COISAS COLETIVAS E PESSOAIS

Alcoólicos Anônimos
O

Alcoolismo é uma das doenças que mais
provoca mortes. Caracterizando-se por
uma predisposição física aliada a uma obsessão
mental, instala-se gradativamente na vítima até
dominá-la inteiramente. Irreversível, progressiva e
incurável, atinge indistintamente homens e
mulheres de todas as raças, credos ou condição
social. Para que seus portadores não tenham
como fim inevitável a loucura ou a morte
prematura só existe uma saída: deter a marcha da
doença através da abstinência total e permanente
do álcool. Essa tarefa não é fácil e para realizá-la o
alcoólico precisa reaprender a viver.
É justamente para isso que existe os Alcoólicos
Anônimos, uma irmandade de homens e
mulheres, todos alcoólicos, que se ajudam
mutuamente a manter a sobriedade e
compartilham suas experiências com qualquer
pessoa que possa ter problemas com seu modo de
beber.
Alcoólicos Anônimos não se vincula a qualquer
religião, movimento político ou instituição. Não
faz internações, não realiza tratamentos médicos
ou psiquiátricos nem proporciona serviços de
enfermagem ou desintoxicação, hospitalização,
medicamentos ou qualquer tratamento de saúde.
Não se dedica nem patrocina pesquisas. Não
oferece assistência religiosa. Não fornece abrigo,
comida, roupas, empregos, dinheiro ou outros
serviços de beneficência ou assistência social.
Não aceita dinheiro em pagamento por seus
serviços ou quaisquer contribuições de fontes de
fora da irmandade.
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Sua atuação se efetua por meio de um Programa
de Recuperação, OS DOZE PASSOS, sugeridos
para a prática diária na vida do alcoólico e de
reuniões promovidas pelos Grupos de A.A., onde
são trocadas experiências dos problemas vividos
durante o alcoolismo ativo e como cada um está
vivendo na sobriedade, fortalecendo-se assim, o
desejo de permanecer abstinente.
Em A.A. não existem taxas ou mensalidades.
Mantendo-se graças às contribuições voluntárias
de seus membros, mantendo-se livre de injunções
políticas ou financeiras que possam vir a
prejudicar seu propósito primordial: transmitir a
mensagem ao alcoólico que ainda sofre.
Outra característica fundamental de Alcoólicos
Anônimos é a colocação dos princípios da
irmandade acima das personalidades de seus
membros, razão pela qual o anonimato de seus
integrantes é cuidadosamente preservado.

“...Alcoólicos Anônimos, uma
irmandade de homens e
mulheres, todos alcoólicos, que
se ajudam mutuamente a
manter a sobriedade e
compartilham suas
experiências com qualquer
pessoa que possa ter problemas
com seu modo de beber...”
Atualmente, os Alcoólicos Anônimos conta com
cerca de 120 mil grupos em mais de 180 países.
No Brasil somos cerca de 5 mil grupos, em nosso
estado computamos cerca de 600 e em nossa
cidade temos cerca de 300 grupos.
Para conhecer melhor e obter maiores
informações ligue para ESCRITÓRIO DE
SERVIÇOS LOCAIS DE ALCOÓLICOS
ANÔNIMOS NO RIO DE JANEIRO. PABX: (21)
2253-3377 Av. Presidente Vargas, 542/1201
Centro Rio de Janeiro RJ CEP: 20.071.000.

Telefones Úteis
s Bombeiros ...... (Samu 192)...................................................193
s Cedae água/esgotos.0800.282.1195.(195)..2332.1387/2332.2810
s Comlurb - Remoção Entulho ................................................. 1746
s Companhia Estadual de Gás (CEG) ..........................0800.24.0197
s Centro de Cidadania Rinaldo de Lamare...............3111.1082/1030
s Defesa Civil...............................................(199)...2576.5665/7297
s Detran (Leblon)...............................Informações...........3460.4042
s Disque Dengue....(Tele-Dengue).................2575.0007/2599.4742
s Disque Denúncia (Segurança Pública)...........................2253.1177
s Disque Luz (Luz da Rua)........................................................ 1746
s Disque Sinal.......................................................................... 1746
s Disque Poda (Comlurb)......................................................... 1746
s Escola Samba Acadêmicos da Rocinha.................3322.3303/3318
s Fashion Mall (Administração)........................................2111.4444
s Fiscalização Sonora................................................................1746
s Grupo Busca e Salvamento (Barra)...............3325.1944-3325.1234
s Guarda Municipal..................................................................1746
s Hospital Miguel Couto................................3111.3781/3712/3715
s Hotel Royal Tulip .........................................................3323.2200
s Igreja de São Conrado...................................................3322.0560
s Light.........................................................................0800.21.0196
s Ônibus Integração Metrô........................................0800.595.1111
s Posto Reciclagem Rocinha.............................................3323.5515
s Posto Saúde Gávea......................................2274.2796/4345/6495
s População de Rua.......................................3973.3800/2503.2356
s Prefeitura Reclamações Gerais (luz, buraco, sinal, ônibus, etc1746

s Procon(Centro)2224.4916-2224.5184(PUC)3114.1398-3114.1399
s Rede de Trabalho..........................................................2588.9009
s Táxi......... (Fashion Mall)...............................................3322.0065
s Táxi..........(Rádio Táxi)...................................................2560.2022
s Telemar/OI .........................................................................103.31
s Túnel Zuzu Angel................(Socorro/Reboque).............2540.0900
s Vigilância Sanitária....................2506.2204/2506.2200/2503.2280
POLÍCIA MILITAR E CIVIL
s Quartel General(Q.G.)..........................................2333.2634/2501
s 23º BPM (Sala de Comando)..........................................2334.6714
s 23º BPM (Sala de Operações) .......................................2334.6725
s 23º BPM (P-2)............................................................... 2334.6717
s Oficial do dia.................................................................2334.6722
s Cabine.......(Praça São Conrado)...................2420.4687-2420.4745
s Delegacia da Mulher.....................................................2332.9991
a
s Delegacia de Polícia (15 Gávea).................2332.2913-2332.2912
DEFESA DO MEIO AMBIENTE
s Comissão Meio Ambiente Câmara Municipal.......3814.2145/2147
s Fiscalização Meio Ambiente (Denúncias).....2503.2795-2503.2796
s Ibama.................3077.4302/4321/4320/4323/4295/0800.61.8080
s Instituto Est. Floresta (IEF)...................2282.1252.r.262.2240.7655
s Patrulha Ambiental........................................................2498.1001
SUBPREFEITURA E REGIÕES ADMINISTRATIVAS
s ZONA SUL.....(subzonasul@pcrj.rj.gov.br)....................2274.4049
s VI RA (São Conrado)..(viralagoa@pcrj.rj.gov.br)............2294.8130
s XXVII RA (Rocinha).(ra27rocinha@rio.rj.gov.br)..3322.6823/1019

