
 

 

 

 

 

 

  

Em meu histórico na prestação de serviço presto serviço por obediência ao PS, pois acredito que Ele  sabe o que é 

melhor pra mim.  Mas quando tive que me candidatar para coordenação da JUNCCAB pensei se iria aceitar a missão 

ou desistir  e percebi que obedecer seria melhor para meu processo de recuperação nos 3 níveis.  

Tive que praticar  os  princípios da coragem   e fé  para dizer sim ao chamado, pois tinha consciência do trabalho que 

teria pela frente e do desafio de me relacionar com muitas pessoas no serviço.  Me perguntava:  com quem poderia 

contar?  Então meu PS me orientou  a ter Esperança , pois  Ele traria mãos para unir-se as minhas.  

 Confesso que tive medo de não conseguir, mas com as orações o medo foi transformado em fé e a  oração da 

Unidade  se tornou realidade.  Falar  e Ouvir  meu PS e principalmente Confiar Nele foi essencial nesses quatro anos 

que estou servindo na coordenação da  JUNCCAB.  

Precisei tentar me aproximar do significado de Humildade e pedir ajuda aos companheiros, mas continuar fazendo 

a minha parte. Orava para  ter amor e compaixão por mim   e  pelo outro , compreendendo que todos temos 

limitações e estamos fazendo o melhor que podemos  na prestação de serviço. 

Nos momentos de muitas dúvidas e preocupações , tive que soltar , me entregar a Deus e  ter  perseverança para 

continuar voltando ao serviço. Por muitas vezes precisei “Agir como se”  para servir boa vontade 

Quando não entendia o que deveria fazer  orei por clareza  para tomar decisões de acordo com a vontade de Deus e 

não com a minha. Foi fundamental na prestação de serviço viver com o meu melhor  Todos os princípios desse 

programa 

 Unidade com a Junta ,Intergrupos, Grupos e membros do Brasil. Solidariedade tentando ajudar e compreender 

qualquer outro que me pedisse ajuda, mesmo aqueles em que eu tenho dificuldades em me relacionar. Delegação, 

partilhando minha experiência no serviço e permitindo que o outro encontrasse seu próprio caminho.  Foi muito 

importante perceber que todos temos potencial e que meu PS deseja que eu seja útil, mas não sou necessária. 

Tentei praticar o Diálogo com vários membros do Brasil.  Foram muitas ligações, reparações e tentativas de fazer 

diferente, buscando sempre me perdoar e ao outro.  Vivenciar o  Respeito por mim e pelo outro e praticar o 

anonimato desabafando minhas dificuldades e sentimentos com a madrinha e com Deus através da oração.  

Agora vivo o momento de praticar o Rodízio no serviço.  É hora de me afastar para que outros mostrem seu 

potencial. Temos muitos líderes  e acredito que o PS de cada um vai orientar para que façamos o melhor para CCA .

    

Estou grata a todos que cumpriram o compromisso de responsabilidade 

Muito obrigado por me permitirem ser útil e servir ao meu PS .  Estou  agradecida por ter cumprido minha missão e 

acredito que muito mais me será revelado.  

Adriana  (Coordenadora da JUNCCAB -  2014/2017) 

 

Prestação de Serviço:  Desafios e Bençãos 

 

Novembro de 2017  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Assembléia da Região Oito (18-21/04/2018) 

O Brasil pertence à região 8 de Overeaters 

Anonymous. 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/SOAR8-

Skype-Instructions.pdf   

Dora- delegada da Junccab  

Prepare se vem aí a... 

  

  

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/SOAR8-Skype-Instructions.pdf
https://www.oaregion8.org/documents/SOAR8-Skype-Instructions.pdf
https://oa.org/files/pdf/Important-Information-18.pdf
http://www.ccabrasilcm.com/
http://comedorescompulsivos.org.br/
https://www.oaregion8.org/
https://oa.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÊ   DE SÉTIMA TRADIÇÃO 

 

Desde da criação do nosso Comitê  o objetivo foi a 

autossuficiência da associação, CCA, estimulando o 

compromisso com os princípios espirituais da 

responsabilidade, serviço, unidade, compaixão e entre 

outros. Que somente contamos  com as contribuições dos 

nossos membros, pois não aceitamos contribuições 

externas  na prestação de serviço como também transmissão 

da mensagem do CCA. 

          Com a graça do Poder Superior em primeiro lugar, um 

Deus amantíssimo que é a autoridade que preside a nossa 

associação, juntamente com as medidas empregadas por 

todos os membros do CCA aos poucos conseguimos atingir 

ao nosso objetivo inicial. 

           Estamos neste momento para agradecer a todos os 

membros que ajudaram para este fim com as contribuições 

individuais, dos grupos, dos diversos grupos onlines, dos 

intergrupos, das rifas, dos depósitos da Caixinha da Gratidão 

passadas nos grupos ou individualmente, da Campanha de 

Menos Peso,  Mais Sétima, da venda dos bottons, das 

contribuições da assinatura do  LIVRO OURO, das Sétimas 

Tradições nas Convenções, nas Assembleias, nos Retiros de 

Minas Gerais e do Rio de Janeiro e por último os Ímas da 

Geladeira  que lembra a  abstinência, recuperação e o dia de 

fazer o teu deposito para  Sétima Tradição. 

           Também não poderia deixar agradecer os 

companheiros da JUNCCAB (coordenadora,  o primeiro 

tesoureiro, segunda tesoureira,  delegada, delegada 

suplente, o nosso secretário e os nossos oito Comitês) que 

adotaram medidas de redução das despesas e não mediram 

esforços para que sejamos autossustentáveis com as nossas 

próprias contribuições. 

           Resta a nossa GRATIDÃO e a cada comedor 

compulsivo  manter as suas contribuições para que 

sejamos  AUTOSSUFICIENTES  juntamente com a nossa 

Associação e nós mesmas. 

       IZA MARIA - Coordenadora do Comitê de Sétima 

Tradição       

Prestando serviço no COMITÊ   DE SÉTIMA TRADIÇÃO              

 A JUNCCAB GOSTARIA DE MANTER 

UM FACEBOOK E INSTAGRAN E 

PRECISA DE VOCÊ PARA PRESTAR 

ESSE SERVIÇO!!!!!  

 VOCÊ QUE LE / ESCREVE EM INGLÊS 

PODERIA PRESTAR SERVIÇO COMO 

DOWNLOADER DESIGNADO, A 

PESSOA QUE TRÁS NOVIDADES DO 

WSO E TRADUZ JORNAIS. UMA 

MARAVILHOSA OPORTUNIDADE! 

 FORMATAÇAO DO INFOJUNCCAB , É 

AGRADÁVEL, E É FEITO NO WORD !  

 

CONTATO: 

junccab@comedorescompulsivos.org.br   

COMITÊ DE CONFERÊNCIA MUNDIAL 

SALDO ATUAL :  R$4724,96 

É MUITO IMPORTANTE QUE A JUNCCAB PARTICIPE 

DO MOVIMENTO DE UNIDADE MUNDIAL. 

Se deseja prestar serviço nesse comitê que 

arrecada fundos para a conferência mundial 

fale comigo, estou saindo em dezembro após 

quatro anos  e com desejo de passar o 

serviço ! 

DORA P – delegada da Junccab 2014-2017 

E mail brasilcca@gmail.com  

mailto:junccab@comedorescompulsivos.org.br
mailto:brasilcca@gmail.com


 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA TESOURARIA DA JUNCCAB – ANO 2017 

Estão apresentados, no quadro abaixo, os balancetes mensais de DESPESA e RECEITA da Junccab, de janeiro até outubro 
de 2017, 10 meses. Já haviam sido apresentados o balancetes até o mês de junho (1º semestre). À direita temos as médias 
dos valores efetivamente realizados até junho/17 e até outubro/17. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

- A média das Despesas de Escritório (D1) subiu mais de 60%, em razão das multas da receita federal pagas em julho e 
agosto; 

- A média das Despesas com Terceirizados (D2) subiu mais de 100%, em razão dos pagamentos atrasados para a LMG 
(contratada para fazer contabilidade desde janeiro, mas contratada somente em maio/17), além da contratação do 
auxiliar do escritório, também em maio; 

- A média das Despesas com Literatura (D3) subiu mais de 500%, em razão da renovação do estoque, de peças esgotadas e 
de impressão de novas peças de literatura; 

- A média de Contribuições (R1) subiu quase 5%, a venda de Literatura (R2) subiu 11%, chamando a atenção para a venda 
na Assembleia (mais de 6 mil reais, em outubro, na promoção). 

- Os 19 mil de Outras Receitas (R6) julho, é verba do Intergrupo do RJ, que solicitou à Junccab que ficasse com o valor 
guardado. Como este mesmo mês foi o mesmo mês do pagamento das multas, o saldo não condiz com a realidade. 
Significa que destes valores totais, temos 19 mil a menos. 

No quadro seguinte, temos, desde janeiro/2017, o saldo de todas as contas da Junccab, no final de cada mês e os saldos 
acumulados do ano. Iniciou-se negativo em janeiro (R$ 2.222,35), de fevereiro a julho ficou positivo (julho ficou positivo 
em razão dos 19 mil, ou seria [-] 10 mil), e em agosto e setembro, tivemos 2 meses de gastos com reposição de literatura 
(ainda temos planejado gastar o valor aplicado, aproximadamente 25 mil, com impressão de novas literaturas e literaturas 
esgotada), ficando novamente negativo, voltando a ficar positivo em outubro (R$ 8.414,32), com os resultados da 
Assembleia. Estes saldos acumulados no ano de 2017 resultam até o mês de outubro, em um valor positivo de ~7.300 
reais. Significa que, mesmo com os pagamentos das multas e impressão de literatura, até o momento, nossa conta 
aumentou deste janeiro, este valor. 

BALANCETES JUNCCAB (JAN A OUT/2017)

SALDO DEZ/2016 65.906,91 63.684,56 65.607,50 68.589,25 74.741,87 76.800,87 80.123,03 88.787,39 78.228,58 64.834,46

CÓD. MÊS jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 MÉD 10m MÉD 1SEM

DESPESAS

D1 DESP. ESCRIT. 2.163,12 1.921,97 3.031,63 2.232,43 2.118,67 1.884,51 10.506,88 4.050,59 3.388,16 4.912,30 3.621,03 2.225,39

D2 TERCEIRIZADOS 0,00 0,00 0,00 1.335,00 0,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 1.090,00 3.000,00 1.166,50 569,17

D3 DESP. LITERATURA 120,25 546,73 1.478,65 506,90 383,94 143,80 3.253,00 12.662,55 14.508,90 1.109,65 3.471,44 530,05

D4 DESP. LIFELINE 1.281,16 92,00 422,40 95,60 349,45 94,35 2,55 96,90 912,50 3.346,20 669,31 389,16

D5 DESP. 7a. TRADIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 720,00 1.192,38 1.867,29

D7 EVENTOS 525,30 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 250,00 42,00 181,73 120,88

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

D9 DESP. BANCÁRIAS 158,44 145,44 188,84 196,64 491,12 142,15 140,30 236,01 0,00 177,63 187,66 220,44

CÓD. TOTAL DESPESA 9.181,26 2.906,14 5.121,52 8.966,57 3.823,18 5.535,57 15.982,73 19.926,05 20.149,56 13.307,78 10.490,04 5.922,37

SC TRANSFERÊNCIAS 13.629,32 4.020,00 6.000,00 25.998,46 500,00 2.100,00 5.410,00 22.452,54 19.130,00 13.785,37 11.302,57 8.707,96

MOVIMENT. TOTAL 22.810,58 6.926,14 11.121,52 34.965,03 4.323,18 7.635,57 21.392,73 42.378,59 39.279,56 27.093,15 21.792,61 14.630,34

RECEITAS

R1 CONTRIBUIÇÃO 3.086,39 1.718,00 3.423,87 2.917,20 2.555,97 3.628,60 2.929,20 4.534,06 2.174,08 3.171,70 3.013,91 2.888,34

R2 REC. LITERATURA 2.639,60 2.262,80 3.813,20 3.036,80 2.676,40 2.460,80 2.048,40 2.784,20 3.240,70 6.206,35 3.116,93 2.814,93

R3 REC. LIFELINE 425,00 277,00 380,00 630,00 120,00 1.227,00 215,00 522,00 276,60 1.378,24 545,08 509,83

R4 REC. EVENTOS 0,00 0,00 0,00 6.800,50 0,00 828,24 0,00 500,00 0,00 10.177,70 1.830,64 1.271,46

R5 APLIC. FINANCEIRAS 476,92 337,28 401,20 358,49 303,71 304,09 261,93 267,98 320,06 24,11 305,58 363,62

R6 OUTRAS RECEITAS 331,00 234,00 85,00 1.376,20 226,10 409,00 19.192,56 759,00 744,00 764,00 2.412,09 443,55

TOTAL RECEITA 6.958,91 4.829,08 8.103,27 15.119,19 5.882,18 8.857,73 24.647,09 9.367,24 6.755,44 21.722,10 11.224,22 8.291,73

SC TRANSFERÊNCIAS 13.629,32 4.020,00 6.000,00 25.998,46 500,00 2.100,00 5.410,00 22.452,54 19.130,00 13.785,37 11.302,57 8.707,96

MOVIMENT. TOTAL 20.588,23 8.849,08 14.103,27 41.117,65 6.382,18 10.957,73 30.057,09 31.819,78 25.885,44 35.507,47 22.526,79 16.999,69

SALDO DO MÊS -2.222,35 1.922,94 2.981,75 6.152,62 2.059,00 3.322,16 8.664,36 -10.558,81 -13.394,12 8.414,32

SALDO ACUMULADO 63.684,56 65.607,50 68.589,25 74.741,87 76.800,87 80.123,03 88.787,39 78.228,58 64.834,46 73.248,78



 

 

 

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DA ASSEMBLÉIA 2017 

As despesas da Assembleia se iniciaram em 01/Fev/2017, quando foi dado um valor de R$ 200,00, como forma de reserva 

da casa. Logo após, em 20/Abr e16/Jun, recebemos duas inscrições na conta Eventos da Junccab. Mais tarde, em 9/Ago, 

mais uma inscrição, fora da conta da CEF, a cargo da Vice Tesoureira. As demais inscrições entrarm pela conta a CEF. As 

maiores despesas aconteceram nos meses de Ago e Set, anteriores a Assembleia. E as maiores receitas aconteceram nos 4 

dias da Assembleia, como segue: 

 

Nossa RECEITA alcançou R$ 25.891,08 (vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e oito centavos) e nossa 

DESPESA foi de R$ 19.996,84 (dezenove mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos). Assim, o saldo 

final de nossa Assembleia, após pagar todos os gastos de copiadora, som, cartório e a viagem de nossa vice coordenadora 

à Assembleia da Região 8, foi de R$ 5.894,24 (cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos). 

A vice tesoureira ficou responsável pelas inscrições, e repassou os 10 mil que sobraram na conta da CEF para a Junccab, na 

semana seguinte à Assembleia. Agora, nossa empresa de contabilidade LMG deve verificar pelos levantamentos e 

documentos enviados, se o saldo está correto, ou se ainda falta devolver ou pagar algum valor. Desta forma, estamos 

aguardando a contabilidade oficial da LMG, que deve confirmar os valores acima, quando entregar o lançamento dos 

meses JULHO e OUTUBRO/2017. Nesta prestação de contas da Assembleia, pela LMG, devem vir todas as despesas 

abertas e codificadas. 

Grata por prestar este serviço com amor, fico a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.         

    Jacira O. 

DATA SALDOS SALDO MÊS RESULTADO

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

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

31/07/2017 88.787,39 8.704,36 22.880,48

31/08/2017 78.228,58 -10.558,81 12.321,67

30/09/2017 64.834,46 -13.394,12 -1.072,45

31/10/2017 73.248,78 8.414,32 7.341,87

RECEITA ANTERIOR A ASSEMBLEIA RECEITA DURANTE A ASSEMBLEIA RECEITA APÓS A ASSEMBLEIA

DEPÓSITO LITERATURA BSB 89,00

INSCRIÇÕES (CEF) 33 UNIDADES 15.109,42 LITERATURA PG C/DINHEIRO 2.714,50 DEPÓSITO LIFELINE (VAL) 240,00

INSCRIÇÕES (EVENTOS) 03 UNID. 1.400,00 LITERATUR PG C/CHEQUE 1.590,75 RECEITA 329,00

JUROS E CORREÇÃO (CEF) 180,03 SACOLAS SÉTIMA TRAD. (5) 2.321,00 DESPESA APÓS ASSEMBLEIA

RECEITA 16.689,45 BAZAR 951,00 SALDO PAGAMENTO CASA 3.300,00

LIFELINE (DEP. CTA LIFELINE) 225,00 ALUGUEL DO SOM 720,00

DESPESA ANTERIOR A ASSEMBLEIA CCM (CONF. MUNDIAL) 163,00 COPIADORA 1.414,00

CONTRIBUIÇÕES GR./INTERGR. 907,38 GASTOS CARTÓRIO 105,25

AJUDA SERVIDORES (EV e CEF) 1.300,00 RECEITA 8.872,63 REGISTRO ATA ASSEMBLEIA 1.062,32

DESPESAS C/ORGANIZAÇÃO (SUL) 980,25 AJUDA VICE COORD ASS REG 8 3.250,00

DESPESAS ESTADA RJ VICE-TES. 383,49 DESPESA DURANTE A ASSEMBLEIA SEDEX ATA PORTO ALEGRE 50,50

SINAL RESERVA CASA (JUNCCAB) 200,00 DESPESAS DIVERSAS 379,18 SEDEX E CARTÓRIO SP 46,85

MARCADORES LIVRO CIP (JUNCCAB) 285,00 PAGAMENTO DA CASA (PARCIAL) 6.500,00 SALDO INICIAL CONTA JACIRA 20,00

DESPESA 3.148,74 DESPESA 6.879,18 DESPESA 9.968,92

RECEITA TOTAL 25.891,08 DINHEIRO DA ASSEMBLEIA DE 21 à 24/09/17

DESPESA TOTAL 19.996,84 SALDO (DINH+CHEQUES) 1.993,45

SALDO ASSEMBLEIA 5.894,24 VALOR DEPOSIT.(EVENTOS) 1.768,45

VALOR DEPOSI. P/JACIRA (CEF) 10.000,00 VALOR DEPOSIT.(LIFELINE) 225,00



 

 

O Comitê de Estatuto e Regimento – CER continua com suas atividades, agora visando o Regimento Interno da 
JUNCCAB para apresentá-lo na Assembleia Nacional de CCA - 2018. 

  

O Regimento Interno é um documento no qual todos os procedimentos, regras e outros elementos constitutivos da 
nossa Junta Nacional são identificados. O CER já iniciou sua construção deste texto, tendo inclusive elaborado 
propostas para levar a Assembleia 2017, excluídas, entretanto,  pelo próprio comitê, em razão do exíguo tempo para 
apresentação das mesmas.  

  

O nosso objetivo é apresentar o Ante-projeto do Regimento, ainda no primeiro semestre de 2018, para que no 
momento da Assembleia o mesmo seja votado de forma integral. 

  

Agradecemos a oportunidade desta gratificante prestação de serviço. 

  

Com amor, em serviço 

Comitê de Estatuto e Regimento – CER 

comite.estatutoeregimento@comedorescompulsivos.org.br 
 

 

 

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

junccab@comedorescompulsivos.org.br 



 

 
                                    

 

 

 

(Re)Nasce o Intergrupo de CCA de SP 

Em uma reunião de serviço de um dos grupos de CCA de SP começou uma discussão acalorada sobre a 

divulgação das reuniões. Alguns companheiros sugeriram fazer novos folhetos e alguém sugeriu incluir 

todos os grupos da cidade nos tais folhetos, mas companheiros disseram que se os outros grupos também 

seriam divulgados também deveriam participar dessa discussão, e houveram discordantes em todas as 

sugestões levantadas  

Nesta mesma reunião havia um recém ingresso na sala, também membro de outra irmandade de 12 

passos, que pediu a palavra e disse: esse é um problema a ser resolvido pela junta de grupos regional. 

Vocês não têm uma junta de grupos em São Paulo? A resposta foi não, não temos, e ele replicou: mas 

porque vocês não têm? Ninguém soube responder. 

A partir daquele dia uma semente foi plantada no coração de alguns companheiros presentes naquela 

reunião à partir da questão levantada pelo recém-chegado “por que não temos um intergrupo de CCA em 

SP?”. Sabemos que tentativas anteriores não tiveram continuidade. Sabemos também que há demanda, 

pois somente na grande São Paulo temos 7 grupos com reuniões presenciais semanais localizadas em 

diferentes regiões da cidade. Então o que estava faltando? Talvez o que estava faltando era o desejo de 

recomeçar e ação. 

O desejo de começar já estava sendo cultivado nas conversas entre os companheiros interessados, 

incentivo mútuo, planos e pequenos objetivos. E em pouco tempo a ação começou no dia 05 de agosto, 

quando nos reunimos pela primeira vez, ainda como um comitê de formação do futuro IG. Contamos com o 

carinhoso apadrinhamento do nosso vizinho IG ABC, com companheiros de outros estados sempre solícitos 

para esclarecer e nos ajudar e com prestadores de serviço dedicados que tem trabalhado para realizar esse 

ideal.  

E hoje com este artigo celebramos nossa filiação na WSO e à JUNCCAB, o que oficializa o nascimento do 

INTERGRUPO DE COMEDORES COMPULSIVOS ANÔNIMOS DE SÃO PAULO. Estamos ainda engatinhando, 

mas com muito desejo de levar a mensagem de CCA. Convidando a todos que desejam para participar e 

unirem-se a nós nesse propósito comum! 

Reuniões do IG SP acontecem todos os primeiros sábados do mês às 14h na igreja N. S. do Perpétuo 

Socorro, Jardins, São Paulo - SP. 



 

 

  

 

Participei da Assembleia/Convenção  da região 8 de 13 a 15 de outubro passado em Miami, Florida, EUA, como 

representante da  Junccab. Peço que todos leiam meu relatório bem como o da companheira Dora, que também esteve 

presente representando a Junccab. 

             A Assembleia contou com representantes de vários intergrupos do Sul dos Estados Unidos (dos estados de Florida, 

Luisiânia, Arkansaw, Tennessee, Georgia, Mississipi, Alabama e Carolina do Sul). Além disso, houve representantes de Porto 

Rico, Costa Rica, Venezuela, Colômbia, além de nós, do Brasil. O tema da Convenção foi : “Recovery in Paradise” – “Recuperação 

no Paraíso”. Foi organizada pelo intergrupo de Miami-Dade  e as Keys. 

            Além de apresentação de relatórios, eleição de novos membros para o “Board” (Junta da Região) , reuniões de comitês, 

aprovação da ata da assembleia anterior,  discussão e aprovação de moções de emenda ao Estatuto e ao Regimento Interno,  

houve também  a escolha para sediar a segunda assembleia/convenção de 2018. Uma das moções aprovadas diz respeito à 

permissão de voto na assembleia da região 8, para aqueles representantes que assistirem à mesma por meio virtual. A 

argumentação foi que, uma vez tendo preenchido os requisitos para inscrição, não tem sentido excluí-los do voto. Também 

assim se aumenta a frequência de intergrupos 

participantes na tomada de decisões. 

         Estamos começando a vislumbrar uma maior 

participação de intergrupos e grupos latino-

americanos na Região. Isto é muito bom e amplia 

as possibilidades  de , no futuro, formarmos uma 

nova região, abrangendo a América do Sul e, 

talvez, a América Central. Dora e eu mencionamos 

a possibilidade de sediarmos uma 

assembleia/convenção em 2019 no Brasil. 

Agradeço muito à Junccab  por essa oportunidade 

de participar da Assembleia/Convenção da Região 

8 como uma de suas Representantes. 

Maria Rita P de S 

 

 

Eu sou Dora, comedora compulsiva em recuperação! Agradeço muito a oportunidade de comparecer à assembleia da 

Região Oito , oportunidade essa que me foi dada pela Região Oito que financiou a minha ida e hospedagem .  

Não foi minha primeira assembleia, pois eu frequentava por acesso remoto devido ao meu interesse nesse nível de Serviço.  

Sou muito grata por essa oportunidade de prestar serviço e participar da assembleia da Região. Senti-me muito 

acolhida e foi muito bom encontrar algumas pessoas com quem tenho contato 

apenas por e mail ou na WSBC. Somos uma irmandade mundial e 

definitivamente sinto que faço parte. Abaixo foto de quando participei por 

acesso remoto , após essa assembléia poderemos votar por acesso remoto e 

isso é maravilhoso !  

Termino agradecendo a oportunidade que tive de prestar serviço 

nesses seis anos na Junccab, quatro anos como delegada e os dois primeiros 

anos como DD.  

A partir de Janeiro inicio um novo serviço para o CCA online, continuo 

no serviço mundial e Região Oito e me afasto da Junccab. Sempre estender a 

mão quando o serviço me chama, mas rotatividade na prestação de serviço é 

necessária!  

Gratidão  

Dora P– Delegada da Junccab 2014-2017 

 


