São Paulo, 22 de maio de 2018

CIRCULAR Nº 3/2018
COMUNICADO OFICIAL AOS MEMBROS DOS GRUPOS
AL-ANON E ALATEEN DO BRASIL
A doença do alcoolismo causa muitos problemas a todos os envolvidos, mesmo àqueles que entram
em recuperação. Um dos efeitos mais nocivos é a ansiedade, que pode prejudicar severamente
nossas vidas.
Após o trágico desabamento do prédio, em frente à nossa sede, ficamos impossibilitados de dar
andamento à rotina do escritório – ficamos literalmente, sem chão e sem material.
Não pudemos tirar o estoque de literatura – o que só será possível, após a realização das obras de
contenção do prédio (rede e bandejas de proteção) – que deverão ser pagas pelos condôminos.
O acesso que tivemos, foi para retirar poucas coisas, com liberação e acompanhamento da Polícia
Militar e da Defesa Civil.
Conforme já informamos, nosso andar não queimou. Mas, devido ao incêndio nos andares
superiores e ao esvaziamento da caixa d’água, molhou parte da literatura e dos documentos. Só será
possível avaliar a extensão dos prejuízos, após a retirada total do estoque.
O prédio não tem condições de habitação, até que sejam realizadas as reformas necessárias, que
deverão levar de um ano a um ano e meio. Por essa razão, alugamos um espaço e estamos em
processo de instalação de uma infra-estrutura básica, para que possamos dar continuidade aos
trabalhos do escritório, atendendo com carinho todas as necessidades das Áreas e membros
Al-Anon e Alateen. Assim que possível, informaremos telefone e endereço.
O processo dos seguros do edifício e das salas do Al-Anon está em andamento, mas é demorado e
será preciso aguardar, pois as situações mudam a cada dia.
O envio da carta-apelo, no dia 10 de maio, teve o intuito de informar e nos unir, apelando para a
gratidão de todos os membros do Brasil. Todo recurso financeiro depositado em nossas contas é
muito bem-vindo.
Temos ciência de que estamos em tempo de gratidão, mas não de euforia, porque a situação é
gravíssima. Perdemos PABX, alguns periféricos dos computadores (teclados, mouse, monitores),
cadeiras, utensílios de cozinha e limpeza, impressoras, ar-condicionado fixo e portátil, geladeira,
mesas e armários. Quanto à BIBLIESGA, materiais de escritório, da Conferência, arquivo histórico

e documentos contábeis, fiscais e legais do arquivo morto, serão avaliados posteriormente, quando
houver liberação para a retirada dos pertences.
Confiamos em todos vocês! Pedimos a especial gentileza de que transmitam notícias oficiais,
enviadas pelo escritório, assinadas pela Secretária-Geral – o resto, será mera especulação.
Desejamos que todos os membros confiem na responsabilidade delegada à Junta de Curadores e,
nesse momento, na Secretária-Geral.
Acreditamos no amparo do Poder Superior, como cada um concebe, que nos ajudará a realizar o
nosso melhor. E o nosso melhor é tudo aquilo que fizemos, estamos fazendo e faremos com amor.
Horas serenas, sábias e corajosas, na prática do programa Al-Anon, mais do que nunca!

Nilce Totino
Secretária-Geral
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