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Tiragem: 120 exemplares

NOTÍCIAS
14º ENCONTRO DE A.A. GRUPO MENTE ABERTA – UBÁ-MG
Os companheiros pediram e de pronto o grupo procurou atendê-los, fechamos acordo com o
mesmo espaço onde ocorreu o 13º Encontro, dessa vez ficou em R$ 600,00 por três dias.
O evento desde o seu inicio tem a finalidade de ser um evento que discute com qualidade os
princípios de A.A. com bons oradores e como prioridade e marca o evento procura ser O
MAIS INCLUSIVO POSSÍVEL. Assim toda a despesa é custeada com recursos da nossa sacola
da sétima tradição durante o evento. Estamos acertando com oradores e esperamos na
edição de janeiro apresentar a programação dos temas. Mais Informações a página 04.
REVISÃO DO MANUAL DO CTO
Atenção aos que estão estudando a revisão dessa importante ferramenta até o dia
10/12/2016 as áreas devem enviar a proposta de revisão do manual á Junta.
VIVÊNCIA VIRTUAL
A Vivência virtual já está disponível ao custo de R$ 50,00 o modelo impressso continua R$
67,00 a assinatura anual. Lembrando que a revista é bimestral.
40 ANOS DE A.A. EM VIÇOSA/MG
No dia 27 de novembro a partir das 13:00 horas estará sendo comemorado os 40 anos de
A.A. e os 30 anos de Alanon em Viçosa, Também teremos a participação de Alateen. A
palestra para os Alanons será feita pela nossa amiga Rosimere de Cataguases que foi eleita a
coordenadora da área de Minas Gerais de Alanon na ultima assembléia de área.
REDES SOCIAIS – USANDO BEM SÃO UMA ÓTIMA FERRAMENTA
Recentemente em duas oportunidades o grupo Mente Aberta em Ubá/MG recebeu a
presença de estudantes de psicologia da Fagoc (faculdade) e também tem recebidos vários
pedidos de informações de endereços das salas de A.A. de Ubá . Esses contatos tem sido
recebidos através da página de facebook do grupo que divulga a irmandade e não os seus
componentes, como manda o princípio do anonimato. E mais uma clinica de recuperação
procurou o grupo para trabalhos de informação.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA
13-11-16= Reunião do distrito 07 no grupo Mente Aberta em Ubá-MG
20-11-16= Assembléia da Área 33 – Eleição de novos servidores
27-11-16= 40 anos de A.A. em Viçosa/MG
02 A 04-12= Ciclo das Doze Tradições em Mariana / MG
25 a 27-02= 14º Encontro de A.A. Grupo Mente Aberta em Ubá

CONCEITO VI
Queridos amigos, adoro esse boletim, muito obrigada pelo serviço queria enviar-lhes um
texto recente do CAHist sobre o assunto inserido na edição de outubro. Ele tem informações
um pouco diferentes além de outras adicionais / complementares sobre o tema:
Agosto de 1985 - Proposta de criação dos Comitês de Assessoramento da Junaab
A criação destes Comitês foi proposta na primeira reunião de serviços da Junta de Custódios
ocorrida em Baependi-MG entre os dias 17 e 19 de agosto de 1985 e formalizados e
aprovados em 1986 na 10ª Conferência, em João Pessoa-PB, como parte integrante da
estrutura de A.A. no Brasil. Esses Comitês são:
1.- CAC – Comitê de Assuntos da Conferência
2.- COF – Comitê de Finanças
3.- CCP – Comitê de Cooperação com a Comunidade Profissional
4.- COI – Comitê de Instituições
5.- CIP – Comitê de Informações e Relações Públicas
6.- COL – Comitê de Literatura
7.- COA – Comitê de Arquivos
Os seis primeiros trabalharão em conjunto e em harmonia com as Comissões da
Conferência. O último, de Arquivos, trabalhará mais diretamente com o ESG na preservação
da memória de A.A., mediante a coleta e seleção de todo e qualquer material ou
documento que possibilite o registro histórico da Irmandade no Brasil.
Para efeito de centralização de suas atividades, a idéia inicial é que esses Comitês
sejam coordenados por um ou mais Custódios de cada área específica e que eles,
juntamente com as Comissões Permanentes da Conferência, estabeleçam orientação, e
eventualmente meios e recursos aos Comitês iguais ou correspondentes a nível estadual e
local. Para isso pode ser editada literatura orientadora, tipo Guias de A.A., adaptada às
nossas necessidades.
Atualmente (2016), de acordo com o Manual de Serviço de A.A. (Junaab, código 108), estes
Comitês são os seguintes:
1.- CTO - Comitê Trabalhando com os Outros
2.- CF - Comitê de Finanças
3.- CL - Comitê de Literatura
4.- CAC - Comitê de Assuntos da Conferência
5.- CPP - Comitê de Publicações Periódicas
6.- CAHist – Comitê de Arquivos Históricos
7.- CATI - Comitê de Assuntos da Tecnologia da Informação
8.- CI - Comitê Internacional
9.- CMS - Comitê do Manual de Serviço
10.- CN - Comitê de Nomeações
11.- CEC - Comitê Especial da Convenção
O Comitê Executivo (CE) é composto pelos membros da Diretoria Executiva,
Coordenadores de Comitês e Gerente Administrativo.
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Em se tratando de órgãos de assessoramento, cada Comitê deve ser formado, de
preferência, por companheiros com conhecimento profissional nas áreas de atuação
respectiva.
A preferência por esses companheiros profissionais não exclui, todavia, a participação
de outros companheiros com reconhecida capacidade e disponibilidade para atuar de forma
efetiva e proveitosa.
Os Coordenadores dos Comitês de Assessoramento são de livre escolha da Junta de
Custódios, não dependendo de consulta a outros órgãos, cabendo unicamente a ela
estabelecer os critérios, o tempo de mandato e a oportunidade dessa escolha.
CAHist – Comitê de Arquivos Históricos da Junaab
cahist@alcoolicosanonimos.org.br
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPAÇO DA CONVENÇÃO
O grupo Silvestre de Viçosa estará gerenciando o consórcio das insctições, os interessados
podem procurar o RSG ou o tesoureiro do grupo ou outro membro ligado ao distrito 07.
O livro que custeará a próxima convenção em Belo Horizonte Será o “Passo a Passo” e sua
tradução já se encontra em processo final de aprovação pela Grapevine, que é a detentora
de seus direitos autorais. É nossa expectativa que a partir do início do próximo ano ele já
esteja disponível para venda, enquanto isso não acontece o livro Sobriedade Emocional
continua a ajudando a subsidiar.
O ESG está encaminhando os banners para todos os ESLs Sede, Locais e Áreas de A.A.
Os Cartazes do evento também foram despachados para todas as Áreas de A.A. na
quantidade proporcional de Grupos
•O CEC – Comitê Especial da Convenção- realiza reuniões mensais de preparação visando a
nossa próxima Convenção. Essa reunião é realizada sempre às primeiras 5ªs Feiras de cada
mês no ESL Sede em Belo Horizonte.
*Na área 33 o coordenador do comitê da convenção é o companheiro Paulinho de Juiz de
Fora e o suplente o companheiro Nem de Ubá
*Também já está no ar o site da conveção: www.convencao2020.org.br
ASSEMBLÉIA DE ÁREA
Dia 20 de novembro ás 09:00 da manhã a assembléia da área 33 estará reunida para além da
prestação de contas do exercício que finda, eleger seu novo coordenador (01 candidatado
até o momento) com o suplente (também um candidato até agora) e delegado de área (três
candidatos) para o próximo biênio com o suplente (ainda sem candidato).
È importante a presença do maior número possível de RSGs ao evento.
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14 º ENCONTRO DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS
GR MENTE ABERTA – UBÁ/MG

DE 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2017 (CARNAVAL)





SEM INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR
PODERÁ TOMAR BANHO NO LOCAL E DORMIR
EVENTO EM ÁREA URBANA - HOTÉIS A 500MT
TEREMOS EXPOSIÇÃO E DINÂMICA EM GTS

LOCAL DO EVENTO: SALÃO DE FESTAS JATOBÁ
AV. JUSCELINO KUBTSCHEK 900 – SANTANA – UBÁ - MG
PRÓXIMO A ITATIAIA MÓVEIS
EM FRENTE A SUBSTAÇÃO ELÉTRICA
MAIORES INFORMAÇÕES:
E-MAIL: CD7@AA-AREA33MG.ORG.BR
TELEFONES: 32-3531-1756 OU ZAP 32-98838-1756
ENDEREÇO DO GRUPO MENTE ABERTA:
RUA JÉSUS BRANDÃO 76 – SAN RAFAEL – UBÁ/ MG
CEP 36500-000
REUNIÕES ÁS TERÇAS – SEXTAS – DOMINGOS 19:30

GRUPO INTEGRANTE DO DISTRITO 07 ÁREA 33 MINAS GERAIS

