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Essa é uma soma a ser alcançada no próximo dia 05 de setembro; é uma das expressões mais
condizentes com a realidade de ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, haja vista que o pragmatismo do qual
tem se revestido nossa Irmandade ao longo dessas 07 (sete) décadas não nos permite imaginar algo
diferente. Isso pode ser facilmente comprovado pelas pessoas que conhecem A.A. e ficam
maravilhadas com o que encontram entre os nossos membros. Não poderia ser diferente; o
sofrimento, transformado em energia para caminhar em busca da recuperação é algo que só pode
ser compartilhado por quem já vivenciou tal experiência.
Às vésperas de completar 70 anos, A.A. deu um salto em termos de modernização no Brasil;
prova disso foi o lançamento do Amigo Anônimo (BOT), que teve como resultado inicial mais de
80.000 acessos e mais de 3 milhões de pessoas impactadas; recebimento de 40 e-mails num único dia;
um surpreendente resultado no acesso do site oficial de A.A., passando de 530 para 724 no 1.º dia e
1.010 no 2.º dia. Isso têm sido uma ferramenta prática e eficiente para quem está com problemas
relacionados à bebida alcoólica, seja alcoólico ou não.
Para acessá‐lo, basta usar a ferramenta Messenger do Facebook, clicar em “ler código”, apontar
a câmera para o selo e escanear o código; automaticamente tem início uma conversa com o Amigo
Anônimo, que fornece orientações iniciais sobre o alcoolismo e como lidar com um familiar, amigo
ou funcionário alcoólico; informa sobre nossa literatura e sobre o que A.A. faz e não faz; direciona o
usuário para um contato pessoal, indicando endereços, telefones, dias e horários de atendimento nos
grupos e ESLs. Nossas Tradições de anonimato e de cooperação sem afiliação estão preservadas; as
conversas são confidenciais e não ficam registradas; o sistema não está ligado a qualquer
publicidade e não substitui nossas relações pessoais, apenas opera como informação ao público
permanentemente disponível.
Outra novidade é o Selo Comemorativo alusivo aos 70 anos de Alcoólicos Anônimos no Brasil, o
qual estará disponível em breve para aquisição no ESL, além de Adesivos (+ detalhes na pág. 06).
Temos ainda o Simpósio de A.A. com Profissionais por ocasião das comemorações dos nossos 70
anos; dia 30/agosto no Hospital de Clínicas/SP (Auditório Rebouças) e dias 31/agosto e 01/setembro
no Auditório do Ministério Público/SP. O CTO/JUNAAB tem como meta inscrever (com colaboração
das nossas áreas) 20.000 profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, para interagirem
via online; com certeza será um evento significativo e impactante para nossa Irmandade.
Na Área 20 teremos o XXXIV Seminário com Profissionais, dia 05 de setembro no Centro
Integrado de Inclusão e Cidadania - CIIC; contamos com ajuda dos distritos para convidarem
profissionais e comunidade a participarem desse grande evento, que abordará mais uma vez o
alcoolismo na juventude. Essa é uma das formas de levarmos mais informações sobre A.A., como e
onde a comunidade pode nos encontrar.
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INFORMES RÁPIDOS...

NOTÍCIAS DO CTO

 Em breve estará ocorrendo em Santa Maria do
Pará uma Reunião de Esclarecimento visando a
formação de um Grupo de A.A. Experimental;
houve solicitação ao Comitê de Área e estaremos
dando esse apoio.
 Após 02 (duas) Reuniões de Esclarecimento
à comunidade no bairro São Félix I (Marabá),
ocorreu a primeira reunião de um Grupo de A.A.
Experimental dia 31 de julho p.p. O referido está
sendo apadrinhado pelo Distrito 28 e na própria
comunidade já contamos com pelo menos 08
membros que, juntamente com os demais, estão
tentando dar vida a mais um grupo em nossa área.
 O Distrito 16 (Barcarena) está convidando
Profissionais Cooperadores a participarem de
eventos de serviço. Vale ressaltar que existe uma
recomendação (N.º 2) da Comissão de Normas de
Procedimentos da XXXII CSG nesse sentido: “Que
as Áreas em atendimento ao Manual de Serviço,
página 132, letra “c” em reuniões de serviço
(Grupos, Distrito, Interdistritais, Intersetoriais e
Interáreas) convidem a participarem destas,
profissionais amigos da Irmandade a fim de que
estes possam tomar conhecimento da nossa
estrutura sendo apadrinhados”. (No atual Manual de
Serviço essa letra “c” encontra-se na página 101).
 O Distrito 06 realizou um Fórum de Debate
abordando as Doze Tradições, da sétima à décima
segunda; ocorreu dia 02 de julho p.p., na sede do
Distrito.
 Ainda sobre o Distrito 06, mudou de endereço e
agora está reunindo na sede do Grupo de A.A.
Tucunduba, sita à Trav. Dr. Enéas Pinheiro, 2871 –
entre Av. João Paulo II e Perimetral – EM Ruy da
Silveira Britto.
 O Grupo de A.A. Sacramenta realizou a
segunda etapa do Ciclo dos Doze Passos, do Sétimo
ao Décimo Segundo, evento ocorrido dia 06 de
agosto, às 09h00min, na sede do grupo.
 O Distrito 11 realizará o segundo Ciclo das
Tradições, da Sétima à Décima Segunda. Será dia
10 de setembro próximo na sede do Grupo de A.A.
Beira-Mar, sita à Av. Alcindo Cacela, 4146 - entre
Trav. Apinagés e Av. Bernardo Sayão - Escola Silvio
Nascimento.

 Estão ocorrendo com certa frequência
encaminhamentos de cidadãos pelo Poder
Judiciário do Estado do Pará aos Grupos de A.A.
em nossa área, não só na capital como em
cidades do interior. Em alguns casos (como já
ocorreu), grupos não estão suficientemente
preparados para receber essas pessoas
(membros em potencial).
 Nesse sentido o CTO do ESL/Área 20 estará
organizando uma reunião visando justamente o
apadrinhamento, para que possamos não só ter
mais condições de receber essas pessoas, mas
principalmente proporcionar condições para que
cumpram o que lhes foi determinado pela Justiça
e possam sentir-se num ambiente aprazível e
propício ao posterior retorno.
 Essa reunião ocorrerá dia 19 de agosto,
quando a Reunião Ordinária do CTO, que
antecede a Reunião Periódica do CA, será
convertida em uma grande reunião de
apadrinhamento; será importante a participação
não só de servidores do CTO, mas de qualquer
outro servidor (ou pretenso servidor) que queira
somar nessa capacitação, para que possamos
num futuro próximo, ter menos dificuldades para
lidar com situações adversas das quais estamos
acostumados a vivenciar em nossos grupos e
Organismos de Serviço.
 Nesse trimestre ocorreram algumas Reuniões
de Esclarecimento, a saber:
- Grupo de A.A. Renascer (Distrito 13)
- Empresa Transpetro
- IESP - Instituto de Ensino de Segurança/PA.
- Salão Paroquial da Igreja em Bagre/PA.
- Distrito 03 (para servidores)
- Centro de Internação Masculino (Fasepa)
 Ocorreu uma entrevista do jornal Diário do
Pará, em alusão aos 46 anos de A.A. no Pará e
mencionando os 70 anos no Brasil e 82 no
mundo. Essa entrevista foi gravada no ESL dia 14
e publicada dia 16 de junho p.p.
 Nesses dois meses tivemos pelo menos 06
(seis) solicitações de abordagem feitas ao ESL,
sendo todas atendidas, com os devidos
encaminhamentos aos nossos grupos.

= REATIVAÇÃO =

GRUPO DE A.A. EM D. ELISEU

Após longos anos de portas fechadas o Grupo
de A.A. Cotijuba (Distrito 01) foi reativado e está
reunindo aos domingos de 10h00min as 12h00min e
às segundas-feiras, das 19h00min as 21h00min. É
uma ótima oportunidade de unir o útil ao agradável,
ou seja, quando a escolha do lazer for a ilha é só
reforçar a bateria espiritual e depois desfrutar do
banho nas belas praias. Endereço: Rua Jarbas
Passarinho ao lado da Delegacia (espaço locado).

Em Dom Eliseu, nordeste do Pará, também
existe um Grupo de A.A. com o mesmo nome da
cidade. Funciona às sextas-feiras, 19h30min nas
dependências da Igreja Sta. Terezinha, sita à Rua
7 de Setembro.
Por conta das dimensões continentais do
nosso estado, esse grupo está sendo apadrinhado
pela Área 16 (Grupo de Açailândia), por ficar mais
próximo à fronteira com o Maranhão.
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os próximos dias 02 e 03 de setembro a Área 20 estará realizando a V REUNIÃO INTERDISTRITAL, onde,

N entre outras coisas é definido o material que será encaminhado à 42ª Conferência de Serviços Gerais de
A.A. do Brasil, que ocorrerá de 22 a 27 de abril/2018, em São Paulo. A programação da Interdistrital visa
além do intercâmbio de experiências e informações comuns dos serviços, selecionar material que será
encaminhado ao CAC/JUNAAB, para compor o Relatório Anual de A.A. do Brasil, entre os quais: Propostas de
Recomendação, textos sobre o Tema Central da próxima CSG e sugestões para Fóruns de Debate, quando
solicitado (até 2019 esses temas versam sobre “O Plano de Inventário da Conferência”).
A participação de todos os Comitês de Distritos (MCDs e CCDs) é imprescindível para que esse evento
aconteça, haja vista que os servidores do Comitê de Área e ESL representam apenas ¼ do universo de
participantes, porém, todos devem estar envolvidos para que tenhamos um resultado positivo.
É importante ter em mente que na Interdistrital, além de podermos fazer nossa parte no que diz respeito
ao envio de materiais para a próxima CSG, temos também oportunidade de reencontrar companheiros e
companheiras, num grande congraçamento.
Não podemos esquecer que a Conferência de Serviços Gerais (maior fórum de deliberação e verdadeira
voz da consciência coletiva dos grupos de nossa Irmandade) onde os grupos são ouvidos através de sua
legítima representatividade, ou seja, os Delegados de Área, começa nas reuniões de serviço dos Grupos,
passando pelo Comitê de Distrito e Comitê de Área até chegar à CSG..
Assim, conclamamos cada Distrito a efetivar inscrição para esse evento, que neste ano será realizado
nas dependências da EEEFM RODRIGUES PINAGÉ, sita à Travessa do Chaco, 1055 – entre as Avenidas
Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma, lembrando que o custeio da Interdistrital é mantido através dessas
inscrições, haja vista que são 02 (dois) dias, com comodidade e alimentação aos participantes, portanto,
merece especial atenção por parte de nossos servidores.

X REUNIÃO INTERÁREA DA REGIÃO NORTE II
nos dias 26 e 27 de agosto do ano em curso; esse evento, que tem em sua composição servidores
Ocorrerá
das Áreas 11, 20 e 28, neste ano será realizado em nossa Área, com presenças confirmadas de servidores
das áreas citadas. O local será as dependências do ESL-Sede, haja vista termos espaço suficiente e até
condições de alojamento para servidores das áreas que estiverem participando da citada reunião, além de
outros locais disponibilizados voluntariamente para essa finalidade.
É um evento relevante e uma extensão da Conferência de Serviços Gerais (coordenado pelo Custódio
Regional Norte II) que visa o intercâmbio de experiências e informações entre as áreas participantes,
proporcionando aos seus integrantes, oportunidade de ampliar seus conhecimentos e amadurecimento no
Terceiro Legado, além de ficarmos sabendo como realmente estamos trabalhando e nos desenvolvendo.
Os servidores de nossa área estarão de braços abertos para receber os participantes, companheiros que
não medem distância e nem esforços para participarem desse evento; deixam suas famílias em pleno final de
semana, privando-se até mesmo de lazer. Sabemos que as dificuldades aumentam por conta da disparidade
geográfica inerente à nossa região, mas não deixa de ser um sacrifício que vale a pena; primeiro para nos
mostrar o quanto somos responsáveis e depois, porque nos faz evoluir cada vez mais enquanto servidores.

FALHAS NO GUIA DE ENDEREÇOS (ROTEIRO)
 Talvez poucos saibam, mas em Ipixuna do Pará, nordeste do Estado, existe o Grupo de A.A. Ipixuna, que não é vinculado
a nenhum Comitê de Distrito; mudou de endereço e atualmente reúne às quintas-feiras, das 19h00m às 21h00m nas
dependências da Igreja do Evangelho Quadrangular, sita à Rodovia BR 010 – Avenida JK, s/n.
 O Grupo de A.A. Nova Ipixuna, com sede no município do mesmo nome e é vinculado ao Distrito 28 (Marabá), funciona
normalmente aos sábados das 18h30m às 20h30m e segundas-feiras das 19h30m às 21h30m no seguinte endereço: Avenida
Brasil – Escola Arco-Íris, em frente ao Mercado Municipal.
 Por falha na configuração o Grupo de A.A. Botão de Rosa (Dist. 31) não está constando no Guia, mas funciona às
quartas e sábados, das 20h00m às 22h00m - Rod. Augusto Montenegro, Km 8 - Conj. Maguari, Rua Principal c/ Alam.17 –
UMOJAM – Belém.
 Pela mesma falha o Grupo de A.A. Transformação (Dist. 06) não consta no Guia, porém, funciona às quintas e sábados,
das 20h00m às 22h00m - Travessa Mariz e Barros, 3547 - em frente a Passagem Hortinha – Marco – Belém.
 Outro que também não está constando é o Grupo de A.A. Cintra (Dist. 09), mas funciona aos sábados, das 20h00min às
22h00min na Av. Bertoldo Costa - EMEF Ezequiel Lisboa - Centro - Maracanã/PA.
 Os Grupos de A.A. Sideral e Boa Vontade constam erroneamente na Ilha de Caratateua (Outeiro), quando na realidade
estão sediados no Bairro Parque Verde.
 Pedimos desculpas pelas falhas, esperando que na próxima edição sejam priorizadas essas correções. Contudo,
exceto os Grupos Ipixuna e Nova Ipixuna, os demais podem ser localizados facilmente no site oficial de A.A. ou em
nossa página www.aapara.com.br, que em breve será normalizada.
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tem sido divulgado, o XXXIV SEMINÁRIO DE A.A. COM PROFISSIONAIS ocorrerá
Conforme
coincidentemente com a comemoração dos 70 ANOS DE A.A. NO BRASIL, tendo como local o Centro
Integrado de Inclusão e Cidadania - CIIC - Av. Almirante Barroso, 1765 (em frente ao Hospital Belém).
Os temas e subtemas, que mais uma vez abordam o alcoolismo entre jovens, foram definidos de
comum acordo entre profissionais e membros de A.A. nas reuniões com Profissionais Cooperadores que
ocorrem às quintas-feiras no Auditório Bill e Bob, do ESL-Sede, a saber:
Tema central: ALCOOLISMO: JOVENS DEMAIS?
Subtemas:
Doença que pode matar jovens e adolescentes
Álcool: droga lícita
A família, jovens e o alcoolismo
Além do tema e subtemas, teremos um membro de A.A. discorrendo sobre “Os 70 anos de A.A. no
Brasil”, afinal, data tão significativa para nós não pode passar em branco, pois, precisamos informar cada
vez mais a comunidade e essa é uma das oportunidades das quais dispomos para alcançar esse objetivo.
Lembramos a importância dos Distritos contatarem profissionais das mais diversas áreas e os
convidarem a participar desse evento, afinal, precisamos da cooperação dessas pessoas para chegar a
possíveis portadores do alcoolismo, pois, ao longo do tempo a classe profissional tem sido responsável
por grandes progressos em nossa irmandade, conforme consta no Guia do CTO: “Desde os primeiros dias
Alcoólicos Anônimos desfruta da amizade e apoio de pessoas não alcoólicas que conhecem nosso
Programa de Recuperação do alcoolismo e são os maiores entusiastas do nosso programa em suas
comunidades, atuando como efetivos divulgadores desta obra. Estamos perfeitamente conscientes de que
o nosso sucesso sé está sendo possível graças a esses amigos que tanto têm cooperado com nossa
Irmandade”.

DESMISTIFICANDO...
É hora de enxergarmos a realidade e colocar os pés no chão sobre o quantitativo dos Grupos de
A.A. em nossa Área.
Após a formação da Área 28, ficamos supostamente com 240 grupos na Área 20, porém, após
algumas fusões de grupos e um recadastramento, chegamos a um número bem mais condizente: na
verdade temos 220 Grupos de A.A. tradicionais e 05 em experiência, totalizando 225.
Esses dados devem ser atualizados em breve no site oficial de A.A. e também podem ser
acessados através da nossa página: www.aapara.com.br onde se encontra informações sobre todos
os Grupos de A.A. no Brasil (nosso site está temporariamente fora do ar, mas em breve estará
normal).
O pior de tudo é que temos grupos em apenas 61 dos 144 municípios do Pará (considerando as
02 Áreas), o que chega a ser chocante, pois equivale a menos da metade dos nossos municípios,
revelando o quando ainda precisa ser feito em termos de mensagem.
Ressalta-se que em três desses municípios os grupos são apadrinhados por outras áreas (Grupo
de A.A. Dom Eliseu, apadrinhado pela Área 16 e Grupos Verdade em Afuá e Unidos de Gurupá, em
Gurupá, vinculados à Área 11).
Contudo, não devemos sair por aí formando grupos aleatoriamente, como muitas vezes acontece
e não demora muito, os “novos grupos” entram no rol dos desativados, pois somente boa vontade não
é suficiente, é preciso dedicação aos nossos Princípios, para que não venhamos penalizar a própria
Irmandade. Devemos sim, formar grupos de acordo com as Doze Tradições, não somente com quatro,
quando são observadas apenas a Primeira, Terceira, Quarta e Quinta, esquecendo-se as demais e
isso é perigoso, pois acaba dificultando a recuperação dos próprios membros e todos saem perdendo,
principalmente os que ainda poderiam chegar. Devemos sim, estruturar os grupos que já estão
formados e precisando da nossa participação.

A.A. EM FOCO – Edição trimestral – Tiragem: 600 exemplares
Boletim Informativo do Escritório de Serviços Locais de Alcoólicos Anônimos / Área 20
Avenida José Bonifácio, 546 – Altos – São Braz – Belém-Pará
Fones: (91) 3249-1666 / 3249-6666 / 98736-8119 / 99606-8289
E-mails: esl.pa@hotmail.com / aa.area20pa@gmail.com / ctoesl.pa@hotmail.com
VISITE-NOS, SEJA BEM VINDO!
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MUDANÇAS
 A partir do dia 28 de junho Grupo de A.A. Aurá
(Distrito 21) mudou o dia de reunião; agora ocorre
quarta-feira, das 19h00min às 21h00min e foi uma
decisão da consciência do grupo que por sinal
melhorou a frequência às reuniões. O endereço
continua o mesmo: Estrada do Aurá - Quadra 08,
Lote 12 – Esc. de Ens. Fundamental Jader Barbalho.
 Recentemente o Grupo de A.A. Renascer
(Distrito 08) mudou um dos dias de suas reuniões e o
horário; agora o grupo reúne as segundas e quintasfeiras, das 18h00min as 20h00min. O endereço
permanece: Estrada da Fleixeira, s/n – Centro
Comunitário do Lago do Povo.
 A partir do dia 06 de julho Grupo de A.A.
Gratidão (Distrito 03) mudou o horário de suas
reuniões; passou a funcionar das 19h00min às
21h00min, porém, os dias continuam os mesmos:
quinta-feira e domingo, assim como o endereço que
não mudou: Tv. Alferes Costa - entre Av. Duque de
Caxias e Visconde de Inhaúma - Casa Comunitária
da Aeronáutica.

REUNIÕES COMEMORATIVAS
JULHO
Dia 01 - GRUPO SALINÓPOLIS (Distrito 29)
29 anos – 19h30min

Dia 09 - GRUPO LIRA (Distrito 18)
24 anos – 10h00min

Dia 17 - GRUPO ESPERANÇA (Distrito 04)
36 anos – 20h00min

Dia 20 - GRUPO DOZE PASSOS (Distrito 01)
41 anos – 20h00min

Dia 25 - GRUPO TUCUNDUBA (Distrito 06)
37 anos – 20h00min

AGOSTO
Dia 02 - GRUPO MISERICÓRDIA (Distrito 18)
17 anos – 19h00min

Dia 12 - GRUPO SÃO MIGUEL (Distrito 14)
33 anos – 20h00min

Dia 13 - GRUPO ANANINDEUA (Distrito 21)
33 anos – 10h00min

Dia 13 - GRUPO INDEPENDÊNCIA (Distrito 02)
14 anos – 10h00min

Dia 15 - GRUPO QUINZE DE AGOSTO (Distrito 11)
19 anos – 19h30min (Reunião de Informação ao Público)

Dia 20 - GRUPO SÃO FRANCISCO (Distrito 16)
26 anos – 10h00min

Dia 27 - GRUPO RENASCER (Tomé Açu)
21 anos = 10h00min

REUNIÃO CORUJA
Ao completar 22 anos no mês de agosto o
Distrito 21 realiza pelo segundo ano consecutivo
uma experiência que está dando certo: sua Reunião
Coruja, que acontecerá dia 19 das 20h00min às
05h00min do dia 20; será novamente na sede do
Grupo de A.A. Ananindeua - Av. José Marcelino de
Oliveira, 334 - Praça da Matriz - Escola Marcelino de
Oliveira - Centro - Ananindeua-PA. e conta com
participação de diversos grupos coordenando as
reuniões que ocorrem durante 09 horas.
Vamos prestigiar, pois é uma ótima
oportunidade para aqueles membros que gostam de
compartilhar experiências, haja vista que é quase
uma noite inteira, além de podermos encontrar (ou
reencontrar) muitos dos nossos iguais em momento
ímpar de congraçamento.

Dia 27 - GRUPO RECONCILIADOR (Distrito 08)
32 anos = 20h00min

Dia 27 - GRUPO JARDIM (Distrito 24)
40 anos – 20h00min

Dia 31 - GRUPO CIDADE NOVA (Distrito 15)
29 anos – 20h00min

SETEMBRO
Dia 10 - GRUPO NOVA ESPERANÇA (Distrito 16)
24 anos = 10h00min

Dia 13 - GRUPO AURÁ (Distrito 21)
20 anos – 19h00min

Dia 16 - GRUPO VOLTEI A BRILHAR (Distrito 26)
26 anos = 20h00min

Dia 18 - GRUPO QUELUZ (Distrito 10)
44 anos – 19h00min

Dia 24 - GRUPO SAGRADA FAMÍLIA (Distrito 10)
33 anos – 18h00min

Dia 26 - GRUPO SÃO RAIMUNDO (Distrito 04)
32 anos – 20h00min

Dia 30 - GRUPO NEVES (Distrito 07)
40 anos = 20h00min

Dia 30 - GR. VINTE E NOVE DE SETEMBRO (Distrito 11)
26 anos = 19h00min

Já estão disponíveis no ESL os CARTAZES DO CTO em
novo tamanho (A4), ao custo de R$ 0,35 a unidade.
ERRATA: A edição passada não foi referente a
março/abril/maio e sim, abril/maio/junho. (Falha nossa)

OUTUBRO
Dia 04 - GRUPO SANTA LÚCIA (Distrito 04)
32 anos – 20h00min

Dia 14 - GRUPO CRUZEIRO (Distrito 10)
39 anos – 19h00min

HACKERS!!!
ALGUNS MEMBROS LIGARAM PARA O ESL INFORMANDO QUE O NOSSO SITE ESTAVA FORA DO AR.
ENTRAMOS EM CONTATO COM A PESSOA RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM E FOMOS INFORMADOS QUE
O MESMO FORA ATACADO POR HACKERS, TENDO QUE SER BLOQUEADO, POIS ESTAVA SENDO UTILIZADO
PARA "PISHING" (PÁGINAS FALSAS).
DESSA FORMA, TEVE QUE BAIXAR TODO O CONTEÚDO DO SITE E VERIFICAR CÓDIGO POR CÓDIGO,
PARA SABER ONDE ESTAVA A FALHA DE SEGURANÇA E IMPLEMENTAR A SOLUÇÃO.
ESPERAMOS QUE EM BREVE TUDO ESTEJA NORMALIZADO, HAJA VISTA A IMPORTÂNCIA DESSA
FONTE DE INFORMAÇÃO PARA NÓS MEMBROS DE A.A. E PARA A COMUNIDADE NÃO A.A.
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IX ENCONTRO DE A.A. NO SUL E SUDESTE DO PARÁ
Será nos dias 30 de setembro / 01 de outubro vindouros em Marabá/PA.,
com o tema: “A.A. NO BRASIL – 70 ANOS DE APADRINHAMENTO” e terá
como local: Acrópole do Incra, Chácara dos Bispos. Além dos trabalhos internos
nos dois dias, no primeiro dia haverá uma Reunião de Informação ao Público no
mesmo local. O valor da inscrição é R$ 50,00 e seria interessante que os
participantes fizessem suas inscrições antecipadamente, afinal, as despesas
fazem parte da organização do evento.
Vale a pena passar um final de semana diferente, ressaltando que a
diferença é somente a distância, afinal são quase 700 km por via terrestre e
quase 500 km por via aérea, os quais são compensados pelo abraço fraterno,
pela alegria de conhecer novos membros de A.A. e pela responsabilidade de ter
contribuído para a realização de mais um grande evento em nossa Irmandade.
Informações sobre caravanas: (91) 3249-1666. Maiores informações sobre
o evento (94) 98129-6313. VAMOS PARTICIPAR!

III ENCONTRO DE A.A. NO BAIXO TOCANTINS
Será em Abaetetuba/PA., dias 18 e 19 de novembro próximo, no Centro
de Formação Laranjal, porém, dia 17, antecedendo os trabalhos internos, haverá
uma Reunião de Informação ao Público a ser realizada nas dependências da
Câmara Municipal de Abaetetuba, com início previsto para 19h30min.
Esse evento terá como tema: “A CONFERÊNCIA FAZ SEU
INVENTÁRIO” e será uma boa oportunidade para ampliarmos e somarmos
nossos conhecimentos em relação à Estrutura de Serviço de Alcoólicos
Anônimos.
Você poderá obter mais informações pelos fones: (91) 98081-7868 /
3249-1666.
A exemplo do evento acima, as inscrições também custam R$ 50,00 e a
organização precisa que estas sejam feitas antecipadamente, para cobrir as
despesas.
ENCONTRAREMOS-NOS LÁ!

ROTEIROS (GUIAS)
Após algum tempo, já está disponível para
venda no ESL-Área 20 o GUIA INFORMATIVO
(Roteiro) ao preço de R$ 2,50.
Nele constam os endereços de todos os
222 Grupos de A.A. que integram a nossa
Área, incluindo os 05 que funcionam em caráter
experimental.

É um importante informativo aos membros,
já que constam inclusive os endereços e dias de
reuniões dos Comitês de Distritos e CTO.
Foi feito somente 500 unidades, porém,
se o estoque esgotar muito rapidamente,
faremos mais 500 unidades, já que a matriz
está preservada.

COOPERAR SEMPRE
Esse é o livro que irá subsidiar os eventos comemorativos dos 70 Anos de A.A. no
Brasil, que culminarão com o Simpósio Nacional.
O conteúdo do mesmo é composto por artigos de profissionais amigos de A.A. que já
foram publicados na Revista Vivência, artigos esses relativos ao trabalho de cooperação
com Alcoólicos Anônimos, em diferentes épocas e lugares.
Em breve estará à disposição para venda no ESL.

### NOVIDADES ###
Em comemoração aos 70 Anos de
Alcoólicos Anônimos no Brasil, foram lançados
o SELO COMEMORATIVO e ADESIVOS com
estampa do mesmo.
Em breve estarão à disposição para
venda no ESL ao custo de R$ 60,00 a cartela
do selo e R$ 10,00 a cartela do adesivo.

É um material especial com valor histórico
imensurável, marcando nossa existência no
país e transmitindo a mensagem de A.A.
através do código “bot” contido em sua
imagem, cuja tecnologia propicia um primeiro
contato a qualquer pessoa interessada em
conhecer nosso programa de recuperação.

