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Ano XI – Edição Número 122 - Julho de 2017

Tiragem Física: 120 exemplares

NOTÍCIAS
REDE GLOBO E A.A. TUDO HAVER...
Na noite de 27 de junho no programa “Conversa com o Bial” onde o assunto foi a
problemática do alcoolismo entre os entrevistados estavam a presidente da Junta de
Serviços Gerais de A.A. Dra Jaira que fez uma excelente divulgação da irmandade e seu
programa de recuperação. Muito divulgado pelo apresentador os 70 anos de A.A. no Brasil.
DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS
Se bem utilizadas, as redes sociais podem fazer um bom trabalho para nossa
irmandade, pensando dessa forma há muito tempo o grupo Mente Aberta faz uso
das mesmas, desde a época do extinto Orkut, Blogs e atualmente o Facebook.
Essas ferramentas tem colocado o grupo a disposição de possíveis membros,
estudante, profissionais e outros interessados em nossa causa, recentemente
recebemos da empresa que administra o Facebook a seguinte informação: “Seus
amigos curtiram suas publicações 11.000 vezes! Estamos felizes em ver você
compartilhando sua vida com as pessoas que são importantes para você no Facebook”.
Atualmente o número de amigos de nossa página no face está em 3650 de diversas
partes do mundo. www.facebook.com/alcoolicosanonimos.grupomenteaberta
II ENCONTRO DA ÁREA 33
Coroado de êxito ocorreu nos dias 9-10-11 de junho em São João Del Rey/MG o II
Encontro da área 33 com participação de diversos amigos de A.A. entre eles a atual
presidente da Junta Dra Jaira, segundo a comissão organizadora as metas
estabelecidas foram cumpridas e nas próximas reuniões da área minuciosamente
serão avaliadas afim de levar para o III Encontro em Muriaé em 2019 uma boa
experiência
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA
14 a 16-07= 26º Encontro da área 02 em Uberlândia/MG
23-07-2017= Jornada de aniversário de A.A. em Ervália
05-09-2017= 70 anos de A.A. no Brasil
09 e 10-09= 31º Encontro da área 09 em Vianópolis Góias
16-09-2017= 37 anos de A.A. em Dona Euzébia/MG
29-09-2017= Ciclo do Livro Alcoólicos Anônimos em Viçosa/MG
27-10-2017= 14º Encontro com os Veteranos em Cachoeira do Campo
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DÉCIMO PRIMEIRO CONCEITO
“Enquanto os Custódios tiverem a responsabilidade final pela administração dos serviços
mundiais de A. A., eles deverão ter sempre a melhor assistência possível dos comitês
permanentes, diretores de serviços incorporados, executivos, quadro de funcionários e
consultores. Portanto, a composição desses comitês subordinados e juntas de serviço, as
qualificações pessoais dos seus membros, o modo como foram introduzidos dentro do serviço,
os seus sistemas de revezamento, a maneira como eles são relacionados uns com os outros,
os direitos e deveres especiais dos nossos executivos, quadros de funcionários e consultores,
bem como uma base própria para a remuneração desses trabalhadores especiais, serão
sempre assuntos para muita atenção e cuidado”.
Neste o segundo mais longo dos Conceitos, Bill explica em grande detalhe a composição,
funções e relações dos comitês permanentes da Junta de Serviços Gerais, suas juntas
operacionais subsidiárias – o Escritório de Serviços Gerais e The A. A. Grapevine – como
existiam em 1962. Na medida em que A. A. cresceu e foram mudando, muitas descrições
seriam diferentes hoje, e alguns dos assuntos tratados não são mais relevantes, todavia, o
texto completo é valioso como um documento histórico e valioso de seus princípios ainda se
aplica como está abaixo resumido. Somente alguns aperfeiçoamentos e alterações ainda serão
necessários no A. A. Mundial e na Revista Grapevine, este ultimo sendo, comparativamente,
um recente integrante do cenário dos nossos serviços. Os principais delineamentos desta
estrutura subordinada já estão agora definidos, e a eficiência dessa organização já foi bem
provada. Do que então consiste a nossa estrutura de serviços?
É composta dos seguintes elementos: os cinco comitês permanentes da Junta de Serviços,
mais as nossas duas corporações de serviço ativo, A. A World Services, Inc. (incluindo a sua
divisão de publicações de A. A.) e The A. A. Grapevine, Inc. Vamos dar uma olhada em cada
uma dessas operações. Os comitês permanentes da Junta de Serviços Gerais são: Nomeações,
Finanças e Orçamentos, Informação Pública, Literatura e Normas de Procedimentos. ( o nome
do ultimo foi mudado – veja página 72, do livro os Doze Conceitos, outros comitês foram
criados - Cooperação com a Comunidade Profissional, Conferência de Serviços Gerais,
Arquivos, Convenção Internacional/Fóruns Regionais de A. A., Instituições Correcionais,
Instituições de tratamento, Internacional). – os títulos designam claramente as
responsabilidades administrativas diretas da Junta de Serviços Gerais. 1- O Comitê de
Nomeações: auxilia os custódios a desincumbirem-se da sua principal obrigação, a de
providenciar para que todas as vagas sejam devidamente preenchidas com membros e
trabalhadores da maior competência, estabilidade e atividade possíveis. As recomendações
deste comitê, em grande parte, determinarão o continuo sucesso dos nossos serviços. 2 - O
Comitê de Finanças e Orçamentos: a principal responsabilidade deste comitê é a de
providenciar para não ficarmos sem dinheiro ou irmos à falência. Aqui precisamos de
membros firmes, práticos, com muita experiência financeira. 3 – O Comitê de Informação ao
Público: este também é de alta importância, naturalmente, muitos dos seus membros
deveriam ser experientes no campo de relações públicas. Mas ênfase também deveria ser
dada sobre o fato de que somente experiência comercial não será suficiente. Dado ao
conservantismo tradicional de A. A. refletido na máxima “Atração antes da promoção” é
evidente que os membros profissionais deste comitê deveriam ser capazes de adaptar sua
experiência profissional às necessidades de A. A.
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4 – O Comitê de Literatura: este quadro é encarregado da revisão dos livros e folhetos
existentes, como também da criação de panfletos novos para fazer frente a novas
necessidades ou alterações necessárias. Falando de maneira clara, a sua missão é a de ter uma
visão adequada e compreensiva de A. A. 5 - O Comitê de Normas de Procedimentos: talvez
este seja o mais importante de todos os comitês da Junta de Serviços Gerais e é considerado
como o mais antigo. Ele pode ter jurisdição sobre praticamente todos os problemas ou
projetos envolvendo normas de procedimentos, informações pública ou as Tradições de A. A.
que possam surgir nos outros comitês ou corporações de serviço. Nós que trabalhamos na
Sede de A. A., estamos de pleno acordo com as operações anteriores.
Elas são relatadas com certos detalhes para qualquer beneficio que possam trazer no futuro.
Uma descrição detalhada do lado operacional ativo dos nossos comitês da Junta de Serviços
Gerais e corporações de serviço ativo devemos anotar, entretanto, muitos outros princípios e
problemas que são comum ao A. A. World Serviçes, Inc e A. A. Grapevine. 1 – A posição dos
executivos – nenhum serviço ativo pode funcionar bem, sem uma direção executiva
competente e continua. Esta precisa ser centrada sempre em uma única pessoa, auxiliada por
tantos assistentes quantos forem necessários. Essa pessoa precisa ter ampla liberdade e
autoridade para executar o seu trabalho e não deveria haver interferência, enquanto o seu
trabalho estiver sendo bem executado. 2 – Como remunerar os trabalhadores assalariados–
Cada executivo assalariado, membro do quadro de funcionários ou consultor, deveria ser
remunerado em relação razoável com o valor de seus serviços ou habilidades no mundo
comercial. Todavia um salário mal pago faz o funcionário sentir-se inseguro e ineficiente. Sai
muito caro em longo prazo, isso não é nem boa espiritualidade nem bom negocio. Admitindo
que haja dinheiro disponível para o serviço, deveríamos remunerar bem os nossos
trabalhadores. 3 – Revezamentos entre os trabalhadores do quadro de funcionários
assalariados – No escritório de Serviços Gerais de A. A. a maioria das tarefas dos membros do
quadro de funcionários quando contratado, tenha a competência geral para fazer ou aprender
a fazer qualquer serviço do escritório – exceto mandar no escritório. 4 – “Participação” total
dos funcionários assalariados é da mais alta importância – Já discutimos a necessidade de se
dar ao nosso pessoal-chave assalariado um voto de representação aos nossos comitês e juntas
incorporadas. Eles deveriam desfrutar de uma posição compatível com sua responsabilidade;
exatamente como os nossos voluntários têm. Estas são as realizações que todos nós podemos
praticar em cada dia de trabalho. Acrescente a isto a idéia de que nenhuma estrutura de
organização pode garantir a nossa Sede contra as conseqüências das personalidades
explosivas, e que somente uma disposição vigorosa na prática de virtudes espirituais, em
todos os nossos afazeres, pode atingir isso e nunca precisaremos ter medo do futuro, quanto
a nossa harmonia.
Arnóbio Ramos – Piritiba – Bahia
AGRADECIMENTO
Agradecemos aos companheiros que de pronto atenderam nosso pedido para nos enviar as
matérias faltantes para concluirmos nosso trabalho de exposição aqui dos conceitos,
recebemos trabalhos dos conceitos onze e doze e assim será concluído na próxima edição,
para que possamos partir para a exposição da linda história dos 80 anos de A.A. no Brasil.
As matérias que vieram em duplicidade e portanto não inserimos em nosso boletim em
edições futuras prometemos trazê-las ao Boletim.
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ESPAÇO DA CONVENÇÃO
Foi assinado o contrato de locação com Centro de Convenções Minascentro, local onde
serão realizados os painéis, exposições de temas, stands dos comitês da Junaab, etc.
Trata-se de um belíssimo local localizado bem no centro da cidade de Belo Horizonte. Em
relação à contratação do Mineirinho, ratificamos que a negociação e assinatura do
contrato só poderá ser realizada 18 meses antes do evento, de acordo com as normas da
Superintendência da Secretária do Estado de MG que administra o ginásio, mas as datas
já foram reservadas através de um protocolo de intenções.
O Livro Passo a Passo que teve seu lançamento em abril está sendo um sucesso. Já foram
vendidos 3.010 exemplares até a data de 22/06/17. A segunda edição com mais 3.000
livros já está à disposição da Irmandade.
Em relação às inscrições, ultrapassamos a marca de 1.000 inscrições em junho. Nossa
meta mínima é 6.000 inscrições para que possamos ter uma Convenção a altura do que
merecemos.
XX Convenção Nacional
Data: 17 a 19 de abril de 2020
Local: Ginásio do Mineirinho ‐ Belo Horizonte‐ MG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIREITO DE RESPOSTA
Caríssimos editores do "BIL!!! - Boletim Informativo Local" do Distrito 07 da Área 33 MG,
na edição de número 121 de Junho de 2017 Ano XI desse precioso boletim consta transcrito
no relato do delegado da área 33 MG o seguinte texto: "Também buscamos tirar dúvidas
do funcionamento quanto as nossas publicações da Literatura que tem chegado atrasado
aos ESLs".
Causou-nos espanto, pois a informação é inverídica. Essa mesma colocação foi feita de
maneira equivocada pelo Delegado da Área 33 na 41ª CSG, sendo que naquela
oportunidade já tinha sido devidamente esclarecido pelo Sr. Jurandir, Gerente
Administrativo do ESG, que "o atraso da entrega da literatura da Área 33 MGJ se deu única
e exclusivamente por falta de quitação dos boletos pelo ESL. O boleto foi enviado por
duas vezes ao ESL e não foi quitado, sugerindo desistência do pedido".
Assim sendo, gostaria de contar com a devida compreensão do companheiro editores e do
Distrito 7 da Área 33, detentor da responsabilidade pela publicação do informativo BIL, que
providenciasse na próxima edição deste boletim, uma retratação sobre o fato ocorrido.
Abraço Fraternal,
Mário Sérgio
Custódio Regional Sudeste
Da redação:
Informamos que as matérias enviadas são de inteira responsabilidade dos autores que
assinam as mesmas, e havendo incompatibilidade com os fatos reais, nosso informativo
estará sempre aberto para os esclarecimentos que se fizerem necessários, como o acima
exposto.

