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.“XX Convenção Nacional - O Tema: Anonimato - Base fundamental para o crescimento.

ATUALIZANDO
INFORMAÇÕES:

Neste último mês (26/08 a
25/09) foram realizadas
110 inscrições,
distribuídas pelas
seguintes Áreas:
Área 04 SP =10 / Área 24
TO = 50 / Área 27 CE = 30
Área 33 MGJ = 20
Foram vendidos no mesmo
período 64 livros Passo a
Passo. Muito abaixo de
nossa média de 150 livros
por mês!
Foram vendidos neste mês
550 livretos Convenções
de A.A. no Brasil. Aí sim
um bom numero, Apesar
de ser um lançamento,
temos a meta de 5.000
livretos como objetivo
RESUMO
Até o dia 25 de setembro de
2019

5.793 inscrições realizadas
- meta: 7.000 - faltam 1.207
para alcançar a meta.
7.554 livros Passo a Passometa: 10.000 - Faltando
2.446 para atingir o
objetivo. Total do Livreto
Convenções de A.A. = 1668
- Meta 5.000 - Faltando
3.332 para alcançar o
objetivo.

“Costumávamos ser críticos a respeito de nossos grandes encontros de A.A.,
como convenções, achando que elas poderiam parecer muito exibicionismo.
Mas em compensação seu benefício é enorme.
Enquanto o interesse de cada AA deve se centralizar principalmente nas pessoas à sua volta e em seu próprio grupo, é necessário e desejável que todos nós
tenhamos essa visão mais ampla do todo. ” (Na Opinião de Bill, pág. 297).
Essas palavras de Bill expressam bem a importância de uma convenção de A.A.
Olá companheiros e companheiras!
Estamos nos aproximando rapidamente da data de nosso maior evento e as palavras citadas acima por Bill W. expressa a importância da Convenção, o nosso
maior trabalho do nosso 12º Passo. A movimentação de inscrições, vendas do
livro Passo a Passo e do livreto As Convenções de A.A. no Brasil estão acontecendo dentro do planejado e divulgadas mensalmente aqui na Circular da JUNAAB, no Boletim eletrônico do CEC e diretamente para os CECs locais, que
são nossos canais oficiais de comunicação dentro da estrutura.
Importante lembrar sempre que os nossos canais de comunicação com toda a Irmandade são os citados acima, fora deles são somente boatos e como tal não devem ser levados a sério!!!! Estamos a seis meses da XX Convenção Nacional e ela será um momento único e que não se repetirá!
Enfim, com o foco total na nossa Convenção, estamos nos preparando e preparando o melhor para todos companheiros e companheiras.
Programação da Convenção
Importante informar que o mesmo carinho e responsabilidade que foi dedicado
à elaboração da agendo do evento, está sendo dada à escolha dos companheiros e amigos não alcoólicos que irão expor os temas.
Reforçamos que a programação da Convenção já foi finalizada e divulgada e
esperamos em outubro de 2019 iniciar os convites para os expositores. Temos a
convicção que um Poder Superior nos orientará na melhor forma de fazê-lo.
Confira nossa agenda em nosso site www.convencao2020.org.br e no livreto
As Convenções de A.A. no Brasil.
CATI – Comissão de assuntos tecnológicos e informação

Continua cuidando de nossa website e tentando facilitar as nossas inscrições pela internet,
além de dar todo o suporte para as demais comissões.
Além disso foram disponibilizados vários clipes pelo nosso canal oficial no Youtube e está
sendo amplamente divulgado pela mídia eletrônica. Assistam e divulguem!!!!! Enfim, estamos todos companheiros que compõem o CEC – Comitê Especial da Convenção - movimentando para que os convencionais recebam o melhor tratamento possível e para que a
Convenção seja inesquecível para todos.
Comissão de Cerimonial
Como bons mineiros, a comissão está trabalhando no sentido de surpreender
os convencionais com uma bela abertura e um belo encerramento...
quem sabe a cereja do bolo não sairá daí?
Visite nosso site www.convencao2020.org.br e deixe sua sugestão no campo “fale
conosco”. E se você não tem acesso a um dos ESLs ou a um dos nossos CECs
locais espalhados pelo Brasil, você também poderá fazer a sua inscrição online.
VAMOS MANTER A CHAMA ACESA!

https://www.convencao2020.org.br

