
  

 
  

 
 
 

 
 
 
 

SACOLA DA GRATIDÃO – 2022 
 

Prezados Companheiros e Companheiras, 
 
Aproxima-se o mês de novembro, conhecido em A.A. como o MÊS DA GRATIDÃO. 
 
Ainda sob os reflexos da pandemia da COVID-19, o Escritório de Serviços Gerais – 
ESG conta com a gratidão manifesta pelos Grupos de A.A. na tradicional Sacola da 
Gratidão. Apesar das receitas ainda não terem proporcionado o equilíbrio financeiro 
frente à pressão inflacionária sobre as despesas, todas as obrigações foram 
atendidas para que pudéssemos cumprir a finalidade tradicional e legal da JUNAAB. 
 
A Sacola da Gratidão é uma contribuição espontânea dos Grupos de A.A. em todo 
mundo, fortalecendo nossa estrutura, nosso Terceiro Legado, e nossa autonomia em 
todos os níveis. É uma ocasião muito especial, quando renovamos a 
responsabilidade na preservação de nossa unidade, garantindo maior equilíbrio das 
contas da Irmandade, unindo, assim, o material com o espiritual expressado pela 
gratidão a Alcoólicos Anônimos pelas graças que recebemos. 
 
Essa importante e tradicional contribuição pode ser realizada por intermédio de 
depósito bancário ou transferência eletrônica nos seguintes estabelecimentos 
bancários: 
 
Banco:   CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Agência:   0270-4 
Código da Operação:  003 
Conta-Corrente Nº: 2112-5 
Favorecido: Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do 

Brasil – JUNAAB 
CNPJ (mf):    55.295.554/0001-55 
Chave PIX:   11951302483 (número de celular) 
Nota: Os depósitos ou transferências poderão ser efetivados, 

também, nas Agências Lotéricas em todo território 
nacional. 

  



  

 
 
 
 
 
Banco:   BANCO ITAÚ S/A 
Agência:   0180     
Conta-Corrente Nº: 53184-0 
Favorecido: Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do 

Brasil – JUNAAB 
CNPJ (mf):    55.295.554/0001-55 
Chave PIX:   55.295.554/0001-55 (número CNPJ)   

Banco:   BANCO DO BRASIL S/A 
Agência:   0303-4 
Conta-Corrente Nº: 608301-3 
Favorecido: Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do 

Brasil – JUNAAB 
CNPJ (mf):    55.295.554/0001-55 
Chave PIX:   financeiro2@esg.aa.org.br (endereço eletrônico) 
 
 
Além do e-mail financeiro2@esg.aa.org.br disponibilizamos o número de 
whatsapp abaixo para envio dos comprovantes de depósito para uma correta 
identificação da origem da contribuição pelo nosso Departamento Financeiro. Para 
tanto, favor mencionar o nome do Grupo, endereço, cidade e Estado. 
  
    

(11)  95130-2483 
 
 
Na ocorrência de dificuldades ou mesmo impossibilidade de fazer a contribuição 
para a Sacola da Gratidão através das contas correntes indicadas acima, pedimos a 
gentileza de contatar o ESL de sua região ou a JUNAAB pelo seguinte e-mail e 
telefone:  

financeiro2@esg.aa.org.br - Telefone: (11) 3229-3611 
 

 
Desejamos que o Poder Superior conceda a todos 24 horas de Sobriedade e 
Serenidade 
 
Fraternalmente, 
 
 

Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil – JUNAAB 
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