
Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2019.

A Federação de Amor-Exigente (FEAE) fez realizar-se na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), no Rio Centro, Pavilhão 5; 
entre os dias 08 a 11 de agosto de 2019; o 14° Congresso Nacional e 6° Internacional de Amor-Exigente, sobre o 
tema “Com o Amor-Exigente resgatando os valores da família e construindo um mundo melhor”. Sob a coorde-
nação de uma Comissão Organizadora presidida por Dina Lucia Lima V. Caldas, Alexandre Nunes, Wilson de 
Souza e Ronald de Carvalho, o evento reuniu especialistas em dependência química, médicos, psicólogos, 
pedagogos, pesquisadores, representantes do poder público, religiosos e a “FamiliAE”( voluntários do Brasil, 
Uruguai e Argentina, que lidam semanalmente com famílias em busca de sua reestruturação) e visou a busca por 
informação, a capacitação dos voluntários e o congraçamento dos grupos cadastrados na FEAE. Objetivou 
também a expansão da proposta Amor-Exigente no Estado do Rio de Janeiro. Atentos ao conteúdo das palestras 
e às mensagens da liderança do Amor-Exigente, apresentamos esta carta de intenções com as seguintes ações 
para o próximo biênio:

1 – Na certeza de que o Amor-Exigente é uma proposta de qualidade de vida para toda sociedade, trabalhar em 
todas as ações da FEAE, quais sejam: Grupos de familiares, de Sobriedade com AE, de Cônjuges, de Sempre é 
Tempo. Trabalhar com a prevenção universal no Amor-Exigentinho, EducAE família e escola (Cursos de 15 
encontros), observando a tônica das palestras deste evento na necessidade de bem educarmos nossas crianças;

2 – Participar de políticas públicas na defesa das famílias, contra as drogas;

3 – Apoiar e capacitar voluntários para abertura de novos grupos de apoio e manutenção dos existentes;

4 – Manter os Congressos Nacionais e Internacionais bienais nos anos ímpares e nos pares realizar os Simpósios 
Regionais já existentes (Nordestão e Sulão), ampliando-os para as demais regiões;

5 – Incentivar a realização de Encontros Regionais com objetivo de capacitar e levar informações aos voluntários.

Reafirmando a característica ética de nosso movimento, baseado no respeito aos princípios éticos que orientam 
as ações de bondade e fraternidade, que nos fazem “cada vez melhor”, 

Saudamos com Amor e Exigência,

Dina Lúcia Veloso Caldas
Presidente do Congresso do Rio de Janeiro

Miguel Tortorelli
Presidente da Diretoria Executiva da FEAE
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