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EDITORIAL
Caros Companheiros e Companheiras, leitores do Boletim de CTO "Compartilhando"
Esta edição do boletim “Compartilhando” traz em seu conteúdo as
notícias do CTO da JUNAAB e do Setor G, elencando as atividades de cada
Distrito de nosso Setor.
Destacamos ainda a realização do “Ciclo das Doze Tradições” que será
em 12 de outubro de 2014, e, também, o “IV Seminário para Profissionais”
que será em 05 de novembro de 2014.
A matéria desta edição fala sobre “O Coordenador de Literatura do
Grupo”, elucidando a importância deste servidor na transmissão da
mensagem de A.A.
Agradecemos a confiança de todos e esperamos que gostem de mais
esta edição, Ficamos aguardando sugestões e comentários através do nosso
e-mail: cto.g@sp.aabrasil.org.br.
CTO - ESL-G

CICLO DE ESTUDO DAS
DOZE TRADIÇÕES
DATA:
12 DE OUTUBRO DE 2014
LOCAL:
E.M. “AUGUSTO ANTUNES CORREA”
R. ROMUALDO DOS SANTOS MAICON,
Nº 145
JDIM BOA ESPERANÇA – V.CARVALHO
INSCRIÇÕES: R$ 25,00

IV SEMINÁRIO PARA PROFISSIONAIS
O DISTRITO G2 SEDIARÁ ESTE ANO O
SEMINÁRIO PARA PROFISSIONAIS.
O EVENTO SERÁ REALIZADO EM 05/11/2014
NAS DEPENDÊNCIAS DA
UNAERP – CAMPUS GUARUJÁ.
INCIAREMOS O TRABALHO DE DISTRIBUIÇÃO
DOS CARTAZES E CONVITES E CONTAMOS
COM A COLABORAÇÃO DE TODOS OS
DISTRITOS DO SETOR G.
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C. T.O. E REVISTA VIVÊNCIA:
Próxima edição: 151 setembro-outubro 2014
Nosso Propósito Primordial: transmissão da mensagem
Cooperação sem afiliação
R$ 58,00 Assinatura Anual – 6 edições
Colabore! Assine! Presenteie! www.revista vivencia.org.br
O Setor G possui hoje, 156 assinaturas ativas da Revista Vivências.

LITERATURA DE C.T.O.:
Você Pensa Que é Diferente?
O alcoolismo é uma doença que se esconde do próprio doente,
muitas vezes sob o argumento clássico: “eu sou diferente”.
Os treze relatos deste livrete demonstram de forma cabal que
o alcoolismo atinge pessoas das mais diferentes condições.
Juntas, em A.A., todas elas encontram a sua recuperação.
“ Cod. 206 – VOCÊ PENSA QUE É DIFERENTE?” disponivel para aquisição no ESL-G, ao preço de
RS 6,60.

CTO da JUNAAB: Gostaríamos de Informar que criamos mais um modelo de resposta padrão para os e-mails
do CTO, desta vez para ser respondido aos profissionais que nos procuram com interesse em trabalhar em
nossa irmandade. Trata-se de um modelo simples com algumas informações sobre nossos princípios. Estamos
tentando, através do canal de e-mail do CTO, estreitar nosso vínculo com todos os que nos procuram em
especial os profissionais, convidando-os a assistir nossas reuniões e conhecer nosso programa para quem sabe
futuramente nos recomendar. Esse modelo será publicado na íntegra no próximo Boletim do CTO.
Retomamos o assunto da atualização do filme “Eu sou o ESG”, estamos cotando com algumas produtoras para
atualizarmos as informações do antigo filme e unificar com o filme “Serviço, nosso Terceiro Legado”.
O CTO pede a todos as áreas, que encaminhem experiências que vem dando certo em suas localidades
relativas ao CTO, para que possamos compartilhar com toda a Irmandade através do BOLETIM DO CTO. Vale a
pena informar a todos que, como sempre, estamos com muita dificuldade em obter as experiências.
No período de 19/07/2014 à 15/08/2014 recebemos um total de 125 e-mails de pedido de ajuda, entre
familiares e alcoólicos e vale a pena ressaltar que 100% dos e-mails foram respondidos e devidamente
encaminhados.
SETOR G:
Às 20h00, do dia 27 de agosto de 2014, teve início Reunião Extraordinária – CTO do Setor “G” nas
dependências do Grupo Fraternidade, no Distrito G1, quando o coordenador, Companheiro Rubens, leu o
preâmbulo de A.A., convidou os presentes para acompanhá-lo na Oração da Serenidade, e na sequência
solicitou à Companheira Eliana a leitura da reflexão diária proposta para o dia. Estavam presentes nesta
reunião: Companheiro Rubens - CTO Setor G, Companheira Eliana - Secretária - ESL- Setor G, Companheiro
Gilson - Diretor Administrativo II - ESL- Setor G, Companheiro Silvio – Diretor Administrativo I - ESL- Setor G,
Companheiro Orlando – CTO G1, Companheiro Manoel – CTO G3, Companheiro Luiz Nivaldo – Suplente CTO
G2, Companheira Luiza – RSG do Grupo Fraternidade, Companheiro Edemilson – membro do Conselho Fiscal
do Setor G, Companheiro Luiz – Adjunto de MCD G1, Companheiro Sócrates – Adjunto RCTO Grupo Redentor,
Companheiro Luiz Carlos – RCTO Grupo Quarentenário, Companheiro Manoel – RCTO Grupo Salvador,
Companheiro Carlos - RSG Grupo Salvador, Companheiro Carleone – Adjunto CTO Grupo Salvador,
Companheiro João Paulo – RCTO Grupo Itapema, Companheira Maria Helena – membro do Grupo
Fraternidade, Companheiro Moacir – membro do Grupo Mensageiro.
VII Simpósio de CTO:
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Companheiro Rubens iniciou falando sobre a programação do VII Simpósio de CTO do Setor G que será
realizado no próximo dia 31 de agosto, comentando sobre a temática sobre “Apadrinhamento a Luz dos Três
Legados”; após a temática serão apresentados os mapas relativos à área de atuação do Setor G, destacando os
locais onde existem grupos e onde deverão ser abertos novos grupos, apresentação esta que servirá como
base para a documentação necessária na formação de uma nova Área no Setor G. Comentou ainda sobre a
necessidade de formação de uma chapa para se candidatar à Diretoria do ESL no biênio 2015/2016. Foram
feitas diversas considerações sobre a formação de uma nova Área. Com relação à programação do Simpósio de
CTO, Companheiro Rubens complementou que será apresentado um resumo das decisões de cada grupo de
trabalho realizado no Encontro de CTO, pelos representantes de CTO que estiveram presentes no Encontro.
Relatórios do CTO:
Companheiro Rubens informou que foram aprovados, pelos representantes de CTO e membros do CR do Setor
G, os novos Relatórios de CTO para o Distrito e Setor que deverão ser apresentados a partir de Setembro pelos
Grupos aos Distritos e destes ao Setor; estes relatórios serão importantes, além de informar as atividades de
nosso Setor, para mapearmos as necessidades de atuação do CTO.
Seminário para Profissionais:
Companheiro Rubens informou que estão finalizados o cartaz e o convite para o Seminário com a respectiva
programação. Serão feitas as cotações de serviços gráficos para posteriormente iniciarmos o trabalho de
distribuição dos convites aos profissionais.
A seguir a palavra os Coordenadores de CTO dos Distritos, a saber:
G1 – Companheiro Orlando informou que a Transportadora Estrada cancelou a palestra solicitada ao A.A.
Informou que o Distrito G1 estava com os Grupos Aparecida, Marapé, Cubatão e São Francisco sem enviarem
representantes para as reuniões de CTO do Distrito. Esteve nestes grupos esclarecendo a importância da
participação na reunião do CTO do Distrito e todos se comprometeram de enviar um representante à reunião.
Distribuiu o novo Relatório de CTO aos representantes dos Grupos e explicou a forma de preenchimento.
Espera que todos os grupos do Distrito G1 estejam representados nas próximas reuniões.
G2 – Companheiro Nivaldo informou que estiveram em Boracéia para conversar com os representantes da
tribo indígena, porem o trabalho não pode ser realizado em virtude da ausência de representantes da tribo.
Estão realizando trabalhos na Clínica do Quilombo e na Clínica Renascer, feminina, e na Clínica República da
Vida. O trabalho realizado na Rádio Praia FM de Bertioga está suspenso em razão do horário político. Estarão
em 26/09/14 participando de divulgação na empresa Localfrio. Realizarão a reunião pública informativa em
11/09/14, às 19h30, na região do Grupo Vicente de Carvalho. Nos dias 01, 02 e 03 de agosto participaram, com
sucesso, da Jornada Vocacional na igreja onde funciona o Grupo Vicente de Carvalho.
G3 – Companheiro Manoel informou que foi realizada a reunião de CTO do Distrito onde falaram sobre a
realização do Simpósio de CTO. Estarão representados com 16 companheiros. Fizeram contato com o Colégio
Notre Dame, a pedido da coordenadora pedagógica, e estão aguardando retorno para agendar a reunião
informativa. Informou que os grupos do Distrito G3 estão trabalhando em suas áreas de atuação e, de um
modo geral, estão fazendo um bom trabalho.
G4 - O Distrito não enviou representante a esta reunião. Companheiro Rubens informou que este Distrito está
se desmembrando, formando-se um novo distrito somente com os Grupos da Praia Grande. Esta mudança
será oficializada a partir de Janeiro de 2015.
Companheiro Rubens aproveitou para esclarecer que nos grupos de trabalho do Simpósio de CTO serão
preparadas propostas de recomendação a serem encaminhadas à Interdistrital de 2015.
Companheiro Silvio comentou que a Diretoria do ESL está trabalhando firmemente com o quadro
praticamente inalterado e procurando atender a todas as solicitações que nos chegam.
Companheiro Gilson comentou sobre a eleição da nova chapa, colocando o ESL à disposição dos Distritos e
Grupos. Agradeceu a presença de todos nesta reunião no Grupo Fraternidade.

A data da próxima Reunião Ordinária do CTO Setor G será dia 27/09/14, sábado, às 9h00 no ESL-G
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ATIVIDADES DOS DISTRITOS:
 DISTRITO G1
CTO Distrito: Palestra dia 30/07/2014 para 50 apenados da justiça mais 20 familiares no Forum de Santos
com a participação do Al-anon.
Empresa de telemarketing Atento. Enfermeira Erika solicitou material para SIPAT do dia 25/08/14 as 08:00hs.
O ESL-G, disponibilizou: 400 Você Deve Procurar o A.A.?, 100 A.A. na sua Comunidade e 5 Cartaz Azul do
grande. Foi colocado o endereço do ESL/G e Telefone.
Informações dos Grupos:
Grupo Aparecida – Ausente /Sem informações.
Representante da Vivência: Ausente/Sem informações.
Grupo Comunitário – 4 CIP = Troca de cartazes e entrega de Revista Vivência.
Representante da Vivência: Ausente/Sem informações.
Grupo Doze Passos – 1 CCCP + 4 CIP – 1 abordagem no Hospital Guilherme Álvaro a pedido da psicóloga; 4
reuniões no SENAT para 92 pacientes sendo 9 mulheres;
Representante da Vivência: Ausente/Sem informações.
Grupo Fraternidade – 3 CIP Cartaz e folhetos do Grupo em Policlínicas dos morros São Bento e Nova Cintra.
Representante da Vivência: Total de assinaturas 02, sendo 01 de membros, 01 do grupo, usadas 2 revistas em
trabalhos do CTO.
Grupo Marapé: Ausente/Sem informações.
Representante da Vivência: Ausente/Sem informações.
Grupo Poder Superior: Relatório em branco.
Representante da Vivência: Ausente/Sem informações.
Grupo Primavera: 12 CIP=Troca de cartazes em escolas e delegacias e 4 CIT=Troca de cartazes.
Representante da Vivência: Total de assinaturas 21, sendo 19 de membros, 01 do grupo e 01 de cortesia,
usada no serviço de CTO 1 revista.
Grupo Redenção: 1 CCCP Troca de cartaz no Hospital Guilherme Álvaro. Panfletagem nas redondezas do
grupo.
Representante da Vivência: Ausente/Sem informações.
Grupo São Jorge: 1 CIP= Feita uma publicação no Jornal Expresso Popular com horário e dias de reunião no
Grupo, será publicado durante 4 sábados. 2 CIT=Na Policlínica do Embaré a pacientes em consulta com a
distribuição de folhetos e troca de cartaz na Policlínica da avenida Conselheiro Nébias.
Representante da Vivência: Assinaturas 08 de membros, do grupo 01 total 09, usadas 2 revistas nos trabalhos
de CTO, para recém-chegados no grupo e no trabalho das Policlínicas.
Grupo 3º Tradição: Divulgação nas proximidades do Grupo.
Representante da Vivência: Assinaturas de membros 03, cortesia 01 e do grupo 05.
Grupo Cubatão: Ausente/Sem informações.
Grupo São Francisco de Assis: Ausente/Sem Informação.
 DISTRITO G2:
IV SEMINÁRIO PARA PROFISSIONAL. (dia 05 de novembro em Guarujá). Conforme acordado na reunião do
CTO do Setor, aguardaremos para a confecção dos convites e cartazes para darmos início aos trabalhos de
divulgação do evento.
CICLO DAS TRADIÇÕES (Dia 12 de Outubro em Guarujá): Foi realizado dia 31/07/2014 a 9ª reunião
preparatória e a próxima será dia 29/08 no grupo Boa Esperança. A patir desse final de semana será realizada
as visitas para divulgação nos distritos e distribuição dos talões de inscrições, lembrando que o custo de cada
inscrição é R$ 25,00.
Informações dos Grupos:
GRUPO ILHA DE SANTO AMARO: Participação Reunião Pública Informativa (26/07), Reunião itinerante com
familiares do alcoólatra (26/07) e Reunião temática de CTO (27/07) todos na unidade realizada em Marilia. Dia
30/07 foi realizada uma reunião Informativa no grupo. Semanalmente estamos abastecendo o porta panfletos
no PAM da Rodoviária. A reunião de serviços do grupo esta divida da seguinte forma: uma hora administrativa
para tratar de assuntos do grupo e há segunda hora para tratar de CTO;
GRUPO VICENTE DE CARVALHO: Ausente.
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GRUPO ITAPEMA: Participação Reunião Pública Informativa (26/07), Reunião itinerante com familiares do
alcóolatra (26/07) e Reunião temática de CTO (27/07) todos na unidade realizada em Marilia. Dia 19/07
participou da palestra no Quilombo;
GRUPO VILA SANTA ROSA: Participação Reunião Pública Informativa (26/07), Reunião itinerante com
familiares do alcóolatra (26/07) e Reunião temática de CTO (27/07) todos na unidade realizada em Marilia. Dia
19/07 participou palestra no Quilombo, dia 03/07 palestra na Clinica Renascer e dia 31/07 Radio Praia FM.
GRUPO SENHOR DOS PASSOS: Participação Reunião Pública Informativa (26/07), Reunião itinerante com
familiares do alcóolatra (26/07) e Reunião temática de CTO (27/07) todos na unidade realizada em Marilia. Dia
03/07 Clínica Renascer.
GRUPO BOA ESPERANÇA: : Participação Reunião Pública Informativa (26/07), Reunião itinerante com
familiares do alcoolatra (26/07) e Reunião temática de CTO (27/07) todos na unidade realizada em Marilia.
Houve um ingresso;
GRUPO QUERO VIVER: Participação Reunião Pública Informativa (26/07), Reunião itinerante com familiares do
alcóolatra (26/07) e Reunião temática de CTO (27/07) todos na unidade realizada em Marilia. Participou das
palestras: dia 03/07 Clinica Renascer, dia 14/07 Clinica Republica da Vida e dia 19/07 Clinica Nossa Senhora da
Piedade no Quilombo;
Grupo Vila Zilda Natel: ausente. - Grupo Indaiá: ausente.
CALENDÁRIO PARA AGOSTO – Dia 07/08 Clinica Renascer; Dia 11/08 República da Vida; Dia 16/08 Quilombo;
Dia 28/08 Radio Praia FM e dia 31/08 VII Simpósio de CTO. PORTA PANFLETOS: Foi colocada uma caixinha nos
seguintes locais: UBS de Santa Cruz dos Navegantes, USAFA Jardim dos Pássaros e Centro Comunitário do
Morrinhos. Também foram deixadas duas caixinhas aos companheiros de Marilia. A comissão de colocação das
caixinhas estuda a possibilidade de se colocar uma caixinha nos seguintes locais: Restaurante Popular (Santo
Antônio), UBS Jardim Boa Esperança, Terminal das barcas em Vicente de Carvalho e UBS da Caruara. Os
integrantes da comissão de instalação das caixinhas têm feita reposição de materiais nas caixinhas e alguns
grupos também tem apoiado o trabalho. ASSUNTOS DIVERSOS: Foi lembrado aos presentes que no GUIA DE
CTO bem como o Projeto Revitalizar traz orientações para desenvolvermos as ações de CTO e assim evitarmos
fazer ao “nosso entendimento”, pois não podemos perder a oportunidade de afirmar que o programa AA
funciona. Esse lembrete refere-se à intenção de abrir um grupo de apoio no Quilombo. O companheiro Ademir
terá de se ausentar do distrito no período de 07/08 a 27/08, pois irá para o Pará e o companheiro Luiz Nivaldo
(adjunto) juntamente com o companheiro João Paulo estará afrente dos trabalhos a serem desenvolvidos no
distrito e deverão ter o apoio dos demais companheiros. A próxima reunião itinerante de CTO será dia
27/08/14 no Grupo Fraternidade (Santos) às 20 horas. A companheira (RCTO do Grupo Vicente de Carvalho),
esta participando do Encontro Vocacional na Igreja Matriz de Vicente de Carvalho no estande literatura com
panfletos de A.A. Recebemos do ESL G um e-mail para participarmos da SIPAT na empresa Localfrio dia 23/09
ás 16 horas.
 DISTRITO G3:
- Na Delegacia da Mulher (São Vicente) o plantão é de 15/15 dias as Segundas Feiras.Com inicio ás 09h00; Foi dada a palavra ao Companheiro (Adjunto de CCTO) sobre a sua participação na Intersetorial da Área 04,
realizada em 18,19 e 20 de Julho. Destacou que ficou maravilhado com a organização do evento e foi
designado para o GT 04 PANFLETAGEM CONTINUADA, com os seguintes temas:
A- Evitar o desperdício dos cartazes e panfletos;
B- Evitar que os Distritos produzam e decidam pelos Grupos;
C- Envolver os Grupos nas decisões para ficarem mais fortalecidos;
D- Evitar que cartazes e panfletos fiquem guardados por muito tempo.
Objetivo Geral: Utilizar os cartazes e panfletos de forma simples e eficiente, motivar os companheiros para o
trabalho de panfletagem, proporcionando que o Grupo fique conhecido na região.
Propostas:
1- O Setor e os Distritos criariam apenas modelos e sugestões de cartazes e panfletos padronizando as
cores e desenhos para ter um padrão;
2- Os Grupos produziriam seus próprios cartazes e panfletos com suas informações;
3- Os cartazes do Grupo seriam mais valorizados e não ficariam engavetados;
4- Criar uma metodologia de panfletagem continuada: “Todos os dias no fim da reunião, o coordenador do
dia perguntaria aos membros presentes quem quer levar algum panfleto para colar é só pegar comigo”;
5- Panfletos com informações simples e claras do Grupo local “conheça o Grupo de seu bairro”.
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- Apresentado o “Relatório de CTO do Grupo para o Distrito e o Relatório do Distrito para o Setor, ambos
aprovados na Intersetorial, e aprovado pelos RCTOs presentes.”
- Tivemos primeiro contato para divulgação no Colégio Notre Dame em São Vicente;
- Dia 09/07/2014 Panfletagem no Grupo Quarentenário;
- Dia 26/07/2014 Panfletagem no Grupo Salvador;
- Reunião itinerante de CTO será no dia 27 de Agosto as 20h no Grupo Fraternidade em Santos;
- O Grupo Quarentenário pagou a última das parcelas para o Seminário
- Incentivados para os RCTOs, quando houver ingressante em seus Grupos, informem como tomaram
conhecimento de A.A.;
- Recebemos um E-mail de Psicólogo clinico da Área Continental de São Vicente que realiza trabalhos em
uma Igreja Evangélica e colocando à disposição do AA uma sala para futuras Reuniões da Irmandade, foi
retornado o E-mail colocando-se a disposição para maiores informações e esclarecimento.
- O Distrito G3 reservou 16(dezesseis) inscrições para o Seminário.
Informações dos Grupos:
Grupo Primeiro Passo: Visita na UBS do México 70, deixado material da Irmandade e vamos agendar com á
enfermeira chefe reunião de divulgação com os agentes de saúde, no CRAS da Avenida Nações Unidas deixado
material e literatura do A.A., foi colocado quadro com cartaz azul no CAPS da Ponte dos Barreiros e entregue
para a Assistente Social Literatura do A.A.
HOUVE 01 INGRESSO E FOI ATRAVÉS DE CONPANHEIRO COM ABORDAGEM.
Grupo Conselheiro: Ausente;
Grupo Humaitá: Entrega de panfletos e fixação de cartaz do A.A. no Centro de Referência de Assistência
Social, deixado panfleto na UBS do CAIC, o RCTO participou da divulgação no Grupo Quarentenário em
09/07/2014 e Grupo Salvador em 26/07/2014, HOUVE 01 INGRESSO E FOI ATRAVÉS DE CARTAZ.
Grupo Quarentenário: No dia 09 de Julho 2014 o Grupo foi efetuado Panfletagem no Bairro Quarentenário e
Jardim Rio Branco, no dia 26 de Julho 2014, participou de panfletagem no Grupo Salvador , colocado quadro
azul no Supermercado R7 na Avenida Quarentenário.
Grupo Mensageiro: Entregues panfletos no Pronto Socorro da Vila Fátima, entregue panfletos na Delegacia de
Polícia da Vila Fátima.
Grupo Redentor: Entregue folhetos e literatura de A.A. e endereços dos Grupos do Setor G na SAE “Serviço de
Assistência Especializado”, entregues folhetos e literatura de AA e endereços dos Grupos do Setor G no Posto
de Saúde da Biquinha.
Grupo Salvador: Dia 26/07/2014 Panfletagem do Grupo as 09hs, Houve 02 ingressos, sendo 02 vindos de
divulgação com panfletos, colocados caixa com panfletos no Salão de Beleza na Fazendinha.
Grupo Força de Viver: Ausente.
 DISTRITO G4:
Grupo Curva do “S”: Divulgação, dos grupos da cidade no Jornal Estrela do Litoral e Radio Boa Nova - FM
96,3. Coordenamos reunião na Clinica de Recuperação Caminho da Vida com participação de 10
internos. Divulgação na UPA todas as 2ªs Feiras, por duas horas, com banner e folhetos.
Grupo Doze Tradições:- Divulgação no CAPS todas as sexta-feira em conjunto com o grupo Ocian das 9:00
ás 11:00. 30/05, panfleto no comércio (25) no bairro Flórida.
Grupo Ocian: Divulgação toda sexta-feira das 19:30 ás 21:30, no Pronto Socorro do Quietude, divulgação no
CAPS todas as sexta-feira em conjunto com o Grupo Doze Tradições das 9:00 ás 11:00, divulgação no AME
todas ás quinta-feira do mês das 08:00 ás 10:00, divulgação no Jornal Estrela do Litoral e Radio Boa
Nova 96,3 FM, Divulgação no Boletim Informativo Seara Espírita Jardim das Oliveiras, em conjunto com o
Grupo 12 Tradições panfletos no comércio.
Houve uma reunião de CTO e uma da Revista Vivência, tiveram 03 ingressos.
Grupo Independência: Igreja Capela Imaculado Coração de Maria divulgação nas Igrejas de Mongaguá, CIT Postos de Saúde, Pronto Socorro, CRAAS, abordagem do 12º Passo nas Clinicas. Escola José Carlos Braga –
Itanhaém quer Palestra de quarta-feira. Convite para o Curso Pastoral da Sobriedade – dias 16 e 17/8 - 7h as
18hs (30,00 por pessoa), é individual de cada companheiro.
Grupo Mongaguá: Informou que o grupo continua bem (não trouxe relatório). Os horários de reuniões 2ª. E
4ª às 20h00min Sábado às 16h00min.
Grupo Serenidade: Não trouxe relatório. Mas informou que os trabalhos estão sendo realizados. Da mesma
forma no Grupo Prosperidade.
Grupo Praia Grande: Não trouxe relatório. Mas informou que os trabalhos estão sendo realizados.
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O Coordenador de Literatura do Grupo
Título original: “¿Tiene su grupo um coordinador de literatura?”.
Desde a publicação do Livro Grande (nosso Livro Azul - Junaab, código 102) em 1939,
a literatura de A.A. tem levado a mensagem a incontáveis alcoólicos ao redor do mundo – e o
fez sem as costumeiras estratégias mercadológicas e de publicidade que editoras alheias
costumam empregar, e que são consideradas fundamentais para qualquer empreendimento
editorial.
Então, como isso foi conseguido? Os livros, os folhetos e outros materiais de serviço
chegam às mãos dos alcoólicos agradecidos que precisam deles. Nossa mensagem básica na
forma impressa é levada eficazmente de uma comunidade de A.A. para outra. A literatura
facilita soluções de forma clara e concisa àqueles que sofrem nas garras do alcoolismo.
Há muitos que digam que – como a maioria das coisas em A.A., tudo começa no Grupo,
onde os principiantes, céticos e ainda tremendo, são introduzidos aos muitos recursos úteis de
A.A. Por isso cabe perguntar, seu Grupo tem um coordenador de literatura? Alguém que possa
ensinar aos seus companheiros de Grupo a ampla variedade de materiais aprovados pela
Conferência de Serviços Gerais, recomendar materiais aos principiantes interessados que
procuram uma identificação imediata, e instalar expositores de literatura ou reunir materiais em
um pacote especial para os recém-chegados?
A Conferência de Serviços Gerais de 1968 (EUA/Canadá), reconhecendo a importância
de incentivar os Grupos a indicar coordenadores de literatura, aprovou uma Ação
Recomendável que diz: “Com a finalidade de reforçar nossa rede de representantes de
literatura e assegurar que a literatura esteja disponível nas reuniões, incluindo catálogos e
formulários para fazer pedidos de livros e cassetes que os membros individualmente desejem
conseguir, é sugerido que os Grupos nomeiem coordenadores de literatura”.
Porém, a alguns Grupos não conseguem sempre seguir esta sugestão com facilidade. Em
uma assembleia celebrada em 2011, Laura V., Delegada da Área 38 descreveu a situação a
situação do seu Grupo base em Sikeston, Missouri, situação esta que ela espera ver mudar.
“Deixem-me começar dizendo alguma coisa a respeito do meu Grupo base. Somos
aproximadamente de 20 a 25 membros e, no máximo, de seis a oito participam da reunião de
serviço mensal. Na época das eleições costuma ser difícil preencher todos os encargos e o de
coordenador de literatura não é considerado prioritário. A compra de literatura é difícil
porque o Escritório de Serviço Local mais próximo fica a 240 km de distância e, ás vezes
acrescentamos o nosso pedido ao de outros Grupos do Distrito. Além disso, frequentemente
andamos curtos de dinheiro e temos apenas o suficiente para pagar o aluguel e cobrir outros
gastos; por isso, temos que aguardar juntar fundos suficientes para fazer um pedido.
“Não digo isto para ganhar simpatias, mas para passar-lhes uma imagem realista dos
desafios que muitos Grupos rurais da nossa área enfrentam e talvez alguns pequenos Grupos
metropolitanos também”.
Entretanto, Laura não está satisfeita com essa imagem de A.A. no seu povoado e
continua dizendo: “Mas, como seria meu Grupo se tivesse um coordenador de literatura que
pudesse participar do comitê de literatura onde teria condições de coordenar um pedido de
literatura junto com outros coordenadores de literatura de seus Grupos. E, se estes
coordenadores de literatura de Grupo e Distrito pudessem participar de um comitê de
literatura da Área com seus companheiros e ajudar os membros a se informar a respeito da
literatura disponível aprovada pela Conferência e a participar no serviço da Área? Acredito
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que a literatura chegaria a ser uma parte mais acessível e dinâmica dos nossos Grupos”,
concluiu Laura.
De acordo com o comentário de Laura, pedir publicações aprovadas pela Conferência e
outros materiais ao Escritório de Serviços Gerais o ao Escritório de Serviços Locais e assegurar
que estejam adequadamente expostos nas reuniões de A.A. é apenas um aspecto do serviço de
literatura. Estas atividades podem ser ampliadas ao nível de Área e Distrito para incluir
exposições de literatura focadas no serviço para uma ampla variedade de eventos, entre eles,
assembleias de Distrito, fóruns e oficinas. Alguns coordenadores de literatura de Grupo de
Distrito podem-se reunir para organizar oficinas e fóruns focados em algum aspecto particular
da Irmandade. Uma ideia seria passar uma tarde compartilhando a respeito da história de A.A.,
tal como é contado no livro “A.A. Atinge a Maioridade” (Junaab, código 101) ou “O Dr. Bob e
os Bons Veteranos” (Junaab, código 116). Alguns Grupos organizam sessões para assistir
vídeos e filmes de A.A. para celebrar o aniversário do Grupo, come está descrito no seguinte
estrato de um artigo publicado no número de janeiro de 2001 da revista Grapevine a respeito do
Grupo Aceitação de Montreal, Canadá:
“Faz alguns anos, para comemorar o nono aniversário do nosso Grupo, a última
quarta-feira do mês de maio, decidimos celebrar de uma maneira especial, diferente do que
costumam fazer outros Grupos da Área de Montreal”. No lugar de comprar um bolo enorme e
convidar para falar um membro de muitos anos de sobriedade, convidamos nosso cofundador,
Bill W. para vir a contar sua própria história.
Pedimos ao Escritório de Serviços Gerais de Nova York uma cópia em 16 mm do filme
“A História de Bill”, alugamos uma sala grande e servimos batatas fritas, pipoca,
refrigerantes, chá e café. Assistiram entre 75 e 100 companheiros alcoólicos que tínhamos
convidado através do boletim da Área. Na semana seguinte, o filme foi o nosso tema de
discussão. Para vários membros, esta experiência foi muito comovente e ao ouvir falar o
homem que nos tinha salvado a vida, muito não contiveram as lágrimas.
Animados por esta experiência, no ano seguinte passamos o curta “Rap With Us”, um
filme aprovado pela Conferência destinado especialmente aos jovens. E no ano seguinte,
pusemos o vídeo “Esperança: Alcoólicos Anônimos”. “Em cada ocasião, falamos a respeito do
vídeo depois de assisti-lo e convidamos os espectadores para fazer comentários a respeito”.
Há muitas maneiras de levar a mensagem através da literatura de A.A. e ter um
coordenador de literatura é uma maneira de abrir a porta.
Para divulgação das informações dos Distritos solicitamos que os relatórios sejam
encaminhados até a primeira quinta-feira após a Reunião de CTO dos Distritos, para o email: cto.g@sp.aabrasil.org.br

Uma Declaração de Unidade
O futuro de A.A. depende de ser colocado,
em primeiro lugar, o nosso bem-estar comum,
a fim de manter a nossa Irmandade unida.
Da unidade de A.A. dependem as nossas vidas
e as vidas daqueles que virão.
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