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Aos poucos vamos
retomando as atividades.
Nos últimos 90 dias com o
nosso ESG e a maioria dos
ESLs fechados, tivemos a
movimentação de inscrições
abaixo:
Área 34 = 12 - On-line = 1
7.048 Inscrições atingidas em
5 de junho de 2020.
Temos aproximadamente 1.000
pastas em nosso estoque e
repassa-las passou a ser nosso
objetivo.
Como sempre acontece, temos
a confiança que a Irmandade
responderá SIM para esse novo
Objetivo. Gratidão!!!!!!!
Livro Passo a Passo
A venda do livro Passo a Passo
nesse período foi de 58 livros,
totalizando assim 8.186 livros
até aqui. Lembrando que nossa
meta é de 10.000 livros,
faltando, portanto, 1.814 para
atingir o nosso objetivo.
As Convenções de A.A. no Brasil
Foram vendidas 130 unidades do
nosso livreto, totalizando até o
momento 2.532.

CEC – Comitê Especial da Convenção
XX Convenção Nacional Belo Horizonte-Minas Gerais Brasil 2021

Tema- Anonimato- Base fundamental para o crescimento
Olá companheiros e companheiras!
Como informado anteriormente, a nossa XX Convenção Nacional sofreu novo adiamento e, apesar
da difícil decisão, temos a convicção que foi a
melhor que encontramos naquele momento.
Aceitar as nossas circunstâncias atuais e continuar o nosso caminho sob a orientação de nosso
programa de recuperação sempre foi e continuará sendo o norteador das ações deste comitê.
Com o entusiasmo renovado estamos retomando nossas atividades rumo a 1, 2 e 3 de
outubro de 2021.
Já acertamos o contrato com o Expominas, local do evento, e estamos
acertando as alterações em todos os outros contratos. Até aqui, tudo
está transcorrendo dentro da normalidade, entretanto sabemos que o
cenário atual provocado pela pandemia do Covid-19 nos obriga a sermos extremamente prudentes em relação às nossas ações, aliás prudência é o tema de nosso 12º Conceito e é com ela que seguiremos adiante.
Importante
De acordo com Regimento Interno da Convenção Nacional, o saldo
positivo da XX Convenção Nacional será distribuído da seguinte forma:
50% para a Comissão Organizadora da próxima convenção;
40% para a JUNAAB e
10% para o ESL Sede da Área 2. (Sede do evento)

Como nossa meta é de 5.000,
estamos a 2.468 para alcançar o
objetivo.
Resumo Financeiro Parcial.
Até 26 de junho de 2020
Contas a receber R$ 127.059,00
Contas a pagar R$ 80.626,80
Saldo atual
R$ 46.432,20
Tão logo seja possível, nossas
comissões retomarão suas atividades
preparatórias e informaremos aqui
mensalmente.
Nessa nossa retomada rumo a outubro
de 2021, mais do que nunca,
VAMOS MANTER A CHAMA ACESA!

Observação: No demonstrativo acima estão todos os contratos assinados
e a assinar quando do adiamento em março de 2020.

https://www.convencao2020.org.br

