar Mensagem.
6. Para verificar suas mensagens recebidas, clique no nome do Acampante desejado e em
seguida no ícone de Mensagens Enviadas/Recebidas.

MUITO IMPORTANTE:
• Os acampantes só poderão se comunicar com as pessoas que os tiverem pré-cadastrado,
em nosso sistema de Mensageria.
• As mensagens recebidas somente poderão ser visualizadas através do seu login nesse
sistema. NÃO CHEGARÁ NENHUMA MENSAGEM EM SEU E-MAIL DE CADASTRO.
• Ou seja, é muito importante que você compartilhe o endereço mensageria.nr.com.br
com todos os familiares e amigos, que tiverem interesse em se comunicar com algum
de seu(s) acampante(s). Assim como o passo a passo acima.
• NĀO SE ESQUEÇA de fornecer o código do acampante e a data de nascimento do
mesmo, para que o processo seja finalizado com sucesso.
• O número de contatos de cada um, no nosso sistema de Mensageria, é ilimitado.
• As mensagens estarão ordenadas cronologicamente. A última mensagem recebida/
enviada estará sempre no topo da lista de mensagens.

Qualquer dúvida estamos à disposição através dos números:
(11) 99265-8314 ou (11) 99557-2370 ou (11) 97128-7488

Estamos ansiosos para recebê-los.
Att,
Equipe Férias no NR.

