
Guia do ESGA           GE-9

 REUNIÕES E EVENTOS DO AL-ANON E ALATEEN

Este  Guia  tem por  finalidade  orientar  os  membros  do  Al-Anon  e  Alateen  em reuniões  e  eventos
programados pelos Grupos, Distritos, Comitês de Área e Regiões. Embora a nomenclatura utilizada pelo
Al-Anon utilize vários termos reconhecidos em outras organizações, nos Grupos Familiares Al-Anon cada
tipo de reunião ou evento representa o espírito contido nos princípios da associação e na experiência de
serviço dos Grupos Al-Anon e Alateen.

TIPOS DE REUNIÕES

1. REUNIÕES

É encontro de dois ou mais membros do Al-Anon e Alateen, com o propósito primordial de ajudar a fa-
miliares e amigos de alcoólicos por meio da troca de experiências.

Tipos de reuniões

a. Reuniões de Grupos Al-Anon e Alateen – são fechadas e limitadas a membros do Al-Anon/Ala-
teen e membros em potencial.

b. Reuniões abertas – são informativas para qualquer pessoa interessada no alcoolismo como doença.

c. Reuniões com oradores – são reuniões de Grupo  fechadas, onde  de vez em quando podem ser
convidados  como  oradores  membros  de  Al-Anon  e  Alateen,  explicando  como  o  programa  
Al-Anon/Alateen tem ajudado na sua recuperação.

d. Reuniões com oradores de fora -  Podem, ocasionalmente, ser convidados profissionais para falar
na reunião de Al-Anon ou Alateen. Os convidados devem ter experiência no campo do alcoolismo e
amplo conhecimento da associação. Contudo, o fato de convidar, frequentemente, oradores de fora
para falar nas reuniões de Al-Anon e Alateen, pode desviar o enfoque da própria recuperação.

e. Reuniões de serviço – são realizadas periodicamente com o intuito de organizar os serviços, com a
participação do maior número de membros. Podem ser realizadas em todos os níveis de serviço:
Grupo, Distrito, Serviço de Informação Al-Anon (SIA) ou Comitê de Área.

f. Reuniões de estudos/treinamento e estudo – são organizadas:
 pelo Serviço de Informação Al-Anon (SIA): para Representantes de Grupo Suplentes e outros

membros interessados, com o objetivo de aprimorar os serviços de responsabilidade deste órgão
de serviço;

 pelo Distrito: para Representantes de Grupo, Representantes de Grupo Suplentes e outros mem-
bros interessados na prestação de serviços dos Comitês Alateen, Divulgação e Literatura;

 pelos Grupos, a fim de preparar os membros interessados na prestação de serviço.

g. Reuniões para recém-chegados – são coordenadas por membros do Al-Anon e Alateen, com o
objetivo de apresentar ao recém-chegado o programa Al-Anon, informando a respeito da doença do
alcoolismo e lhe oferecendo a oportunidade de compartilhar suas emoções com os membros mais
antigos. Ver GE-6 Para coordenar uma reunião de recém-chegados.

h. Reuniões em instituição –  Estas reuniões geralmente são restritas apenas a pessoas internadas e
seus familiares e devem ser registradas no ESGA como reuniões de Al-Anon/Alateen em institui -
ções. De acordo com os princípios, essas reuniões são coordenadas por membros do Al-Anon. As
reuniões em instituições são destinadas a levar a mensagem do Al-Anon/Alateen a muitas pessoas ao
mesmo tempo, enfatizando como o Al-Anon/Alateen pode ajudá-las.

Seu principal propósito é levar a mensagem do Al-Anon a familiares de alcoólicos que, em fun-
ção das circunstâncias, estão em contato com essas instituições. Os participantes das reuniões em
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instituições são transitórios. Por esse motivo, é essencial que as reuniões sejam coordenadas por
membros experientes do Al-Anon/Alateen, e que os participantes sejam encaminhados para Grupos 
regulares, se possível, perto de suas casas. Ver G-9 Para reunião de Al-Anon e Alateen em insti-
tuições.

i. Reuniões para apresentar o Al-Anon/Alateen à comunidade profissional – são realizadas pelos
Grupos, Distritos ou Comitê de Área, com os profissionais da comunidade interessados em conhecer
o  programa  Al-Anon/Alateen.  Ver  G-28  Para  apresentar  o  Al-Anon/Alateen  à  comunidade
profissional.

j. Reuniões de apresentação do Al-Anon/Alateen – são reuniões simuladas, apresentadas por três ou
quatro membros do Al-Anon e Alateen para membros em potencial, profissionais e outras pessoas
interessadas em conhecer o que o Al-Anon e Alateen oferecem à comunidade. Ver  G-22 Para uma
reunião de apresentação de Al-Anon/Alateen.

k. Reuniões de Padrinhos Alateen – são reuniões fechadas para Padrinhos Alateen, tendo como objetivo a
troca de experiências no apadrinhamento Alateen. Ver G-17/S-27 Para Padrinhos Alateen e G-19 Para
iniciar um Grupo Alateen 

l. Reuniões  de Distrito –  são realizadas no Distrito,  a intervalos  regulares,  para  discutir  assuntos
previamente  agendados e  eleger  o  Representante  de Distrito  (RD) e  RD Suplente.  Os  RGs são
convocados para essas reuniões, e todos os demais membros do Al-Anon e Alateen do Distrito são
convidados a assistir. Ver G-15 Para a coordenação de uma reunião de Distrito e G-37 Para o
Representante de Distrito (RD)

m. Reuniões dos Comitês do ESGA – são para os membros de cada Comitê do ESGA, convocados
pelo Coordenador e realizadas no ESGA a intervalos mensais, bimestrais ou trimestrais, de acordo
com a necessidade de cada um.

n. Reuniões  trimestrais  da  Junta  de  Curadores –  são  realizadas  trimestralmente  no  ESGA,
convocadas  pelo  Presidente  da  Junta  de  Curadores,  para  discutir  problemas  administrativos  dos
Grupos Familiares  Al-Anon do Brasil,  analisar  e recomendar  normas/diretrizes para  o Al-Anon,
acompanhar a execução das deliberações da Conferência de Serviços Gerais, dirigir as operações e
negócios do ESGA com a observância das Doze Tradições, dos Doze Conceitos e do Estatuto dos
Grupos Familiares Al-Anon do Brasil.

o. Conferência de Serviços Gerais – é uma reunião anual dos Grupos Familiares Al-Anon do Brasil,
convocada  pelo  Presidente  da  Junta  de  Curadores,  com  agenda  aprovada  pela  Junta,  tendo  a
participação de membros do Al-Anon ou Alateen reconhecidos pelo Estatuto dos Grupos Familiares
Al-Anon do Brasil, que ouvem, discutem e deliberam sobre assuntos de interesse do Al-Anon do
Brasil. 

p. Reunião anual da Junta de Curadores – é uma reunião administrativa que a Junta de Curadores
realiza logo após o encerramento da Conferência, convocada pelo Presidente da Junta de Curadores,
com a  finalidade  de  eleger  os  candidatos  a  Curadores  aprovados  pela  Conferência  de  Serviços
Gerais,  indicar e eleger os Comitês de Finanças e Executivo, os Coordenadores dos Comitês do
ESGA e a nova Diretoria da Junta de Curadores. Todos os demais membros da Conferência são
convidados a assistir.

q. Reunião Internacional de Serviços Gerais Al-Anon (RISGA) – é uma reunião de Delegados das
estruturas do Al-Anon do mundial, que se realiza a cada dois anos, com o propósito de compartilhar
a experiência dos serviços de cada país, promover, incentivar e manter a unidade do Al-Anon como
um todo. Essa reunião é organizada pelo Escritório de Serviço Mundial (ESM).

2. ASSEMBLEIAS 

2.1. Assembleia de Área: É uma reunião de Representantes de Grupos (RGs) com propósitos definidos:
receber relatórios sobre assuntos da Área e dos serviços gerais, aprovar os relatórios internos do Co-
mitê de Área, receber o relatório do Delegado de Área à Conferência de Serviços Gerais (CSG) e in-
dicar um candidato a candidato a Curador indicado pela Região.

2.2. Assembleia de eleição: É uma reunião de Representantes de Grupos (RGs), convocada no mínimo a
cada três anos, até de 30 de outubro, com o propósito de eleger o Delegado de Área à Conferência
de Serviços Gerais (CSG), um Delegado de Área Suplente e os servidores de Área. Em uma 
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Área-não-painel, é uma reunião de RGs convocada para eleger o Representante de Área à CSG. No
Serviço de Informação Al-Anon (SIA) é uma reunião de RGs Suplentes para eleger a Diretoria, 
Membro de Ligação e o Editor do Boletim, se houver. Como o SIA é pessoa jurídica a eleição deve
seguir o que rege o estatuto.

TIPOS DE EVENTOS

1.  ENCONTROS – são reuniões com maior número de membros do Al-Anon e Alateen, que procuram o
estímulo e o compartilhar de experiências, visando a integração e a unidade. Ver G-20 Para eventos de
 Al-Anon e Alateen

a. Encontros Distritais ou Miniencontros – se realizam sob iniciativa e responsabilidade do Distrito,
para  estimular  a  integração  dos  membros  dos  Grupos  do  Distrito,  proporcionar  a  troca  de
experiências, planejar e aprimorar a divulgação do programa Al-Anon na comunidade.

b. Encontros de Área – são encontros de membros dos Grupos Al-Anon e Alateen de uma Área,
realizado  sob  a  iniciativa  e  responsabilidade  do  Comitê  de  Área,  com  tema  e  programação
previamente escolhidos e com o registro cuidadoso dos fundos aplicados.

c. Encontros Regionais – são encontros de membros dos Grupos  Al-Anon e Alateen de uma Região 
Al-Anon  do  país,  conforme  divisão  aprovada  pela  Conferência  de  Serviços  Gerais,  sob  a
responsabilidade  dos  Comitês  de  Área  daquela  Região,  organizado  pelo  Comitê  Anfitrião
juntamente com as Áreas envolvidas e sob a coordenação do Curador indicado pela Região, com
tema e programação previamente escolhidos e o registro cuidadoso dos fundos aplicados.

d. Confraternização do Alateen – é um encontro para membros do Alateen,  Padrinhos Alateen e
membros do Al-Anon interessados no Alateen, coordenado por um Padrinho Alateen indicado pelo
Coordenador do serviço especial  Alateen da Área e aprovado pelo Comitê  de Área.  Tem como
finalidade a confraternização, o compartilhar da compreensão dos Três Legados e o encorajamento
do crescimento do Alateen naquele Distrito ou Área. Ver  G-16 Para uma Confraternização do
Alateen

e. Convenção Nacional – é um encontro nacional com organização e responsabilidade do ESGA, para
confraternizar e fortalecer os laços de unidade, com tema e programação aprovados pela Junta de
Curadores e com o registro cuidadoso dos fundos aplicados.

3. SEMINÁRIOS DE SERVIÇOS REGIONAIS (SSRs) – são eventos para membros do Al-Anon e
Alateen interessados em serviço, realizados nas Regiões da estrutura do Al-Anon no Brasil, organizados
pelo Comitê de SSRs do ESGA, com a finalidade de manter a comunicação dos membros ativos em
serviço  Al-Anon/Alateen  de  uma  Região  com  o  ESGA,  atrair  novos  membros  para  o  serviço  e
compartilhar experiências de serviço. 
Na 126ª reunião da Junta de Curadores foi decidida a suspensão temporária dos SSRs.

4. PARTICIPAÇÃO DO AL-ANON EM EVENTOS DE AA – é uma expressão do Al-Anon que designa
toda e qualquer atividade em que o Al-Anon e Alateen seja convidado a participar de um evento local,
regional ou nacional promovido por Alcoólicos Anônimos. Ver G-7 Para participação do Al-Anon e
Alateen em eventos de AA

Todas as normas/diretrizes do Al-Anon/Alateen para a realização de cada reunião ou evento citado neste
Guia se encontram no P-24/27 Manual de Serviços do Al-Anon/Alateen, vigente e nos Guias específicos de
cada serviço do Al-Anon.

Nota
Na nomenclatura de eventos existem vários outros termos que  não se aplicam ao Al-Anon/Alateen

por se referirem a pessoas especializadas que “ensinam” ou a outros motivos igualmente impróprios. Por
exemplo:
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Mesa-redonda – é uma reunião do tipo clássico, conduzida por um Coordenador, que funciona como

elemento moderador do debate entre os expositores.

Simpósio –  é  uma  variante  da  mesa-redonda,  constando  de  uma  reunião  de  cientistas,  técnicos,
escritores, artistas, entre outros, para discutir determinados temas.

Revisado em 01/2016

Grupos Familiares Al-Anon do Brasil
Rua Antônio de Godói, 20 – 5º andar – CEP 01034-000
Caixa Postal 658 – CEP 01031-970 – São Paulo – SP

Telefax: (11) 3331-8799
www.al-anon.org.br

www.facebook.com/AlAnonBrasil
www.youtub  e  .com/alanondobrasil
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