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Este é nosso SÉTIMO informativo INFOJUNCCAB de 2018 (é bimensal, o de agosto foi 
extra). 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 o seu texto até o dia 10 dos meses ímpares do ano. 

Estamos precisando de servidores de boa vontade, de qualquer lugar do Brasil, para 
integrar 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 

EM NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018 
MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO 

05/11  REUNIÃO DO COMITÊ DE TECNOLOGIA (20:00 HS) 

07/11  REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNCCAB (10:00 HS) 

21/11  REUNIÃO COMITÊ ASSEMBLEIA (AVALIAÇÃO) 

25/11  REUNIÃO DA JUNCCAB COM OS COMITÊS (17HS) 

26/11  REUNIÃO EXTRA DO COMITÊ DE TECNOLOGIA 

28/11  REUNIÃO DO COMITÊ 12º PASSO 

MÊS DEZEMBRO 

03/12  REUNIÃO DO COMITÊ DE TECNOLOGIA (20:00 HS) 

14/12  REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNCCAB (10:00 HS) - PRESENCIAL 

14 A 16/12 RETIRO RJ – QUARTO PASSO 

26/12  REUNIÃO DO COMITÊ 12º PASSO 

 

OBS.: OS COMITÊS DE LITERATURA E LIFELINE NÃO TEM MAIS REUNIÕES AGENDADAS. SEMPRE 
QUE NECESSÁRIO RESOLVEM OS PROBLEMAS NO WHATSAPP.   

BOLETIM INFORMATIVO DA JUNTA DE SERVIÇOS GERAIS DE 
COMEDORES COMPULSIVOS ANÔNIMOS DO BRASIL 

http://www.comedorescompulsivos.org.br/
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NOTÍCIAS DA JUNCCAB 
RECESSO DE FINAL DE ANO PARA A CONTAGEM DO ESTOQUE DE LITERATURA 

A agenda a ser cumprida será: 

- atendimento dos pedidos de literatura que chegarem até, no 
máximo, dia 19 de dezembro de 2018 (4a feira), que serão 

despachados neste dia, que se inicia o recesso; 

- retorno aos trabalhos normais no dia 09 de janeiro de 2019, também 
quarta-feira, após 20 dias de recesso, já com o envio dos pedidos de 

literatura retidos nestes 20 dias de recesso; 

- contagem do estoque de literatura após o Retiro do RJ, nos dias 19 e 
21/12 e também 26 e 28/12 (nas quartas e sextas, do plantão do 

auxiliar do escritório), para descanso na semana de 02 a 09/janeiro. 

 

CADERNO DE ESTUDO DOS 12 PASSOS 

Nosso estoque desta literatura terminou na Assembleia 2018. Estamos, com o Comitê de Literatura, 
providenciando a reposição desta importante peça, que tem boa média de vendas, assim que possível. 

TELEFONE E INTERNET 

Hoje temos uma conta separada de telefone (Oi) e internet (NEXT-Telecon), que soma média próxima a      
R$ 300,00 mensais. O nosso secretário César, dentro da nossa prioridade de redução de custos no 
escritório, fez uma ótima negociação com a Oi, incluindo telefone (com ligações ilimitadas) e internet de 
10 Mb, pelo valor de R$ 130,00. Somos gratos! 

COMITÊ DE TECNOLOGIA 

Estamos solicitando que divulguem a necessidade de membros para o nosso comitê de TI. Alguns 
membros tiveram que se ausentar e estamos com o trabalho concentrado em 2 pessoas. O NOVO SITE 
ENTROU NO AR. VISITEM, ANALISEM, E SE PRECISO, FALEM COM O COMITÊ, ENVIANDO SUGESTÕES. 

COMITÊ LIFELINE 

Nossa Lifeline precisa de alguém que entenda de diagramação para rodiziar com a atual servidora. Se você 
quiser usar esse poderosíssimo Instrumento de Recuperação (não é à toa que Prestação de Serviço 
começa com as iniciais PS...), e ajudar a irmandade, por favor entre em contato pelo email 
comitê.lifeline@comedorescompulsivos.org.br ou pelo whatsapp (11) 97521 4606. 

SERVIDOR PARA DIVULGAÇÃO PELAS REDES SOCIAIS 

A companheira responsável por este serviço está envolvida em muitas outras tarefas dos grupos virtuais 
e solicita que se alguém tiver o desejo de substituí-la, que pode amadrinhar neste serviço. 

OBS.: TODOS OS CONTATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PODEM SER FEITOS TAMBÉM PRA O 
EMAIL DA JUNCCAB, QUE SERÃO ENCAMINHADOS (junccab@comedorescompulsivos.org.br) 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ASSEMBLEIA 
Prezados companheiros, segue o relatório financeiro da Assembleia 2018. 

Estes resultados dos eventos nacionais, auxiliam muito na manutenção da JUNCCAB, a cada semestre, 
pois representam quase 2 meses de despesas da JUNCCAB. Apesar disso, devemos ficar atentos para as 
contribuições da nossa 7a. Tradição (1ª. fonte de receita) e literatura (2ª. fonte). Muita gratidão a todos, pois 
juntos conseguimos. Coordenação da JUNCCAB. 

 

COMITÊ DE SÉTIMA TRADIÇÃO - IDEA DAY 
Todos os meses, todo dia, temos que fazer nossa parte para nossa recuperação pequena ou grande na 
vida como comedora compulsiva, especialmente agora em novembro, que no terceiro fim de semana (em 
2018 – dia 17) comemora-se o DIA INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAR A ABSTINÊNCIA (IDEA DAY) às 
11:30 da manhã (Hora Padrão do Pacífico)! Este dia foi criado para encorajar a abstinência – mesmo que 
somente por um dia, que é possível! Nos outros dias basta que você repita esta experiência maravilhosa 
da abstinência – IMPORTANTÍSSIMA!!! 

Conhecer a verdadeira liberdade da recuperação é saber que podemos fazer sensatas e necessárias 
contribuições financeiras para CCA em todos os níveis (JUNCCAB, WSO, REGIÃO 8 e outras) que esse 
investimento em nossa Irmandade assegura que possamos continuar a transmitir a mensagem aos 
comedores compulsivos que ainda sofrem, dentro e fora de nossas salas. E também ser absolutamente 
autossuficientes, rejeitando quaisquer doações de fora. 

DOE PARA MANTER NOSSA IRMANDADE PROSPERANDO, LEMBRANDO QUE NOSSA ABSTINÊNCIA É 
UMA GRATIDÃO SEM FIM!  Esperamos sua GRATIDÃO FINANCEIRA!!! 

Abstinência, um dia de cada vez.                                              Iza Maria, Comitê de Sétima Tradição. 

  

RELATÓRIO FINANCEIRO DA ASSEMBLEIA 2018
Nº O QUE VALOR CRÉD VALOR DÉBITO SALDO

1 mai-set/18 43 Inscrições (cfe arquivo)     Média 486,00 20.779,00            20.779,00            

2 jul/18 Subsídio JUNCCAB às inscrições coordenação 1.380,00              22.159,00            

3 30/09/18 5 sacolas de Sétimas Tradição 2.227,60              24.386,60            

4 30/09/18 Contibuições 244,02                 24.630,62            

5 30/09/18 Bazar 651,00                 25.281,62            

6 30/09/18 Doe 58 334,00                 25.615,62            

7 30/09/18 Venda de LIT  (dinheiro e cartão) 3.609,36              29.224,98            

8 01/10/18 Venda de LIT  (por depósito) 1.502,00              30.726,98            

9 30/09/18 Vendas de LIFELINE no Cartão 402,00                 31.128,98            

10 15/01/18 Pagamento Casa - sinal 300,00                 30.828,98            

11 28/09/18 Pagamento Saldo Casa e 50 Águas 13.954,50            16.874,48            

12 out/18 Copiadora 88 (com desconto de 183 reais) 1.600,00              15.274,48            

13 out/18 Registro da Ata no cartório 241,37                 15.033,11            

14 set-out/18 Pagamento do Som 800,00                 14.233,11            

15 set-out/18 Despesas Gerais da Assembleia (**) 2.146,42              12.086,69            

31.128,98            19.042,29            12.086,69            

OBS.: (*) Dados retirados dos Diários de Caix a mensais da JUNCCAB SALDO 12.086,69    

(**) Incluem Sedex , Uber's, Alimentação, Tax i, Hotel, Estacionamento, Cartório, Passagem aérea, bolsas, canetas, crachás, etc...

http://www.comedorescompulsivos.org.br/
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VENDENDO LITERATURA PARA PORTUGAL 
 Recentemente, uma companheira do Rio de Janeiro entrou em contato com um grupo de CCA 
existente em Lisboa. Ela estava de férias no país e frequentou o grupo. Observou, então, que eles não 
possuíam quase nenhuma peça de literatura de CCA em língua portuguesa.  

 Retornando ao Brasil, ela contou sobre essa situação e a Junccab se prontificou a enviar para 
esse grupo algumas peças básicas de nossa literatura.  

 A oportunidade surgiu em julho deste ano quando outra companheira do Rio viajou para Lisboa 
e se ofereceu para levar algumas peças de literatura para lá.  

 Foi um momento emocionante para mim. A ideia inicial foi da Coordenação dos grupos do 
centro do Rio de Janeiro. Nosso secretário passou a tarefa para a Junccab, uma vez que esta já costuma 
enviar um kit com a literatura, para grupos novos. Embora não se tratasse de um novo grupo, ficamos 
sensibilizados com a possibilidade de dar a conhecer a este grupo pioneiro toda a nossa literatura de CCA 
em língua portuguesa. Além disso, mandamos os nove folhetos novos, impressos este ano. Também 
enviamos um catálogo de toda a nossa literatura: folhetos, livros, cartazes de divulgação e cartões. Fiz 
uma cartinha manuscrita na qual falava de nosso carinho por este grupo de CCA de Além-Mar. 

 Em novembro, tivemos a vinda de uma companheira desse grupo de Lisboa ao Rio de Janeiro, 
de férias. Ela entrou em contato com nosso secretário e encomendou sete exemplares do livro “Doze e 
Doze”.  Estes seriam para serem enviados para a cidade do Porto, onde também existe um grupo de CCA. 

 Esperamos que este seja o início de um intercâmbio frutífero entre os dois países, no que diz 
respeito à recuperação da doença do comer compulsivo. 

 Como diz nosso Compromisso de Responsabilidade de CCA: “Sempre estender a mão e o 
coração de CCA àqueles que sofrem da minha compulsão. Por isso sou responsável.” 

 Por Rita P. S. 

CONTAS BANCÁRIAS DA JUNCCAB 
Desde 9 de abril de 2018, a JUNCCAB tem uma conta única para depósitos em geral, para Contribuição, 
Literatura, Lifeline, WSO, CCM e Região 8. 

BANCO BRASIL (001) / AGÊNCIA 2860-6 

CC 19179-5 / NOME: JUNCCAB / CNPJ 00.507.040/0001-24 

IDENTIFICAÇÃO DO SEU DEPÓSITO PARA: 

junccab@comedorescompulsivos.org.br 

Faça a identificação após o depósito! 

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. 

  

JUNTOS CONSEGUIMOS!!! 

http://www.comedorescompulsivos.org.br/
mailto:junccab@comedorescompulsivos.org.br
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A  

NONA E A DÉCIMA TRADIÇÕES  
As tradições existem para nos proteger, e a nossos grupos, de disputas internas, 

para preservar nossa Unidade como grupo. Sabemos que podemos divergir de amigos 

queridos e, mesmo assim, continuar, respeitosamente, convivendo com eles em nossos 

grupos de CCA. Unidade não é uniformidade, diz a primeira tradição. Nada é para ser levado 

para o lado pessoal. Existem algumas “regrinhas”, contudo, que nos ajudam a conseguir 

esses objetivos. São as nossas tradições. Elas não são obrigatórias, mas sugere-se, 

fortemente, que sejam respeitadas. 

A terceira tradição nos garante que todos somos aceitos em CCA, que não existem 

pré-requisitos para participação na Irmandade. 

A nona tradição afirma que “O CCA jamais deverá organizar-se como tal; podemos, 

porém, criar juntas ou comitês de serviço, diretamente responsáveis perante aqueles a 

quem prestam serviços.” 

O que significa “jamais deverá organizar-se como tal?” Diz a nona tradição: 

“Embora nossos órgãos de serviço precisem ser organizados, o CCA como tal é 

encorajado pela nona tradição a manter a ênfase na irmandade ao invés da organização. 

Esta tradição nos ajuda a garantir que Deus sempre será nossa última autoridade no CCA. 

Sem uma estrutura organizada de poder na qual operar, nenhuma pessoa individualmente 

ou grupo de pessoas poderá governar outras”. 

 “Nossa experiência tem nos mostrado que nenhuma quantidade de organização 

impedirá o caos no CCA, a não ser que vivamos pelos princípios espirituais incorporados 

nos passos e nas tradições. Nossa sobrevivência pessoal e como grupo depende da adesão 

a estes princípios, não da obediência a qualquer estrutura de poder. 

Depois de observar esta tradição em funcionamento por um tempo, a maioria de nós 

começa a confiar que realmente existe um Poder Superior guiando a irmandade de CCA 

através de nossa consciência de grupo. Podemos relaxar, confiar em Deus, e apreciar a 

sabedoria da nona tradição. 

“Será que isso significa que quando vemos as tradições sendo quebradas em nossos 

grupos não devemos falar nada? Ao contrário! Quando as tradições são quebradas, os 

indivíduos tem a responsabilidade de se pronunciar – de maneira amorosa e claramente – 

mesmo quando isto pode nos tornar impopulares com os outros membros do grupo”. 

Poderia acontecer que, se nos sentássemos e não disséssemos nada enquanto 

nossas tradições eram ignoradas, as reuniões de CCA perdessem seu foco nos princípios 

http://www.comedorescompulsivos.org.br/
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do programa de doze passos. Viver pela nona tradição de CCA significa que não 

dependemos de nenhuma autoridade ou estrutura de poder para reforçar as tradições. Nós 

todos nos responsabilizamos por falar quando elas estão sendo ignoradas.”  

Verifico que se trata de uma verdade. Sempre que interferi, de maneira educada e 

amorosa, no grupo, em defesa das tradições, mesmo depois de alguma turbulência 

momentânea, a unidade se restabeleceu e os novatos puderam observar as tradições em 

funcionamento. De outra forma, como os mais novos vão conhecer e se familiarizar com as 

tradições se os mais antigos, talvez por medo de se tornarem impopulares no grupo, se 

omitem em defendê-las?  

Neste caso, a maneira de falar é que vai determinar tudo. Às vezes, torna-se 

necessário falar em particular com algum membro do grupo que desconheça as tradições. 

“Comedores Compulsivos Anônimos não opina sobre questões alheias à Irmandade; 

portanto, o nome de CCA jamais deverá aparecer em controvérsias públicas” é o enunciado 

da décima tradição.  Quais são essas questões? Comentários desrespeitosos sobre 

religiões, clubes de dieta, crenças políticas e outros assuntos não têm, de maneira 

nenhuma, lugar nas reuniões de CCA, diz a décima tradição.  

Recentemente, passamos por um período difícil em nosso país. Com alegria, 

verificamos que a décima tradição impediu que nossa Irmandade sofresse as 

consequências da disputa eleitoral. Por exemplo, nas últimas eleições brasileiras, que 

foram muito polarizadas, observamos que houve muitas discussões e desentendimentos 

pelas mídias sociais entre membros de uma mesma família e também entre amigos, colegas 

de trabalho, integrantes de listas de whatsapp.  

No entanto, as reuniões e eventos de CCA e, também, as reuniões online e as listas 

de whatsapp, foram protegidas de debates e discussões sobre política e outros assuntos 

de fora por causa da existência da décima tradição. Outras associações e grupos não 

tiveram tanta sorte. Surgiram desentendimentos entre os participantes e até rompimento 

de amizades antigas. 

Relendo algumas de nossas tradições, tive a sensação de que somos privilegiados. 

Em nenhum outro ambiente, seja de família, trabalho, amigos, conhecidos, organizações 

sociais à qual pertençamos, igrejas, temos essa “rede protetora” em torno de nossos 

grupos. Que aproveitemos para conhecer e amar nossas tradições! 

 

Rita P.S. 
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REGIMENTO INTERNO (COMITÊ CER) 
Na Assembleia de 2018, o Comitê de Estatuto e Regimento – CER apresentou 07 (sete) propostas para a 
construção da Minuta do Regimento Interno da JUNCCAB, documento cuja construção iniciou-se em 2015. 

O texto deste documento apresenta conteúdos consagrados, a exemplo dos Passos, Tradições e outros 

tantos do amplo conhecimento dos(as) companheiros(as) da nossa irmandade e as referidas propostas 

debatidas e votadas neste fórum. 

O objetivo do CER é fazer circular esta Minuta do nosso Regimento Interno durante 1 (um) ano, para validá-

lo através do teste do tempo, atendendo críticas e sugestões, para posteriormente decidirmos pelo registro 

em cartório ou não.  

As 07 (sete) propostas são: 

 

PROPOSTA 01: SOBRE COMITÊS      APROVADA 

b.1) Constituição de um Comitê 

1ª. PARTE: 

De acordo com a Nona Tradição, podemos “criar juntas ou comitês de serviço diretamente responsáveis 
perante aqueles a quem prestam serviço”. 

A formação de um novo Comitê deve ser discutida e decidida em reunião interna da JUNCCAB, com 
objetivo definido e votado em assembleia, após apresentação de Moção de um representante de Comitê, 
Grupo ou Intergrupo. 

Um dos membros da JUNCCAB deve ser indicado como representante e elo entre a Junta e os servidores 
do Comitê. Em alguns casos, se necessário, um membro da JUNCCAB pode coordenar no máximo um 
comitê. 

O representante, em reunião com o(a) coordenador(a) da JUNCCAB, cogita alguns membros para prestar 
serviços no novo Comitê e faz os convites. 

O representante marca uma reunião com todos(as) os(as) servidores(as) propõe eleições para os encargos 
de coordenador(a), secretário(a) e tesoureiro(a) do Comitê. 

A JUNCCAB agenda reuniões a cada 02 (dois) meses com os coordenadores e membros de todos os 
comitês, para o incentivo, integração e colaboração nos objetivos e metas do Comitê. 

Um comitê ativo deve participar desta reunião, conforme Estatuto ou relatar por escrito as atividades 
desempenhadas no período. Por ocasião da Assembleia, se estiver ativo, deve disponibilizar um relatório 
anual para a apostila; 

2ª. PARTE: 

O tempo de permanência dos servidores nos comitês da JUNCCAB, incluindo o coordenador, deve ser de 
2 (dois) anos prorrogável por mais 2(dois) anos. 

O membro que desejar prestar serviço em Comitês da Junta poderá servir no máximo em 2 (dois) comitês. 

Os coordenadores dos comitês devem ter no mínimo 1 (um) ano de frequência em reuniões de CCA e ter 
participado, no mínimo, de um evento nacional promovido pela Junta. 

http://www.comedorescompulsivos.org.br/
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Os membros anteriores do Comitê devem orientar os novos servidores, de preferência tendo um 
procedimento escrito com o “passo-a-passo” do serviços desenvolvidos, principalmente de serviços como 
edição de Literatura e Lifeline; 

No caso de vacância em qualquer dos cargos do Comitê, não podendo o substituto assumir o encargo, os 
membros remanescentes do comitê nomearão um dos servidores para exercer o cargo até o fim do 
mandato. 

Os membros devem justificar suas ausências das reuniões em até 5 (cinco vezes) ou poderão ser 
destituídos quando faltarem a 03 (três) reuniões sem justificativa, visto que as faltas dificultam o 
entendimento das matérias tratadas no comitê. 

 

PROPOSTA 02: FUNDO DE APOIO AOS COMITÊS (FAC)   APROVADA 

Este fundo tem por objetivo contribuir com a Sétima Tradição dos Comitês, e os recursos financeiros 
destinados ao FAC, por repasse da JUNCCAB ou contribuições, devem ser divididos em partes iguais com 
os comitês que solicitarem financiamento de materiais para levar a mensagem ou para ajudar nas 
inscrições dos coordenadores, para a Assembleia. 

 

PROPOSTA 03: SOBRE CONVENÇÃO      APROVADA 

Comitê de Planejamento da Convenção 

OBJETIVO: Este Comitê deve organizar a Convenção anual, realizada em março, sendo evento nacional de 
recuperação e estudo do programa de CCA.  

Características e procedimentos sugeridos: 

- geralmente o comitê é composto por membros de um Intergrupo, mas também pode ser composto por 02 
(dois) ou 03 (três) grupos sem filiação a intergrupo; 

- são requisitos importantes para o(s) proponente(s) estabelecer(em) a candidatura à organização da 
Convenção: 

✓ defender uma moção a ser votada a cada ano, com no mínimo 1,5 ano (um ano e meio) de 
antecedência, uma vez que este é o prazo necessário à organização de um evento deste porte; 

✓ apresentar a proposta do local com preço e condições acessíveis à realidade financeira dos 
participantes do evento; 

✓ divulgar um esboço da organização do evento com programação, atividades, etc. 
✓ indicar servidores para a coordenação e tesouraria da Convenção. 

 

PROPOSTA 04: FUNDO DE APOIO AOS GRUPOS (FAGI) 

       APROVADA COM REVISÃO DO TEXTO 

PROPOSTA ORIGINAL: AJUDAR FINANCEIRAMENTE OS GRUPOS NECESSITADOS 

Se um grupo ou intergrupo estiver passando por dificuldades financeiras, fizer solicitação de ajuda e a 
JUNCCAB tiver condições financeiras, pode auxiliar na divulgação e no pagamento de aluguel, por até 03 
(três) meses.  

Caso o Comitê de Planejamento da Convenção esteja com dificuldade de fluxo financeiro para iniciar a 
organização do evento, a JUNCCAB pode contribuir financiando as despesas até que o comitê tenha sétima 
tradição suficiente.  

http://www.comedorescompulsivos.org.br/
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AJUNCCAB deve contribuir para criação de campanhas que incentivem a Sétima Tradição, tais como 
Campanha de aniversário de CCA (nº de anos no Brasil), Campanha de aniversário pessoal em CCA, 
Campanha de final de ano, criação de bottons, etc.  

PROPOSTA ALTERADA: FUNDO DE APOIO AOS GRUPOS (FAGI) 

Este fundo tem por objetivo auxiliar grupos e intergrupos que estiverem passando por dificuldades, que 
fizerem solicitação à JUNCCAB, caso a mesma esteja em condições financeiras de ajudar. 

A origem dos recursos destinados ao FAGI é por repasse da JUNCCAB (vide Proposta 6) ou por 
contribuições. 

Critérios a serem observados pelo grupo que pede ajuda: 

✓ Ser afiliado e/ou participar das atividades da JUNCCAB; 
✓ Levar a mensagem ao comedor compulsivo que ainda sofre; 
✓ Manter comunicação constante com a JUNCCAB. 

 

PROPOSTA 05: SOBRE O AUXILIAR DO ESCRITÓRIO  RETIRADA PELO CER 

PROPOSTA/OBJETIVO: Ter um(a) auxiliar de escritório terceirizado(a), ao invés de funcionário(a) 
contratado(a) pela CLT, de forma a atender (com menor custo) as demandas do escritório da JUNCCAB.  

“A JUNCCAB pode manter um auxiliar de escritório remunerado, terceirizado (com NF serviço), por 1 (um) 
ou 2 (dois) dias na semana, e com uma remuneração que deve incluir o serviço e todas as despesas como 
impostos, alimentação e custo de deslocamento. Haverá também uma complementação anual, referente 
ao ano anterior (média mensal), paga no ano seguinte, distribuída igualmente nos 12 (doze) meses.” 

ARGUMENTAÇÃO: O escritório possui muitas demandas, a saber: receber correspondência, ver as contas 
a pagar, atendimento de e-mail, compras do escritório, etc.  

Obs: A JUNCCAB já contou com funcionária em tempo integral, hoje possui um auxiliar presencial, por 
dois dias na semana, e tem sido suficiente para manter os serviços em dia, juntamente com o serviço 
voluntário dos membros da JUNCCAB.  

OBS.: Esta proposta foi considerada desnecessária pela Assembleia. 

 

PROPOSTA 06: SOBRE AS PORCENTAGENS DESTINADAS AOS FUNDOS 

      APROVADA COM REVISÃO DAS PORCENTAGENS 

PROPOSTA ORIGINAL: SOBRE A PORCENTAGEM DESTINADA AOS FUNDOS 

PROPOSTA/OBJETIVO: Contribuir com os diversos fundos, após pagar as despesas. 

RESERVA PRUDENTE – Valor reservado para 6 (seis) meses de despesa da JUNCCAB;  

FUNDO FAC (Fundo Apoio Comitês) – auxílio aos Comitês, explicado anteriormente (ver Proposta 02);  

Após o pagamento de suas despesas, e se o saldo mensal for positivo, a JUNCCAB deve fazer 

contribuições aos fundos, nos seguintes percentuais, propostos em 4 alternativas: 

 

VALORES PERCENTUAIS PROPOSTOS PELO CER, PARA SELEÇÃO 
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PROPOSTA ALTERADA: A JUNCCAB deve contribuir com os fundos após o pagamento de 
suas despesas, caso o seu saldo mensal seja positivo, como segue: 

 

OBS.: Estes fundos entram em vigor e serão formados a partir do saldo final do mês de outubro de 2018. 

 

PROPOSTA 7 – SOBRE FUNDO COMITÊ DE CONFERÊNCIA MUNDIAL – CCM 

       APROVADA COM REVISÃO DO TEXTO 

PROPOSTA ORIGINAL: FUNDO COMITÊ DE CONFERÊNCIA MUNDIAL – CCM 

Comitê de Conferencia Mundial – CCM 

Utilizar este fundo CCM, estendendo-o à Assembleia da Região 8, além da WSBC. 

OBJETIVO: Este comitê é constituído por membros da irmandade incumbidos de arrecadar fundos para a viagem 

dos(as) delegados(as) à Conferência de Serviço Mundial e Assembleia da Região 8. Deve ser coordenado pelos(as) 

delegados(as), mas caso não haja delegados(as) eleitos(as), outros membros interessados e autorizados, podem 

assumir o comitê com a JUNCCAB.  

PROPOSTA ALTERADA:  

O fundo do Comitê de Conferência Mundial (CCM) deve ser utilizado para enviar delegados(as) à WSBC 
(WSO) e também para enviar representantes à Assembleia da Região 8. 

  

FUNDOS ALT.1 ALT.2 ALT.3 ALT.4

DESPESAS JUNCCAB 60% 60% 60% 60%

RESERVA PRUDENTE 20% 15% 10% 12%

COMITÊ CONFERÊNCIA MUNDIAL E ASSEMBLEIA REGIÃO 8 (CCM) 10% 10% 10% 10%

FUNDO DE APOIO AOS COMITÊS (FAC) 4% 5% 10% 10%

FUNDO PARA O ESCRITÓRIO MUNDIAL (WSO) 3% 5% 5% 4%

FUNDO PARA A REGIÃO 8 (REG8) 3% 5% 5% 4%

VALORES PERCENTUAIS DOS FUNDOS DA JUNCCAB

FUNDOS %

DESPESAS JUNCCAB 50%

RESERVA PRUDENTE 3%

COMITÊ CONFERÊNCIA MUNDIAL E ASSEMBLEIA REGIÃO 8 (CCM) 12%

FUNDO DE APOIO AOS COMITÊS (FAC) 12%

FUNDO DE APOIO AOS GRUPOS (FAGI) 3%

FUNDO PARA O ESCRITÓRIO MUNDIAL (WSO) 10%

FUNDO PARA A REGIÃO 8 (REG8) 10%

TOTAL 100%
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RETIRO/2018 NO RIO DE JANEIRO 
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CONVENÇÃO/2019 EM CURITIBA 
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