
 

 

 

Meu nome é Linda e sou uma comedora compulsiva! 

Vai fazer um ano em setembro que eu visitei 

vocês e participei da Assembleia da Junccab. 

Gostei muito de ver todo o trabalho que está 

sendo feito na Assembleia de vocês. Gostaria que 

soubessem como é importante servir como 

representante de seu grupo de serviço. 

Quando comecei no CCA eu não compreendia a 

importância desta função. Eu só queria ir às 

reuniões e me ajudar a me recuperar desta 

doença. Eu não tinha ideia de todo o trabalho e 

serviço que era feito além do nível de grupo.  

A quinta tradição fala que “Cada grupo é animado 

por um único propósito primordial – o de 

transmitir sua mensagem ao comedor compulsivo 

que ainda sofre.” Existe um provérbio em CCA que 

diz que você tem que passar adiante o que lhe foi 

tão gratuitamente dado. 

Passar adiante pode vir 

de muitas formas 

diferentes, uma delas é 

sendo padrinho/ 

madrinha, outra é 

servindo como 

representante de seu 

grupo na Assembleia de 

sua Junta de Serviço 

Nacional (Junccab). É 

fazendo este serviço que mantemos o CCA 

funcionando. 

Se não tivermos pessoas para prestar serviço, o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCA vai morrer. Pessoalmente, eu não quero ver 

isto acontecer.  

Eu quero que este programa esteja aqui para as 

pessoas que dele precisarem. 

Para que nossas vozes sejam ouvidas, precisamos 

frequentar a Assembleia e levar a mensagem para 

a Junccab. Este é o lugar onde os membros têm 

voz e podem ser ouvidos. É assim que fazemos 

mudanças. É importante que os membros sejam 

ouvidos e que sejam capazes de votar para fazer 

estas mudanças. 

Uma outra parte importante do processo de ser 

um representante é que você leva de volta 

informações para o seu grupo. Escrever um 

relatório é uma maneira de trazer a informação 

de volta. Se seu intergrupo tem um boletim, 

publique nele o seu relatório, para que todos os 

membros possam lê-lo. Você também pode dar seu 

relatório numa reunião, na hora dos avisos. 

Eu gostava de meu serviço como representante no 

intergrupo; este serviço fazia com que 

eu me sentisse parte da minha família 

CCA. Eu gostava de ouvir as moções e 

de poder votar. Acima de tudo, eu 

gostava da confraternização entre os 

membros. 

Por favor, considere prestar este 

valioso serviço. O CCA me deu uma vida 

hoje. Escolho partilhar minha 

recuperação prestando serviço. Este serviço 

ajuda a mim e a você! 

Obrigada por me deixar compartilhar!  

Abraços, Linda (Custódia da região 8)



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá.  Pretendo ir à Assembleia por entender que lá é o melhor lugar, onde posso ter 

conhecimento real desta Irmandade que salva minha vida há anos. Sinto-me motivada a 

encontrar clareza da situação de nossa Junta hoje. Adoro estar por dentro de tudo, conhecer 

outros comitês e outros servidores de serviço.  Também aprendo com as partilhas de fé força 

e esperança, que mesmo com algumas dificuldades no serviço, é possível prestar serviço com 

sanidade sem comer compulsivamente. E claro vejo que não estou sozinha. Vamos juntos? 

Conhecer mais sobre CCA? E ver que esta irmandade não é apenas a sala que frequento 

reunião, vai muito além disto. Sozinha eu só comia e me maltratava. Na Assembleia vejo a 

necessidade de mãozinhas levantadas para tantas prestações de serviço. Entendo que não sou 

eu e sim NÓS!! 

Pretendo ir à Assembleia Nacional de CCA 

porque preciso que o CCA permaneça aqui no 

Brasil, seja no formato de reuniões presenciais, 

seja na formato de reuniões online.  

Além disso, preocupo-me com a unidade da 

irmandade como um todo. A Assembleia é uma 

excelente oportunidade de "recarregarmos 

nossas baterias", encontrarmos companheiros 

que, muitas vezes, conhecemos só pelo online, 

trabalharmos pela nossa tão querida irmandade 

- elegendo novos servidores, apreciando moções 

e emendando nossos estatutos. 

Uma oportunidade única de "mergulhar" a fundo 

em nosso programa. 

O que me motiva é me sentir parte de uma 

irmandade que me salva de mim mesma e 

pela qual também sou responsável pelas 

decisões que irão ser tomadas lá 

O desejo de servir e de estar em contato 

com as companheiras que servem. Aprender 

com vocês e com as mais experientes como 

servir abnegadamente. 

As Assembleias Nacionais de CCA são momentos 

muito especiais dentro do meu processo de 

recuperação. 

Entender e participar da dinâmica do serviço em 

CCA muito me motiva a continuar voltando. 

Acompanhar o encaminhamento das questões, as 

ponderações contra e a favor, as votações, tudo 

isto constitui um aprendizado rico e fundamental 

para mim. Funciona!!!! 

Quero ir à Assembleia porque sei que o 

serviço é o instrumento que mais me faz 

continuar voltando, e nas assembleias fico 

com os meus iguais lidando com as mesmas 

questões -  inclusive com a de assumir 

excesso de serviço. E também porque faço 

questão de participar dos Rumos do CCA - 

exercer a minha responsabilidade em cima 

do que literalmente me devolveu a vontade 

de viver que eu tinha perdido quando 

cheguei ao Programa anos atrás. 

Vou para me sentir pertencer a Associação 

que faço parte e que salva minha vida... 

Compromisso com a recuperação e 

obrigação. 



 

 

 

 

 

  

Só por hoje, sinceramente, o que mais me 

motiva é a gratidão ao meu PS quando me 

encaminhou para CCA, a minha história de não 

aceitação do meu corpo físico começou à se 

modificar à partir de CCA, e , só por hoje, eu 

ainda não encontrei nada para substituir CCA, 

acredito sinceramente que esse programa é 

insubstituível e acredito sinceramente no que 

diz o programa, tudo que eu conseguir à partir 

da abstinência, se eu não compartilhar, levar 

adiante, eu posso perder à qualquer momento.  

Isso me mantém aqui, e Assembleia faz muito 

parte desse processo todo.  

Teria muito à compartilhar sobre isso, mas só 

por agora é o que posso! Aqui envolvida 

c/afazeres p/me libertar p/a reunião de hj, 

apesar da indisposição! 

Pretendo ir, pois, em recuperação – e 

abstinente, acredito que eu possa 

contribuir com a irmandade como um 

todo. Eu PRECISO de CCA para viver. Eu 

sou DEPENDENTE da irmandade. Ir na 

Assembleia é fazer a minha parte. Além 

disso, eu APRENDO muito. Tenho 

inúmeras possibilidades de ser quem eu 

sou verdadeiramente, de dizer sim 

quando quero dizer sim e não quando 

quero dizer não (algo que eu nunca tinha 

conseguido fazer antes de CCA). Fora 

isso, eu AMO Os eventos de CCA e já não 

sei viver sem eles  😉🙌�😘 

A assembleia é evento dedicado ao serviço e 

como membro o serviço é importante para a 

minha recuperação e é importante para a 

manutenção da irmandade como um todo. Eu vou 

à assembleia para continuar o meu envolvimento 

no serviço. 

Tenho desejo disposição e boa vontade. 

Aprendi no CCA a ser responsável e 

comprometida em todas as áreas da minha vida 

A maioria não tem ideia de que 

queremos o melhor para a irmandade   e 

na assembleia que se coloca esses 

pontos de melhoria. 

Hoje o que me dá forças para ir a 

Assembleia é eu ser RG do Grupo e querer 

que CCA seja forte e acredito nesta união 

para levar a irmandade pra frente. 

Eu vou a assembleia do CCA desde 2000. 

Vou porquê sou CCA; Vou porque amo o 

CCA ;Vou porque faço parte do CCA ; 

presto serviço na Informação Pública ; 

Porque amo o CCA; porque preciso saber 

como está o CCA no Brasil e no Mundo; 

faço parte do CCA no mundo �; sou do ... 

SÓ POR HOJE é porque tenho o desejo 

de parar de comer compulsivamente. 

Unidade e 12° passo.  

CCA tem que continuar 



 

 

 

A metodologia de apresentação das contas, desde janeiro de 2017 mudou um pouco, sendo que temos agora 
uma única tabela que engloba o controle da Receita e Despesa de todos os caixinhas (3) e das contas bancárias 
e aplicações (10) da JUNCCAB. Todas as Despesas (D1 a D9) e Receitas (R1 a R6) receberam um código, e através 
deste código são agrupadas por assuntos comuns, para se chegar aos balancetes, conforme o quadro abaixo. 

Se algum membro quiser conhecer o processo, ficamos a disposição para esclarecer. 

BALANCETES JUNCCAB DO 1º SEMESTRE 2017 

 

SALDO DEZ/2016 65.906,91 63.684,56 65.607,50 68.589,25 74.741,87 76.800,87

DESPESAS jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 MÉDIA DESP.

D1 DESP. ESCRIT. 2.163,12 1.921,97 3.031,63 2.232,43 2.118,67 1.884,51 2.225,39

D2 TERCEIRIZADOS 0,00 0,00 0,00 1.335,00 0,00 2.080,00 569,17

D3 DESP. LITERATURA 120,25 546,73 1.478,65 506,90 383,94 143,80 530,05

D4 DESP. LIFELINE 1.281,16 92,00 422,40 95,60 349,45 94,35 389,16

D5 DESP. 7a. TRADIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D6 VIAGENS 4.932,99 0,00 0,00 4.600,00 480,00 1.190,76 1.867,29

D7 EVENTOS 525,30 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,88

D8 CONTR. ÓRG. SERV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D9 DESP. BANCÁRIAS 158,44 145,44 188,84 196,64 491,12 142,15 220,44

TOTAL DESPESA 9.181,26 2.906,14 5.121,52 8.966,57 3.823,18 5.535,57 5.922,37

RECEITAS jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 MÉDIA REC.

R1 CONTRIBUIÇÃO 3.086,39 1.718,00 3.423,87 2.917,20 2.555,97 3.628,60 2.888,34

R2 REC. LITERATURA 2.639,60 2.262,80 3.813,20 3.036,80 2.676,40 2.460,80 2.814,93

R3 REC. LIFELINE 425,00 277,00 380,00 630,00 120,00 1.227,00 509,83

R4 REC. EVENTOS 0,00 0,00 0,00 6.800,50 0,00 828,24 1.271,46

R5 APLIC. FINANCEIRAS 476,92 337,28 401,20 358,49 303,71 304,09 363,62

R6 OUTRAS RECEITAS 331,00 234,00 85,00 1.376,20 226,10 409,00 443,55

TOTAL RECEITA 6.958,91 4.829,08 8.103,27 15.119,19 5.882,18 8.857,73 8.291,73

SALDO DO MÊS -2.222,35 1.922,94 2.981,75 6.152,62 2.059,00 3.322,16 2.369,35

SALDO ACUMULADO 63.684,56 65.607,50 68.589,25 74.741,87 76.800,87 80.123,03 -

PRESTAÇÃO DE CONTAS / FINANÇAS DA JUNCCAB 

(JANEIRO A JUNHO/2017) 

Prezados membros do CCA do Brasil 

Felizmente após um longo tempo, estamos trazendo até vocês, através do 
INFOJUNCCAB/julho 2017, a prestação de contas do 1º semestre de 2017. 
Felizmente tivemos um superávit de pouco mais de 14 mil reais, nestes 6 
(seis) primeiros meses do ano.  

É o início da RECUPERAÇÃO das contas da Junccab, tão debilitadas e 
deficitárias, como demonstrado na Assembleia, em setembro/2016. Para 
acontecer esta mudança, de déficit para superávit, fomos forçados a 
demitir nossa funcionária (out/2016), que demandava mais de 3 mil reais 
de despesa mensal. Também demitimos o nosso contador (nov/2016), e 
contratamos uma nova empresa de contabilidade. 

 



 

 

 

 

SALDOS DO MÊS, ACUMULADOS E RESULTADOS DO 1º SEMESTRE 2017 

 

OBS. Na Assembleia 2017 deve ser apresentado um paralelo dos resultados do 2º semestre de 2016, comparado 
ao 1º semestre de 2017, para que se possa visualizar e avaliar o resultado das ações “corajosas” tomadas pelos 
membros da JUNCCAB. 

Para que possamos entender os resultados, seguem algumas observações e gráficos elucidativos. 

- O saldo em 31/12/2016 era 65,9 mil (pós-rescisões). O saldo em 30/06/2017 e de 80,1 mil (+ 14 mil). 

- A despesa média de nosso escritório, em seis meses, custou em média, 2.2 mil (37% da despesa) 

- A média da Despesa nos últimos 6 meses foi de 5,9 mil. Importante aqui dizer que a Junccab está em 
contenção de gastos... Com estes resultados, poderemos investir em divulgação, cuidado com os grupos, etc... 

- O valor médio das contribuições foi de 2,9 mil, da venda de Literatura foi de 2,8 mil e das assinaturas/vendas 
de Lifeline foi de 0,51 mil. Os eventos (Convenção do RS) enviou um resultado de 6,8 mil. 

- A média da Receita nos últimos seis meses foi de 8,3 mil (40% mais que a despesa). 

Então o resultado médio mensal é de um superávit de quase 2,4 mil. Com isso estamos conseguindo recuperar 
o saldo da nossa RESERVA PRUDENTE, utilizada para pagar a rescisão da funcionaria. 

 

Abaixo, para ilustrar, apresentamos os gráficos de RECEITA e DESPESA com os valores da tabela. A última linha 

de cada gráfico representa o total da Despesa e da Receita. 

 

DATA SALDOS SALDO MÊS RESULTADO

31/12/2016 65.906,91 (ano 2016) DO ANO

31/01/2017 63.684,56 -2.222,35

28/02/2017 65.607,50 1.922,94 -299,41

31/03/2017 68.589,25 2.981,75 2.682,34

30/04/2017 74.741,87 6.152,62 8.834,96

31/05/2017 76.800,87 2.059,00 10.893,96

30/06/2017 80.083,03 3.282,16 14.176,12
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   OBS.: Nota-se o incremento na Receita, no mês de abril, com o resultado da Convenção do RS.  

POR FAVOR, PEDIMOS ENCARECIDAMENTE QUE POSSAM IDENTIFICAR TODOS OS SEUS DEPÓSITOS, 

ENVIANDO OS RECIBOS PARA O EMAIL DA JUNCCAB (junccab@comedorescompulsivos.org.br) 

Agradecemos imensamente todas as contribuições dos membros, grupos e intergrupos do Brasil. 

Juntos conseguimos. Fico grata de estar prestando serviço para o CCA, que salva a minha vida. 

Jacira (vice tesoureira da Junccab) 
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Notícias do Comitê de Estatuto e Regimento - CER 
 

A Assembleia Nacional de CCA está se aproximando e o Comitê de Estatuto e Regimento – 
CER, mantém-se concentrado em suas atividades concernentes à fase conclusiva da revisão do 
Estatuto da JUNCCAB, bem como à construção do Anteprojeto de seu Regimento. 

Nestes quase três anos de trabalho contamos com a seguinte produção: 

Na Assembleia Nacional de 2015, o CER comunicou o andamento da revisão, à época com 86 
(oitenta e seis) propostas de alterações do Estatuto. 

Na Assembleia Nacional de 2016, o CER apresentou 09 (nove) propostas de Moções sendo 
2(duas) reprovadas, 6(seis) aprovadas e 1(uma) retirada pelo próprio CER. A revisão prosseguiu 
até o Capitulo 13º alcançando o número de 167 propostas de alteração. 

Para a Assembleia Nacional de 2017 o CER tem por objetivo levar, até o presente momento, 
7(sete) propostas de Moções: 3(três) relativas ao Estatuto e 5(cinco) ao Regimento. Nesta 
oportunidade, este Comitê, também, apresentará a parte introdutória do Anteprojeto do 
Regimento da JUNCCAB. 

Desejamos a todos mais 24 horas de abstinência e serenidade. 

Comitê de Estatuto e Regimento - CER 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVO E MAIL DA JUNCCAB. TEREMOS MUDANÇAS TAMBÉM NOS COMITES! 

junccab@comedorescompulsivos.org.br 

Prezados Companheiros, 

 
        Informo que no dia 13 de Maio de 2017 

a companheira Juliana entregou o cargo de 

Primeira Secretária da JUNCCAB  
        Ressalto que na reunião da JUNCCAB 

com Comitês, Grupos e Intergrupos do dia 21 

de Maio de 2017 o desligamento foi 

comunicado aos servidores presentes. 

 
      Em serviço 
      Adriana 
      Coordenadora da JUNCCAB 
 

Prezados Companheiros, 

 

       Informo que no dia 21 de Junho de 2017, o 

companheiro Ubirajara solicitou seu retorno as 

atividades de Tesoureiro da JUNCCAB. 

         Em reunião extraordinária realizada no dia 24 de 

junho de 2017 os servidores da JUNCCAB, em 

consciência coletiva, concordaram com a solicitação. 

         Sendo assim, o Companheiro Ubirajara Gonçalves 

de Almeida é o Primeiro Tesoureiro da JUNCCAB até o 

dia 31 de dezembro de 2017. 

          Em serviço 

          Adriana 

          Coordenadora da JUNCCAB 

 

       Queridos Companheiros do Brasil, 

 

       Nossa Assembleia Nacional está se aproximando e teremos o prazer de recebê-los 

nesse fórum depositário da consciência coletiva de CCA no Brasil. 

       Esse ano temos como tema VOLUNTARIAR-SE PARA SERVIR É GRATIDÃO EM AÇÃO 

e contamos com a presença dos representantes de Comitês, Intergrupos, Grupos e Membros 

de todo o Brasil. 

       Lembramos que sua presença é essencial para que as decisões a serem adotadas sejam o 

reflexo da colaboração dos CCAs. Isso é Gratidão em Ação. 

       Vamos juntos participar desse momento de recuperação através do serviço e colocar em 

prática o que diz nosso Quarto Conceito: “O direito de participação assegura para todos 

igualdade de oportunidades no processo de tomada de decisões". 

       Juntos Somos mais Fortes.Com Gratidão em Ação 

       Adriana, Coordenadora da JUNCCAB 

 

 

 


