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Foram realizadas
3.670 inscrições
até o dia 25 do
mês de setembro
de 2018

Foram
vendidos
5.979 Livros
Passo a Passo até
o dia
25 do mês de
setembro de
2018

.

PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE A XX CONVENÇÃO NACIONAL 2020
Como é feito o custeio da Convenção?
A Convenção é custeada somente através de inscrições, da venda do
Livro Passo a Passo e de contribuições dos membros das diversas Áreas
de todo o país.
Qual é o valor da inscrição?
O valor da inscrição foi fixado em R$ 80,00.
Como reservar hotel?
No link da Convenção existente no site de A.A., será informada uma
relação de hotéis próximos ao local do evento.
Todos deverão se inscrever?
Sim. A participação nessa celebração especial é voluntaria, mas, como AAs
responsáveis, custeamos nossos próprios eventos.
A Convenção Nacional de A.A. é paga por membros de A.A.
Poderão ser feitas inscrições no local do evento?
Sim. Mas é muito importante para o bom andamento do planejamento financeiro que ela seja feita antecipadamente.
Por que tantos gastos em uma Convenção?
Porque ela é o nosso evento maior e mostra a nossa responsabilidade com
nossas coisas. Devemos estar sempre buscando o melhor para A.A.
Como são feitas as contratações e quem as controla?
É feito um orçamento pelo CEC (Comitê Especial da Convenção) e apresentado para a Junta de Custódios para a aprovação e as notas e/ou contratos são fiscalizados pelo Conselho Fiscal da JUNAAB.
Para maior comodidade, poderei me inscrever on-line?
Sim. Você pode fazer a inscrição www.convencao2020.org.br ou
www.aa.org.br e, nesse caso, a sua pasta, brinde ao qual tem direito, será
entregue no local da Convenção.
Os CECs locais estão realizando grupos de consórcio de
inscrição da Convenção em suas Áreas, Informem -se sobre
os consórcios em andamento com os CECs das suas áreas.
ATUALIZANDO INFORMAÇÕES:
1. Neste último mês (25/08 a 25/09) foram realizadas 160 inscrições distribuídas
pelas seguintes ÁREAS:
Área 04 = 10 / Área 30 = 10 / Área 43 = 10 / Área 19 = 20 / Área 32 = 50
Área 21 = 10 / Área 36 = 20 / Área 29 = 10 / Área 41 = 20
2. E foram vendidos no mesmo período 136 livros Passo a Passo;
3. O total de inscrições até aqui é de 3.670. Estamos firmes em busca de nosso objetivo
que é de 7.000 inscrições.

4. E foram vendidos 5.979 exemplares do livro Passo a Passo. Estamos a
4.021 de nosso objetivo que é o de alcançar 10.000 exemplares.
Visite nosso site www.convencao2020.org.br e deixe sua sugestão no
“fale conosco”. E se você não tem acesso a um dos ESLs ou a um dos nossos CECs
locais espalhados pelo Brasil, você também poderá fazer a sua inscrição online.

VAMOS MANTER A CHAMA ACESA!

https://www.alcoolicosanonimos.org.br/convencao/

