JANEIRO 2016

56 anos de CCA no mundo

No dia 19 de janeiro de 2016, o CCA completa 56 anos
de existência. Esta é uma ocasião para que grupos, intergrupos e membros individualmente possam renovar o
sentimento de gratidão pelas dádivas recebidas através
do Programa de CCA.
Uma sugestão de estudo para a ocasião é o livro Para
Além dos Mais Ardentes Sonhos que conta as aventuras
(e até desventuras) da Criação do CCA, sob os olhares
da nossa Co-fundadora Rozanne S. Lá encontramos os
desafios de 56 anos atrás para a consolidação de CCA no

mundo. A primeira Conferência de Serviço Mundial; as
primeiras posiçõesde serviço; As diversas definições de
abstinência; Os desafios no serviço. Enfim, a história que
nos trouxe até aqui. Lembramos, gratamente, que sem
CCA muitos de nós estaríamos enjaulados ou até mesmo mortos. Neste período, muitos membros, cientes da
gravidade de não terem CCA em suas vidas, escolhem
manter a nossa Irmandade viva e fazem doações para os
nossos corpos de serviço. Que tal doar R$ 56,00 em homenagem aos 56 anos de CCA no mundo?

CARTA CONVITE DA JUNTA DE CUSTÓDIOS PARA A
CONFERÊNCIA MUNDIAL 2016

31 de Agosto de 2015
delegados, é nossa responsabilidade participar de apresentações
Para: Juntas de Serviços de Comedores Compulsivos Anôni- e workshops. Também é nossa função participar em comitês dumos e delegados do WSBC
rante a WSBC e durante o ano que se segue. Nós também iremos
eleger os Custódios e aprender sobre como CCA trabalha. Nós
Por favor, participe conosco da 55ª CONFERÊNCIA ANUAL também trabalhamos para dar o selo de aprovação da conferência
DE SERVIÇOS MUNDIAIS (WSBC) de Comedores Compulsi- para a literatura proposta.
vos Anônimos que ocorrerá em Albuquerque, Novo México no
Embassy Suites Albuquerque Hotel and SPA de 2 a 7 de maio Há um programa de mentores para delegados de primeira vez.
de 2016. O tema da Conferência é “A responsabilidade de levar Servir como delegado é uma experiência maravilhosa, e um mena mensagem ”. Os workshops irão se concentrar nos assuntos tor pode ser muito útil para entender e participar de tudo. Maiocompromisso de levar a mensagem, abstinência, trabalho de res informações podem ser encontradas na página da conferência
todos os 12 passos, pessoas jovens, planejamento estratégico e (http://www.oa.org/world-service-events/world-service-businessserviços virtuais. Se essa é a sua primeira vez na conferência conference/ ).
mundial participe do workshop tudo sobre a conferência , que Essa é nossa quinta conferência nesse hotel e inclui café da manhã,
é um workshop que irá ajudar você a prestar esse serviço como geladeira, micro-ondas, internet e translado para o jantar. Por fadelegada de forma completa.
vor, se planeje para estar no hotel e nos ajude a encontrar as necesVocê irá encontrar delegados de todo o mundo e terá a oportu- sidades do quarto.
nidade de partilhar o seu comprometimento com a abstinência, Como sempre, nosso propósito primordial é nos abster do comer
recuperação e de levar a mensagem. Conforme evoluímos nas compulsivo e levar a mensagem de recuperação àqueles que ainda
reuniões da Conferência nós tomaremos decisões que afetam sofrem. Por favor, participe conosco na WSBC 2016. As decisões
toda a irmandade de Comedores Compulsivos Anônimos. que serão tomadas afetarão diretamente o futuro de Comedores
É nosso privilégio, como delegados, garantirmos o futuro de Compulsivos Anônimos! Eu espero que você comece a se planejar
CCA através da nossa participação na Conferência, “nossa para participar no próximo ano!
consciência de grupo coletiva”.
Os workshops e as reuniões da Junta de Custódios irão se ini- Em humilde gratidão pela abstinência e honrado pela prestação
ciar na segunda feira dia 2 de maio de 2016. Os coordenado- de serviço ,
res de regiões irão apresentar um workshop na quarta-feira de
manhã e as reuniões dos comitês acontecerão na quarta feira Gerri H- Coordenadora da Junta de custódios
à tarde. Os fóruns tem se mostrado importantes para muitas
de nossas iniciativas para aqueles comedores compulsivos que Página de atualização com os assuntos do que acontece na
ainda sofrem.
WSBC : www.ccabrasilcm.com
As sessões da conferência de serviço se iniciam na quinta até e mail delegada: brasilcca@gmail.com
o sábado. No WSBC (Conferência de Serviço Mundial) como

VENDA DE LITERATURA SUSPENSA NAS FÉRIAS: Devido as férias da funcionária contratada da JUNCCAB, só atenderemos os pedidos de compra de literatura que chegarem até 11/01 (2a feira) e tiverem depósito compensado até
13/01 (4a feira). O serviço voltará ao normal a partir de 02/02.

Atividades do Comitê de Estatuto e Regimento –
CER
O Comitê de Estatuto e Regimento – CER tem se dedicado à revisão do texto do Estatuto da JUNCCAB (versão 2011),
bem como produzido, em paralelo, seu Regimento Interno, com o propósito destes textos, posteriormente, serem
apreciados e votados na Assembléia Nacional de CCA, deste ano de 2016.
Entre 28/10/14 e 18/12/15 realizamos 34 (trinta e quatro) reuniões, 28 (vinte e oito) das quais destinadas à revisão
do Estatuto e 6 (seis) dedicadas à construção do Regimento Interno da JUNCCAB.
Em relação à revisão do Estatuto:
· Optamos por uma discussão minuciosa e orientada pelo principio espiritual da clareza, sendo indicadas até o presente momento 89 (oitenta e nove) alterações.
· Dos cinco capítulos do nosso Estatuto, conseguimos revisar os dois primeiros, até a sua seção I, relativa à filiação e
exclusão de Intergrupos e Grupos sem filiação a Intergrupos.
Em relação à construção do Regimento Interno da JUNCCAB, foram produzidas até momento:
· A estrutura do Regimento distribuídas em 6 (seis) blocos e dentre os quais os três primeiros estão quase finalizados.
· Até o presente foram produzidos os seguintes conteúdos: Introdução, Preâmbulo, Boas vindas à JUNCCAB, 12 Passos, 12 Tradições, 12 Conceitos de serviço, Estrutura de Serviço indicando atribuições relativas aos encargos de: Coordenador, Vice-coordenador, Secretário e Tesoureiro, tanto tarefas administrativas como tarefas do nosso principal
evento, a Assembléia Nacional.
Pretendemos, assim que possível, divulgar a produção do CER e caso algum(a) companheiro(a) queira participar deste
momento do nosso Comitê queira, por gentileza, contatar-nos pelo e-mail deborah.cca@hotmail.com.

FOLDER DA CONVENÇÃO NACIONAL CCA 2016

CALENDÁRIO 2016 DAS
REUNIÕES DA JUNCCAB COM
COMITÊS, INTERGRUPOS E
GRUPOS
Segue abaixo o calendário anual de nossas
reuniões. É um movimento de Unidade Nacional
, sendo sugerido que participem o máximo
de servidores. O nosso objetivo é estreitar o
relacionamento com cada órgão de serviço de
CCA, entendendo que JUNTOS SOMOS MAIS
FORTES.
No ano de 2016 nossas reuniões serão
bimestrais. Participe da campanha “VENHA
E TRAGA MAIS UM” dessa forma a energia
curadora fica mais forte.
No ano de 2016 teremos em nossa
Assembleia Nacional que será em Setembro
no Rio de Janeiro ALTERAÇÃO DO NOSSO
ESTATUTO E APROVAÇÃO DO REGIMENTO
INTERNO. Por isso é muito importante a
participação de todos para entender como
será todo o processo e o que acontecerá nesse
fórum de serviço.
Contamos com a participação de todos.
REUNIÕES DA JUNCCAB COM COMITÊS
INTERGRUPOS E GRUPOS
(No 4º domingo do mês – bimestral)
JANEIRO- 24
MARÇO - 20 (devido ao feriado de Páscoa)
MAIO – 22
JULHO – 24
SETEMBRO- 25
NOVEMBRO- 27
MATERIAL DE INFORMAÇÃO PÚBLICA
DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD NO SITE
Informamos que no site da JUNCCAB estão
disponíveis cartazes de informação pública do
WSO, traduzidos para o português, e, também,
cartazes nacionais para download. A variedade de
mensagens e imagens é uma forma de dissipar a
mensagem de recuperação, de maneira atrativa, a
fim de promover a unidade.
Visite: www.comedorescompulsivos.org.br no
link ARQUIVOS.

Por que é tão importante fazer o
depósito na conta correta e
depois comunicar ao escritório
da JUNCCAB?
Sistematicamente a Tesouraria da JUNCCAB tem dificuldade de identificar os depósitos feitos por dois motivos principais: muitos dos membros que contribuem fazem o depósito
na conta errada ou, então, não comunicam ao escritório. Tal
atitude dificulta e atrasa o trabalho da Tesouraria. Cada conta
serve para um determinado fim. Seguem as contas correntes:
Contribuições para a JUNCCAB: Quem deposita na conta
da Junta Nacional de Comedores Compulsivos Anônimos do
Brasil está contribuindo para pagar manter o Escritório de
Serviço Nacional: Banco do Brasil 19179-5 (Conta Corrente)/ agência 2860-6: Essa é a conta destinada para manter o
Escritório de Serviço Nacional.
WSO: Quem deposita nesta conta, está contribuindo para
o Escritório de Serviço Mundial, localizado em Rio Rancho,
Novo México (USA), que dá suporte e serviço a recém-chegados, membros, grupos, intergrupos, escritórios de serviço
mundial, regiões; publica e distribui literatura e periódicos
para os membros de CCA; coordena WSBC e a Conferência
Mundial; e supervisiona a informação pública e atividades
com a imprensa. Banco do Brasil – Agencia 2860-6 Conta
poupança 19179-5 Variação 51
Região 8: O WSO dividiu o mundo em 10 regiões internacionais que mantêm comunicações diretas com grupos, intergrupos e patrocina convenções e assembleias locais. As
assembleias das regiões também indicam candidatos a Custódios, que mais tarde poderão ser eleitos para Conferência de
Serviço Mundial. O Brasil está inserido na Região 8. Quem
deposita nesta conta contribuí para a nossa Região. Banco do
Brasil – Agencia 2860-6 Conta poupança 19179-5 Variação
96
Reserva Prudente: Uma Reserva Prudente é uma quantia
de dinheiro colocada à parte para fazer face às despesas operacionais da organização, em caso de decréscimo (diminuição)
das contribuições ou ausência de contribuições. Este dinheiro
só é usado em caso de extrema necessidade. Banco do Brasil –
Agencia 2860-6 Conta poupança 19180-9 Variação 51
Comitê da Conferência Mundial: Este fundo foi criado
com o objetivo de enviar o Delegado do Brasil à Conferência
de Serviço Mundial. Esse dinheiro não é usado de maneira
nenhuma para outros fins. Banco do Brasil – Agencia 2860-6
Conta Poupança 23612-8 Variação 51
Inscrição na Assembleia: Esta conta tem como única e exclusivamente a finalidade de pagar sua inscrição na assembleia. Banco do Brasil – Agencia 2860-6 Conta Poupança
19180-9 Variação 96
Conta de Assinatura de Lifeline: Lifeline é nossa revista
mensal de depoimentos de comedores compulsivos do mundo todo. Banco do Brasil – Agencia 2860-6 Conta Corrente
23612-8

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.
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 - CNPJ: 00.507.040/0001-24

