
 

 

 

 

 
 

INVENTÁRIO -  ÁREA 
 
 
ÁREA____________REGIÃO________________________ 
 
Uma ÁREA é o espaço geográfico dentro do qual se localiza um número adequado de 
distritos – adequado em termos da habilidade do membro do comitê de manter-se em 
contato frequente com eles, para conhecer os seus problemas e a forma de contribuir para 
o seu crescimento e bem-estar. 
Área com grande número de distritos e/ou grande extensão territorial poderá 
descentralizar-se em espaços geográficos menores, formando setores.  
A formatação do quantitativo e abrangência geográfica dos setores será definida de 
acordo com a autonomia e necessidade de cada área. Após um período experimental, de 
no mínimo dois anos, obtendo-se um resultado positivo no funcionamento, estes setores 
poderão se transformar em novas áreas. 
 
 
Tendo em vista que a experiência tem demonstrado que o número ideal de grupos para a 
formação de um distrito pode variar entre 6 (seis) e 12 (doze) grupos. Nos distritos com 
situações geográficas peculiares, o número poderá ser menor ou maior.  
 

1) Quantos DISTRITOS compõem a ÁREA? 
 
O Comitê de Área é o responsável pelo crescimento e harmonia de nossa Irmandade e 
pelo fortalecimento da estrutura da CSG e da JUNAAB.  
É composto pelos seguintes servidores: Membros Coordenadores de Distritos – MCDs; 
Membro Coordenador de Área – MCA; delegado; secretário e tesoureiro, todos com direito 
a voz e voto. 
 

2) A ÁREA tem um MCA – Membro Coordenador de Área? 
 

3) A ÁREA tem um MCA – Membro Coordenador de Área - Suplente? 
 

4) O sistema de revezamento descrito no Manual de Serviço vem sendo 
cumprido? 

 
5) Como são realizadas as atividades de funcionamento da Área, secretaria, 

tesouraria, CTO, RV e análise de pedido de formação de ESLs no Comitê de 
Área? 
 

6) O MCA convoca e coordena as reuniões das Assembleias de Área e do 
Comitê de Área? 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

7) O MCA garante que os distritos recebam todas as informações de serviços 
gerais, como atas, boletins e informativos, estimulando sua divulgação a 
todos os grupos da área? 

 
8) O MCA acompanha a aquisição pelos grupos do Relatório Anual da 

Conferência de Serviços Gerais? 
 
 

9) O MCA tem visitado os Distrito de sua Área com participação ativa nas suas 
reuniões? 
 

10)  As atas das reuniões do Comitê de Área e das Assembleias Ordinárias e 
Extraordinárias são repassadas para os distritos que compõe o Comitê de 
Área? 
 

11)  O MCA distribui aos distritos as atas mensais do Comitê Executivo da 
JUNAAB, as circulares mensais da JUNAAB, os informativos trimestrais 
JUNAAB Informa e BOB Mural, as newsletters e comunicados expedidos 
periodicamente pela JUNAAB, com a recomendação de repassá-los aso 
grupos que compõem cada distritos? 

 
12)  O MCA tem acompanhado a formação de novos distritos em sua Área? 

 
13)  O Comitê de Área tem servidores suplentes para todos os encargos? 

 

14)  O Comitê de Área reúne-se periodicamente com a participação dos MCDs, 
MCA, Secretário e Tesoureiro da Área, Delegado da Área e dos 
Coordenadores das Comissões, para tratar dos diversos assuntos que 
afetam seu funcionamento? 
 

 
Uma das atribuições do Tesoureiro da Área é conscientizar os grupos por meio dos 
distritos a contribuírem com os recursos necessários às atividades do Comitê de Área, 
CSG e JUNAAB, incentivando a prática do plano de contribuição 60% - ESL, 25% - Área 
e 15% -  JUNAAB; 
 

15)  Como o Comitê de Área é mantido financeiramente?  
 
 
A área é a responsável pela realização da CSG e pela manutenção da estrutura de 
funcionamento da JUNAAB. Para tanto, é de sua incumbência o custeio das mesmas, por 
meio da aquisição do Relatório Anual de Alcoólicos Anônimos do Brasil, e por meio de 
uma política financeira aprovada pela CSG (60% - ESL, 25% - Área e 15% - JUNAAB). O 
Relatório Anual será composto de material enviado pelas áreas à JUNAAB, de acordo 
com o estabelecido e dentro dos prazos estipulados pela CSG. 
 



 

 

 
 
 
 
 
É responsabilidade da área a aquisição do Relatório Anual de Alcoólicos Anônimos do 
Brasil em número não inferior à quantidade de grupos da área, cabendo-lhe, ainda, 
incentivar a aquisição de relatórios extras. 
 

16) A Área tem estimulado os grupos que a compõe na sua responsabilidade pela 
realização da CSG, adquirindo o Relatório Anual e no cumprimento da política 
financeira aprovada pela CSG (60% - ESL, 25% - Área e 15% - JUNAAB)? 
 

17) A Área realiza os eventos propostos pelo Manual de Serviço combinado com 
Doze Conceitos para Serviço Mundial? 
 

O Delegado de Área é o legítimo representante da consciência coletiva de sua área na 
CSG. A experiência tem demonstrado que os melhores delegados são aqueles integrados 
na estrutura de serviços gerais de A.A., com experiência no serviço de distrito ou como 
servidores do Comitê de Área. 
 

18)  O candidato a Delegado da Área tem em seu currículo a participação na 
estrutura de A.A. como RSG e MCD? 
 

19)  Os Delegados de Área têm sido apadrinhados pelos seus antecessores e 
apadrinha seus sucessores? 
 

20)  Qual a metodologia que o comitê de Área utiliza para preparar o seu delegado 
para participação ativa na CSG? 
 

21)  Após a CSG o Delegado de sua Área repassa o conteúdo e decisões da 
mesma a todos os servidores da Área? 
 

22)  O Delegado tem participação ativa nas reuniões e assembleias de sua Área? 
 

23)  A Área tem Delegado Suplente? 
 

24)  A Área tem apadrinhado candidatos a Custódio “Classe B” e Custódio 
“Classe A”, tendo em vista a manutenção da estrutura de funcionamento da 
JUNAAB? 
  

Considerando-se que para a formação de uma nova área, o principal requisito é o 
crescimento da população de A.A.,  
 

25) A formação das últimas 16 novas áreas no Brasil, levou em conta esse 
requisito primordial? 

 


