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Irmandade de A.A reúne profissionais do RN para discutir
trabalho em cooperação
A Área 13 de Alcoólicos Anônimos/RN, formada pelo Rio Grande do Norte e parte
dos estados do Ceará e Paraíba, vai realizar a 2ª mesa redonda para Profissionais,
através do Canal Alcoólicos Anônimos RN, no You Tube, no próximo dia 02 de setembro
de 2021, das 19 às 21 horas.
Este ano, o tema da Live do A.A./RN é “Alcoólicos Anônimos e os Profissionais:
como podemos trabalhar em cooperação?”. Participarão da mesa, como expositores, a
psicóloga Jaira Freixiela, de Santa Catarina, o médico Oscar Cox, do Rio de Janeiro, e a
psicóloga natalense Dra. Káthia Nogueira, todos com vários anos de experiência na
recuperação de alcoólicos, em cooperação com o A.A.
Segundo o Diretor Administrativo-I, do Escritório de Serviços Locais (ESL/sede),
Adevaldo F., psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfermeiras, comunicadores,
advogados, entre outros, são convidados a participar do evento virtual. Os mediadores
serão os jornalistas Cézar Barros e Luíza Gualberto, membros da Rede de
Comunicadores Amigos de A.A., no Rio Grande do Norte.
Segundo o Diretor Administrativo-I, do Escritório de Serviços Locais de Mossoró,
para participar não precisa se inscrever no evento. “Basta acessar o You Tube, no
endereço, data e horário indicados, inclusive, com direito de interagir, enviando
perguntas ou comentários através do chat”, explica. Todos os membros de A.A. da Área
13/RN e das outras áreas da Irmandade, no Brasil, poderão participar.
Após a realização do evento, ao vivo, a live gravada ficará à disposição, no mesmo
canal de A.A./RN, no qual os internautas poderão encontrar outros vídeos com
informações sobre Alcoólicos Anônimos.

Contatos: Morais (Rede de Comunicadores Amigos de A.A.): 99706-5747; Adevaldo
(Diretor Administrativo-I – ESL/sede): 99925-1949; Augusto (Diretor Administrativo-II –
ESL/Mossoró): 99667-7313.

