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REABERTURA DO ESG

pós 75 dias fechado devido à pandemia da covid-19, o Escritório de Serviços Gerais reabriu suas
portas e retomou os atendimentos telefônico, eletrônico e presencial.
O presencial ocorre das 14h00 às 16h00, com uso de máscaras, e o telefônico das 7h00 às 16h30.

REUNIÕES À DISTÂNCIA PARA TODOS

ADESÃO À REGIONALIZAÇÃO

A JUNAAB continua oferecendo reuniões de recupera- Apenas 13 Áreas (30%) informaram através do site
ção à distância, todos os dias às 20h. O link de acesso é www.aa.org.br suas atividades iniciais no Projeto de Rehttps://www.aa.org.br/reuniao-a-distancia
gionalização. Convidamos mais áreas a postarem seus relatos, para alcançarmos o objetivo de fortalecer os grupos,
distritos e áreas, visando ao melhor acolhimento do alcoREUNIÕES DE NOVOS
ólico que ainda sofre.
E FEMININAS
Está havendo Reunião de Novos à distância todas as quartas-feiras às 20h. Com a demanda crescente de mulheres
ingressantes, a JUNNAB abriu também Reuniões de
Propósito Especial Feminino, aos sábados às 20h.

PROJETO RV DECOLA EM TODO O BRASIL

NOVA DATA DA CONFERÊNCIA

GRUPOS 100% ASSINANTES

Devido à pandemia, a data da 44ª CSG foi transferida
para 22 a 27/11/2020. Se não puder ser presencial, devido a restrições sanitárias, será feito estudo para realização virtual do evento.

Com boa adesão nas Áreas, o Projeto RV – Representantes
da Vivência deu grandes passos em direção ao objetivo
de aumentar o número, fortalecer a capacitação e melhorar a comunicação com e entre RVs.

Áreas e ESLs estão abraçando o desafio de tornar 100% dos seus grupos
assinantes da Vivência. Dentre outras
ações, organizam consórcios e oferecem parcelamento diferenciado para facilitar o pagamento.

VIVÊNCIA, LITERATURA E CONTRIBUIÇÕES
Com a reabertura do ESG, os assinantes da Vivência já podem tratar de assuntos relacionados às assinaturas e
renovações, e os ESLs podem realizar pedidos de literatura. Pede-se para usar o contato telefônico apenas na
impossibilidade de fazê-lo pelos e-mails abaixo:
REVISTA VIVÊNCIA

PEDIDOS DE LITERATURA

7ª TRADIÇÃO

vivencia1@esg.aa.org.br

faturamento@esg.aa.org.br

financeiro1@esg.aa.org.br

vivencia2@esg.aa.org.br

estoque@esg.aa.org.br (coleta/despacho)

financeiro2@esg.aa.org.br

LEIA MAIS SOBRE ESTES E OUTROS ASSUNTOS NO JUNAAB INFORMA QUE
ESTÁ NO SITE DE A.A. JUNTO COM ESTE BOB MURAL! ACESSE: www.aa.org.br
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