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Comitê de Hospitalidade
Nosso Comitê de Hospitalidade
RIO2016 vêm se reunindo mensalmente para melhor estruturar
os trabalhos que precisaremos
desenvolver para receber nossos
visitantes durante as Olimpíadas
e Paralimpíadas de 2016. Centenas de milhares de visitantes virão para estes eventos e muitos
deles são nossos companheiros
vindos dos quatro cantos do
planeta. Precisamos oferecer a
eles a habitual hospitalidade carioca e o carinho que somente
nossa Irmandade oferece. Para
tornar isto possível, precisamos
que todos se engajem neste árduo, porém, gratificante empreendimento de Alcoólicos Anônimos. Contamos com o apoio
maciço e incondicional de todos.
Venham nos ajudar!
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Seminário p/profissionais
Dia 26/11 das 13h às 17h.
Rua da Quitanda, 185/302.
Temas: 1.O Programa de
Recuperação de A.A.;
2. SAF; 3.Uso, abuso e
D e p e n d ê n c i a ;
4.Codependência.
Palestrantes: 1.Membro de
A.A.; 2.Dr. Raul Ferrante,
3.Sra. Ana Café; 4.Sra. Isa de
Oliveira . Compareça!

Assembleia do Conselho de Representantes—CR
Nossa próxima assembleia será no dia 29/11/2014 no Grupo Barra da Tijuca—Rua Maria
Luisa Pitanga, 45/cobertura—Barra da Tijuca (Barrinha próximo a 16ª Delegacia de Polícia).
Pauta:
1.Leitura da ata da assembleia anterior;
2.Eleição da Diretoria Executiva;
3.Sétima Tradição;
4.Eleição do Conselho Fiscal;

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.

a compreensão dos Grupos e que procurem fazer
as aquisições de literatura
e contribuições antes desta
data. Pedimos maior generosidade dos companheiros e grupos neste período
para que os gastos extras
com férias, 13º salário,
condomínio e outras des-

Nossa literatura:
O Manual de Serviços
2014 revisado estará
disponível no ESL/RJ no
começo de novembro
pelo preço de R$ 14,05
Atendimentos da Linha
de Ajuda:
Jul » 386
Ago » 343
Set » 350
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.

Finanças SET/14:
 Nosso estoque de literatura está em torno de
R$ 19.946,00.
 Aplicação em CDB-DI
Bradesco R$ 27.607,00.

Compromissos de fim de ano
* A exemplo de como fizemos nos últimos anos,
neste final de 2014 também concederemos férias
a nossa funcionária, coincidindo com o recesso do
ESG. Portanto, no período
de 13/12 a 04/01 ela estará
gozando de merecidas férias. Assim sendo, pedimos

Você informado:
Envie
um email para:
aa@aa-area01rj.org.br e
receba
nossos
informativos, balancetes,
convites e demais
correspondências
diretamente em seu email.

pesas de final de ano não
desestabilizem nosso caixa.
Vale lembrar que novembro
é o mês da gratidão e precisamos transformar nossa fé
em ação, pois sem obra ela
é morta.
FELIZ 2015!!!!!!!!

 Saldo em conta corrente
Bradesco R$ 13.675,00.
 Em caixa R$ 3.537,00

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

