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Foram
realizadas
3.510 inscrições
até o dia 25 do
mês de agosto
de 2018

Foram
vendidos
5.863 Livros
Passo a Passo
até o dia
25 do mês de
agosto de 2018

XX Convenção Nacional - CEC – Comitê Especial da Convenção
Iniciamos no mês de julho a publicação de um informativo eletrônico mensal contendo as informações de maior relevância sobre a
Convenção. O objetivo é alcançar cada vez mais companheiros

através dos nossos atuais meios de comunicação.
Uma pergunta tem chegado até nós de maneira recorrente e vamos aproveitar para esclarecer esse questionamento. A indagação é: as camisas
que estão sendo vendidas em diversas regiões são oficiais e estão contribuindo financeiramente para a realização da Convenção? A resposta é
que como previsto em seu regimento interno, a Convenção deve ser custeada somente por inscrições e venda de um livro aprovado pela Conferência de Serviços Gerais, no caso atual o Passo a Passo. As camisas que
estão sendo oferecidas por vários companheiros em Áreas diversas são
iniciativas particulares visando dar maior visibilidade ao evento. Portanto não tem cunho oficial e muito menos responsabilidade da JUNAAB.

Atualizando informações:
1º-Neste último mês (25/7 a 25/8) foram realizadas
368 inscrições distribuídas pelas seguintes Áreas:
Área 1 = 23-Área 15= 10-Área 34= 20
Área 2 = 250-Área 18= 15-Área 40= 10-Área 6 = 5
Área 21=10-Área 13= 15-Área 30=10
2º-E foram vendidos no mesmo período 125 livros
Passo a Passo;
3º-O total de inscrições até aqui é de 3.510, atingimos à metade do caminho para o nosso objetivo que
é de 7.000 inscrições.
4º-E foram vendidos 5.863 ex emplares do l ivro Passo a Passo, estando a 4.137 de nosso objetivo que é
o de alcançar 10.000 exemplares até 2020
É emocionante ver o entusiasmo dos companheiros e o sentimento de
pertencimento cada vez mais verdadeiro crescendo e ajudando na divulgação da nossa Convenção.
Que sejamos todos nós, os porta-vozes da Convenção!
Belo Horizonte já pulsa ao ritmo de nosso evento maior.

Seja mais um a divulgar!!! Obrigado companheiros, com amor e
responsabilidade atingiremos nosso objetivo!!!!!
Visite nosso site www.convencao2020.org.br e deixe sua sugestão
no fale conosco. Você também pode fazer sua inscrição online.
A NOSSA SUGESTÃO DO MÊS É QUE NA DATA DE ANIVERSÁRIO DO
GRUPO SEJA SORTEADA UMA INSCRIÇÃO E UM LIVRO PASSO A PASSO

VAMOS MANTER A CHAMA ACESA!
https://www.alcoolicosanonimos.org.br/convencao/

