
Palmas, 02 de abril de 2017.

A Federação de Amor-Exigente – FEAE- em seu XIII Congresso Nacional e V Internacional, realizado na cidade de 
PALMAS-TO, de 30 DE MARÇO a 02 de ABRIL de 2017, com a presença de representantes de todo o Brasil, do 
Uruguai e da Argentina, sob a coordenação da Associação Regional de Amor-Exigente de PALMAS-TO, reuniu-se 
em torno do tema “Amor e ética na formação de uma civilização sustentável”. Com os objetivos de divulgar nosso 
programa na sociedade, angariando reconhecimento pelo nosso trabalho e de fortalecer as bases regionais de 
voluntários, durante os quatro dias de Congresso, analisamos os diversos contextos e situações vivenciados pela 
sociedade, principalmente os relativos à dependência química e seu impacto nas famílias e comunidades. Todas 
as palestras e reflexões serviram para indicar os modos com os quais o AE poderá auxiliar a sociedade, com maior 
eficácia, principalmente no que se refere a ações de parcerias voltadas à Responsabilidade Social, um dos pilares 
do AE. Em vista disso, e como conclusão desse evento, tomamos por metas: 

1 - Incentivar e dar sustentação às ações de Responsabilidade Social, que se apresentam também nas parcerias 
com Órgãos Públicos,  Privados e do Terceiro Setor e em ações de sustentabilidade social, para fortalecer a 
cooperação entre os envolvidos e levar mais qualidade de vida às pessoas;

2 - Apoiar e incentivar a criação e o fortalecimento de grupos de Prevenção no Amor-Exigentinho, investindo em 
cursos e material de apoio para o trabalho com crianças, adolescentes e jovens; 

3- Incentivar e apoiar a implantação dos Grupos de Sempre é Tempo, fortalecendo os vínculos das famílias e de 
cuidadores, na atenção com os idosos, bem como incentivar a sua integração  em trabalhos voluntários e em 
encontros intergeracionais, atingindo crianças e jovens, com o objetivo de melhorar o  respeito à dignidade 
humana;

4 - Envidar esforços e estratégias para a ampliação do quadro de voluntários em todos os grupos, investindo na 
formação e renovação de novos coordenadores, principalmente aqueles que irão trabalhar com os Grupos de 
Amor-Exigentinho e Sempre é Tempo;

5 - Reafirmar nossa posição contrária em relação a políticas de legalização e descriminalização de drogas, 
apontando a prevenção e o tratamento sem redução de danos, como alternativa a elas.

A Federação de Amor-Exigente, além das metas acima elencadas para os próximos dois anos de trabalho, 
ressalta que é de suma importância que o foco central do programa, que é o apoio às famílias, diante do proble-
ma da dependência química, deverá ser mantido como na sua origem, em grupos permanentes e com a metodo-
logia indicada há mais de 33 anos. Assim também para os grupos de Sobriedade e para o PQVAE. 

Finalmente, como dever cívico, a FEAE conclama todos os cidadãos a levarem a Ética, como exemplo, em todas as 
situações, no cenário nacional.
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