
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  
Para contribuições à JUNCCAB:
Banco do Brasil, Agência: 2860-6 
Conta Corrente: 19179-5 
CNPJ: 00.507.040/0001-24
Identifique sua contribuição através do e-mail junccab@uol.com.br 

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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Setembro de 2015

Queridos Companheiros, 
Nossa Assembléia Nacional está chegando!! 
Se você não se inscreveu ainda dá tempo. Vamos juntos 
nessa jornada buscando Unidade e Responsabilidade, pois 
somente Juntos Conseguimos alcançar esses princípios no 
CCA do Brasil. 
Contamos com sua presença nesse evento de recuperação 
através do serviço. 
O Investimento para participação é R$ 360,00 que podem 
ser depositados no Banco do Brasil, Agência 2860-6 - conta 
poupança 19180-9 variação 96. 
Após o pagamento é necessário enviar comprovante para o 
email:  
Espero você, porque somente Juntos Conseguimos o que 
Jamais conseguiríamos sozinhos. 

Um grande Abraço 
Adriana 
Coordenadora da JUNCCAB

Confira a programação da Assembleia 2015:

SEXTA -FEIRA - 25/09/2015 
13:00 Recepção 
14:00 às 14:50 Reunião de recuperação (tendo 
companheiros presentes, que chegaram mais cedo) 
15:00 Reunião para recém chegados na Assembléia 
16:00 Abertura dos trabalhos com leituras de 12/12/12 
16:10 Apresentação dos participantes. 
16:30 Dinâmica sobre o tema do evento. 
17:10 workshop : Compromisso com o serviço. 
17:45 Depoimento de Sétima Tradição 
18:00 Bazar e Literatura 
18:30 Jantar 
19:30 Credenciamento dos Representantes e venda de 
literatura e bazar. 
19:45 Primeira convocação para Assembleia 
20:00 Segunda e última convocação para Assembleia. 
20:00 Apresentação dos membros da Junccab: 
coordenadora, vice secretaria e delegada. 
20:45 Conferencia Mundial de 2015 
21:00 Depoimento longo : Como a autossustentabilidade de 
CCA afeta a Unidade da Irmandade. 
21:30 Depoimentos curtos sobre o assunto do depoimento. 
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21:45 Orientações sobre eleições, quais os cargos que estão 
disponíveis, e procedimentos. 
22:00 Depoimento para abertura do Corujão Tema: Por que sou 
responsável pela autossustentabilidade da irmandade?” 
22:10 Partilhas livres sobre o tema. 
SÁBADO 26/09/2015 
7:00 Reflexão Vozes 
7:30 Café da manhã 
8:30 Abertura com oração e eleições para Coordenação, vice 
coordenador, delegado, vice delegado, tesoureiro, vice 
tesoureiro, secretario. 
9:45 Intervalo 
10:00 Continuidade das eleições. 
11:45 Depoimento e sétima tradição 
12:00 Esclarecimentos sobre quais os comitês que existem e 
rapidamente o que fazem, para termos a reunião deles a tarde 
(convidar todos a participarem de algum deles, para 
conhecimento e ou interesse em atuar) 
12:30 Almoço. 
13:30 Bazar e literatura e lembranças do CCM 
14:00 Apresentação das moções, discussão e votação. 
16:00 Intervalo. 
16:20 Votação para local da próxima Convenção. 
16:50 Depoimento de Sétima Tradição 
17:00 Reunião dos Comitês. 
18:00 Bazar e literatura e lembranças do CCM 
18:30 Jantar. 
20:00 Dinâmica. 
21:00 Partilhas livres sobre a dinâmica. 
22:00 Depoimento para abertura do corujão Tema: Abstinência 
fortalece a Unidade. 
22:10 Partilhas livres sobre o tema. 
22:30 Corujão. 

DOMINGO 27/09/2015 
7:00 Reflexão do Vozes 
7:30 Café da manhã 
8:30 Bazar com saldão, literatura e CCM 
9:00 Leitura e aprovação da ata 
10:45 Intervalo 
11:00 Sétima Tradição 
11:15 Dinâmica de encerramento. Orações. 
12:00 Almoço 

Assembleia 2015: Ainda há vagas!
Unidade & Responsabilidade: JUNTOS CONSEGUIMOS



DÚVIDAS SOBRE A 
ASSEMBLEIA? PERGUNTE!

w
w

w
.co

m
ed

o
resco

m
p

u
lsivo

s.o
rg.b

r

Informamos a seguir o calendário de reuniões da 
JUNCCAB com grupos, intergrupos e comitês. A 
proposta dos nossos encontros é fortalecer a unidade da 
nossa Irmandade. Confira o dia e horário das reuniões 
que acontecem na sala de comedores compulsivos 
anônimos no paltalk. Não esqueça de aderir a nossa 

campanha "Leve +1", ou seja, leve 1 membro do seu grupo 
e/ou intergrupo para a nossa reunião.

Setembro - (Presencial na Assembleia)
Outubro - 25 (Domingo) - 17h
Novembro - 29 (Domingo) - 17h
Dezembro - 20 (Domingo) - 17h

Calendário de reuniões da JUNCCAB com grupos, intergrupos e comitês
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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. 

PERGUNTA: Gostaria de saber se posso representar dois 
grupos na Assembleia? 1 grupo online e 1 grupo presencial. 
Serão duas inscrições para cada grupo? Ou um pode bancar 
um despesa - tipo a inscrição e outro outra - passagens e 
locação?
Aguardo uma resposta pois os dois grupos estão me 
questionando.
RESPOSTA:  Bom dia querida, que bom que você irá à  
assembleia!
Quanto à sua dúvida,  você não pode representar dois grupos, 
cada representante pode representar apenas um grupo. 
Você pode olhar no estatuto da JUNCCAB em 
http://cca2015.blogspot.com.br/p/estatuto-atual-da-
junccab.html. No item 27 C  está descrito que é vedado o 
acúmulo de representação . 
 Artigo 27º – São membros votantes na assembleia nacional de 
CCA:
 a)      membros da coordenação da JUNCCAB com exceção 
do coordenador, que terá direito ao voto de desempate quando 
necessário;
 b)      Um representante por Comitê, designado por este, desde 
que o mesmo esteja ativo, em conformidade com a Seção VII 
Artigo 22º;
 c)      somente  os  representantes  de  intergrupos,  grupos  
e/ou  grupos  isolados poderão votar devidamente 
autorizados, ou fazer-se representar por procuração, ficando 
vedado o acúmulo de apresentação;

  Com amor em serviço, 
Dora , prestando serviço como delegada 

Representantes de grupo
e intergrupo!

Pedimos aos representantes de grupo e intergrupo 
que encaminhem autorização para voto na 

Assembleia 2015 com antecedência, 
para facilitar os trabalhos. 

Como vai o seu 
grupo ou intergrupo?

Participe do nosso boletim contando o que o seu 
grupo ou intergrupo tem feito para levar a 
mensagem ao comedor compulsivo! Essa 

participação no info fortalece a Irmandade!

Setembro de 2015

COMITÊ DE CONFERÊNCIA MUNDIAL
ESTÁ FUNCIONANDO NOVAMENTE!

O comitê de conferência mundial está funcionando 
novamente!
Esse comitê surgiu há alguns anos quando a delegada 
anterior trabalhou com a conscientização da importância e 
venda de rifas. Nesse período foi arrecadado o valor que 
propiciou três participações e meia de delegadas na 
conferência mundial (WSBC). Nesse momento 
REATIVAMOS O COMITÊ DE CONFERÊNCIA MUNDIAL 
cuja única finalidade é de arrecadar fundos para que o 
Brasil continue participando desse movimento de Unidade 
mundial.
Nessa assembléia venderemos bottons, capa de vozes de 

recuperação e Para Hoje, 
porta folhetos e alguns 
chaveiros trazidos da 
Conferência mundial!  
Compre e leve para 
vender para seus grupos! 
vamos participar desse 
movimento de unidade !
 SE A SUA JUNTA , 
INTERGRUPO GRUPO 
OU VOCÊ MESMO FOI 
BENEFICIADO PELA IDA 
DE UM DELEGADO 
PARA A CONFERÊNCIA 
MUNDIAL PENSE EM 
CONTRIBUIR ! 

Na foto: porta-folheto




