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NOTÍCIAS
2º ENCONTRO DA ÁREA 33
Precisamos intensificar as inscrições a fim de tornar nosso encontro auto-suficiente, a
situação passada na assembléia é muito critica apenas 40 inscrições chegaram as mãos da
coordenação e o saldo atual é de -2.000,00 (Negativos)
14º ENCONTRO DE A.A. GRUPO MENTE ABERTA – UBÁ-MG
Está sendo fechado com os expositores e ainda esse mês o grupo espera estar divulgando a
programação e a lista de hotéis e outras opções para pernoitar. Já estão confirmados
companheiros de seis estados da federação e diversos servidores como MCDs RSGs MCA
Delegados titulares e suplentes coordenador da convenção 2020 entre outros, sabemos que
você não irá querer perder tal oportunidade. Cartaz do evento na última página do boletim.
REVISÃO DO MANUAL DO CTO
Está ocorrendo reuniões periódicas em Juiz de Fora e a área 33 enviará proposta para o
nosso novo manual de CTO.
ASSEMBLÉIA DA ÁREA 33
A assembléia da área 33 escolheu a cidade de Muriaé para sediar o 3º encontro da área em
2019 com 38 votos contra 37 votos da cidade de Rio Pomba, também elegeu novos
servidores como segue abaixo:
MCA: Lusmar, MCA SUPLENTE: Raul, DELEGADO SUPLENTE: Mário M. e para o encargo de
DELEGADO: Cláudio
A.A. EM VIÇOSA 40 ANOS
No último dia 27 de novembro mais de 110 presentes se reuniram para comemorarem os 40
anos da chegada de Alcoólicos Anônimos em Viçosa e 30 anos de Alanon, o evento teve
palestra com profissionais, membros pioneiros de Viçosa e região e companheiros novos que
foram presentiados com itens literários. Parabém a comissão organizadora pelo evento e
que muitos anos de vida estejam a nossa frente. Foi anunciado que a comissão que
organizou o evento continuará a se reunir afim de promover no final do próximo ano um
outro evento de qualidade na região.
2017 A.A. NO BRASIL COMPLETARÁ 70 ANOS
O CTO da Junaab pretende contatar uma agência de propaganda a fim de conversar sobre a
possibilidade de trabalhar gentilmente para AA a fim de promover as ações de campanha
para divulgação do projeto em todo o Brasil e na grande mídia. Essa agência já foi escolhida
e o trabalho já está sendo iniciado.

CONCEITO VII
“A CONFERÊNCIA RECONHECE QUE A ATA DE CONSTITUIÇÃO E OS ESTATUTOS DA JUNTA DE
SERVIÇOS GERAIS SÃO INSTRUMENTOS LEGAIS: QUE OS CUSTÓDIOS TÊM PLENOS PODERES
PARA ADMINISTRAR E CONDUZIR TODOS OS ASSUNTOS DOS SERVIÇOS DE ALCOÓLICOS
ANÔNIMOS. ALÉM DO MAIS É ENTENDIDO QUE A ATA DE CONSTITUIÇÃO DA CONFERÊNCIA
NÃO É POR SI SÓ UM DOCUMENTO LEGAL, MAS PELO CONTRÁRIO, ELA DEPENDE DA FORÇA
DA TRADIÇÃO E DO PODER DA BOLSA DE A.A. PARA A SUA FINALIDADE.” (7º CONCEITO).
A bem da verdade devemos dizer que a CONFERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS, é quem tem
poderes para dirigir a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Este poder emana-se de todos os
GRUPOS que estão dentro da nossa ESTRUTURA com direito de voto e voz em todas as
ASSEMBLÉIAS de suas áreas, quando através de seus RSGs (representantes de serviços gerais)
e os MCDs (membros coordenadores de distritos), participam e decidem através de seus
votos, quem serão os seus representantes na CONFERÊNCIA, elegendo os seus DELEGADOS,
que participam anualmente na mesma, para decidirem quais RECOMENDAÇÕES serão
aprovadas ou não, e voltarão para os GRUPOS, para serem postas em prática.
Os Custódios administram nossa SOCIEDADE, através da sua JUNTA DE CUSTÓDIOS, que se
reúnem de três em três meses por ano, juntamente com a Diretoria Executiva da JUNAAB,
onde participa também seu GERENTE ADMINISTRATIVO, seu DIRETOR EXECUTIVO e os demais
funcionários do ESG. Em Alcoólicos Anônimos, pergunta-se de quem é a última palavra dentro
da nossa Irmandade? Dos GRUPOS, dos DELEGADOS, dos CUSTÓDIOS, OU DA CONFERÊNCIA?
A JUNTA DE CUSTÓDIOS é nomeada por seus próprios componentes, que tem poderes LEGAIS,
porém a CONFERÊNCIA com seu poder TRADICIONAL (a consciência coletiva do AA num todo)
pode ou não aprovar com escolha de um novo CUSTÓDIO, para a sua JUNTA. Portanto a última
palavra normalmente está em cada segmento da nossa Irmandade, logicamente cada uma
respeitando a outra, num processo democrático em pensamento e ação.
Alcoólicos Anônimos é uma irmandade tão bem organizada, que jamais os PODERES inerentes
a cada parte estabelecida, entrarão em colisão, cada uma respeitando os seus DIREITOS e por
conseqüência praticando os seus DEVERES. Tanto a CONFERÊNCIA, como a JUNTA DE
SERVIÇOS, a JUNTA DE CUSTÓDIOS, não fará uma da outra como “carimbo”. Em 81 anos de
existência do AA, no mundo, felizmente não tivemos atritos entre suas lideranças e isto reflete
positivamente em seus Grupos, espalhados pelo mundo afora. Enfim podemos com satisfação
dizer que em Alcoólicos Anônimos, ao contrário da maioria das Instituições existentes, não
existem PODER, GOVERNO, e sim SERVIDORES DE CONFIANÇA, que simplesmente doam de
graça, aquilo que recebeu de graça, sempre no sentido mais nobre possível de salvar vidas,
respeitando a sua CONSCIÊNCIA COLETIVA, que sempre deverá ser bem INFORMADA.
Trabalho feito por: João Bernardino
Fontes: O livro “Doze Conceitos para Serviços Mundial” 1ª Edição em 1983, e minha
experiência vivida nos Grupos.
Solicitamos colaborações sobre os conceitos de 8 a 12 Os interessados podem nos enviar a
matéria via email: cd7@aa-area33mg.org.br
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ESPAÇO DA CONVENÇÃO
Para agilizar a informação os CECs locais possuem um grupo de WhatsApp onde
compartilham Experiências a respeito do andamento de inscrições, fórmulas de incentivo de
aquisição, roteiros de viagens, hotéis, etc. Essa experiência com o uso da tecnologia da
comunicação foi amplamente utilizada por coordenadores estaduais na condução das
atividades da última Convenção Nacional e os resultados foram positivos.
Estamos pedindo a aqueles que quiserem que enviem histórias alusivas a participação em
Convenções anteriores. Pode ser uma experiência espiritual/despertar espiritual ou algum
fato que o fez ver e sentir Alcoólicos Anônimos de um novo ponto de vista. Essas matérias
farão parte de nosso acervo e poderão no futuro breve ser publicado no nosso Site ou na
Revista Vivência.
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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA
02 A 04-12= Ciclo das Doze Tradições em Mariana / MG
08-12-2016= Temática 12º Passo grupo Silvestre em Viçosa
18-12-2016= Reunião do distrito 07 em Viçosa Grupo Silvestre
12-02-2017= 37 anos de A.A. em Senador Firmino
25 a 27-02= 14º Encontro de A.A. Grupo Mente Aberta em Ubá
09 a 11-06= 2º Encontro da área 33 em São João Del Rey
14 a 16-07= 26º Encontro da área 02 em Uberlândia/MG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adeus Ano Velho e Feliz Ano Novo
Agora que o ano está se despedindo, vamos esquecer o que não deu certo, perdoar a nós
mesmos o que ficou por fazer e dizer, e todas as promessas que não foram cumpridas.
Vamos dizer adeus ano velho, feliz ano novo!
O nosso desejo é que todos possam entrar no ano novo com alegria e esperança no coração,
sem arrependimentos, sem qualquer sentimento negativo. Um novo ano vai começar, e é
tempo de renovar, recomeçar, de tentar novamente.
O que ficou por fazer, pode agora ser feito. O que ficou por sonhar, deve agora ser sonhado.
Vamos fazer deste ano o melhor das nossas vidas, pois apenas depende de nós e a vida é o
conjunto das nossas escolhas. Que continuemos caminhar juntos para sempre um dia de
cada vez, pelo resto de nossas vidas
Feliz Ano Novo!
São os votos do distrito 07 da área 33 a todos!
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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

