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Servidores Eleitos
Comitê de Área
Delegado de Área: Milton
Delegado suplente: Celso
Coordenador de Área: Jair
Coordenador suplente: Tonhão
Comitê do ESL
Diretor Administrativo: Alessandro
Diretor suplente: Careca
1º Tesoureiro: Elmo
2º Tesoureiro: Luís Carlos
1º Secretário: Bertinho
2º Secretário: Humberto
Boa sorte a todos!
-----------------

Um legado do PODER SUPERIOR
Com desaﬁos, mas realidade, a ÁREA 36 de
ALCÓOLICOS ANÔNIMOS do BRASIL realizou
sua primeira Assembleia de Área elegendo seu
representante para a Conferência de Serviços
Gerais do ano de 2015, e demais servidores.
Oriunda da Área do Estado de São Paulo, antiga
divisão geopolítica onde cada estado era uma
área, para encurtar distâncias e sem fronteiras,
setores que eram as divisões foram
transformados, procurando-se coerência nestas
divisões, e o bem estar de toda irmandade,
conclamando a unidade mais forte.
Representantes dos grupos de seis distritos e
um setor estiveram presentes na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo no dia 09/11/2014 para
nossa assembleia, fato marcante para nós.
Representantes da Área 4 (est. de S. Paulo)
presidiram a reunião que transcorreu serena e
foi encerrada por volta do meio dia. A lamentar a
falta de novos candidatos para os encargos,

somente para delegado de Área é que houve
dois. O serviço em AA é dádiva, fortalece a
irmandade, e o membro que trabalha ganha
boniﬁcações em dobro, é feliz e vê a felicidade
daquele que chega e dos familiares deste.
Temos longo caminho a percorrer, só juntos
apararemos todas as arestas; pois nada é mais
forte que todos nós irmanados, e assim
estaremos aptos, a área será mais forte para
socorrer aquele que chegar e o que ainda vai ser
procurado, pois:
Quando qualquer um, seja aonde for, estender a
mão pedindo ajuda, quero que a mão de AA
esteja sempre ali, e "POR ISTO EU SOU
RESPONSAVEL".
Até mais ver, FELIZ NATAL e ANO NOVO cheio de
sobriedade!
Ivanir - Itapuí
-------------Pág. 01

IÇ

E
AD
ID

RV
O

UN

SE

Boletim Informativo do

RECUPERAÇÃO

EVENTOS
Grupo RENASCER de Botucatu
Domingo, 25/02/2015 - reunião
temática e entrega de ﬁchas por
tempo de sobriedade.
----------------Grupo JAÚ, de Jaú
Reunião de confraternização no
dia 17/01/2015 (sábado 19h00). Haverá entrega de ﬁchas
por tempo de sobriedade.
Endereço: R. Gustavo Chiozzi,
128.
----------------Setor de Ribeirão Preto
Haverá o XIII Encontro Regional
do Setor de Ribeirão Preto, nos
dias 20 e 21/12/2014, no
Mosteiro de Claraval/MG. O início
é no sábado, às 8h00 da manhã.
Adesão=60,00. Favor levar roupa
de cama e material de higiene
pessoal.
----------------Escritos de companheiros
Grupo Jaú de Alcoólicos
Anônimos Online
Reuniões on line pela Internet.
Existe a possibilidade de
participar em nossa sala de
reunião através do programa
Paltalk. Acesse "Rooms" a direita
da tela principal, clique no
d i r e t ó r i o : C e n t ra l & S o u t h
América e em seguida: BRASIL;
Grupo Jau De Alcoolicos
Anonimos Online.
Reuniões segunda feira; quarta
feira e quinta feira; das 20 ás 22
horas. esse é um grupo que
nasceu no dia 10/01/2011;
cadastrado no distrito1 da Área
36. onde trocamos experiências,
f o r ç a s e e s p e ra n ç a s ; o n d e
participam membros do país e do
mundo inteiro.
Pág. 02

Companheiros(as) enfermos que
as vezes não tem condições de ir a
um grupo presencial se
beneﬁciam desta reunião. A maior
parte dos companheiros
frequenta os 2 tipos de reuniões
online e presencial; onde o
anonimato é mantido por serem
reuniões de voz, e sem vídeo. O
companheiro(a) participa através
de niks (apelidos);
basta baixar o programa:
http://www.paltalk.com e ter um
microfone; onde o único objetivo
do grupo Jau de AA Online é a
quinta tradição (transmitir a
mensagem ao alcoólico que ainda
sofre).
Infelizmente alguns companheiros, por falta de conhecimento,
criticam os grupos online; mas o
Bill já previa este tipo de reunião;
basta ler o prefácio da quarta
edição do livro Alcoólicos
Anônimos, que comenta a
respeito dessas reuniões feitas
por membros que dispõem de
computador (reunião com
propósito especial).
Enquanto nossa literatura preserva a integridade da mensagem de
AA, os membros que dispõem de
computador podem participar de
reuniões por internet, compartilhando com companheiros
alcoólicos de todo o país e do
mundo inteiro. Modem a modem
ou cara a cara, os aas falam a
linguagem do coração em todo o
seu poder e simplicidade.
Emanuel - Jaú
----------------A mulher no AA:
minha vivência
Queridos companheiros e
companheiras, é com imensa
satisfação que compartilho neste
primeiro Boletim Informativo da
nossa Área 36, um pouquinho da
minha vivência em nossa
Irmandade. Digo isso porque
poderia escrever muitas páginas
só tentando expressar minha
gratidão, experiências vividas
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e compartilhadas, dádivas
conseguidas, enﬁm, essa nova
pessoa que venho me tornando
desde que cheguei em AA, graças
ao meu Poder Superior, a esse
p r o g ra m a d e 1 2 Pa s s o s , a
oportunidade que me foi dada de
servir e a todos os meus
companheiros.
Porém, dentre tudo isso, não
posso deixar de comentar o
que minha experiência
lamentavelmente tem me
mostrado; o baixo índice de
mulheres chegando e mais baixo
ainda ﬁcando. Sendo que em
contrapartida os bares estão cada
vez mais cheios da presença
feminina.
Por que? Acredito que atualmente
as mulheres estão muito mais
independentes e muito mais
propensas ao uso de álcool e
outras substâncias fazendo com
que a doença também venha
crescendo dentro do universo
feminino. Porém, se para o
homem é muito difícil chegar em
AA e admitir sua doença, para a
mulher acredito ser bem mais
difícil ainda. A vergonha, as
humilhações, a baixa auto estima
que atingimos, a perda de nossa
dignidade. Somos mães, irmãs
e ﬁlhas e a sociedade
invariavelmente nos condena. O
que podemos fazer?
AA é uma Irmandade de homens e
mulheres e somos iguais, porém
quando novas companheiras
chegarem, o que já é uma grande
dádiva, vamos dar a elas todo
nosso carinho e amor fraternal,
pois muitas se sentem um tanto
quanto sozinhas e acuadas,
em um ambiente predominantemente masculino e as vezes
uma palavra ou um gesto mal
colocado pode fazer com que elas
não voltem mais. E infelizmente
sabemos muito bem como isso
acaba. Vamos apadrinhá-las,
respeitá-las e lembrar sempre
que antes de vê-la como mulher
ela é uma doente como nós e que
sua vida depende de nossa
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Irmandade.
Conto com todas as companheiras
da Área 36 e com os
companheiros de boa vontade
para que em 2015 consigamos
realizar o 1º Encontro Feminino
de nossa região! Boas 24 horas de
serena sobriedade a todos!
Miriam - Bauru
----------------SOLIDÃO
"O alcoolismo signiﬁcava solidão,
mesmo que estivéssemos
cercados de pessoas que nos
amavam. Quando nossa
prepotência afastou todo o
mundo e ﬁcamos completamente
isolados, começamos a bancar os
importantes em botequins de
última categoria." (Na Opinião do
Bill, pag 252).
Meus amigos e companheiros,
inicio nesta manhã a minha
jornada, escrevendo um pouco
sobre um assunto que me
castigou enormemente em minha
trajetória etílica através dos
tempos e da vida. A solidão foi um
ferrão que perfurou minha alma e
meu coração nas profundezas do
não entendimento. Não entendia
porque, pois achava que a bebida
poderia me libertar da dor da
solidão, mas cada vez mais
afundava e sofria. Bebia para fugir
da solidão e a solidão dava o troco
com mais solidão. Era o circulo
vicioso da morte em vida ou da
vida em morte. Não encontrava a
saída dentro de minhas
divagações ﬁlosóﬁcas, empíricas
e etílicas. Mais etílicas que
ﬁlosóﬁcas. As horas perdidas
deitado embaixo de uma moita de
capim, fugindo dos olhares
curiosos, e com aquele garrafão
de vinho da pior espécie, me
questionava o que estava fazendo
com a minha vida, com a minha
família e com tudo. Nem me
aventurava colocar Deus neste
meu solilóquio taciturno, porque
Ele já não mais existia, pois
estava me castigando cruelmente. Não era ﬁlho dele e era

melhor deixar pra lá. Aí que entra
o tal empirismo-ﬁlosóﬁco-etílico
citado acima. Veja bem, caro
leitor, como eu era um bêbado
cheio das divagações ﬁlosóﬁcas.
Um bêbado metido a besta. Mas,
tive o meu dia de sorte, aliás, não
dei sopa para o azar e encontrei a
Irmandade já no declínio da
esperança e no sofrimento atroz.
Agarrei com força e coragem a
taboa de salvação lançada por um
destino que me reservava bons
ventos de paz, harmonia e
companheirismo. Isto que chamo
de "destino", foi um abnegado
companheiro. Essa "taboa" foi um
Deus maravilhoso que me ajudou
a ter a última oportunidade de ser
feliz. Sempre reverencio o meu
triple preferido: "Deus - meus
companheiros de A.A. - minha
mente aberta". E se me
perguntam: cadê a solidão,
Carlão? Sempre digo: já era. Não
tenho mais tempo para isso e para
essa perda de tempo. Sou feliz
demais com vocês. Tenho essa
Irmandade que me ampara e me
faz fazer parte, a pertencer, a
viver.
Carlos B - Timburi.
----------------Trabalhando em conjunto
Al-Anon e
Alcoólicos Anônimos
Os grupos familiares Al-Anon são
uma associação de parentes e
amigos de alcoólicos que
compartilham sua experiência,
força e esperança a ﬁm de
solucionar os problemas que tem
em comum. O Al-Anon tem
apenas um propósito: Prestar
ajuda a familiares e amigos de
alcoólicos.
Com esta missão estamos com
duas salas abertas em Areiópolis,
uma de Alcoólicos Anônimos e
outra de Al-Anon. Nossas
reuniões acontecem todas as
sextas-feiras às 20:00 horas na
Legião Mirim da cidade. Nossos
grupos nasceram a partir de uma
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informação ao público na Câmara
Municipal da cidade. Hoje nas
nossas reuniões temos membros
das cidades vizinhas como
Botucatu, São Manuel, Jaú,
Itapuí, Lençóis Paulista e
Areiópolis, que nos ajudam a
fortalecer ainda mais os grupos
compartilhando suas experiências. O Al-Anon será sempre o
que seus membros ﬁzerem dele e
acredita que os benefícios são
medidos por um desejo de
compartilhá-lo com os outros. Os
membros sabem que jamais
poderão dar tanto quanto
recebem.
Nossa parceria com Alcoólicos
Anônimos acontece nas
divulgações, na locomoção dos
membros para as reuniões, no
convívio durante os intervalos de
café das reuniões semanais.
Ivana - Al-anon
----------------A palavra do Delegado
de Área: Milton
CTO: Na sua opinião quais são os
maiores desaﬁos para nossa
irmandade neste primeiro ano de
implantação da Área 36?
Milton: É muito importante
trabalhar a unidade entre os
grupos, penso que se estivermos
unidos quebraremos todas as
incertezas e venceremos todo e
qualquer desaﬁo.
CTO: Como você pretende
trabalhar como servidor Delegado de Área agora que já ocorreu a
Assembléia da Área 36?
M i l t o n : Tr a b a l h a r
sempre
visando o crescimento de nossa
Irmandade, com muita responsabilidade e determinação,
sempre respeitando os princípios
de nossa Irmandade.
CTO: Existe alguma proposta de
divulgação da nossa nova Área
para o público externo?
Milton:Como a área 36 esta
iniciando suas atividades agora, é
natural que temos que elencar as
prioridades, e com certeza, o
Pág. 03

IÇ

E
AD
ID

RV
O

UN

SE

Boletim Informativo do

RECUPERAÇÃO

tema divulgação está entre as
prioridades, mas para que as
coisas aconteçam efetivamente,
temos que planejar e organizar as
nossas ações, para isso é muito
importante a participação dos
grupos, participando e enviando
sugestões.
CTO: Por favor, mande uma
mensagem para os grupos de
nossa Área 36.
Milton: Em primeiro lugar
gostaria de agradecer o voto de
conﬁança depositado na minha
pessoa, sei das diﬁculdades, mas
posso dizer que ela não é maior
que a vontade de trabalhar em
prol de nossa Irmandade.
-----------------

A palavra do Coordenador
da Área - Jair
CTO: Na sua opinião quais são os
maiores desaﬁos para nossa
irmandade neste primeiro ano de
implantação da Área 36?
Jair: Primeiro lugar, organizar os
grupos.
CTO: Como você pretende
trabalhar como servidor Coordenador de Área agora que já
ocorreu a Assembléia da Área 36?
Jair: Melhorar nosso contato com
os órgãos de serviço.
CTO: Existe alguma proposta de
divulgação da nossa nova Área
para o público externo?
Jair: Trabalhar junto com o CTO e
melhorar nossa divulgação.
CTO: Por favor, mande uma
mensagem para os grupos de
nossa Área 36.
Jair: Primeiro lugar agradecer os
Pág. 04

grupos, por conﬁar no meu
trabalho e agora procurar da
melhor maneira possível estar
perto deles. E junto estruturar
nossa região.
Abraços, 24 horas de sobriedade e
serenidade.
----------------A palavra do Coordenador
do ESL - Alessandro
CTO: Na sua opinião quais são os
maiores desaﬁos para nossa
irmandade neste primeiro ano de
implantação da Área 36?
Alessandro: Desaﬁos são na
minha opinião os novos encargos:
aproximar a Área dos grupos;
estruturar os grupos com
diﬁculdades apoiando-os. Uma
das principais é que nossa área é
grande; vamos ter que vivenciá-la
na pratica e sentir os novos
desaﬁos e juntos em unidade
vencê-los!
CTO: Como você pretende
trabalhar como servidor
Coordenador do ESL agora que já
ocorreu a Assembléia da Área 36?
Alessandro: Fui eleito por mais
dois anos na diretoria como
diretor administrativo do ESL. Nos
últimos três anos trabalhamos
p a ra c o l o c a r e m o r d e m a s
documentação do escritório
preparando para a formação da
Área 36, também trabalhamos
para que todos os pedidos da
junta de custódios para formar a
área fossem atendidos. Nesses
próximos dois anos como servidor
do escritório pretendo mantê-lo
em ordem (do ponto de vista
administrativo).
Também considero importante
apoiar o trabalhos de Cto e apoiar
o nosso propósito primordial de
levar a mensagem ao alcoólatra
que ainda sofre, apadrinhar e
incentivar novos servidores e
trabalhar junto aos grupos da
Área 36, escritório, em prol da
unidade da nossa região!!!!
CTO: Existe alguma proposta de
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divulgação da nossa nova Área
para o público externo?
Alessandro: Ainda não existe
nenhuma proposta de divulgação
da Área 36 ao público externo.
Vamos ter nossa primeira reunião
da área, vamos trabalhar junto
aos distritos e aos grupos e se tal
proposta surgir para divulgar a
área 36 ao publico externo,
estamos aceitando ideias!!!!!
CTO: Por favor, mande uma
mensagem para os grupos de
nossa Área 36.
Alessandro: Juntos conseguimos formar a área 36, agora,
juntos vamos manter as salas
funcionando apoiando divulgando
a mensagem de alcoólicos
anônimos por isso temos que
estar em unidade.
Eu quero agradecer a todos os
grupos e companheiros(as) pela
conﬁança nos últimos 3 anos no
escritório e por conﬁar mais dois
anos. Desejo a todos um feliz
natal, um feliz ano novo, que em
2015 estaremos juntos em
recuperação unidade e serviço e
que o Poder Superior (que para
mim é Deus) abençoe a todos
vocês trazendo muita paz
sobriedade e serenidade. Deste
companheiro. Amo todos
vocês!!!!
----------------EXPEDIENTE
Editor deste número: Luis Carlos
luiscarlos.botucatu@gmail.com
ESL Área 36 (em Jaú): 1436267303
Junte-se a nós, envie sugestões!

