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Comitê de Hospitalidade
Comitê de Hospit alidade
RIO2016 próxima reunião será
no dia 16 de Março, às 18h, no
ESL, não perca a oportunidade
de colaborar.
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Seminário p/
profissionais
Dia 05/03 das 13h às 17h.
Rua
da
Quitanda,
185/302.Tema: .Alcollismo
e suas Consequências,.
Palestrantes: 1-Menbro de
AA. 2 Dr Marcos Micelli
3; Alanon 4: Dra Maria
Tude.. Compareça!

#Venha#Participe#Colabore

A.A. 80 ANOS
Dentro das comemorações de
nossa Irmandade realizaremos
um SEMINÁRIO PARA PROFISSIONAIS com o tema comemorativo sobre os 80 anos de A.A.
Mundial.

S e r v i d o r e s
e
companheiros venham ao
ESL tomar um café e
aproveitem
para
recadastrar o seu grupo e
assim continue a receber
informações
dos
organismos de serviço.

No próxima edição mais informações sobre este evento.
Aguardem!!!!!!!!

Novos Servidores
No dia 29.11.2014 foram eleitos os servidores do ESL para o biênio 2015/2016,
Dir. Administrativo Alvaro A., Dir, Adjunto Juca M., Dir. Secretários Maristela V. e
Marcelo T e Dir. Tesoureiros Anderson Q. e Marcos C.

Convenção Nacional 2016 / Você já fez a sua inscrição?
Acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2016, em Maceió/AL, a XIX Convenção Nacional de Alcoólicos Anônimos. Este é sem dúvida o maior evento de nossa Irmandade no
Brasil. É simplesmente imperdível. Aqueles que já tiveram o privilégio de participar das
edições anteriores, sempre deixam suas manifestações de apoio e desejo de voltar nas
edições seguintes. Ajude na realização deste importante evento antecipando sua inscrição.
As inscrições custam R$ 50,00 e podem ser adquiridas (pasta com kit) em nosso ESL/RJ.

Revista Vivencia - 30 anos
Vivência está completando
trinta anos. Nasceu no Mato
Grosso do Sul, batizou-se em
Brasília, crismou-se no Ceará
e, depois fixou residência em
S ã o
P a u l o .
A REVISTA VIVÊNCIA, também chamada de "A nossa
reunião impressa", que teve
a NÚMERO ZERO lançada
em NOVEMBRO DE 1985,
completa trinta anos em
NOVEMBRO DE 2015. Foram trinta anos de muita
luta, muita garra, muita raça.

Cada número da revista é
um desafio, uma aventura,
um ato de criação. É preciso
inovar sempre para não cansar os leitores. A distribuição
é sempre o calcanhar de
aquiles. Por mais que se capriche, sempre voltam revistas, há sempre alguém reclamando não tê-la recebido.
A Revista Vivência reflete a
consciência coletiva da Irmandade, as aspirações da
comunidade AA em dado
momento. É o registro histórico da vida e crescimento de

A.A. no Brasil. Tudo sem ferir
as Tradições, Passos, Conceitos, usos e costumes.
A sobrevivência da REVISTA
VIVÊNCIA depende de cada
um de nós. A empreitada não
é fácil. Mas, com a ajuda do
Poder Superior e de cada
membro de A.A., todos irmanados nesta tarefa comum,
vem superando obstáculos,
crescendo, melhorando, ajudando a transmitir a mensagem de A.A. ao alcoólico que
a i n d a
s o f r e .
PARABÉNS !!!!!!!!

Nossa literatura:
Conforme a circular
12/2014 , lembramos que
nossa literatura e de
propriedade de AA, não
reproduza s/ autorização.
Atendimentos da Linha de
Ajuda: Outubro 251 .
Novembro 201 e Dezembro
227
Venha fazer plantões no ESL/RJ ou
na Linha de Ajuda 24 horas. Mais
duas maneiras de dar de graça
aquilo que de graça recebemos.
P R E C I S A M O S
D E
VOLUNTÁRIOS

Finanças JAN/15:
 Nosso estoque de literatura está em torno de
R$ 13.750,00.
 Aplicação em CDB-DI
Bradesco R$ 29.012,00.
 Saldo em conta corrente
Bradesco R$ 13.167,00.
 Em caixa R$ 4.016,00

Contribua com o ESL:
Banco: Bradesco
Agência: 3002
C/Corrente: 069.836-9

