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USO DO LOGO CUSTOMIZADO DE CCA 
Todos nós conhecemos o logo de OVEREATERS ANONYMOUS !!!!! OA permite que todos os 
grupos e intergrupos e juntas usem esse logo da forma customizada . O que significa isso ? 
Logo customizado é o logo de OA com o nome do grupo, intergrupo ou junta abaixo . Nós não 
podemos usar o logo de OA sem ser customizado . 
Como fazemos para pedir autorização do logo ? Vamos ao site de OA nessa página : 
https://oa.org/files/pdf/Logo_permission_form2016.pdf   e enviamos esse logo preenchido e 
assinado pelo coordenador ou outro membro responsável pela  estrutura de serviço ou grupo. 

Grupos podem pedir autorização para sites, cartazes e jornais , mas a cada necessidade é 
preciso fazer o pedido, já as estruturas de serviço podem solicitar a permissão geral que é 
válida por dois anos . Agora em Janeiro , como delegada fiz a solicitação para todos os 
intergrupos do Brasil , para a Junccab e para a Junta virtual onde presto serviço e todos esses 
tem a permissão para uso geral do logo customizado em tudo que precisarem . 
Tenho alegria em ter prestado esse serviço e lembro que enviei a todos intergrupos a 
autorização e em janeiro de 2019 devem ser renovadas . 
Se você deseja aprender como fazer essa autorização , fale comigo , terei prazer em ensinar . 
Com amor em serviço 
dora - delegada da Junccab - brasilcca@gmail.com 
Pagina de atualização da conferência mundial : http://www.ccabrasilcm.com/ 

www.comedorescompulsivos.org.br

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.

Para contribuir a 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
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A IMPORTÂNCIA DO CER - COMITÊ DE ESTATUTO E REGIMENTO 

Estamos utilizando esse espaço para informar a 
todos como funciona o CER, Comitê de Estatuto 
e Regimento, bem como para nos prepararmos 
p a r a  a  A s s e m b l e i a  N a c i o n a l  2 0 1 7 .
Este Comitê começou a trabalhar em 2014, 
pr imeiramente,  na correção da l íngua 
portuguesa do texto do Estatuto da JUNCCAB 
para que a redação ficasse adequada e também 
a clareza fosse o nosso foco.
Depois disso, o próprio Comitê começou a 
estudar cada item, para entendê-lo. Essa 
clareza necessária à compreensão exigiu do grupo muitas reuniões, pois cada membro 
compreende de uma forma, tem sua própria experiência em CCA para se basear. Às vezes 
ficamos uma reunião toda numa única frase e não concluímos por não representar a opinião 
de todos.
Muitas vezes fazemos, pela boa vontade de algumas companheiras do Comitê, pesquisas 
em outros países, ou com membros da JUNCCAB para entender realmente como 
funcionou a construção do Estatuto. O nosso objetivo é levar para a Assembleia o todo já 
trabalhado e compreendido o sentido de cada frase.
Todos(as) companheiros(as) podem ler e entender uma moção ou uma mudança que 
apresentamos para fazer, de forma diferente, porque cada um tem seu olhar. E o papel da 
Assembleia é mesmo entender e participar do todo do país votando naquilo que forma a 
consciência coletiva, cuja autoridade é somente  “um Deus amantíssimo que se manifesta 
em nossa consciência coletiva.” (Segunda Tradição) 
Pedimos a todos que leiam com antecedência, ouçam com toda atenção as moções, e se 
preparem com amor para as votações. Muitas vezes ficamos horas discutindo algo que 
pode ser simplificado e no calor da discussão acabamos por caminhos diferentes do melhor 
que todos nós pretendemos para CCA.
Na pratica, na Assembleia, chegamos querendo explicar nossa opinião, sem talvez refletir 
se isso é o melhor para CCA, ou se quero somente dar minha opinião sobre a frase, pelo 
meu olhar. É relevante lembrar que o foco sempre é o melhor  para CCA, ainda que nem 
sempre saibamos o que seja esse melhor.
Agora estamos também trabalhando na construção do Regimento. Esse processo do 
Comitê é bastante lento, pois como dissemos tudo a ser estudado tem que ser 
compreendido e discutido primeiro pelo CER. Nossas reuniões são semanais e 
trabalhamos em dois documentos importantes:  o Estatuto já iniciado ano passado e o 
Regimento, que começaremos a apresentar nesta próxima Assembleia. 
Estamos a disposição para que todos compreendam e seja bem pratica nossa 
apresentação, apesar de ser um assunto bastante complexo e formal.
 Com amor,
CER

www.comedorescompulsivos.org.br



3

Boletim da Junta de Serviços Gerais de 
Comedores Compulsivos Anônimos no Brasil

Fev-Mar/17

A CONFERÊNCIA MUNDIAL SE APROXIMA
Parece um sonho !!!!! dia 29 de abril viajo para prestar serviço em mais uma conferência 
mundial . Uau !!!! A cada conferência mundial uma nova oportunidade de aprendizado e de 
dar de volta a CCA o que recebo todos os dias desde maio de 2010 quando cheguei nessas 

salas , nesse mundo novo . Já comecei a chorar aqui, 
um choro de gratidão que me acompanha em todas 
as conferências mundiais . 
O tema da conferência é relacionado com OA ser 
uma irmandade mundial ,sobre o crescimento de 
CCA ao redor do mundo, e é nesse tema que a 
irmandade irá trabalhar nos próximos três anos !
Como sempre tenho acompanhado tudo que está 
acontecendo e mantendo a página que mantenho na 
p r e s t a ç ã o  d e  s e r v i ç o  a t u a l i z a d a 
http://www.ccabrasilcm.com/  . 
As moções chegaram em Janeiro , e terei a 
oportunidade de apresentar duas moções : Uma 

relacionada à estrutura de juntas virtuais em países que tem sua junta nacional e a outra 
sobre estabelecer o dia do amadrinhamento . Claro que dá um gelinho no estômago , mas 
ano passado já tive a oportunidade de apresentar a moção que criou o comite virtual e foi 
uma experiência maravilhosa e de gratidão. 
Como parte da minha prestação de serviço como delegada , nesse ano prestei serviço 
como delegada coordenadora do comite virtual , uma coordenação em conjunto com a 
Custódia de serviços virtuais , tivemos reuniões por telefone mensais e foi uma maravilhosa 
oportunidade de crescimento e aprendizado , e esse ano irei coordenar , junto com a 
custódia , minha preimeira reunião de comitê na WSBC . ESTOU ME PREPARANDO , 
AGENDA PRONTA , muito estudo e a certeza que o PS está no controle . Também gratidão 
por poder ser mentora green dot, dos delegados de primeira vez . Terei uma afilhada de 
WSBC , que gostoso ! 
As literaturas que serão discutidas lá serão um folheto sobre conceitos, um outro sobre 
manutenção do peso corporal saudável e o 1212 . UAU!!!!! que delícia pertencer . 
E por último.... Queria dizer a vcs que  vou me candidatar a custódia de serviços virtuais  , 
acaba de chegar o e mail do WSO anunciando que as  posições estão abertas para região 1 
e para custódio de serviços virtuais.  Não será votado na conferência mundial e sim pela 
junta de custódios após a WSBC.  Claro que posso não ser eleita.  Mas vou erguer a mão, 
como sempre ergui a mão aqui   . Meu desejo é continuar prestando serviço para CCA 
virtual que salva a minha vida todos os dias desde maio de 2010.  Estou com a 
documentação pronta e foi muito bom esse momento de rever meu  amor por cca   e toda 
essa caminhada.     Mas tudo e um dia de cada vez.  E é isso.   Grata.  Dora
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FINANÇAS JUNCCAB (TESOURARIA)
Em primeiro lugar, nosso agradecimento pelas contribuições, compra de literatura e 
assinaturas de Lifeline, estas últimas nossa segunda fonte de renda.

Neste momento estamos vivenciando novos tempos na Junccab, sem a funcionária, com falta 
de membros para algumas atribuições, sendo que o serviço necessário está sendo dividido 
entre os membros, e de uma certa forma, como 
já era esperado, sobrecarregando mas a quem 
está na sede, Rio de Janeiro. Mas o PS tem nos 
enviado alguns companheiros que tem ajudado 
bastante. Gratas!
Verificando-se as contas de SET/2016 até 
JAN/2017, podemos mostrar os gráficos a 
seguir:

DESPESA: Vinha em constante crescimento, desde mar/2016, alcançando a marca de 6 mil, 
7 mil e até mais do que 8 mil reais, com média de 7 mil reais, quando houve a decisão da 
rescisão, pois este valor era maior que nossa 
receita mensal. Houve em nov/16 o pico do 
pagamento da rescisão (pago com a reserva 
prudente) e vemos que a despesa já caiu nos 
meses de dez/16 e jan/17, para níveis de 5 mil 
reais, com uma economia de quase 30%.

CONTRIBUIÇÕES: As contribuições são mais ou 
menos fixas ao mês, havendo os picos semestrais 
que equivalem aos dois principais eventos 
nacionais, Assembleia (set) e Convenção (mar).

   
LITERATURA E LIFELINE: Apresentam valores variados, também tendo picos alimentados 
pelos eventos nacionais.
          TESOUREIRA JACIRA
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