IP-9
TRÊS AMOSTRAS DE ARTIGOS PARA JORNAL
Os seguintes artigos podem ser usados por Grupos ou membros, trabalhando através da mídia, para informar
a comunidade sobre os Grupos Familiares Al-Anon.
IMPORTANTE: UTILIZE ESPAÇO DUPLO NOS ARTIGOS QUE ENVIAR AOS JORNAIS

ARTIGO 1
AL-ANON E ALATEEN PARA FAMILIARES E AMIGOS DE ALCOÓLICOS
Numa reunião de Al-Anon vários membros compartilham sobre a mudança de suas atitudes depois que
ingressaram no programa Al-Anon. Nos Grupos Al-Anon e Alateen existe compreensão. As pessoas usam o
primeiro nome e são avisadas para não divulgar quem elas veem ou o que ouvem numa reunião. Os recémchegados no programa ficam aliviados ao saber que existe um lugar para compartilhar sem medo de serem
julgados.
O Al-Anon/Alateen é uma associação mundial de homens, mulheres e adolescentes que têm amigos ou
familiares com um problema de bebida. Os membros se reúnem regularmente para compartilhar sua
experiência, força e esperança ao lidar com as frustrações e sentimento de desamparo causados pela doença
do alcoolismo.
Os membros do Al-Anon vivem vidas significativas e satisfatórias, ajudando a si mesmos com a ajuda do
Al-Anon.
SE VOCÊ ESTÁ PREOCUPADO COM A MANEIRA DE BEBER DE ALGUÉM,
ENTRE EM CONTATO COM O AL-ANON
Grupo Al-Anon: ...................................................... Dia: ........................... Horário: ........................................
Endereço: ..............................................................................................................................................................
Ou telefone para o número:...................................................................................................................................

ARTIGO 2
AL-ANON E ALATEEN PARA FAMILIARES E AMIGOS DE ALCOÓLICOS
O Al-Anon é um recurso para familiares e amigos de alcoólicos, que proporciona informações e ajuda para
familiares, quer ou não o alcoólico tenha procurado ajuda ou reconheça a existência de um problema de
bebida. Não há taxas ou mensalidades. O Al-Anon não está ligado a nenhuma outra organização. O
propósito primordial de seus membros é se recuperar do impacto do alcoolismo em suas próprias vidas.
Se você sente que sua vida foi afetada pela convivência com um alcoólico e está interessado em participar
de um Grupo Al-Anon, entre em contato com:
Grupo Al-Anon: ....................................................... Dia: ......................... Horário:........................................
Endereço:.............................................................................................................................................................
Ou telefone para o número: ................................................................................................................................
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ARTIGO 3
AL-ANON E ALATEEN PARA FAMILIARES E AMIGOS DE ALCOÓLICOS
Os alcoólicos estão sempre em apuros e afetam diretamente as vidas de, pelos menos, quatro pessoas,
que podem estar entre amigos, familiares e colegas de trabalho.
Ouvimos numa reunião de Al-Anon:
“Tudo estava dando errado; nunca havia dinheiro suficiente; as crianças tinham vergonha de trazer
amigos em casa; eu estava começando a desejar que meu marido não voltasse mais para casa”.
“Sei como você se sentiu, quando eu não conseguia ler um jornal, ou preparar um relatório no trabalho
porque só pensava na casa incendiando, ou nas crianças voltando da escola e encontrando a mãe bêbada.
Percebi que era hora de admitir que eu precisava de ajuda. Encontrei essa ajuda no Al-Anon.
SE ALGUÉM QUE VOCÊ AMA TIVER UM PROBLEMA DE BEBIDA,
ENTRE EM CONTATO COM O AL-ANON
Grupo Al-Anon: ..................................................... Dia: ...................... Horário:............................................
Endereço: ...........................................................................................................................................................
Ou telefone para o número: ...............................................................................................................................

LEMBRE-SE: UTILIZE ESPAÇO DUPLO NOS ARTIGOS QUE
ENVIAR AOS JORNAIS
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