
 

 

 

 

 

 

Queridos companheiros, 

               Estamos nos aproximando do nosso fórum de discussões e deliberação de CCA no Brasil.  É a 

nossa Assembleia Nacional que acontecerá de 21 a 24 de setembro no Centro de Espiritualidade Maria Mãe 

da Vida,  situado na Rua Olinda Ellis, 433- Campo Grande- Rio de Janeiro- RJ. 

 O tema desse ano é “Voluntariar-se para servir é Gratidão em Ação” sendo muito importante a 

participação de todos os membros interessados no futuro de CCA no Brasil. 

Entre as atividades de nossa   Assembleia , destacamos: 

 Apresentação de relatórios; 

 Apreciação e votação das propostas de alteração ao Estatuto da JUNCCAB; 

 Aprovação do  Regimento Interno da JUNCCAB; 

 Workshops: “VOLUNTARIAR-SE PARA SERVIR É GRATIDÃO EM AÇÃO”; 

 Eleição dos cargos em vacância; 

 Eleição para o local que sediará a Convenção 2018; 

 

Mostre sua Gratidão em Ação estando presente nesse lindo evento de recuperação através do serviço e 

lembre-se que JUNTOS SOMOS 

MAIS FORTES. 

Adriana 

Coordenadora da JUNCCAB  

Gestão 2014/2017  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Assembléia da Região Oito (13-15/10/2017) 

O Brasil pertence à região 8 de Overeaters 

Anonymous. Nessa assembleia a Junccab enviará 

representante, mas você pode participar por acesso 

remoto como faço desde 2015. Mais informações 

com a delegada em brasilcca@gmail.com ou no link 

da região 8  sobre o acesso remoto: 

https://www.oaregion8.org/documents/oovooh 

Dora- delegada da Junccab  

 

owto.pdf 

INFORMAÇÕES SOBRE O WSO  

Seu grupo /intergrupo ou junta de serviço deseja usar o logo de OA? Se forem intergrupos todos esses possuem a 

autorização estendida para usar em sites, banners e outras coisas (exceto literatura) até o início de 2019, autorização 

solicitada pela delegada nesse início de ano . Se seu grupo deseja usar o logo de AO lembre-se: você precisa fazer um logo 

customizado (como esse que a Junccab usa- Não podemos usar o logo do WSO ) e fazer a solicitação junto ao WSO . o link 

para pedir o logo é : https://oa.org/files/pdf/Logo-Permission-Request-Form-617.pdf 

Você deseja usar alguma literatura do CCA em um evento e deseja imprimir alguns trechos para usar nas discussões ou 

fazer cartazes ou lembranças? O WSO permite desde que você peça autorização para esse uso! O WSO possui os direitos 

autorais de toda a literatura e se essa literatura não estiver traduzida você também precisa pedir autorização para traduzir. 

Todas as informações você encontrará em: https://www.oa.org/pdfs/ReprintRequestForm.pdf  

Deseja conhecer toda a literatura aprovada por CCA? https://oa.org/files/pdf/OA-Approved-Literature-List_2017.pdf    

Deseja produzir uma literatura de CCA que ainda não existe em nosso país?  Seguem as diretrizes de como fazer isso ! 

https://oa.org/files/pdf/translation_guidelines.pdf  

Licenças necessárias para produzir uma literatura: licença 1 para tradução e licença 2 para impressão e uso do logo : 

https://oa.org/files/pdf/translations_license_1.pdf 

https://oa.org/files/pdf/translations_license_2.pdf  

Deseja montar um intergrupo?  https://oa.org/wp-content/plugins/wpmeetings/assets/pdf/igregform.pdf  

Deseja registar seu grupo junto ao WSO: https://oa.org/groupsservice-bodies/meeting-changes/add-a-meeting/ , 

lembrando que o grupo só é considerado grupo de CCA se estiver filiado junto ao WSO .  

Página da delegada atual da Junccab com muitas dessas informações:  http://www.ccabrasilcm.com/   

Com amor em serviço, 

Dora P- Prestando serviço como delegada 

WSBC 2018 

ALBUQUERQUE DE 23-28 DE ABRIL DE 2018 

MOMENTO DE UNIDADE DE CCA NO MUNDO. 

MAIORES INFORMAÇÕES EM 

https://oa.org/files/pdf/Important-Information-18.pdf 

ou em português na página 

www.ccabrasilcm.com 

Site da junccab:  
http://comedorescompulsivos.org.br/ 

Site da Região 8: 
https://www.oaregion8.org/ 

site do WSO – escritório mundial 
https://oa.org/ 

mailto:brasilcca@gmail.com
https://www.oaregion8.org/documents/oovooh
https://oa.org/files/pdf/Logo-Permission-Request-Form-617.pdf
https://www.oa.org/pdfs/ReprintRequestForm.pdf
https://oa.org/files/pdf/OA-Approved-Literature-List_2017.pdf
https://oa.org/files/pdf/translation_guidelines.pdf
https://oa.org/files/pdf/translations_license_1.pdf
https://oa.org/files/pdf/translations_license_2.pdf
https://oa.org/wp-content/plugins/wpmeetings/assets/pdf/igregform.pdf
https://oa.org/groupsservice-bodies/meeting-changes/add-a-meeting/
http://www.ccabrasilcm.com/
https://oa.org/files/pdf/Important-Information-18.pdf
http://www.ccabrasilcm.com/
http://comedorescompulsivos.org.br/
https://www.oaregion8.org/
https://oa.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Intergrupo do ABC surgiu da necessidade básica de 

prestar serviço para grupos locais, fornecendo maiores 

informações sobre CCA em nossa comunidade. 

A maneira mais fácil e eficiente de realizar essas tarefas, foi  

reunir os grupos Pioneiros do ABC e Vencedores, lembrando 

sempre da nossa 5ª Tradição: “Cada grupo é animado por um 

único propósito primordial – transmitir sua mensagem ao 

comedor compulsivo que ainda sofre.” 

Tudo que é decidido em nossas reuniões precisa refletir esse 

propósito. Não importa o que pensamos como indivíduos, 

devemos estar unidos no objetivo de levar a mensagem tão 

bem o quanto possamos, para o comedor compulsivo que 

ainda sofre. 

Para que isso seja possível, nossas ações são: 

1)Manter um estoque de literatura suficiente para suprir os 

grupos e também membros isolados de CCA. 

2)Reuniões Administrativas mensais, onde coletamos as 

contribuições de cada grupo e de cada membro do 

Intergrupo (7ª Tradição). Com isso, enviamos contribuições 

mensais para Junccab e CCM e possibilidade de apoio 

financeiro para um representante participar de Eventos 

Nacionais de CCA (Assembléia e Convenção). 

3)Informação Pública, através de folhetos de divulgação, 

cartazes e pintura de muros em locais de grande circulação. 

4)Mantemos uma linha telefônica, onde o prestador de 

serviço fornece todas as informações de locais de reunião, 

data e horários, além de uma breve explanação sobre CCA. 

5)Serviço de E-mail, onde são esclarecidas quaisquer dúvidas 

e respondidas todas as perguntas sobre a Irmandade. 

6) Blogspot onde fazemos a divulgação e atualização de 

todas as nossas atividades, como por exemplo: reuniões 

temáticas bimestrais, eventos nacionais de CCA, datas 

importantes, reuniões da Junccab pelo Paltalk. 

7)Divulgação do INFOJUNCCAB para melhor informar e 

conscientizar os membros da importância da Junta Nacional 

e de CCA como um todo 

8)Reuniões Extraordinárias para estudo do Estatuto. 

 

Acreditamos que todas essas ações contribuem para que 

levemos a mensagem de Força, Fé e Esperança aos 

comedores compulsivos que ainda sofrem dentro e fora da 

Irmandade de CCA. 

 

Intergrupo do ABC - Há 15 anos servindo com amor 

 

 O INTERGRUPO DO VALE DO 

PARAÍBA se iniciou em Janeiro de 

2017 e estamos iniciando nossas 

atividades. Coma experiência trazida 

do Intergrupo ABC iniciamos com 

nossos três grupos nas cidades de  

 Guaratinguetá  

 Pindamonhangaba  

 Taubaté  

Para divulgação mantemos uma 

página que é 

http://www.comedorescompulsivosv

aledoparaiba.com/ e uma página na 

rede social. 

Esse ano enviaremos representantes 

para a assembleia e temos realizado 

reuniões temáticas a cada dois meses. 

Também  possuímos um telefone 

para o intergrupo . Sabemos que 

temos muito a caminhar mas juntos 

conseguimos o que jamais 

conseguiríamos sozinhos. 

http://www.comedorescompulsivosvaledoparaiba.com/
http://www.comedorescompulsivosvaledoparaiba.com/


 

  

 

 INTERGRUPOS NO BRASIL: ESTADO DE SÃO PAULO 

 

O Intergrupo do Interior do Estado de São Paulo existe desde março de 1996. Vivemos muitas 

fases, umas em que poucos membros assumiam cargos e outras onde contávamos com mais pessoas 

sempre trabalhando. Mas ele está vivo e hoje conta com uma estrutura de serviço completa, com membros 

de diversos pontos do estado. 

Os encontros com reuniões presenciais acontecem bimestralmente e, atualmente, experienciamos 

reuniões intercaladas via internet. Temos um grupo no whatsapp para comunicação somente de serviço.  

Nossa principal função é estimular os grupos a viverem o melhor possível as reuniões e a estender a mão ao 

comedor compulsivo que ainda sofre, conforme sugere a quinta tradição. 

Em 2016 começamos o ano com três grupos e hoje estamos com seis, distribuídos nas cidades de Limeira, 

Santa Bárbara d’Oeste, Rio Claro, Bauru, São João da Boa Vista e Poços de Caldas, este último do estado de 

Minas Gerais. 

Como ajudamos os grupos?  

Incentivando a prestação de serviço, a manutenção da sala aberta mesmo que somente com plantões até 

que apareça outro comedor compulsivo, distribuindo literatura aos grupos, dividindo a sétima do IISP em 

ajuda para divulgação, trocando experiências de como cada grupo tem sobrevivido às dificuldades, 

discutindo sobre as várias formas de se fazer divulgação, amadrinhando novos grupos, incentivando a 

compra de literatura, através de promoções, distribuição de cartazes e panfletos para divulgação. 

Promovemos troca de experiências entre os grupos, onde cada um relata sua vivência nas reuniões e 

dificuldades. Vamos tecendo uma rede com ideias para se trabalhar melhor no grupo questões como: 

disciplina de horários, temas e coordenação de reunião, anonimato, sétima tradição, dificuldades com o 

aluguel, problemas com o prédio, divulgação, etc. 

Um diferencial que gostamos de ressaltar diz respeito à despesa nivelada, método que adotamos para 

tornar viável a vinda de todos os grupos à reunião presencial. Somamos todos os custos de cada grupo com 

o transporte (existe cidade que gasta aproximadamente R$ 300,00 para chegar à sede do IISP) e dividimos 

as despesas para que todos os grupos paguem igualmente os valores, assim nenhum deles fica prejudicado 

ao vir para uma reunião de serviço. 

Procuramos sempre ter um tempo antes de iniciarmos os trabalhos para uma rodada de depoimentos 

pessoais, o que contribui para que tenhamos uma reunião mais tranquila e espiritual. Isto ajuda bastante 

na unidade, pois muitos membros não têm contatos com outros além do serviço. 

 O Intergrupo já assinou Lifeline para cada grupo, ajudou na compra de literatura e procura incentivar os 

grupos a enviar representantes para eventos nacionais, pagando sua inscrição. O IISP sempre oferece esta 

oportunidade a um de seus membros também.  

 Fazemos alguns eventos internos onde convidamos membros dos grupos a comparecerem. Isso tem 

ajudado a criar um ambiente de proximidade e interesse no intergrupo. 

Podemos afirmar com segurança que, sem o intergrupo trabalhando e incentivando sempre, a maioria 

dos grupos talvez não existisse porque é através do IISP que os membros de grupos sentem acolhimento 

e esperança para continuarem esse trabalho de se recuperar e ajudar outro membro a encontrar sua 

própria recuperação.  

 



 

 

 

 

 

Encontram-se em fase final de produção duas novas 

literaturas de CCA: o Caderno de Estudos do Para Hoje 

e o Caderno de Estudos do Vozes de Recuperação. Os 

dois livros trazem perguntas para que os membros, 

após a leitura do texto do dia nos livros Para Hoje e 

Vozes de Recuperação, reflitam sobre sua caminhada 

de recuperação, a partir da pergunta apresentada. 

Apenas para pensar, para escrever ou para escrever e 

partilhar, as novas literaturas certamente reúnem 

características que as tornam um interessante 

instrumento de 

recuperação! 

Sempre visando 

a prestar mais e 

melhores 

serviços aos 

membros de 

CCA, este ano a 

Junccab 

demandou a 

reimpressão dos 

livros Vozes de 

Recuperação, 

Para Hoje e Os 

Doze Passos e 

as Doze 

Tradições de Comedores Compulsivos para que não 

faltem exemplares dessa literatura, que é bastante 

procurada e por isso apresentava baixo estoque nos 

últimos meses. 

Também foi eleita como prioridade a atualização de 

Para o Recém-Chegado e Um Guia para Padrinhos. Na 

nova versão deste último foi acrescentado um 

apêndice para que os padrinhos introduzam seus 

afilhados no trabalho dos Passos. O apêndice traz 

sugestões de leituras de CCA e do livro Alcoólicos  

 

 

 

Anônimos, seguidas de perguntas sobre o Primeiro, 

Segundo e Terceiro Passos. 

Será reimpresso o folheto Se Deus Falasse a CCA, que 

contém um texto belíssimo e inspirador e, antes do 

fim do ano, estarão disponíveis versões atualizadas de 

folhetos já editados, alguns inclusive esgotados: Os 

Doze Conceitos de CCA, Manual de Grupos, Perguntas 

e Respostas, CCAs em Recaída e Para a Família do 

Comedor Compulsivo. 

Além dos cadernos de estudos, mais novidades estão 

na mira da Junta: um novo 

livro de coletâneas de 

histórias de Lifeline, com 

um capítulo inteiramente 

dedicado a relatos 

engraçados, o folheto 

sobre as Tradições lançado 

em 2012 pelo Escritório 

Mundial e um manual para 

que os membros possam 

estudar e organizar 

workshops sobre os Doze 

Passos. Aguardem! 

Tanta literatura disponível 

apenas mostra como a boa 

vontade dos membros na 

prestação de serviços é capaz de melhorar nossa 

Irmandade, um dia de cada vez. Caso queira prestar 

serviço no Comitê de Literatura envie uma mensagem 

para junccab@comedorescompulsivos.org.br e 

coloque seus dons e talentos a serviço de seus 

companheiros e do comedor compulsivo que ainda vai 

chegar! Juntos conseguimos!  

 

COMITÊ DE LITERATURA

 

NOVIDADES DO COMITÊ DE LITERATURA  

NOVIDADES 



 

  

INFORMATIVO SOBRE A TESOURARIA DA JUNCCAB 
 
Queridos tesoureiros dos grupos e intergrupos, queridos membros contribuintes de CCA 
A JUNCCAB é uma associação sem fins lucrativos, mas exatamente por isso, deve informações mensais ao fisco, 
para confirmação desta situação. 
Precisamos fazer contabilidade mensal oficial, como qualquer outra empresa, declarar imposto de renda anual, 
declarar as vendas e notas fiscais, etc... 
Para tanto, precisamos e pedimos com muito carinho a todos, que ao fazerem qualquer depósito para a Junccab, 
que fotografem o recibo e enviem como anexo para o email junccab@comedorescompulsivos.org.br 
 Precisamos comprovação de toda a receita, bem como de toda a despesa... Ou teremos muitos valores "não-
identificados", que podem ser mal interpretados pelo fisco. 
Ficamos muito agradecidos se puderem nos ajudar. 
Divulguem a todos, por favor!! 
Tesouraria da JUNCCAB 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

- a contabilidade da JUNCCAB é feita pelas datas dos eventos financeiros, ou seja, se é depositada uma 
contribuição, por exemplo, no dia 12/dez, quando mandar o e-mail com o recibo e a identificação, não tem como 
esta contribuição entrar para outro mês, por exemplo, OUT ou NOV. Vai entrar como contribuição de DEZ. E se a 
identificação não for feita até o fechamento do mês em curso, os depósitos entrarão numa conta chamada NI, de 
valores NÃO IDENTIFICADOS.  
- o recibo das contribuições para o MEMBRO, GRUPO OU INTERGRUPO é o próprio recibo do depósito na conta do 
Banco. A JUNCCAB não está enviando pelo correio, os recibos de cada depósito, como já foi feito anteriormente. 
Mas já estamos enviando, a partir de FEV/2017, a nota fiscal eletrônica (NFe) das vendas de literatura, junto do 
pacote. 
- a contabilidade necessita ter, PARA IMPRESSÃO, a IMAGEM dos recibos dos depósitos realizados, que podem ser 
fotografados e enviados como imagem, para o email da JUNCCAB.  
- para evitar que o depósito seja feito num mês e a identificação só venha no próximo, estamos solicitando que os 
depósitos possam ser realizados, preferencialmente, entre os dias 5 e 25 de cada mês. 

No email de identificação dos depósitos, solicitar ao tesoureiro, que além de enviar a imagem do depósito, favor 
completar o seguinte, no corpo do email, visto que alguns depósitos chegam com o nome de pessoa física, mas se 
sabe que são contribuições de grupos: 

 

NOME MEMBRO, GRUPO OU INTERGRUPO: _______________________________ 

VALOR DO DEPÓSITO: _________________________________________________ 

DATA DO DEPÓSITO: __________________________________________________ 

DESTINO DA CONTRIBUIÇÃO: ___________________________________________ 

NÚMERO DA CONTA: __________________________________________________ 
 

POSSIBILIDADES DE CONTRIBUIÇÃO: JUNCCAB, WSO, REGIÃO 8, LITERATURA, RESERVA PRUDENTE, EVENTOS, 
LIFELINE E CCM (COMITÊ CONF. MUNDIAL). AS CONTAS PARA CADA DEPÓSITO, NO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 
2860-6: 

CONTRIBUIÇÃO JUNCCAB CC BB 19179-5 

WSO (ESCR. MUNDIAL) CC BB 19179-5 VAR 51 

REGIÃO 8 CC BB 19179-5 VAR. 96 

LITERATURA CC BB 19180-9 

RESERVA PRUDENTE CC BB 19180-9 VAR. 51 

EVENTOS CC BB 19180-9 VAR. 96 

LIFELINE CC BB 23612-8 

CCM CC BB 23612-8 VAR. 51 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO                                                  

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

junccab@comedorescompulsivos.org.br 

CAMPANHA DO “ESQUECIMENTO” e VENDA PROMOCIONAL DE LITERATURA DE CCA 

              Que tal compartilhar com o comedor compulsivo que ainda sofre fora da Irmandade a alegria de encontrar CCA? 
A Campanha do Esquecimento é uma excelente forma de levar a mensagem a pessoas que sofrem com a doença do 
comer compulsivo e ainda não tiveram a oportunidade de recuperação que temos, simplesmente porque não sabem 
que CCA existe. Se você acha uma boa ideia, junte-se a nós na Campanha do Esquecimento 2017, a ser lançada na 
Assembleia deste mês!! 

              Deixe nos lugares por onde passa uma peça de literatura de CCA que você não usa mais: salas de espera de 
médicos, bancos de ônibus ou de metrô, balcões de estabelecimentos comerciais, instituições de ensino... qualquer 
lugar onde haja trânsito de pessoas é um bom lugar. Também não importa qual literatura será “esquecida”: livros, 
livretos, folhetos, folders, vale tudo, uma vez que o objetivo é que o comedor compulsivo saiba da existência de CCA e 
procure ajuda.Caso você não tenha em casa literaturas fora de uso em número suficiente para participar de forma 
efetiva da campanha, poderá adquirir de 21 a 24 de Setembro, durante a Assembleia, kits com literaturas variadas, a 
preço promocional. Além dos kits da Campanha,  literaturas cujo estoque estimado ultrapassa cinco anos (devido à 
baixa procura) estarão em promoção durante a Assembleia. Quem sabe essa seja a oportunidade de adquirir itens para 
si ou para presentear um afilhado? Dependendo da aceitação, estenderemos a promoção por sessenta dias ou mais, 
conforme estoque da literatura em promoção. 

A aquisição da literatura pelos membros possibilita que sejamos autossustentáveis na produção da literatura, pois os 
recursos gerados com as vendas possibilitam, por exemplo, pagar as despesas de produção de novas literaturas, como 
os inéditos Cadernos de Estudos dos livros de leitura diária, Vozes de Recuperação e Para Hoje. Quanto mais variada a 
literatura, maiores as possibilidades de escolha para uso desse importante instrumento de recuperação.Portanto 
aguarde e aproveite a oportunidade de participar, seja ajudando o comedor compulsivo que ainda sofre por meio 
da Campanha do Esquecimento, seja possibilitando que nossa Irmandade tenha sempre condições de produzir novas 
literaturas!!! 

Por:  Comitê de Literatura e 2a. Tesoureira 

 



 

 

NA ASSEMBLEIA DA REGIÃO 8 

          Em 2002, como delegada, tive oportunidade de defender uma moção em favor do Brasil deixar a região 9 e 
passar a integrar a região 8 que, no organograma de Overeaters Anonymous, compreende todo o Sul dos Estados 
Unidos, o Caribe e a América Central e toda a América do Sul. Na época, fomos muito bem recebidos na região 8. 

          A região 8 é uma região com muitos grupos e 23 intergrupos presenciais nos Estados Unidos. Temos também 
um CCA ativo em Porto Rico, na Colômbia e no Brasil. (Havia também grupos na Venezuela, mas não sei como estão 
atualmente). Países como Peru e Chile apresentam reuniões de grupo,   mas não propriamente uma estrutura de 
CCA, como no Brasil. 

         A região apresenta 11 comitês e costumava organizar três assembleias/convenções  por ano , uma no início, 
outra no meio e uma terceira no final do ano. Este ano foram apenas duas – uma em março, que coincidiu com 
nossa convenção nacional, e a próxima , que será nos dias 13, 14 e 15 de outubro. Interessante notar que as 
assembleias são realizadas junto com as convenções – alguns participam das assembleias e outros das convenções. 
Há atividades conjuntas e atividades separadas.  

         O Brasil, desde que passou a integrar a região 8, não tem mandado representantes para essas assembleias. 
Aliás, em nosso estatuto, está faltando o encargo do Representante Regional – RR.  Já existiu em nosso primeiro 
estatuto, mas foi retirado nas primeiras assembleias. Aconselhados pela custódia da região 8, o Cer vai apresentar , 
na próxima assembleia, uma moção  restabelecendo o encargo de representante regional. Apesar disso, tivemos no 
Brasil a visita de alguns coordenadores da região 8 como Joe e Glória L. 

           Dessa maneira, estaremos mais integrados à estrutura regional. Acredito que essa estrutura possa vir a mudar 
no futuro, mas, no momento, fazemos parte da região 8. Portanto, precisamos participar ativamente da região. 
Estou feliz por poder participar da assembleia regional este ano, como representante da Junccab. 

Rita Sousa 

Delegada suplente nomeada 

 


