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CARTA ABERTA AOS PROFISSIONAIS        OPE-1

Esclarecimentos 

Após  alguns  estudos realizados  pelo  Comitê  de  Divulgação do  ESGA,  chegou-se  à
conclusão que seria mais aproveitável e prático a existência de apenas um modelo de carta aos
profissionais.

Essa carta foi  criada para  ser  utilizada como primeiro contato com profissionais  de
qualquer área de atuação. Ela pode ser digitada, datilografada ou  manuscrita, sem alterações.

Chamamos sua atenção para não esquecer de colocar no rodapé da correspondência o
endereço  do  Grupo,  do  Distrito,  da  Área  ou  do  Serviço  de  Informação  Al-Anon  (SIA),  o
telefone de contato e também de assinar a carta.      

Modelo de carta aos profissionais

Colocar o local e a data

Prezado/a Senhor/a,

Em sua atividade é comum o contato com pessoas que têm necessidades e problemas
complexos. É possível que muitas dessas pessoas sofram com a doença do alcoolismo, que afeta
tanto a pessoa que bebe em demasia, quanto àquelas pessoas que com ela convivem. O senhor/a
pode ser o primeiro a ser consultado ou a reconhecer esse sofrimento nas pessoas. Por isso,
julgamos importante levar ao seu conhecimento informações sobre o Al-Anon/Alateen, o que
faz, como e onde encontrar os Grupos. 

O Al-Anon é uma associação mundial de homens e mulheres, que oferece um programa
de recuperação a familiares e amigos de bebedores problema. Surgiu em Nova York nos anos
50  e  hoje  registra  sua  presença  em mais  de  100  países.  No  Brasil,  existe  desde  1965  e
atualmente conta com aproximadamente 700 Grupos.

O único propósito  do  Al-Anon é  prestar  ajuda a  todos  aqueles  que sofrem com as
consequências do alcoolismo de uma outra pessoa e que buscam a compreensão da doença do
alcoolismo. Isto é feito com reuniões semanais e com a leitura de variadas peças de literatura. A
única condição para participar dessas reuniões é a convivência com uma pessoa que bebe em
demasia e o quanto isto  afeta sua vida.

O Alateen é parte do Al-Anon e presta ajuda aos jovens de 13 a 19 anos, afetados pela
maneira de beber de outras pessoas.

O programa Al-Anon/Alateen presta ajuda a milhares de pessoas que convivem com a
doença do alcoolismo, por isso, nos colocamos junto à comunidade profissional, como mais um
recurso para a recuperação de familiares e amigos de alcoólicos.

Atenciosamente,
(Assinatura, nome e email para contato)
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Grupos Familiares Al-Anon do Brasil
Rua Antônio de Godói, 20 – 5° 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/

