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Ano XI – Edição Número 121 - Junho de 2017

Tiragem Física: 120 exemplares

NOTÍCIAS
QUASE 11 ANOS...
Com essa edição nosso boletim entra em seu 11º ano de atividades ininterruptas. Nossos
agradecimentos a todos os colaboradores e incentivadores desse importante trabalho.
CICLO LIVRO AZUL EM VIÇOSA
Já se encontra em nosso poder a programação completa desse maravilhoso evento que com
certeza marcará a caminhada de muitos, a ocorrer em Viçosa nos dias 29-30 de setembro. Na
próxima edição traremos toda a programação.
AFIXAÇÃO DE CARTAZES
Tendo recebido da área 01-RJ 30 cartazes para divulgação, o grupo Mente Aberta efetuou a
afixação em postos de saúde, instituições ligadas a área da justiça, empresas, comércio e
outros pontos estratégicos, divulgando assim suas atividades e endereço.
UMA IRMANDADE DE HOMENS E MULHERES
É cada vez maior a presença e a participação de mulheres em nossas reuniões, o que nos
deixa bastante felizes com essa nova realidade. Até mesmo na presidência da nossa junta:
tivemos a Dra Sandra, agora a Dra. Jaira e no próximo ano entrará a Dra Camila Batista eleita
na nossa 41ª Conferência.
AGENDA
26-05-3017= Grupo Mente Aberta em Ubá Temática “Inventariar-se passos 4 e 10”
27-05-2017= Grupo Renovação de Vida em Tocantins Temática 10º Passo
27-05-2017= 25 anos do grupo Quinta Residência em Leopoldina/MG
08-06-2017= Grupo Silvestre Temática sobre o Sexto Passo
09 a 11-06= II Encontro da área 33 em São João Del Rey
10-06-2017= 44 anos de A.A. Grupo Ubá (completados em 20-05)
14 a 16-07= 26º Encontro da área 02 em Uberlândia/MG
23-07-2017= Jornada de aniversário de A.A. em Ervália
05-09-2017= 70 anos de A.A. no Brasil
09 e 10-09= 31º Encontro da área 09 em Vianópolis Góias
29-09-2017= Ciclo do Livro Alcoólicos Anônimos em Viçosa/MG
27-10-2017= 14º Encontro com os Veteranos em Cachoeira do Campo
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DÉCIMO CONCEITO
Toda a responsabilidade de serviço deveria corresponder a uma autoridade de serviço,
equivalente a extensão de tal autoridade, seja bem definida, seja por tradição, por
resolução, por descrição especifica ou por atas de constituição e estatutos adequados”.
A nossa estrutura de serviço, não pode funcionar efetivamente e harmoniosamente, a não
ser que em todos os níveis, cada responsabilidade operacional, seja igualada a uma
autoridade correspondente para desempenhá-la, isto requer que a autoridade, seja
delegada em cada nível e que a responsabilidade e autoridade de cada órgão, seja bem
definida e claramente compreendidas.
Como já vimos no Conceito Primeiro, a responsabilidade final e autoridade suprema residem
com os Grupos de A. A. e eles delegam esta autoridade a sua Conferência de Serviços Gerais.
Conceito Segundo a Conferência por seu turno delega para a Junta de Serviços Gerais para
administrar os assuntos de A. A.. Conceito Terceiro do seu interesse, a Junta situa-se em
autoridade acima de suas subsidiárias. A. A. World Service, Inc. a A. A. Grapevine, Inc.Mas
delega aos diretores dessas corporações a autoridade necessária para dirigir estes órgãos de
serviços.
Os diretores tem autoridade sobre os executivos das corporações, mas delegam a estes a
necessária autoridade para executar suas responsabilidades administrativas e finalmente os
executivos delegam aos membros das equipes do Escritório de Serviços Gerais da Revista de
A. A. Grapevine Inc, e a outros funcionários a autoridade necessária para realizar as suas
importantes tarefas, responsabilidade, autoridade e serviço. Isso está perfeitamente claro,
disse Bill: Quando a autoridade delegada está funcionando bem, não se deveria interferir
nela, do contrário Bill volta a advertir, aqueles investidos de autoridade operacional,
ficariam desmoralizados. Por exemplo, a Junta de Serviço Gerais é dona de duas corporações
operacionais e tem autoridade absoluta sobre elas, todavia, enquanto as coisas correrem
bem é altamente importante que os custódios não interfiram, não usurpem
desnecessariamente a autoridade operacional destes órgãos.
Resumindo que estejamos sempre seguro de que exista abundância de autoridade final ou
suprema para corrigir ou reorganizar, mas que estejamos igualmente seguros de que todos
os nossos servidores de confiança (2ª Tradição) tenham uma autoridade claramente definida
e adequada para realizar o seu trabalho diário e para cumprir suas duras responsabilidades.
Antônio Aragão
Membro do Grupo Nova Vida de A. A. Distrito XIV
Setor C - Área 26 Bahia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A fim de encerrarmos os temas sobre os conceitos e iniciarmos os temas sobre os 70 anos de
Alcoólicos Anônimos no Brasil necessitamos de artigo sobre o conceito 11.
Quem puder colaborar envie-nos email: cd7@aa-area33mg.org.br desde já agradecemos.
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Minha experiência na 41ª Conferência de Serviços Gerais de 2017
Aos amigos e companheiros de A.A. e em A.A., sempre acreditei e acredito que os eventos de
Serviço em Alcoólicos Anônimos foram e são da maior importância para o crescimento de A.A.
como um todo, buscando sempre o nosso único propósito primordial “Transmitir a mensagem
ao Alcoólico que ainda sofre”. No acolher de uma consciência que me proporcionou esta
oportunidade ímpar de participar da 41ª CSG representando a Área 33MG e respeitando o
que ela me incumbiu, tive a oportunidade de conhecer o (ESG), nosso Escritório Nacional e ver
um trabalho magnífico do CAHIST que após sua implantação tem se tornado um canal de
grande pesquisa para o A.A. no seu todo. Também buscamos tirar dúvidas do funcionamento
quanto as nossas publicações da Literatura que tem chegado atrasado aos ESLs, bem como as
Finanças, questão tributária e contabilidade. Neste mesmo local conversei com vários
delegados de outras Áreas, bem como Custódios e funcionários. A conversa com a Dra. Jaira
Freixiela e DrºLourenço Leirias pessoas de grande simplicidade e conhecimento do trabalho a
cumprir em nossa irmandade. Já pelo que vi nesta conferência não foi nada mais nada menos
do que mais um órgão de Serviço que precisa de Servidores capazes em todos os níveis para
seu bom funcionamento, e é por isso que precisamos trabalhar em nossos grupos,
qualificando companheiros para servir buscando através da comunicação, que é a chave para
o crescimento de nossa Irmandade, respeitando assim, os princípios de Alcoólicos Anônimos.
As discussões nas comissões foram bastante calorosas, já no plenário além da Coordenação
não ter pulso para tal, ficando assim prejudicada, mesmo tendo sido advertido o Coordenador
para seguir o regimento Interno da mesma. Mas mesmo assim tivemos a formação de mais
uma Área nº41 em Criciúma-SC, a eleição dos novos custódios classe A para o período de
2018/21 Presidente Dra. Camila Batista Ribeiro Sene e para vice Luiz Antônio Vieira, o
Conselho Fiscal ficou Jose Carlos titular, Joclimar e Sebastião Figueiredo Suplentes. A proposta
90 para a nossa indignação foi aprovada (Regimento interno da convenção). Quanto a
dificuldade financeira, no mundo e principalmente no Brasil, tem nos preocupado bastante,
pois nosso Prudente Principio Financeiro é que tem nos ajudado a completar o orçamento
mensal, devido as contribuições dos grupos não serem o suficiente para o nosso custo mensal,
com um porém estamos reduzindo a cada dia a reserva que assegura várias execuções de
tarefas na Irmandade. O tema da CSG “O BOM EXEMPLO EM A.A.: UMA VISÃO PARA O
FUTURO.” Será sempre um tema que irá nos trazer de volta a maneira que possamos planejar,
visando o futuro daqueles que virão, e é por isso que precisamos nos apadrinhar. Já nas
discussões procuramos em momentos o que seria bom para o grupo, o distrito a Área, mas
acreditamos o de ser bom para A.A. no seu todo, pois, é dessa forma que buscamos o
crescimento. Neste crescimento acredito que todos os companheiros pensam em um dia vir a
servir a irmandade ao qual fazem parte, representando sua área na CSG, e que para isso digo a
estes companheiros, se possuem esta pretensão, busquem começar a se preparar a partir de
agora, apadrinhando e compartilhando com outros o que precisamos estar informado. Nesta
41ª CSG demonstrou de fato que sua consciência nacional pode ter assuntos a serem
trabalhados, que mereça maior atenção de Companheiros e Grupos, pois eles são os
responsáveis pelo funcionamento deste porto Salva vidas. A necessidade de estarmos
trabalhando em nossas bases, será de suma importância para o futuro de nossa Irmandade,
fornecendo a ela o que nos faz refletir nas palavras de Bill W.“Amemos sempre o melhor dos
outros e nunca temamos o pior deles.”
Cláudio J. Delegado de área 33MG
___________________________________________________________________________
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ESPAÇO DA CONVENÇÃO
Em 2020, acontecerá a nossa XX Convenção em Belo Horizonte, nos dias 17 a 19 de abril.
Os trabalhos estão em andamento e a todo vapor. Estamos ansiosos para ver os seus
resultados. O Tema será: Anonimato. O lema será: Base fundamental para o crescimento
As inscrições estão sendo realizadas eas pastas já estão sendo distribuídas. O Livro Passo
a Passo está disponível para a venda e ele também ajudará a custear a nossa Convenção.
Precisamos da ajuda dos companheiros na aquisição de inscrições e compra do livro Passo
a Passo. Sem isso nada será possível.
O livro “Passo a Passo” já alcançou 2800 exemplares vendidos e já esta sendo preparada a
segunda edição de mais 3000 exemplares. Companheiros de diversas regiões estão se
mobilizando desde já, como vemos no depoimento nos enviado abaixo:
Olá companheiros, se Deus permitir irei a nossa convenção. Aqui em Belém tem muitos
companheiros se organizando. Um abraço a todos Paz e Sobriedade.
Francisco Assis - Grupo Botão de Rosa – Belém - PA.
XX Convenção Nacional
Data: 17 a 19 de abril de 2020
Local: Ginásio do Mineirinho ‐ Belo Horizonte‐ MG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOSSOS AMIGOS LEITORES ESCREVEM
Queridos amigos, agradeço pelo envio de mais um Bil (Boletim Informativo Local).
Parabéns pela iniciativa. Achei muito boa a idéia de analisar as recomendações da
conferência, do mesmo modo que se faz uma reunião para fazer as sugestões.
Meus parabéns e levem essa idéia adiante.
Dr. Lais (Ex Custódio da Junta)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSEMBLÉIA E INTERDISTRITAL ÁREA 33
A Área realizou nos dias 20 e 21 de maio a assembléia de área e a Interdistrital.
Da Assembléia destacamos a preocupação da área com relação a receita para o III
Encontro que até o momento somam R$ 10.000,00 contra uma despesa que deve chegar a
casa dos R$ 30.000,00 segundo a coordenação. Também repassou que alguns dos
companheiros pré relacionados para serem oradores no evento terão que ser substituídos
devido a suas impossibilidades de se fazerem presentes. Foi Informado que a Área 33
cederá ao CAHIST do ESG a bandeira da cidade de Akron recebida pela nossa área quando
da realização das comemorações dos 50 anos de A.A. em Minas Gerais. A cidade de
Muriaé/MG confirmou que sediará o IV Encontro da área 33 em 2019. Foi notada a
ausência de importantes servidores á essa assembléia.
Já a Interdistrital discutiu 26 propostas das quais 09 foram aprovadas para serem
enviadas á Conferência em 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REAJUSTE DE NOSSOS ITENS LITERÁRIOS
A partir de 01 de junho de 2017 nossos itens literários serão reajustados em 8,71% A
Assinatura da Revista Vivência ficará em R$ 72,00 a edição on-line será de R$ 54,00 O
Relatório da Conferência custará R$ 67,00 Os Doze Passos e as Doze Tradições e nosso
livro Alcoólicos Anônimos deverão custar aproximadamente R$ 35,00

