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Ano XI – Edição Número 128 – Janeiro de 2018

Tiragem Física: 120 exemplares

NOTÍCIAS
15º ENCONTRO DE AAs EM UBÁ (CARNAVAL DE 2018)
Na última página desse boletim se encontra fechada a nossa programação, além das
temáticas na tarde de sábado aprofundando em aspectos abordados pelos nossos três
primeiros passos, teremos no final da noite uma californiana com depoimentos com tema
sugerido “Éramos, aconteceu e somos agora” No domingo teremos três oradores abordando
objetivamente qual é a sugestão de cada um dos três primeiros passos e o que seria a prática
dos mesmos” Todas as perguntas que o plenário desejar fazer deverão ser feitas após essa
última apresentação dos expositores convidados. E após o almoço no domingo abriremos
espaço para o delegado da área 33 discutir com os presentes sobre a Regionalização:
OPÇÕES DE HOSPEDAGENS E RESERVAS
No local: Como será numa escola com salas de aulas, trazendo colchonetes os companheiros
poderão pernoitar ali mesmo tendo ainda a opção de tomar banho.
No grupo Mente Aberta: Também como todo ano, aqueles que desejarem poderão dormir
na sala do grupo Mente Aberta, lá teremos três colchões e nosso espaço comporta uns seis
companheiros.
Pensão da Dona Mônica: Espaço reservado o ano passado para alguns companheiros. Valor
da diária R$ 45,00. Procuraremos colocar companheiros para fazer o translado dos que ali
ficarem. Vagas para 15 pessoas.
Hotel Pousada do Sol: Opção de hotel mais próxima do local do evento (1km) valores:
Solteiro com ventilador: R$ 75,00
Solteiro com ar condicionado: 85,00
Duplo ou casal com ventilador: R$ 130,00
Duplo ou casal com ar condicionado: R$ 140,00
Triplo com ventilador: R$ 175.00
Triplo com ar condicionado: R$ 185,00
Quádruplo com ventilador: R$ 220,00
Quadruplo com ar condicionado: R$ 280,00
Reservas para esses locais acima poderão ser solicitados através do ZAP 32-98838-1756 com
companheiro Max. Bem como outras dúvidas poderão ser sanadas.
IV INTERCÂMBIO DE GRUPOS
A programação desse importante evento que tem se consolidado no calendário anual de
eventos já foi montada, no momento estamos buscando a confirmação com os expositores
escolhidos. Na nossa próxima edição esperamos poder estar divulgando integralmente toda
a programação e devidas informações
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A.A. NO BRASIL 70 ANOS DE HISTÓRIA (CONTINUAÇÃO)
OS SERVIÇOS GERAIS
1952 - Observa-se pelo descrito que embora incipientes, os Serviços iam lentamente
desenvolvendo-se. Para melhor memorizarmos, vejamos os principais fatos ocorridos:
Em 08/12/1952 foram registrados, como anteriormente citado, os primeiros Estatutos da
Irmandade no Brasil; Foi fundado o Grupo Central do Brasil, que centralizou, durante a
década, as atividades de Alcoólicos Anônimos no Brasil; Noticiou-se a formação dos Grupos
em Belo Horizonte(MG), Nova Friburgo(RJ) e Salvador(BA).
No período, houve diversas realizações no que concerne à literatura. Divulgação externa,
com programas radiofônicos semanais, com a colaboração, em particular, do saudoso Dr.
Paulo Roberto (médico do Rio de Janeiro). Instituiu-se a sacola da Sétima Tradição.
Proliferaram as abordagens, tradução e publicação de literatura, sendo a oficialização e
conseqüente direito de impressão negados pelos Serviços Mundiais de então.
Ainda entre os anos de 1952 e 1961, contávamos com 10 Grupos funcionando em todo país,
considerando a formação de mais 2 Grupos no Rio de Janeiro, o de São Luiz(MA) e em Juiz de
Fora e Itajubá, ambos em Minas Gerais.
1962 a 1968 - Trata-se de um período de relevantes reformas nos Serviços, com a
preocupação de se formar novas lideranças, expandirem-se com novos Grupos e divulgar a
mensagem, inclusive continuando no rádio, onde tivemos uma RÁDIO NOVELA SOBRE A.A. O
Programa Homens, Fatos e Idéias, da rádio Ministério da Educação e Cultura, em junho/62,
dedicou-se ao problema do alcoolismo e a Alcoólicos Anônimos. Foi uma espécie de novela
falada que se referia à fase crítica de um alcoólico, suas atitudes, seus familiares e sobre
A.A., dando ênfase às quinze perguntas (na época), editadas no final do folheto chamado
"Branco". Num momento da história, o narrador interrompe: "Você que nos ouve poderá ser
um completo abstêmio. Poderá ser um leve bebedor social, para quem o álcool não constitui
problema. Mas certamente você conhece alguém que não consegue eliminar a própria sede
e para quem o álcool é um grande e crescente problema. Apenas no interesse desse seu
amigo ou conhecido, a quem estamos tentando levar uma esperança, ouça com atenção
algumas das perguntas que A.A. tem a fazer."
Seguia-se o programa com ilustração dos papéis pelos locutores e uma explicação minuciosa,
com breve depoimento, proferida por um membro. Em seguida, após as perguntas, como no
atual folheto "Você deve Procurar o A.A.?", foi lido o resultado que fala das quatro respostas
afirmativas. Durante todo o programa foi amplamente divulgado o número da Caixa Postal
de A.A. que já não era mais aquela cedida pela ACM, e sim uma alugada desde 1950. De
certo, esse programa contribuiu muito para que Alcoólicos Anônimos recebesse vários
alcoólicos pedindo ajuda.
OUTROS FATOS MERECEM REALCE NO PERÍODO
Criação das primeiras Intergrupais no Rio de Janeiro, na Paraíba e em Minas Gerais, que
pelas suas forças de catalização ensejaram a formação de novos Grupos em todo Brasil: em
Recife(PE), Campina Grande(PB); Goiânia(GO) entre outros.; Surgimento das primeiras
reuniões administrativas sistematizadas, grupos temáticos e institucionais, manutenção
da divulgação no rádio, salas alugadas, Intergrupais com telefone, primeiros programas na
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televisão, participação em seminários sociais, reuniões abertas à comunidade, criação e
funcionamento de treinamento para Coordenadores de Grupo; Reforma dos Estatutos
existentes, adequando-os às Tradições de A.A.; Realização da Convenção Nacional de A.A
no Rio de Janeiro, em 1965, com a participação de seis Estados e, por motivos de segurança,
foi patenteada a sigla "A.A."; Criação de um Conselho Administrativo de A.A., composto por
membros veteranos, que na mesma data realizou sua primeira reunião, elegendo seus
membros e providenciando o registro em cartório, com emissão da 1ª Circular para os
Grupos e mandando igualmente publicá-la no Diário Oficial.
Em fins de 1968 existiam no Brasil cerca de 88 Grupos.
Na próxima edição: A LITERATURA OFICIAL NO BRASIL - O LIVRO "ALCOÓLICOS ANÔNIMOS"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUTRAS NOTÍCIAS: NOVOS LANÇAMENTOS
Já se encontra disponível a segunda edição do livreto “Colcha de Retalhos” ao preço de R$
7,40. A publicação traz depoimentos de companheiras extraídos da revista Vivência.
Em breve estará disponível também o livreto “O grupo Base : Coração de A.A.”. Entre outros
livros que serão publicados e ou revisados teremos o livro “Levar Adiante” com seu nome
alterado para “Passe Adiante”
GOVERNO ADQUIRINDO LIVROS DE NOSSA LITERATURA
O governo de Santa Catarina através de sua secretaria de Comunicação adquiriu junto ao
ESG 425 exemplares do nosso livro “Alcoólicos Anônimos” nosso texto básico. Assim que o
ESG receber a venda, será repassada a devida comissão ao ESL de Florianópolis.
ESPAÇO DA CONVENÇÃO
CEC – Comitê Especial da Convenção XX Convenção Nacional
O Tema será: Anonimato - O Lema será: Base fundamental para o crescimento
“Efetivamente o Poder Superior age de maneira misteriosa na realização de suas
maravilhas”
Agora nosso evento maior, acontecerá num único espaço, com qualidade,comodidade
moderno e com preço acessível ao nosso orçamento. Obrigado Deus!
LOCAL: EXPOMINAS E Você já fez a sua Inscrição? Seja rápido! Deus está nesse trem sô!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA
14-01-2018= Reunião do distrito 07 em Viçosa Grupo Silvestre
10 e 11-02= 15º Encontro de AAs em Ubá
21-04-2018= 4º Intercâmbio entre Grupos Mente Aberta Reunidos da Estrada do Cabuçu-RJ
04-05-06/05= Assembléia de área e Interdistrital da área 33
10-06-2018= Convenção Regional área 39 em Barra Mansa/RJ
Todas as quartas feiras estudo sistemático “D’os Doze Passos” no grupo Libertação em
Divinésia MG. (atualmente estamos tratando do assunto “Nós, Os Agnósticos)
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ALCOÓLICOS ANÔNIMOS GRUPO MENTE ABERTA

15º ENCONTRO DE AAs
PROGRAMAÇÃO:
SÁBADO 10 DE FEVEREIRO DE 2018
Das 13:30 ás 14:20
Das 14:40 ás 15:30

Das 15:50 ás 16:40
Das 17:00 ás 17:50
Das 18:10 ás 19:00
Das 19:20 ás 20:10
Ás 20:10
Ás 20:30 horas
A partir de 21:30

“A Natureza Exata da Enfermidade”
“As formas de Orgulho Intelectual Que
Impedem Aceitar o Programa”
Momento da Sétima Tradição
“O Ego e Suas Manifestações”
“A Mente fechada”
“A filosofia da Auto Suficiência”
Momento da Sétima Tradição
“Encontrando Deus e Dependendo
Dele”
Momento da Nossa Convenção
Jantar
Californiana com Tema Sugerido:
Éramos, Aconteceu e Somos Agora

José Ricardo
Isaías

Penha
Paulinho
M. Pedrosa
José Humberto

DOMINGO 11 DE FEVEREIRO DE 2018
Das 8:10 ás 9:00
Das 9:20 ás 10:20

Das 10:20 ás 11:30
Ás 11:30
Ás 14:00

“O Analfabetismo Funcional na
Aplicação dos Princípios de A.A.”
“O que objetivamente nos sugerem os
Passos; Um, Dois e Três e como se Dá
a Aplicação dos Mesmos”
Momento da Sétima Tradição
Perguntas e Respostas
Balanço Financeiro e Almoço
Regionalização

Márcio
José Ricardo,
Izaias e Pedroza

Delegado Área 33

LOCAL DO EVENTO: E.E. DR TÂNUS FERES ANDRADE – CURUMIM II – COHAB
AV. SENADOR LEVINDO COELHO (AV. PRÓXIMA Á BR VIÇOSA X JUIZ DE FORA
REFERÊNCIA: LOGO DEPOIS DO FÓRUM DA CIDADE
SEM INSCRIÇÕES COMO REQUISITO PARA PARTICIPAR
(O SOFRIMENTO FOI O PREÇO DE INGRESSO PARA UMA NOVA VIDA)
Mais Informações: maxmilianog@gmail.com ou zap 32-98838-1756

