
INFOJUNCCAB BIMESTRAL 

MARÇO 2018 

 
 

Página: 1 
 

www.comedorescompulsivos.org.br 

junccab@comedorescompulsivos.org.br 

 

 

 

Estamos no segundo informativo INFOJUNCCAB de 2018. O objetivo é informar aos 
membros de CCA o que está acontecendo na JUNCCAB e no CCA do Brasil. 

Nossos espaços estão disponíveis para divulgação de eventos e informações dos 
Comitês e Intergrupos. Envie-nos seu texto até o dia 10 dos meses ímpares do ano. 

Estamos precisando de servidores de boa vontade, de qualquer lugar do Brasil, para 
integrarem as equipes dos comitês. Façam contato que a JUNCCAB os encaminha. 

Desejamos muita abstinência nos três níveis, a todos nós. 

Coordenação da JUNCCAB 

COMPROMISSOS BIMESTRAIS AGENDADOS 

MARÇO E ABRIL 2018 
MÊS MARÇO 

05/03  REUNIÃO DO COMITÊ DE TECNOLOGIA (20:00 HS)  

11/03  REUNIÃO DO COMITÊ LIFELINE (20:30 HS) 

14/03  REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNCCAB (10:00 HS) 

18/03  REUNIÃO DA JUNCCAB COM COORDENADORES DE COMITÊS E INTERGRUPOS 

16 e 23/03 REUNIÃO DO COMITÊ DE ESTATUTO E REGIMENTO - CER (20:00 HS) 

28/3  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA JUNCCAB (SOBRE ESPAÇO NA CONVENÇÃO) 

MÊS ABRIL 

09/04  REUNIÃO DO COMITÊ DE TECNOLOGIA (20:00 HS)  

06 A 08/04 CONVENÇÃO 2018 EM SP 

11/03  REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNCCAB (10:00 HS) 

13, 20, 27/04 REUNIÃO DO COMITÊ DE ESTATUTO E REGIMENTO - CER (20:00 HS) 

21/04  VIAGEM DA DELEGADA DA JSV PARA CONFERÊNCIA MUNDIAL 

30/04  REUNIÃO DO COMITÊ DE LITERATURA (20:00 HS) 
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DIA DA UNIDADE (4º SÁBADO FEVEREIRO) 
“PRIMEIRA TRADIÇÃO: NOSSO BEM ESTR COMUM DEVE ESTAR EM PRIMEIRO LUGAR; A 

RECUPERAÇÃO NDIVIDUAL DEPENDE DA UNDADE DE CCA” 

Foram convidadas 2 companheiras, de grupo presencial e online, para partilhar sobre o DIA DA UNIDADE. 

Partilha da companheira Olga/MG: 

Quem de nós comedores compulsivos, não passou pela dolorosa experiência de ISOLAMENTO? Antes de 
conhecer CCA, não sabemos se comemos porque estamos sozinhos ou porque comemos...  

A compulsão por comida sempre dificultou o meu relacionamento com outras pessoas e comigo mesma, 
criando esta fuga que é o isolamento. Ao descobrir um grupo de CCA me conscientizei que não nasci para viver 
sozinha e, dentro do grupo, encontrei aceitação, sensação de pertencer e a União com outros iguais a mim, em 
relação a minha compulsão por comida... Este Apoio e esta Força proveniente do grupo nos garante a 
recuperação e a oportunidade se sermos úteis a outros comedores compulsivos. Daí a razão da primeira 
tradição: Unidade... ou nos mantemos unidos ou o CCA morre. 

Isto quer dizer que em CCA o membro não significa muita coisa? Que terá que ser dominado ou engolido pelo 
grupo? Não! Unidade não quer dizer UNIFORMIDADE. O CCA dispensa carinhosa atenção aos seus membros 
individualmente, defendendo o direito individual de pensar, falar e agir livremente. Nenhum CCA pode obrigar 
o companheiro a fazer o que quer que seja, ninguém pode ser expulso ou punido na IRMANDADE. Os Doze 
Passos para a recuperação são sugestões. As Tradições que asseguram a unidade contém um só “não faça”. 
NÃO SE CANSAM DE REPETIR “DEVEMOS”, MAS NUNCA “VOCÊ TEM QUE”.. 

Como é possível colocar em primeiro lugar o bem estar comum, mantendo a liberdade individual que chega a 
ser abusiva? Isso vem com a descoberta que fazemos ao adotar os princípios de recuperação sugeridos pelos 
Doze Passos. A nossa vida depende da obediência a esses princípios espirituais. A princípio, submetemo-nos 
a eles porque estamos no fundo do poço e nos rendemos ao Poder Superior. Depois descobrimos que é um 
modo de vida que realmente agrada. E daí por diante, descobrimos que não podemos reter a dádiva sem preço, 
que temos que entrega-la aos outros. Somente um Poder Superior pode ter liberdade absoluta, e quase sempre 
só é possível ser livre quando se reconhece a autoridade daquele que garante a liberdade. A convivência 
harmoniosa somente se consegue se preservarmos a unidade do grupo, tendo o PS como chave deste elo. 

Cada um de nós é apenas uma parte de um todo e nenhum sacrifício de caráter pessoal é grande demais face 
a preservação da Irmandade. O clamor dos desejos e ambições interiores tem de ser silenciado sempre que 
ameaçar a prejudicar o grupo. O AA, nosso seio materno ao se estabelecer, tinha conhecimento das 
personalidades destruindo povos inteiros, e a luta pela riqueza, poder e prestígio desfalecia a humanidade. 
Assim procurou meios para manter a unidade para sobreviver e repassou-nos através das Tradições. A Unidade 
para nós que sofremos da doença da compulsão é questão de vida ou morte. Porém não é fácil devido a 
individualidade dos membros. Temos histórias diferentes, muitos de nós temos diferentes maneiras de buscar 
a recuperação. Frequentemente nosso primeiro impulso é achar que eles estão fazendo tudo errado. A primeira 
tradição nos diz para refrear nossos impulsos pessoais para o bem do grupo. Discordâncias com relação as 
atividades do grupo surgem todo dia e temos que encontrar formas para resolvê-las sem destruir a unidade. O 
que a Primeira Tradição sugere é que ouçamos com respeito as opiniões de outros companheiros, expressemos 
nossas próprias opiniões honestamente, sem depreciar àqueles que discordam de nós. Ao ouvirmos e 
falarmos, mantemos nossas mentes abertas à vontade do nosso Poder Superior em todos os assuntos, 
mantendo os princípios acima das personalidades e assim a Unidade, durante todo o tempo que Ele precisar 
de nós. Neste aspecto experiências mostraram que o Anonimato é imprescindível e é a verdadeira humildade 
em ação. 

Unidade Não Significa Uniformidade. Em CCA, nos nossos grupos, no papel de padrinhos, no Intergrupo, nas 
assembleis regionais e a nível mundial, aprendemos a nos ligar a outras pessoas de formas que nos irão nutrir 
a elas e a nós mesmos, a medida em que recuperamos juntos. 
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ALGUNS DOS FOLDERES DE EVENTOS PELO DIA DA UNIDADE: 

            

 

Partilha da companheira Déborah/BA: 

A UNIDADE NO MUNDO VIRTUAL 

O Dia da Unidade foi estabelecido através de uma moção aprovada na WSBC (Conferência de Serviço 
Mundial de CCA), em 1986, e, desde então, é celebrado no último sábado do mês de fevereiro tendo, por 
foco, as orações realizadas às 11:00 horário do Pacifico (16h00 no Brasil), em prol deste princípio 
fundamental para a nossa recuperação. O dia da unidade reconhece a força da nossa irmandade mundial 
e é exatamente o momento reafirmar esta força inerente à unidade de OA. (oa.org) 

No momento em que a data foi designada, o universo de CCA restringia-se às reuniões presenciais. 
Posteriormente, com os avanços tecnológicos, passaram a existir reuniões virtuais - ampliando a ação da 
nossa Irmandade -  com significativa adesão por parte de membros e interessados(as) no programa de 12 
Passos de CCA. 

A unidade, neste âmbito, a exemplo da experiência presencial, é fundamental para o bem estar comum de 
CCA. Sem ela as nossas portas virtuais seriam fechadas o que contribuiria sobremaneira para o avanço 
desta doença implacável, desmoralizante e letal. 

No mundo on-line contamos com um universo complexo: em cada reunião podemos ter companheiras e 
companheiros dos mais diversos estados do país, bem como de outros países. O caos, diante desta 
situação, poderia ser estabelecido, porém apesar das mais diferentes histórias de vida, sotaques e manejo 
das ferramentas virtuais, a unidade mantém-se preservada, um dia de cada vez, tanto no cotidiano das 
reuniões regulares, quanto nas reuniões administrativas. 

No Brasil contamos com três grupos online de CCA e estes oferecem reuniões em diversos horários, todos 
os dias da semana. Oportunidades não faltam para quem necessita obter e/ou consolidar sua recuperação. 
Aqueles que não possuem reuniões presenciais, em suas cidades, todavia, são os mais beneficiados e não 
são poucos os casos de recuperação nos três níveis graças a esta oferta. Não se deve acreditar, entretanto, 
que tudo ocorre de forma perfeita. Se no mundo presencial, os desencontros existem, nada mais natural 
que também existam dificuldades no mundo virtual. A beleza deste processo, contudo, reside na superação 
das diferenças graças ao lastro espiritual conferido por um Poder Superior a “nós” mesmos cuja ação 
mantém a unidade necessária a vida de CCA como um todo. 
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DATAS IMPORTANTES DE CCA 
Aniversário de CCA: OA’s birthay, no terceiro sábado de Janeiro. 

Dia da Unidade: Celebrado em CCA anualmente e no mundo inteiro, no último sábado do mês 
de Fevereiro, o Dia da Unidade foi criado para fortalecer o amor e a compreensão entre os 

membros de nossa Irmandade – com ênfase na Primeira Tradição: “Nosso bem-estar comum deve estar em 
primeiro lugar; a recuperação individual depende da unidade de CCA”. Afim de estreitar os laços comuns, são 
realizadas reuniões e eventos especiais por grupos, intergrupos, junta de serviço e região sobre o tema UNIDADE 
fazendo-se um minuto de silêncio às 11h e 30 min, fuso horário do Pacífico (PST). O fuso horário do Pacífico (PST) 
tem, para o Brasil, 5 (cinco) horas a menos, e desta forma seria às 16:30h, aquele um (1) minuto de silêncio, todos 
juntos, no mundo todo, Dia da Unidade em CCA. 

Dia do Apadrinhamento: Aprovado na WSBC de 2017, o terceiro sábado de Agosto, é o dia de celebração do 
apadrinhamento na irmandade. 

Dia Internacional de Experienciar a Abstinência (IDEA): O Dia Internacional de Experienciar a Abstinência 
acontece anualmente, no terceiro sábado de Novembro. Foi criado para incentivar os membros que ainda sofrem 
a experienciar a abstinência – mesmo que por somente um dia. Os grupos e Juntas de serviço em todo o mundo 
preparam eventos especiais, enfocando questões relacionadas à abstinência. Para membros abstinentes, é uma 
oportunidade de compartilhar sua gratidão. 

Dia do Décimo Segundo Passo dentro da Irmandade: O dia 12 de Dezembro (12/12) é o dia Internacional do 
Décimo Passo Dentro da Irmandade de CCA. Seu objetivo é incentivar os órgãos de serviço, grupos e membros a 
estender a mão aos comedores compulsivos que ainda sofrem, dentro da Irmandade. Um órgão de serviço ou 
grupo pode sediar uma reunião especial ou maratona sobre recaída e recuperação e incentivar os participantes a 
fazerem contato com membros que não vêm há algum tempo. 

Datas para solicitar ajuda financeira no WSO (escritório mundial): 

Para viagem, participar da assembleia da Região 8, em abril e outubro – 90 dias antes (janeiro e julho); 

Para viagem, participar da WSBC – ver cartaz com a data limite, a partir de setembro 

Para editar literatura (auxílio) – 20 (vinte) dias antes da reunião de Custódios em FEV, AGO e NOV. 

 

RECADOS DOS COMITÊS E INTERGRUPOS 
OBS.: EM GERAL, TODOS OS COMITÊS ESTÃO PRECISANDO DE MAIS MEMBROS. 
SE VOCÊ TEM O DESEJO DE PRESTAR SERVIÇO PARA A NOSSA ASSOCIAÇÃO, 

ESCOLHA UM DOS COMITÊS QUE LHE AGRADA MAIS, E VENHA CONOSCO!!! 

JUNTOS CONSEGUIMOS!!! 

INTERGRUPOS DO CCA DO BRASIL 

Nº INTERGRUPO ESTADO COORDENADOR 

1 IG ABC SP IVETE 

2 IG IISO SP ROSÂNGELA 

3 IG SP CAP SP CAROLINA 

4 IG VP SP ELIANA 

5 IG CEARÁ CE M. DE JESUS 

6 IG MINAS MG OLGA 

7 IG SUL RS RENATA 
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COMITÊS DA JUNCCAB 

Nº COMITÊ COORDENADOR Nº CONITÊ COORDENADOR 

1 TI Elâine/SP 8 CONVENÇÃO Ivete/SP 

2 12º PASSO Gisele/RJ 9 SÉTIMA Iza Maria/DF 

3 CER Déborah/BA 10 ONLINE Valderez/SP 

4 FISCAL Ivete/SP 11 FINANÇAS VAGO 

5 LITERATURA Hélida/MG 12 CIP VAGO 

6 LIFELINE Cristina/SP 13 CCM VAGO 

7 ASSEMBLEIA Márcia/AM - - - 

 

COMITÊ DE CONVENÇÃO 2018 (INTERGRUPO ABC) 

CAMPANHA "DOE 58" COM AMOR E RESPONSABILIDADE 

Em Janeiro/2018 a Irmandade de CCA completou 58 anos no Brasil! 

Nossa sugestão à membros, grupos e intergrupos é que façam uma doação de R$58,00, assumindo, dessa 
maneira, a responsabilidade de levar a mensagem a outros comedores compulsivos que ainda sofrem e 
possibilitando à eles a mesma oportunidade de recuperação que encontramos em CCA! 

É de nossa responsabilidade sempre estender a mão e o coração para todos que compartilham de minha 
compulsão. Através das nossas contribuições não permitimos que ninguém faça por nós, aquilo que 
podemos fazer sozinhos! 

A Sétima Tradição nos garante que, com a ajuda do Poder Superior, podemos ser independentes e 
cuidarmos de nossa própria recuperação!! 

COMITÊ DE CONVENÇÃO 2018 

"Traga suas doações para o nosso bazar" 

Roupas, sapatos, bijuterias, livros e outros objetos em bom estado, serão vendidos, e o dinheiro 
arrecadado será revertido em sétima tradição. Doe o que você compraria. Participe!! 

COMITÊ FISCAL 

O Comitê Fiscal está convidando companheiros para integrar este comitê, cujo objetivo principal é verificar 
e zelar para que as contas da Junccab esteja em ordem. É uma excelente oportunidade para acompanhar 
o destino da contribuição de Sétima Tradição de membros, de grupos e de intergrupos, cuidando assim da 
nossa irmandade. Sejam todos bem vindos!!! 

COMITÊ DE 12º PASSO DENTRO DA IRMANDADE 

Os objetivos/metas do comitê para 2018 definidos na reunião de constituição, são: 

1. Incentivar os grupos presenciais e online a ter um encargo de recepção de novos com Kit de literatura 
para novos e apadrinhamento/amadrinhamento provisório. O apadrinhamento provisório constitui 
incentivo para que o novo conheça e utilize os instrumentos de recuperação e os 12 passos. 

2. Levar a mensagem ao comedor compulsivo recaído dentro e fora de CCA.  

Para a operacionalização/execução do primeiro objetivo, o comitê sugere:  

1. Que todo grupo presencial ou online tenha um encargo de recepção de novos, assim como já há o de 
coordenador, secretário, e tesoureiro.  

2. Que o companheiro que prestará tal serviço deverá estar frequentando tal grupo regularmente há pelo menos 6 
meses. 
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3. Que essa prestação de serviço consiste em receber o novo na reunião, esclarecer dúvidas, e acompanhar o 
novo por até 6 semanas seguidas (telefonando, mandando mensagem por whatsapp com leituras da literatura, 
ligar em caso de não voltar na reunião, etc.). A ideia é um apadrinhamento provisório. 

4. Que desde o início o prestador se serviço esclareça o recém- chegado da provisoriedade desse amadrinhamento 
e forneça um lista de padrinhos e madrinhas disponíveis no grupo para um amadrinhamento "definitivo". 

5. Que nas reuniões em que haja muitos novos para recepcionar, outros companheiros colaborem com o 
companheiro que presta serviço na recepção de novos. 

6. Que o prestador do serviço de recepção de novos prepare um kit de novos para entregar ao recém- chegado.  
7. O Kit pode conter cópia de nossas 3 orações mais lidas (serenidade, unidade, terceiro passo), cópia dos contatos 

telefônicos dos companheiros da sala, 1/2 folhetos (sugerimos Para o recém chegado, Compromisso com a 
abstinência, Antes de dar a primeira mordida, e Perguntas e respostas - achamos esse último o mais apropriado) 
ou uma revista Lifeline antiga, e a listagem de reuniões.  

8. Sugestão de que os grupos e intergrupos realizem eventos voltados para o 12°passo na irmandade - 
incentivando essas sugestões que promovem um amadrinhamento provisório. Que esses eventos ocorram 
prioritariamente em junho e dezembro (que já é o mês do 12° passo). 

COMITÊ DE TECNOLOGIA - TI 

Membros que tenham o desejo de contribuir com serviço podem nos contatar, podendo ser de qualquer 
lugar do Brasil, pois o serviço se dá por meio da internet. Nosso telefone de contato é (11) 98657-3794 e o 
e-mail comite.tecnologia@comedorescompulsivos.org.br 

INTERGRUPO DO SUL (IGSUL) 

Convidamos todos Representantes de Grupos e membros do IGSUL para nossa reunião 01/2018: 

Data: 21 de março, Horário: das 18h às 20h, Av. Osvaldo Aranha, 99 sala 607 - Escola Eng. Nova UFRGS 

Pauta da reunião:  

- Estabelecimento de periodicidade das reuniões do IGSUL; 

- Organização de reunião temática da Região Sul; 

- Questões acerca das reformas da sala de reuniões da Cruz Vermelha e aprovação de orçamento; 

- Novas formas de divulgação de CCA e Assuntos Gerais.  

 

NOTÍCIAS DA JUNCCAB 

WSBC 2018 (CONTRIBUIÇÕES, ROYALTIES E AJUDA) 

Não houve candidatos em setembro de 2017 para ocupar o encargo de Delegado e suplente. Para 
cumprir nossas responsabilidades, e tendo a oportunidade da ida ex delegada JUNCCAB, Dora, que 
participa da WSBC 2018, como delegada da JSV, a qual deixamos nosso agradecimento, enviaremos: 

 Contribuição para WSO (ano 2017) =   R$    640,00  ou  U$    194,00 

 Contribuição para Região 8 (ano 2017) =   R$    835,00  ou  U$    253,00 

 Royalties (10% das vendas de 2017) =   R$ 4.718,00  ou  U$ 1.430,00 

TOTAL = R$ 6.193,00 ou U$ 1.922,00 

Pedimos ajuda financeira ao WSO, e foi aprovado o valor de U$ 2.000,00 (ou ~R$ 6.600,00). [1 dólar 
= R$ 3,30], para auxiliar nos custos de edição de literatura. 
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KITS (DOAÇÃO E VENDAS. 

Conforme divulgado no INFOJUNCCAB de janeiro, a JUNCCAB deve estar finalizando a entrega 
da doação dos kits, até a data da Convenção 2018 em SP, no início de abril. Se algum grupo não 
recebeu a doação, e quiser se informar, pode fazer contato pelo email 
junccab@comedorescompulsivos.org.br. 

O KIT-1 com 29 (vinte e nove) peças, é doado para TODOS os grupos CCA do Brasil (68), com 
peças carimbadas pela JUNCCAB, e tem objetivo de que cada grupo tenha toda a literatura para 
exposição nas reuniões. Tomem cuidado para ir atualizando seu estoque, pois teremos novas literaturas chegando 
no decorrer de 2018. 

O KIT-2 com 100 (cem) peças, é doado a todos os grupos novos, de janeiro de 2017 para cá. Estas peças poderão 
ser vendidas no grupo. Não contém carimbo. Aguardem que receberão. 

O KIT-3 com 4 (quatro) peças, é doado a todo o recém chegado que faça contato com o CCA por telefone, email ou 
site, se ele quiser fornecer os dados para envio. 

O KIT-4 com 13 (treze) peças, é doado a cada horário (reunião) virtual (online), para que seja sorteado entre os 
participantes. 

O KIT-5 com 176 (cento e setenta e seis) peças, será colocado à venda na Convenção, destinada aos intergrupos, 
mas que, sob pedido, poderá ser adquirido pelos grupos, pelo seu baixo custo, R$ 260,00 (duzentos e sessenta 
reais), de forma a ajudar a subsidiar as doações dos KITs 1 a 4. 

O KIT-6 com 29 (vinte e nove) peças é destinado a membros novos, que queiram adquirir TODA a literatura de uma 
vez, e terá 15% de desconto sobre o valor normal. 

O KIT-7 com 13 (treze) peças é o mesmo do KIT-4, e foram feitos 100 (cem) KITs para venda na Convenção, por R$ 
30,00 (trinta reais), para ajudar a subsidiar as doações dos KITs 1 a 4. 

RESOLUÇÕES DAS REUNIÕES DA JUNCCAB 

- Discussão e votação das Moções da WSBC, cujos resultados da JUNCCAB e de mais 3 intergrupos foram 
enviadas ao WSO no prazo de 22/02/18; 

- Aprovação dos valores e forma de pagamento das inscrições para a Assembleia de 2018 iguais aos de 
2017, mesmo a diária de Campo Grande (já reservado) tendo aumentado 5%. Todos pensaremos em ideias 
para que vários RGs dos grupos possam estar na Assembleia; 

- Aprovação de estudo para o Seguro da Sala/Literatura da JUNCCAB (solicitação do Comitê Fiscal); 

- Aprovação da compra de uma máquina de cartões com chip, para facilitar as contribuições e venda de 
literatura; 

- Relembrar a membros, grupos e intergrupos, a situação da entrega dos kits, por email; 

- Aprovação da viagem ao RJ, da coordenadora e vice-secretária após a Convenção, de 9 a 11/4, pois está 
marcada reunião ordinária presencial na quarta feira dia 11/4; 

- Aprovação da ida do secretário e tesoureiro para a Convenção para levarem a literatura, e a Junccab arca 
com a gasolina. Devemos levar o kits, literatura em geral para venda, fichas de tempo de irmandade, 
notebook e impressora para NFe da literatura, blocos de recibo para contribuições, pastas e cópia dos 
tabelões mensais de JUL a DEZ/2017 para o trabalho do Comitê Fiscal, etc. Também levaremos novas 
literaturas editadas, se chegarem a tempo. 

- Aprovação do fechamento das diversas contas bancárias em ABR, deixando ativas somente uma conta 
corrente da contribuição, uma poupança e uma aplicação, vinculadas; 
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CONTAS BANCÁRIAS DA JUNCCAB 

Atualmente a Junccab tem 13 (treze) contas para controlar saldos: 

 3 (três) caixinhas internos com valores cash; 

 3 (três) contas bancárias (Contribuição, Literatura e Lifeline); 

 5 (cinco) contas poupanças vinculadas às 3 contas correntes; 

 2 (duas) aplicações do dinheiro da literatura. 

Após a mudança, vamos ficar com 4 (contas):  

 1 (um) caixinha interno com valores cash; 

 1 (uma) conta bancária (pra todos os depósitos); 

 1 (uma) conta de poupança vinculada; 

 1 (uma) aplicação do dinheiro total (reserva prudente). 

Esta mudança foi aprovada na gestão 2017 e reaprovada agora em 2018, pelas coordenações da Junccab. 

Estamos gastando muito dinheiro com as taxas bancárias das contas. Em 2017 lá se foram mais de R$ 
1.500,00. Por outro lado, para resolver este problema, desde janeiro de 2017 começamos a utilizar uma 
nova metodologia para fazer os lançamentos de receita e despesas, sendo que cada uma delas é 
identificada através de um código "R" ou "D". 

Desta forma, não existe mais a necessidade de termos tantas contas bancárias, poupanças, aplicações e 
caixinhas. Podemos ter tudo único (1 conta bancária, 1 poupança, 1 aplicação e 1 caixinha), com todos os 
movimentos identificados através de códigos, tendo-se desta forma, o saldo mensal de cada uma e 
economizando-se as taxas bancárias. A cada mês a Tesouraria da Junccab deve dar os saldos das contas 
do Caixinha, Contribuição, Literatura, Lifeline, WSO, CCM, Região 8, Reserva Prudente, Eventos e 
Aplicações. 

Esta modificação vai ser feita a partir de abril, após a Convenção. Esperamos que compreendam a nossa 
decisão, que é muito boa para o CCA do Brasil. Se houver dúvidas, estamos à disposição para 
esclarecimentos. 

A partir de 9 de abril de 2018, a JUNCCAB terá uma conta única para contribuições em geral, para 
Contribuição, Literatura, Lifeline, WSO, CCM, Região 8, Reserva Prudente e Eventos: 

BANCO DO BRASIL (001) 

AGÊNCIA 2860-6 

CC 19179-5 / JUNCCAB 

IDENTIFICAÇÃO DO SEU DEPÓSITO PARA: 

junccab@comedorescompulsivos.org.br 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS: 

Com contas individuais para Contribuição, Literatura, Lifeline, etc. podíamos saber que os depósitos não 
identificados eram para esta ou outra conta. A partir de agora, todos os depósitos não identificados serão 
colocados na conta contribuição e reserva prudente. 
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SOBRE A CONVENÇÃO (vagas esgotadas): 

 

 

Como chegar: 
Do Terminal Rodoviário Tietê 

De Metrô - Na Rodoviária Tietê, embarque no Metrô sentido Jabaquara. 
Desembarque na Estação Luz e faça transferência para linha 4 amarela – metrô sentido Butantã 
(transferência gratuita). 
Desembarque na Estação Paulista e faça transferência para a Estação Consolação, linha 2 - verde, sentido 
Vila Prudente (transferência gratuita).  
Desembarque na Estação Alto do Ipiranga. Daí até a Rua Padre Marchetti 230 são 2,4 km pode ir de táxi ou 
ônibus.  
De ONIBUS- ponto na Rua Gentil de Moura 316, linhas 478P-10 ou 4113-10 ou 4706-10 e desce na 5a 
parada ponto no número 235 da Padre Marchetti. 
De ônibus - pegar a linha 174M-10 em direção ao Museu do Ipiranga, desce na Av D.Pedro I, pista central-
582 e atravessa a pé para D.Pedro I, 520 pegue o ônibus 5108-10 em direção Jardim Celeste ele para na 
Rua padre Marchetti 235. 

Do Aeroporto de Congonhas – 12 km 
Taxi ou carro – Pegue a Av. Dos Bandeirantes, em seguida, a Av. Dr. Ricardo Jafet e entre à direita, na Av. 
Nazaré. Cerca de 1 km depois, vire à direita na Rua Pe. Marcheti. 
Do Aeroporto e Guarulhos – 32 km 
Taxi ou carro – Pegue a rampa de acesso para a Rod. Dutra, siga por aprox. 13 km e suba a ponte do Tatuapé. 
Pegue a Av. Salim Farah Maluf, Av. do Estado e depois, Av. Nazaré. Vire à direita na Rua Pe. Marchetti. 

OBS.: Serão fornecidas roupas de cama e banho. 
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SOBRE O RETIRO DE MG: 
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