
Janeiro de 2015

Boletim mensal da Junta Nacional de Comedores Compulsivos do Brasil
Rua Debret, 79 sala 702   Castelo   Rio de Janeiro/RJ   CEP 20030-080
Fone  21 2532-5174      Site www.comedorescompulsivos.org.br
E-mail  junccab@uol.com.br 

InfoJunccab
Solicitamos que os coordenadores dos IGs, grupos isolados e grupos divulguem o Infojunccab: lendo ou então fazendo um resumo do nosso boletim nas 

suas reuniões. É uma meta o  incentivo da leitura do Info como meio de comunicação e integração entre a Junta Nacional e os CCAs do Brasil. 

Abstinência
Abstinência em Overeaters Anonymous (CCA) é a ação de nos manter afastados do comer compulsivo e de 

comportamentos compulsivos em relação à comida, enquanto trabalhamos para alcançar ou manter um peso corporal saudável. A 
recuperação espiritual, emocional e física é o resultado de se viver o programa de Doze Passos de CCA.
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Agenda de Reuniões da JUNCCAB com 
grupos, intergrupos e comitês em 2015:

 Janeiro - 30 (Sexta-Feira) - 20h
 Fevereiro - 22 (Domingo) - 17h
 Março - 27 (Sexta-Feira) - 20h

 Abril - 17 (Convenção)
 Maio - 29  (Sexta-Feira) - 20h
 Junho - 28 (Domingo) - 17h

 Julho -  31 (Sexta-Feira) - 20h
 Agosto -  30 (Domingo) - 17h

 Setembro - (Assembleia)
 Outubro - 25 (Domingo) - 17h

 Novembro - 27 (Sexta-Feira) - 20h
 Dezembro - 20 (Domingo) - 17h

Essas reuniões acontecem online no Paltalk, com 
exceção dos meses de abril e setembro que as reuniões 
acontecem presencialmente nos eventos. O objetivo é 
promover a unidade de CCA no Brasil. Participe!

CONFERÊNCIA MUNDIAL DE 2015: 
O MILAGRE DA ABSTINÊNCIA 

A WSBC (Conferência de Serviços Mundiais) de 2015 se 
aproxima e ocorrerá de 27 de Abril a 2 de Maio em 
Albuquerque, nos Estados Unidos. O tema desse ano será “ O 
MILAGRE DA ABSTINÊNCIA!”. O tema é focado  em nosso 
plano estratégico para 2015, e os workshops irão enfatizar a 
abstinência. 

Esse ano, mais uma vez, o Brasil enviará uma delegada 
representando nosso país, após recebermos do WSO ajuda 
financeira do fundo de ajuda aos delegados para os gastos nos 
EUA. Muita emoção em podermos participar desse grande 
movimento de unidade em que assuntos de interesse de CCA 
no mundo serão discutidos.

Em dezembro de 2014 o WSO recebeu, entre outras, as 
seguintes propostas: 
ü  Criação de uma plaquinha “um dia de cada vez “
ü Substituição da terminologia relacionada à gênero sexual  
nos passos e tradições pela palavra Deus

A partir de 20 de janeiro estará disponível na página sobre 
atualizações da conferência em português, no endereço: 

 essas propostas e pedimos aos 
membros que respondam esse questionário para que o Brasil 
possa enviar essa resposta e participarmos da conferência. 

www.ccabrasilcm.com,

ü Revisão do preâmbulo de CCA incluindo “restringindo e 
usando laxativos”
ü Confecção do relatório final da Conferência Mundial apenas no 
formato eletrônico
ü Colocação do nome “ Overeaters Anonymous “ nos banners, 
displays, emblemas e qualquer material dos eventos de CCA. 
(Ainda não sei informar se esse nome poderia ser traduzido para 
países de outras línguas )
ü Mudança do prazo final para registros de delegados para a 

Conferência mundial de 120 para 70 dias antes do evento
 As Juntas de serviço deverão realizar a revisão dessa agenda 

questionário (assuntos que serão discutidos na conferência 
mundial), votar e enviar a sua opinião para o WSO  até 26 de 
fevereiro de 2015. 

Na página da conferência em português já estão disponíveis 
também a programação da WSBC, datas e outras informações. 
Visite a página , é onde será colocado o 
material que for chegando do escritório mundial. 

Vamos participar desse movimento de unidade com todo o 
mundo? 

Dora, Delegada de CCA no Brasil

 www.ccabrasilcm.com

55 anos de CCA no Mundo
No dia 19 de janeiro, a Irmandade de Comedores Compulsivos 

Anônimos completa 55 anos no mundo. Esta é uma ocasião para 
que membros de CCA, em sinal de gratidão, possam fazer 
contribuições aos corpos de serviços de CCA, não apenas 
regionalmente, mas nacionalmente e até mundialmente. 

Encoraje doações de Sétima Tradição no grupo, intergrupo, 
Junta de Serviço (JUNCCAB), Região 8 e WSO. Essa é uma 
oferta necessária se quisermos 
que a Irmandade de CCA 
continue beneficiando àqueles 
que buscam a recuperação da 
doença do comer compulsivo.

Grupos e Intergrupos podem 
incentivar o estudo do livro 
PARA ALÉM DOS MAIS 
ARDENTES SONHOS, que 
conta a história da fundadora de 
CCA, Rozane S., ou fazer 
eventos temáticos sobre a data. 




