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Ano XI – Edição Número 127 – Dezembro de 2017

Tiragem Física: 120 exemplares

LUTO

NOTÍCIAS
Faleceu nosso companheiro Hugo Duarte de Belo Horizonte, que atuou como delegado de
área no passado e prestou relevantes serviços a irmandade. Nossas condolências a família.
15º ENCONTRO DE AAs EM UBÁ (CARNAVAL DE 2018)
Estamos em fase de conclusão da programação e na edição de janeiro a traremos
integralmente, bem como as opções de hospedagens. Já adiantamos que nessa edição
teremos estreante, bem como cidade sendo representada pela primeira vez. Já sentimos a
emoção do momento!
SACOLA DA GRATIDÃO 2017
Devido aos limites impostos pelas lotéricas para depósitos a Junaab disponibiliza mais opções
para que os grupos e ou companheiros realizem essa importante contribuição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0270 – Tatuapé ‐ Conta Corrente: 02112‐5
BRADESCO Agência: 0478‐2 ‐ Conta Corrente: 50440‐8
BANCO DO BRASIL Agência: 0303‐4 – Conta Corrente: 608.301‐3
BANCO ITAÚ Agência: 0180 – Conta Corrente: 52.401‐9
FAVORECIDO: JUNTA DE SERVIÇOS GERAIS DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS DO BRASIL – JUNAAB
Afim de se identificar o depósito pede-se que enviem email do comprovante para:
financeiro2@aabrasil.org.br (Vamos todos contribuir para a auto-suficiência da irmandade!)
NOVOS SERVIDORES
Com a realização das assembléias de área em novembro, diversos companheiros assumiram
encargos em nossa irmandade, parabenizamos e agradecemos a todos por colocarem-se a
serviço de nossa engrenagem nos diversos órgãos de serviço, Lamentamos o fato de que em
alguns setores não foi possível a realização do princípio da rotatividade, e diversos
companheiros estão acumulando encargos, pois sabemos que é melhor fazer extremamente
bem uma coisa do que mal duas ou mais coisas. Parabenizamos o companheiro e amigo José
Paulo que assumiu o encargo de MCD no distrito em Viçosa que é ligado a área 02.
E EM VIÇOSA OS TRABALHOS NÃO PARAM
São José do Triunfo, distrito de Viçosa que sediou o Ciclo do Texto básico em 2018 será o local
da realização da Interdistrital que o distrito em Viçosa sediará, e terá a participação de outros
distritos como da região de Ponte Nova, de Ouro Preto e de Conselheiro Lafaiete.
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A.A. NO BRASIL 70 ANOS DE HISTÓRIA (CONTINUAÇÃO)
A UNIDADE NO GRUPO - COMO FUNCIONAVA O GRUPO RIO DE JANEIRO DE A.A.
As correspondências da época demonstram claramente o espírito de Irmandade que havia
entre os membros do primeiro Grupo de A.A. no Brasil. Os mais antigos demonstravam uma
grande preocupação com os novos membros, especialmente com os brasileiros, nas reuniões
que aconteciam ora em casa de um membro ora na sede da Associação Brasileira de Imprensa
(ABI). Apesar dos vários americanos participantes, era sabido que a maior parte deles estava
somente de passagem, a trabalho. Nas entrelinhas de uma carta de 1949, escrita por Antônio
P. a Harold, que se encontrava temporariamente no sul do país, observamos a unidade entre
aqueles poucos companheiros, quinze ou mais. A carta também falava sobre o problema que
tiveram com o tesoureiro do Grupo que havia se afastado com a reserva financeira (*coisas do
Brasil). A solução encontrada foi uma "coleta secreta" entre os companheiros, para saldar a
pequena dívida apresentada e incentivar o retorno do companheiro, o que aconteceu mais
tarde. De fato, os problemas de Grupo já existiam, no entanto, as sábias decisões também.
Nesse ano já se contava com um bom número de brasileiros assíduos no Grupo e várias
reuniões eram feitas em português, com tradução simultânea aos que só falavam inglês. Esse
fato trouxe tranqüilidade a Herb, pois voltaria à América do Norte dentro de pouco tempo,
mais precisamente em junho de 1949. Mas antes que isso ocorresse, foi bem-vinda uma norteamericana, Eleanor, uma das primeiras mulheres AAs no Brasil, talvez a primeira. Ela incumbiuse logo da correspondência com a Sede em Nova Iorque, bem como da tradução do material
recebido.
Em 1950, o Grupo passava por problemas financeiros e recorreu à Fundação para aquisição de
alguns livros. Vale notar que a Fundação mantinha uma reserva financeira do Grupo brasileiro,
a qual nesse ano foi diminuída pela metade a título de contribuição à Sede de onde
periodicamente vinham boletins e cartas. Nessa ocasião foi solicitado também um exemplar
do Manual do Secretário. Aparentemente os encargos existentes eram o de tesoureiro e o de
secretário, que era uma espécie de coordenador geral.
O Grupo fixou seu endereço à rua Santa Luzia, de onde se mudou após um ano, quando
começou a eleger mensalmente um coordenador de reuniões. A impressão do livrete "Como
Cooperar para uma Obra Meritória", segundo número da literatura em português, deu-se
nesse período. Era uma cópia fiel do capítulo sete (Trabalhando com os Outros) do Livro
Grande, estrategicamente traduzido quando o Grupo precisava crescer para se firmar e
originar novos Grupos.
Em 1951 o companheiro Antônio P. sofreu um acidente de trabalho, teve seu pescoço quase
degolado e faleceu quando ainda passava por cirurgias plásticas. Antes de sua morte recebeu
uma carta de Harold, da qual reproduzimos o seguinte trecho:
"Você é um herói, Antônio, não há dúvida de que entre todos nós você é o AA número um
(primeiro)! Pode ser um dos menores por fora, mas dentro dessa alma enorme e forte,
cabemos todos nós folgadamente. Sem dúvida alguma você conseguiu o que eu, pelo menos,
ainda não alcancei: traduzir e interpretar bem a vontade e as intenções do Poder Superior, e
ser forte na certeza de que ele está sempre ao seu lado, podendo enfrentar cada dia com paz
de espírito e serenidade. Que Deus lhe abençoe, meu bom amigo."Provavelmente Antônio
teve dificuldades em se fixar no programa de recuperação devido à linguagem, mas
manteve-se firme em suas vinte e quatro horas até o final de sua vida.”
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A DIFÍCIL TAREFA DE DIVULGAR A MENSAGEM
UM MAL-INTENCIONADO ARTIGO DISTORCE OS PRINCÍPIOS DA IRMANDADE
Tudo o que os iniciadores tinham feito até os idos de 1952 fora transmitir a mensagem. Herb, já em
1947, fora o autor de uma matéria no jornal O Globo. A partir daí uma sucessão de "boa publicidade"
aconteceu; foram várias as matérias publicadas a bem de nossa recém forjada Quinta Tradição. Por
falar em Tradições, elas haviam sido aprovadas no ano anterior, em Cleveland, e os Grupos de A.A.
em geral tentavam seguir esses doze pontos para assegurar o futuro de A.A. Mas como no início da
história da irmandade de A.A. nos EUA, aqui no Brasil também tivemos problemas relacionados aos
princípios tradicionais.
Uma das primeiras "desavenças" envolveu Harold num artigo que refletiu várias inverdades sobre a
irmandade de A.A.: "Os Regenerados do Álcool", da Revista da Semana.
Provavelmente com finalidade meramente noticiosa ou sensacionalista, a Revista da Semana coloca
aos seus leitores um "furo de reportagem" sobre "uma sociedade secreta dos antigos viciados" .
Tudo começou com uma farsa. O repórter iniciou o trabalho de "desvendar o mistério" - usando uma
expressão do texto - com telefonemas a Harold W., dizendo-se bebedor inveterado e ansioso por
ajuda. Prontamente, como deveria ser, o companheiro marcou um encontro no qual sua primeira
pergunta foi: "Quais são os sintomas que você sente quando bebe?" A resposta, o repórter comenta
na matéria: "Por um instante ficamos paralisados sem saber o que responder. Da resposta que
déssemos a essa insignificante pergunta, dependeria o sucesso da reportagem. Aquelas palavras,
ditas à queima-roupa, soavam com violência e ressonância aos nossos ouvidos. Naquele momento
estava em jogo todo o trabalho de preparação, os esforços que fizemos para descobrir os
responsáveis pela secreta agremiação, o assunto de suma importância para nós, enfim, tudo seria
sacrificado se não respondêssemos satisfatoriamente. Havia a necessidade de respondermos ter o
malsinado vício, que éramos beberrões inveterados em busca de salvação e amparo. E foi o que
fizemos, com êxito."A partir daí todos podem imaginar o teor comercial da reportagem. O artigo foi
ilustrado pela capa e contracapa do folheto branco, e pela foto de Harold almoçando, fruto de um
mirabolante plano. A repercussão na Irmandade não é muito citada nos documentos que dispomos.
No entanto, exatamente uma semana após a publicação, Harold escreveu ao diretor da revista
consternado por ter sido ludibriado e pela quebra da Tradição do Anonimato. Nessa carta Harold
esclarece também os pontos distorcidos na revista. Discorre com detalhes sobre o princípio do
Anonimato, sobre nosso propósito único, a respeito da recuperação em A.A. e encerra dizendo: "Se o
seu repórter tivesse comparecido e declarado sua verdadeira intenção, eu teria ajudado com o
máximo prazer a apresentar uma reportagem que não afetasse desfavoravelmente os princípios da
agremiação humilde de A.A. ou dos seus membros, nos moldes das publicadas anteriormente no
Brasil por conceituadíssimos periódicos."O assunto da reportagem parece não ter ido muito à frente,
mas provavelmente ajudou na resolução de se constituir um órgão de serviço de A.A. juridicamente,
com registro em cartório. Em dezembro daquele ano um estranho estatuto, mais as Doze Tradições,
foram registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Estranho porque entre as incumbências do
secretário geral do Conselho estavam: "Orientar e fiscalizar todos os Grupos e seus membros,
evitando qualquer ligação com outras entidades e exploração de qualquer natureza" e "Fazer
cumprir as Tradições e estes estatutos.” Ainda falando em divulgação na imprensa, em 1953, o jornal
A Noite, num artigo equivocado, dizia que Alcoólicos Anônimos havia sido fundada no Brasil,
naqueles dias, quando o Grupo Rio de Janeiro de A.A. findava sua atividade e já contávamos com
outros Grupos, dentre eles o Central do Brasil, formado em 1952. Não obstante, a divulgação
continuou, inclusive no rádio. Em 1956, contávamos com cerca de treze Grupos brasileiros
registrados no catálogo mundial.

Na próxima edição “Os Serviços Gerais” e “Fatos Relevantes no Período Inicial”
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ESPAÇO DA CONVENÇÃO
A Junaab foi comunicada através de notificação extrajudicial do governo do estado de
Minas Gerais do fechamento do Minascentro para reformas e sem
previsão de reabertura e nem mesmo se esta ocorrerá. Foi apresentada á nossa irmandade
dois caminhos a seguir:
‐O Distrato da contratação do Minascentro com a devolução do valor já pago com as devidas
correções e,
‐Nos foi oferecido o espaço do Centro de Exposições Expominas pelo mesmo prazo e
valor anteriormente contratado para o Minascentro.
Ficou constatado que a mudança pelos mesmos valores e prazo será um ganho de
qualidade para a Convenção e está se aguardando a elaboração do contrato de locação
para encerrar essa etapa.
As inscrições são fundamentais para o êxito desse importante evento a nível nacional.
Raking das inscrições:
1-Área 02 (MG)= 450 inscrições
2-Área 01 (RJ) = 144 inscrições
3-Área 19 (AL) = 120 inscrições
4-Área 32 (SP) = 110 inscrições
5-Área 34 (MG)= 80 inscrições
6-Área 30 (SP) = 75 inscrições
7-Área 33 (MG)= 70 inscrições
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA
21-12-2017= Informação Pública Bairro Fazendinha Ubá/MG
A.A. Seu nascimento, expansão e funcionamento dos grupos
24-12-2017= Ás 9:30 reunião e confraternização do distrito 07 no grupo Mente Aberta
14-01-2018= Reunião do distrito 07 em Viçosa Grupo Silvestre
11-02-2018= 15º Encontro de AAs em Ubá
21-04-2018= 4º Intercâmbio entre Grupos Mente Aberta Reunidos da Estrada do Cabuçu-RJ
Todas as quartas feiras estudo sistemático dos Doze Passos no grupo Libertação em
Divinésia MG. (Dia 13-12 iniciaremos os estudos do passo dois)
COMITÊ DE REGIONALIZAÇÃO
Assunto hoje debatido a nível nacional, mas que a área 33 não tem se manifestado, embora
tenha se feito presente na Interárea em Campinas onde o assunto foi abordado. Apenas
nosso delegado de área companheiro Cláudio tem se colocado a disposição dos distritos para
discutir o assunto. Esperamos uma maior unidade em 2018 entre o comitê de área e seu
delegado eleito para o melhor para a irmandade.
Entre em contato conosco: cd7@aa-area33.org.br

