
 

 

 

 

 

 

 

 E se encerra mais uma WSBC – 

Conferência mundial de serviços de CCA, 

momento máximo da unidade de CCA no mundo, 

em que várias opiniões diferentes se juntam, 

discussões acaloradas para depois 

trabalharmos todos juntos por CCA! Isso me 

emociona há exatos sete anos quando cheguei 

em CCA , não por acaso no mês em que 

as conferências mundiais habitualmente 

acontecem.  

Nesse ano tivemos novamente 

ajuda financeira da Região oito para 

participarmos da WSBC e sou muito 

grata. Discutimos assuntos importantes 

e eram tantos que não tivemos tempo para 

discutir todas as propostas e quatro delas 

serão enviadas no próximo ano se for da 

vontade do Poder Superior. Uma dessas 

propostas era do Brasil, sobre a Juntas virtuais 

e suas reuniões não poderem se filiar à Junta 

Nacional e portanto não ter direito à voto nas 

assembleias. Esse é um problema que atinge 24 

Juntas nacionais/ linguísticas no mundo e 

deverá ir para a conferência mundial no 

próximo ano. Também votamos o novo 1212 com 

muitas alterações e que deve ser publicado em 

janeiro. Importante lembrar que o antigo 

continua existindo e que essa é uma edição 

atualizada. O folheto resumo dos conceitos não 

foi aprovado pelos delegados , as discussões 

foram terrivelmente demoradas e ano que vem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deve voltar atualizado . Também um novo dia 

mundial do apadrinhamento no terceiro sábado 

de agosto, uma moção enviada pela Junccab, 

FOI APROVADA. Como foi a primeira vez que 

enviamos não pensamos que talvez isso tivesse 

que ter passado pela assembleia: para se 

refletir!  

Outro assunto que debatemos 

muito foi a importância de disseminar a 

literatura em outras línguas e, nesse 

momento, existe um novo fundo que os 

membros podem contribuir: fundo para 

tradução de novas literaturas. Somos 

uma irmandade mundial. 

Temos uma nova coordenadora 

da Junta de Custódios que é a companheira 

Cyndy, custódia da Região Quatro. Ano que vem 

existe nova eleição e ela pode continuar ou não 

já que acaba de ser reeleita custódia ( mandato 

de três anos). Fui eleita coordenadora do 

comitê virtual mais um ano e sou grata, pois 

acredito na recuperação nas reuniões virtuais e 

amo esse comitê.  

Esse é meu último ano como delegada da 

Junccab e espero de coração que outros 

delegados e DDs possam surgir para que o 

Brasil possa continuar em unidade com o mundo! 

A rotatividade na prestação de serviço faz 

parte e funciona!!!!! 

Com amor em serviço, Dora – delegada Junccab. 

 

Página da delegada:  WWW.CCABRASILCM.COM 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre as reuniões online: 

Assim como cada reunião presencial é “um grupo”, cada reunião online também é um grupo. 

Várias reuniões online podem formar uma Junta de Serviços Virtuais (que é ligada diretamente ao 

WSO) ou podem se filiar a um intergrupo ou Junta nacional.  

Esse assunto já foi muito discutido em nossa junta, já tiramos dúvidas junto ao WSO e a 

situação que acontece é : O CCA ONLINE (reuniões noturnas) formaram uma junta virtual com suas 

nove reuniões e , embora contribuam com a sétima tradição para a Junccab, não terão direito à voto 

a não ser que uma das reuniões mantidas pelo cca online deixem de ser da Junta e se filiem à 

Junccab. Em relação às reuniões do Café abstinente lembro que não existe o grupo CAFÉ 

ABSTINENTE ou SERENIDADE ONLINE, existem as reuniões que nesse momento são em número 

de 12 e que oficialmente não são uma junta de serviços (embora funcionem como uma junta de 

serviços) e podem ter suas reuniões filiadas à junccab com direito a voto na assembleia para todas 

as suas reuniões. Não está de acordo com o estatuto do WSO dar direito de um voto ao “grupo café 

abstinente” pois não existe o grupo café abstinente e sim existem as reuniões do café abstinente, 

cada reunião terá direito a um voto.  Tudo muito estranho ? sim ! Como fazemos quando não 

concordamos com algo em CCA ? Levamos para a conferência mundial para tentar mudar ... Foi o que 

fizemos esse ano em que Junccab e CCA ONLINE enviaram uma moção para tentar mudar, não foi 

possível pelo tempo , mas ano que vem podemos enviar novamente. Enquanto isso precisamos seguir o 

que diz o estatuto de CCA , juntos conseguimos! 

Dora – prestando serviço como delegada da Junccab  

 

 

CONVIDAM: 

REUNIÕES DE MANHÃ E A TARDE ! 

INFORMAÇÕES EM : 

http://www.cafeabstinente.com.br/ 

convidam 

os membros de CCA para celebração de seu  

que será celebrado nos dias 

. As reuniões acontecem  2ª 

e 4ª feiras, na sala dos grupos online de CCA no 

horário de  22 às 23 horas.  

Faremos sorteios de lifelines e teremos 

depoimento longo. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMEAÇÃO 

 

A Junccab comunica que, de acordo com o artigo 18 do Estatuto da Junccab, a 

companheira Maria Rita Pedrosa de Sousa, do Rio de Janeiro, foi nomeada para exercer 

a função de delegada suplente durante o presente ano. 
 

BUSCANDO O EQUILÍBRIO 

EMOCIONAL? 

AINDA TEMOS VAGA PARA O RETIRO 

DE MINAS GERAIS! 

http://comedorescompulsivos.org.br/even

tos.htm 

http://assembleiacca.blogspot.com.br/


 

 

 

 

Sabemos que prestar serviço é um instrumento 

de recuperação que contribui fortemente para 

a qualidade de nossa 

recuperação.  Contudo, 

estamos vivendo um 

período de grandes 

dificuldades para 

encontrar companheiros 

dispostos a prestar 

serviço na JUNCCAB. 

Por isso, convido os 

membros comprometidos 

com o serviço em  CCA a  

refletirem junto comigo 

para que possamos ter 

ações que mudem essa 

realidade. 

Como podemos atrair 

novos companheiros para 

o serviço na JUNCCAB? 

Entendo que não existe uma única resposta 

para essa indagação. Mas se cada companheiro 

estabelecer um compromisso com o serviço à 

nível nacional , já inciaremos um processo de 

mudança. 

Em setembro , temos  nossa Assembleia\2017 e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minha esperança é que os cargos em vacância 

sejam preenchidos.  Por isso conto com cada 

companheiro nesse movimento de unidade em 

prol do serviço na 

JUNCCAB. 

Esse ano temos eleições 

para os cargos titulares 

(coordenação, tesouraria , 

secretaria e delegado) e 

para os suplentes (vice 

coordenação segundo 

tesoureiro, segundo 

secretário e delegado 

suplente). Todos esses 

cargos à disposição é uma 

ótima oportunidade para 

servir na JUNCCAB.  

Vamos em unidade 

acreditar que é possível 

preencher todos os cargos na JUNCCAB. 

Coloco minhas mãos nas suas para que juntos 

possamos conseguir o que jamais 

conseguiríamos sozinhos. 

Em serviço 

 

Adriana -Coordenadora da JUNCCAB 

Nossa querida companheira Rita aceitou o 

convite da nossa Junta Nacional para continuar 

como vice-delegada e ajudar na venda de 

literatura em 2017 !!!!! 

Gratidão por seu exemplo de amor ao CCA Rita! 

Um ano de lifeline em pdf custa 40 

reais, impressa 80 reais. Vamos levar a 

mensagem e manter nossa lifeline viva?  

http://comedorescompulsivos.org.br/lif

eline/assinar.htm 


