Linha de Ajuda
Plantão 24 horas

ESL/RJ
Av. Pres. Vargas, 542/1201
PABX: 2253-3377

Já está em funcionamento nosso
sistema de plantão 24 horas da
Linha de Ajuda. O sistema emprega uma interface de telefone
celular capaz de realizar rechamadas das ligações recebidas
por nosso PABX direcionando-as
para o celular de um voluntário,
permitindo que o mesmo participe do plantão de onde estiver.
Os custos destas re-chamadas
são ínfimos, uma vez que utilizamos chip da mesma operadora
do plantonista, o que nos possibilita usar bônus e todas as vantagens de fidelidade da operadora. Qualquer membro com alguma experiência na Linha de Ajuda
pode fazer parte. Afinal, o objetivo maior deste sistema é atender
aos chamados do 12º Passo, seja
onde for e a que horas for.
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Seu Grupo na internet:
Dê visibilidade ao seu
Grupo a quem nos
procura. Acesse nosso site
em www.aa.org.br e veja
se o cadastro do seu
Grupo está atualizado.
Para atualizar acesse o link
FALE CONOSCO ou
mande um email para:
aa@aa-area01rj.org.br

Nova Diretoria—Eleições CR em 25/01/2014
No último CR realizado em 25/01 no Grupo Barra da Tijuca, foi eleita a companheira Célia
Leal para o encargo de diretora Adjunta. Agora a Diretoria Executiva está novamente com
seu quadro de servidores completo. A diretoria está agora com a seguinte composição:
Diretor Administrativo: Jair, Diretora Adjunta: Célia, Diretor Tesoureiro I: Rubens, Diretor Tesoureiro II: Anderson, Diretor Secretário I: Maristela e Diretor Secretário II: José
Pereira. Devemos lembrar que o comp. José Pereira está também ocupando o encargo de
Coordenador de CTO do ESL/RJ.

Convenção Nacional 2016
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.

Nossos compromissos
* Os repasses das contribuições atrasadas ao ESG,
referente ao período de
2009 a 2011 finalmente
foram quitados no mês de
dezembro com o pagamento da última parcela de
R$ 1.000,00.

* Já estamos de posse dos
Relatórios da Conferência
de 2014 o qual poderá ser
adquirido por R$ 50,00. A
Área-01 obteve o desconto de 30% conforme deliberação da CSG2013, mesmo com baixa adesão dos
Grupos até a data limite
para quitação da cota.

* Estamos todos de parabéns! O ESL/RJ não deve
mais nada ao ESG e nem a
instituições de fora da Irmandade. Conseguimos
agora contratar uma empresa de contabilidade para
nos garantir a continuidade
dos serviços para a próxima gestão. Valeu gente!

Você informado:
Envie
um email para:
aa@aa-area01rj.org.br e
receba
nossos
informativos, balancetes,
convites e demais
correspondências
diretamente em seu email.
Nossa literatura:
O livro Viagem do Espírito
já está pronto e continua
dependendo apenas de
autorização da Grapevine
para impressão.
Linha de Ajuda:
Precisamos de voluntários
para o plantão diurno,
principalmente na parte da
manhã. Compareça!
Saúde financeira:
 Nosso estoque de literatura está em torno de
R$ 19.577,00.
 Aplicação em CDB-DI
Bradesco R$ 16.292,00.
 Saldo em conta corrente
Bradesco R$ 14.917,00.
 Em caixa R$ 2.168,00

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

