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NOTICIAS:
LUTO
Durante a Assembleia da área 33 fomos informados do falecimento do companheiro
Jamil, de Santos Dumont, o companheiro era presença certa em eventos da nossa área e
foi um dos mais entusiasmados na recepção na ocasião do cinquentenário de A.A. em
Minas.
BIL ON LINE
A partir de agora será possível aos servidores da área 33 acessar qualquer edição do
nosso boletim de janeiro 2013 pra frente, através do site www.aa-area33mg.org.br
Após acessar o site bastará ir ao item login e preencher com os dados fornecidos pela
área 33, na guia documentos acessar atas e balancetes dos distritos, clicar em cd7 e
terão acesso aos nossos boletins bem como a outros documentos que posteriormente a
área disponibilizará. Aproveitem!

NOVO EQUIPAMENTO
Após quitarmos o computador agora estamos adquirindo um aparelho de Data Show
que será muito importante em nossos eventos internos e externos. Esperamos contar
com a colaboração dos companheiros a fim de quitarmos o mais rápido possível,
aqueles amigos da distância que sempre compartilham de nossas ações querendo
colaborar entre em contato através do e-mail para estudarmos as formas de
recebermos tão importante colaboração.
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TEMÁTICA DA GRATIDÃO
O grupo Mente Aberta realizou na tarde do dia 16-11 uma temática com o
companheiro da área 01 Rio de Janeiro José Ricardo os assuntos debatidos foram
muito proveitosos e os presentes gostaram tanto que já se pensa em instituir no
calendário anual uma temática com a qualidade dessa nos meses de novembro.
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ASSEMBLÉIA DE ÁREA
Ocorrida em 17-11 em Juiz de Fora, elegeu-se nosso primeiro delegado companheiro de
Ubá Vicente (Nem), nossa delegada suplente companheira de Barbacena Edilma, nosso
MCA suplente companheiro Fábio, indicou o companheiro Figueiredo para o conselho
fiscal da Junaab. Em seguida o CR (conselho de representantes) elegeu a nova diretoria
do ESL/Sede cujo diretor será o companheiro Lusmar de Juiz de fora (natural de
Tocantins/MG) e também foi homologado o conselho fiscal para o próximo biênio.

11º ENCONTRO DE AA NO GR MENTE ABERTA
Após ampla divulgação do cartaz do evento no momento estamos montando o
programa e iniciaremos os contatos com os expositores para confirmarmos a
participação dos mesmos em nosso evento e esperamos que no inicio de janeiro
comecemos a divulgar a programação do evento.
FILMES
Disponibilizamos aos interessados os seguintes filmes:
“Ás Vezes o amor não é o bastante” - “Farrapo Humano” ou “Vicio Maldito”
“O Pé de Cana” – “Dias de Vinho e Rosas” – “O Vôo” –“28 Dias”
“Quando um Homem ama uma Mulher” - “O Valor da Vida”
“Raul Seixas, o ínicio, o fim e o meio” (Documentário completo)
Aos domingos pela manha no grupo Mente Aberta estamos revivendo em vídeo os
momentos do cinquentenário de A.A. em Minas Gerais. Venham Participar conosco
NOVO EMAIL
Lembramos que a partir de Janeiro utilizaremos apenas o e-mail novo fornecido pela
área 33 cd7@aa-area33mg.org.br estamos aproveitando e atualizando nosso catálogo
de endereços eletrônicos pedindo a confirmação de todos em continuarem recebendo
nossos e-mails.
RENUMERAÇÃO DOS DISTRITOS
A Área 02 homologou a nova numeração dos distritos totalizando o numero de 44
distritos o distrito de Ponte Nova continuou sendo o 15, o de Ouro Preto 22, o distrito
de Viçosa passou a ser o 30 e de Conselheiro Lafaiete o distrito 29.
REVISTA VIVÊNCIA
A Área 33 é a 10ª no ranking nacional de assinaturas com 180 assinaturas, É uma
marca boa, mais como sabemos que em A.A. o bom é o pior inimigo do melhor,
poderemos melhorar essa marca. Também é importante o envio de artigos para a
revista, companheiros ligados aos grupos Renovação de Vida, Renascer de Rio
Pomba e Mente Aberta de Ubá já tiveram matérias recentemente publicadas, envie
também o seu artigo. Se precisar de apadrinhamento para tanto é só nos procurar.

janeiro?
2)Na opinião do Bill qual é o passo que nos mantém crescendo?
3)Quem disse a frase seguinte: Ele disse que havia duas formas de quebrar a
Tradição do anonimato: (1) dando seu nome em nível público na imprensa ou no
rádio; (2) sendo tão anônimo que outros bêbados não possam chegar até você."
Respostas na página 04
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1) Que fatos importantes ocorreram na historia de Alcoólicos Anônimos no dia 24 de
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TESTE SEUS CONHECIMENTOS:
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JANEIRO: Nosso boletim traz matéria enviada pelo companheiro Washington que
mais tarde seria publicada também na revista Vivência; Continua ocorrendo reuniões
preparatórias para o evento dos 40 anos de A.A. em Ubá; Responsável pelas relações
publica fica uma semana no Rio de Janeiro divulgando os eventos a acontecerem na
cidade de Ubá; Dra. Márcia V. Colli realiza informação publica na cidade de Muriaé;
Companheiros realizam temáticas em Viçosa no grupo Santa Clara e eventos de Ubá
são amplamente divulgados; A.A. Grupo Libertação de Divinésia comemora seus 19
anos.
FEVEREIRO: Convertemos material antigo de informação publica realizada na UFV
de Viçosa de VHS pra DVD e presenteamos o ESL/Sede, o Dr. Viotti e outros
companheiros que solicitaram; Distrito 27 (hoje 3) realiza evento de encontro de
grupos em Juiz de Fora; Realizamos mais uma vez com êxito o décimo encontro de
A.A. no grupo Mente Aberta
MARÇO: A revista Vivência publicou a foto da sala onde se reúne o grupo Lar Feliz
de Tocantins; A conferência no dia 26 homologou a área 33; Atendendo a solicitação
de instituição realizamos informação da irmandade na praça central de Ubá em stand
com literaturas e folhetos.
ABRIL: Revista Vivência publica matéria do companheiro Washington de Tocantins;
Atendendo a solicitação de instituição realizamos informação da irmandade na praça
do bairro Pires da Luz em Ubá em stand com literaturas e folhetos; Grupo Nova
Esperança e Unidos Venceremos realizam com êxito jornada de serviço comemorativa
a aniversario de formação; Realizada a primeira assembleia da área 33 e sai nosso
número de distrito, 07; Grupo Novo Lar no distrito de Ubari com apadrinhamento dos
companheiros de Divinésia completa seu primeiro ano de reabertura.
MAIO: Realizamos de maneira satisfatória nossa Intergrupal em Tocantins;
Realizado evento comemorativo aos 40 anos da chegada de A.A. em Ubá com cerca de
300 participantes caravanas de Barra Mansa, Juiz de Fora, Macaé, Santa Barbara
entre outras.
JUNHO: Participamos do vigésimo encontro de A.A. do sul Fluminense em
Valença/RJ;
JULHO: Realizada a primeira Interdistrital da área 33; Participamos de importante
evento de informação Pública em Ervália/MG.
AGOSTO: A.A. Grupo Mente Aberta comemora seus 10 anos de existência; Distrito
07 se fez representar nas comemorações dos 40 anos de A.A. em Além Paraíba.
SETEMBRO: Morre em 4-9 o iniciador da obra em Ubá Juarez B.; Inaugurada a sala
virtual da área 33; Informação Publica em Tocantins com Alanon de Cataguases.
OUTUBRO: Ciclo das 12 tradições em Ubá; Morre os companheiros Liu e Alencar em
acidente automobilístico vindo para Ubá; Realizado encontro de Intercâmbio grupos
Mente Aberta de Ubá e Reunidos da Estrada do Cabuçu de Campo Grande Rio de
Janeiro; São João Del Rey realiza o 10º Encontro; Participamos da jornada do grupo
Bela Vista de Viçosa; Ocorre em Cachoeira do Campo o 10º Encontro.
NOVEMBRO: Assembleia de área elege seus servidores entre eles o primeiro delegado
companheiro Nem de Ubá; ESL elege nova diretoria para próximo biênio; Mente
Aberta realiza temática com companheiro do Rio de Janeiro; Dra. Márcia V. Colli
realiza informação Publica em Tocantins. Rio Branco comemora 40 anos de A.A.
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RETROSPECTIVA 2013

TESTE SEUS CONHECIMENTOS (RESPOSTAS)
1) Em 24 de Janeiro de 1971 morre nosso fundador Bill Wilson, que havia nascido em 26 de
novembro de 1895 portanto morreu com 75 anos, 24 de janeiro também foi o dia em que Bill se
casou com Lois no ano de 1918 aos 24 anos de idade.
2)O Bill escreveu um artigo que consta no livro “O Modo de Vida de A.A., Na Opinião de Bill”
cujo título é “O Passo que nos mantém crescendo” parte do conteúdo desse artigo se encontra na
reflexão diária de 02 de novembro e no livro “A Linguagem do Coração” á página 240 eis o
trecho: “Os outros Passos podem manter a maioria de nós sóbrios e funcionando de alguma
maneira. Mas o Décimo-Primeiro Passo pode nos manter em crescimento...
3) Em um artigo do Grapevine de fevereiro de 1969, D.S. de San Mateo, Califórnia, escreveu que
Dr. Bob comentou sobre a Décima Primeira Tradição como segue: "Já que
nossa Tradição sobre o anonimato designa o nível exato onde se deve sustentar a linha, deve ser
evidente a todos que podem ler e entender nosso idioma que manter o anonimato em qualquer
outro nível é definitivamente uma violação dessa Tradição. "O AA que esconde sua identidade
perante os companheiros AAs com o emprego de um nome suposto, viola a Tradição tanto quanto
o AA que permite que seu nome apareça na imprensa em conexão com assuntos pertencentes a
A.A. "O primeiro está mantendo seu anonimato acima do nível da imprensa, do rádio e de filmes,
e o último está mantendo seu anonimato abaixo do nível da imprensa, do rádio e de filmes –
enquanto a Tradição estabelece que devemos manter nosso anonimato em nível de imprensa, do
rádio e de filmes." Leia na integra
____________________ x _____________________
DÊ O SEU APADRINHAMENTO
PROBLEMAS DE GRUPOS: SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE:

Em janeiro o distrito coirmão 08 inicia nova gestão, após cerca de 14 anos terão novamente
um MCD que não é da cidade de Ubá. Desejamos boa sorte nos trabalhos ao novo servidor e
todo o comitê de distrito
Os trechos da literatura contidos nesse boletim informativo citam a fonte e visam
incentivar a leitura e a aquisição de nossos itens literários.

21-12-2013= Confraternização distrito 07 em Ubá/MG Gr Mente Aberta
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Um grupo é autossuficiente (tem sede alugada) tem reuniões apenas á noite.
Seus membros são em maioria analfabetos e ou semianalfabetos, Um membro que é professor
aposentado percebendo um interesse de alguns pretende realizar aulas de alfabetização na sede do
grupo pela manhã e a tarde. Tem companheiros do grupo desejando até que o grupo forneça o
material escolar aos interessados.
Qual a melhor solução a ser tomada pelo grupo, neste caso?
O que você pensa a respeito
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O que você sugeriria num caso como o exemplo abaixo?

