
DUAS AMOSTRAS DE ARTIGOS PARA JORNAL IP-9

Os seguintes artigos podem ser usados por Grupos ou membros, trabalhando com a mídia, para informar a
comunidade sobre os Grupos Familiares Al-Anon e Alateen.

IMPORTANTE:  UTILIZE ESPAÇO DUPLO NOS ARTIGOS ENVIADO AOS JORNAIS

1

A R T I G O  1

AL-ANON E ALATEEN PARA FAMILIARES E AMIGOS DE ALCOÓLICOS

Numa  reunião  de  Al-Anon/Alateen  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 orientadas para não divulgar quem elas veem ou  ouvem numa reunião.
Os recém-chegados 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, para lidar com as frustrações e sentimento de desamparo causados pela doença
do alcoolismo.

Os membros vivem vidas significativas e satisfatórias, ajudando a si mesmos, com a ajuda do programa
Al-Anon/Alateen.

SE VOCÊ ESTÁ PREOCUPADO COM A MANEIRA DE BEBER DE ALGUÉM,
ENTRE EM CONTATO COM O AL-ANON

Grupo Al-Anon/Alateen: ......................................................  Dia: .....................  Horário: ................................
Endereço: ..............................................................................................................................................................
Ou telefone para o número:...................................................................................................................................

A R T I G O  2

AL-ANON E ALATEEN PARA FAMILIARES E AMIGOS DE ALCOÓLICOS

O Al-Anon é um recurso para familiares e amigos de alcoólicos, incluindo adolescentes, que proporciona
informações e ajuda, quer o alcoólico esteja bebendo ou não.  Não há taxas nem mensalidades.  O Al-Anon
não está ligado a nenhuma organização, seita ou religião.  O propósito primordial de seus membros é se
recuperar do impacto do alcoolismo em suas próprias vidas.

Se você está sem rumo pela maneira de beber de alguém... o Al-Anon pode ajudar.

Grupo Al-Anon/Alateen: ..................................................Dia:..................  Horário:...................................
Endereço:.............................................................................................................................................................
Ou telefone para o número: ................................................................................................................................
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SUGESTÃO:

É  possível  escolher  perguntas  constantes  nas  seguintes  peças  de  literatura,  para  escrever  artigos,
lembrando que é expressamente proibido  publicar a imagem dessas peças: 

S-17  O Al-Anon é para você!
S-20  O Alateen é para você!
S-25  Você cresceu convivendo com um alcoólico?
M-76  Um triste lar (marcador de livro) e
M-76A  Rumo Certo ( marcador de livro).

Lembre-se de colocar o nome do Grupo, endereço e telefone de contato.

Traduzido e adaptado de PI-9 Three sample newspaper articles, de propriedade de 
Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., para distribuição na estrutura do Brasil.
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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.youtube.com/alanondobrasil
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http://www.youtubr.com/alanondobrasil
http://www.facebook.com/AlAnonBrasil
http://www.al-anon.org.br/
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