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Este informativo tem como objetivo principal informar aos membros, grupos e 
intergrupos de CCA do Brasil o que acontece na JUNCCAB e no CCA como um 
todo. 

Temos as datas dos eventos, as notícias gerais da JUNCCAB, compromissos 
agendados, o cartaz do Retiro de BH/MG, a informação da data da Assembleia 
2019, da data Retiro do RJ 2019 e da provável data da Convenção RJ 2020, etc. 

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 (Jacira, César, Lúcia, Ubirajara e Terezinha) 

 

REUNIÕES DA JUNCCAB 2019 – 4as f. 10h 

09 JANEIRO 17 ABRIL 17 JULHO 16 OUTUBRO 

13 FEVEREIRO 15 MAIO 14 AGOSTO 13 NOVEMBRO 

20 MARÇO 12 JUNHO 18 SETEMBRO 11 DEZEMBRO 

 

REUNIÕES BIMENSAIS C/COMITÊS E IGs 

MUDOU!!!!! 

DE DOMINGOS, PARA SEXTAS FEIRAS AS 20 HS 

20 JANEIRO (dom) ok! 24 MAIO (6ª feira) 20 SETEMBRO (6ª feira) 

05 ABRIL (6ª feira) 26 JULHO (6ª. Feira) 29 NOVEMBRO (6ª feira) 
 

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

http://www.comedorescompulsivos.org.br/
mailto:junccab@comedorescompulsivos.org.br
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COMPROMISSOS MESES MAR e ABR/19 
MÊS MARÇO/2019 

20/03  REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNCCAB (10:00 HS) 

25/03  REUNIÃO COM COMITÊS E INTERGRUPOS (20:00 HS) 

29 a 31/03 CONVENÇÃO NACIONAL 2019 – CURITIBA/PR 
 

MÊS ABRIL/2019 
17/04  REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNCCAB (10:00 HS) 
 

OUTROS EVENTOS/2019-2020      (Agende-se!) 
21 a 23/06/19   RETIRO 2019 - BELO HORIZONTE/MG 

29/8 a 01/09/19  ASSEMBLEIA 2019 – RIO DE JANEIRO/RJ 

06 a 06/12/19   RETIRO 2019 - RIO DE JANEIRO/RJ 

20-22 ou 27-29/03/20  CONVENÇÃO NACIONAL 2020 – RIO DE JANEIRO/RJ 

 

ASSEMBLEIA SET/2019 
Conforme nosso Estatuto (versão 2017): 

Artigo 24 –A Assembleia Nacional é depositária da consciência coletiva dos grupos de Comedores Compulsivos Anônimos do Brasil 
e o órgão máximo de deliberação da Irmandade de Comedores Compulsivos Anônimos do Brasil. 

Artigo 25 –A Assembleia Nacional Ordinária deve ser realizada anualmente, no mês de setembro, na cidade ou estado onde está 
localizado o escritório de serviço da Junta Nacional, para a prestação de contas, apresentação das atividades da JUNCCAB e dos 
comitês, e preenchimento de cargos em vacância. 

Os cargos para eleição nos anos ímpares, são os dos TITULARES 
(Coordenador, Secretário, Tesoureiro e Delegado), além dos cargos 
SUPLENTES em vacância (Vice Coordenador e Delegado Suplente). 
Nossa Assembleia será em Campo Grande/RJ, de 29/08 a 01/09/2019. 

 

VOTAÇÃO DA AGENDA WSBC 2019 
Embora a JUNCCAB não tenha Delegado eleito nesta gestão, para nos representar na WSBC 

2019, o CCA do Brasil estará participando, pois enviou as votações de escolha da Agenda WSBC 2019, 
através do envio das votações dos itens da pauta. Grata a companheira Verônica pela tradução e a 
nossa custódia brasileira Dora, pela ajuda e esclarecimentos. 

Foram para o WSO os votos dos Intergrupos de Belo Horizonte/MG, Fortaleza/CE e IG ABC/SP 
(3 dos 6 Intergrupos ativos = 50%). 

CANDIDATE-SE!!! É SERVIÇO. 

http://www.comedorescompulsivos.org.br/
mailto:junccab@comedorescompulsivos.org.br
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Os Comitês também foram convidados a enviar seus votos, que foram computados com os 
votos da coordenação da JUNCCAB. Participaram os comitês de Literatura, de Convenção, 12º Passo, 
Comitê de Estatuto e Regimento e Comitê Fiscal (5 dos 8 comitês ativos = 62,5%). 

Gratidão a todos que participaram. Juntos Conseguimos!  

 

P R O P O S T A S        R E G I M E N T O

PROPOSTA 1

Emenda ao Estatuto Mundial de CCA, Subparte B, Artigo VII – Regions, Section 2, com o objetivo de dar uma solução para as 

juntas de serviço linguísticas (LSBs) que abrangem mais de uma região (grupos/intergrupos de lingua espanhola, espalhados 

por diferentes países que pertencem a regiões distintas, por exemplo). A região v irtual, por exemplo, também excede os limites das 

regiões geográficas. A ideia é que cada Intergrupo ou Junta linguística escolha se afiliar a uma região, para que não fique sem região. 

O que se colocará em discussão na WSBC é se os IG's e Juntas poderão escolher a região a que vão se afiliar, em função da 

língua, ou não.

PROPOSTA  2

Emenda ao Estatuto, Subparte B, Artigo VI - Intergrupos, Seção 2 - modifica/restringe a forma de afiliação dos Intergrupos a 

Regiões. A proposta é que grupos presenciais se afiliem a Intergrupos e Regiões presenciais e grupos v irtuais se afiliem a 

Intergrupos e Regiões Virtuais. Essa proposta prevê uma discussão na WSBC para definir se vamos organizar essa forma de 

filiação ou se vamos deixar como está hoje (os grupos presenciais podem se afiliar a Intergrupos/Juntas/Regiões v irtuais ou v ice-

versa).

PROPOSTA 3

Alteração no Estatuto, Subparte B, Artigo IX - Junta de Custódios, Seção 4 - Qualificações - Essa mudança permite que um 

candidato à Junta de Custódios possa concorrer ao cargo ainda durante seu segundo ano como delegado de um IG ou 

Junta de Serv iço de CCA (a maioria dos mandatos de delegados dura 2 anos). A justificativa é que a maioria dos candidatos a 

Custódio é também delegado de seu Intergrupo ou Junta de Serv iço e pela regra atual deveria se candidatar apenas depois de 

cumprir os 2 anos completos como delegado e aguardar que sua Junta de Serv iço tenha fundos para envia-lo à WSBC.

PROPOSTA4

Altera a Subparte B, Artigo VII - Regiões, Seção 2 - Composição, permitindo que os intergrupos virtuais também possam 

participar de atividades (incluindo votação) de outra região com a permissão dessa região. No mesmo espírito do item 2 da 

Proposta de Emenda aos Estatutos adotado pela WSBC 2018, referente ao Artigo V - Comedores Anônimos Grupos Anônimos, 

Seção 2 - Composição, permitindo que grupos participem (incluindo votação) em mais de uma junta de serv iço ou intergrupo, a 

intenção é permitir que intergrupos v irtuais sejam liberdade para participar em mais de uma região.

PROPOSTA5

Alteração da Subparte B, Artigo VI - Intergrupos, Seção 3 - Registro - sobre envio dos Estatutos dos Intergrupos para o WSO. A 

proposta é que os estatutos sejam enviados somente por email e não mais pelo correio. Os Intergrupos são obrigados a 

fornecer um endereço de e-mail quando se registram, e toda a comunicação é feita eletronicamente. Portanto, o estatuto pode ser 

simplificado e atualizado, removendo esta referência ao envio informações por correio.

PROPOSTA6

Alteração da Subparte B, Artigo VII - Regiões, Seção 4 - Registro - sobre envio dos Estatutos das Regiões para o WSO. A 

proposta é que os estatutos sejam enviados somente por email e não mais pelo correio. As Regiões são obrigadas a fornecer 

um endereço de e-mail quando se registram, e toda a comunicação é feita eletronicamente. Portanto, o estatuto pode ser simplificado 

e atualizado, removendo esta referência ao envio informações por correio.

PROPOSTA7

Alteração da Subparte B, Artigo VIII - Juntas de Serviços, Seção 3 - Registro - sobre envio dos Estatutos das Juntas de Serv iço 

para o WSO. A proposta é que os estatutos sejam enviados somente por email e não mais pelo correio. As Juntas de 

serv iço são obrigadas a fornecer um endereço de e-mail quando se registram, e toda a comunicação é feita eletronicamente. 

Portanto, o estatuto pode ser simplificado e atualizado, removendo esta referência ao envio informações por correio. Isso afetaria a 

Junccab diretamente.

PROPOSTA8

Altera a Subparte B, Artigo XI - Comitês da Conferência, Seção 3 - altera a atribuição do Comitê de Coordenadores das Regiões, 

presentes na WSBC: Esclarecer o papel do comitê em relação à Junta de Custódios e aos membros. O texto foi reescrito da 

seguinte forma: "os coordenadores das Regiões vão agir como elo entre a Junta de Custódios e os membros de suas respectivas 

Regiões, com o propósito de partilhar recursos e soluções".

PROPOSTA 9
Altera a Subparte B, Artigo IX - Junta de Custódios (BOT), Seção 5 - Nomeação - Eliminar a seção que diz que uma Região Virtual 

deverá v ir a ser criada, pois já foi oficialmente criada.

PROPOSTA 10

Altera a Subparte B, Artigo X - Reuniões de Delegados, Seção 3 - inclui os candidatos a Custódios na lista de participantes 

da WSBC (que não são delegados). A Conferência Mundial (WSBC) pode ter a presença não só dos delegados 

registrados/votantes, mas também de não delegados (funcionários do WSO (membros de CCA ou não), Diretor Executivo, mesa 

executiva da Conferência), etc;

PROPOSTA 11

Altera a Subparte B, Artigo X - Reuniões de Delegados, Seção 3 - Esta seção especifica que: "Cada intergrupo ou junta de serv iço 

tem direito a um delegado qualificado para até os primeiros quinze grupos que representa e um para cada quinze grupos adicionais ou 

qualquer fração do mesmo". Será retirada a frase "Um grupo será reconhecido como registrado e representado por um intergrupo ou 

Junta de Serv iço", porque esta não acrescenta nada à referida Seção (questões de semântica/interpretação de texto).

PROPOSTA 12

Altera a Subparte B, Artigo XI - Comitês da Conferência - Regorganiza os Comitês da Conferência Mundial (WSBC) eliminando os 

Comitês ociosos (inativos por mais de 1 ano) e redistribuindo os delegados participantes/votantes em Comitês mais atuantes na 

Conferência.

PROPOSTA 13

Altera a Subparte B, Artigo III - Doze Conceitos, Conceitos 2, 6, 7, 8 e 11 - Pequenas alterações nos textos dos Conceitos 2, 

6, 7, 8 e 11 para adequação à nova definição de grupo, aprovada na WSBC de 2011: "Como grupo, eles se encontram para 

praticar os Doze Passos e as Doze Tradições de Comedores Anônimos, guiados pelos Doze Conceitos do Serviço de CCA ". Da 

forma como foram originalmente escritos, os 12 Conceitos contém referências apenas ao Serv iço Mundial (WSBC), deixando de 

fora todos os outros níveis de serv iço em que nossos grupos e membros participam e delegam responsabilidades. Os Doze 

Conceitos e seus Princípios espirituais são aplicáveis ao serv iço no grupo, intergrupo / junta de serv iço e níveis de região e no nível 

de serv iço mundial. Esta moção ajudaria os membros a reconhecer sua aplicabilidade.

http://www.comedorescompulsivos.org.br/
mailto:junccab@comedorescompulsivos.org.br
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I T E N S        E S T A T U T O 

ITEM A

Estabelece diretrizes para elaboração de literatura do CCA, considerando que estamos numa irmandade mundial e recomenda que 

sejam evitadas palavras muito específicas/regionais em inglês, para facilitar a tradução em outros idiomas v isando uma 

compreensão clara da mensagem de CCA. Depoimentos pessoais em inglês não sofrerão mudanças, somente a literatura a ser 

produzida ou renovada. O planejamento estratégico de CCA mundial para 2019 é justamente aumentar o ingresso de membros no 

mundo todo e essa proposta v isa facilitar esse objetivo.

ITEM B

Estabelece novos critérios para descontinuar, remover ou alterar literaturas: 1) baixa demanda (literaturas que não tem boa 

saída/compra). Nesse caso, panfletos descontinuados poderão ser digitalizados e colocados gratuitamente à disposição no site de 

CCA mundial (oa.org). A disponibilização dos liv ros descontinuados será objeto de estudo do Comitê Executivo. 2) remoção do 

selo de aprovação pela Conferência: por 2/3 dos votos, os delegados podem remover o selo de aprovação de determinada 

literatura na Conferência Mundial e com isso descontinuar determinada literatura, encerrando imediatamente as vendas da mesma. 

Uma cópia digital ficará nos arquivos do WSO para consulta. 3) não observância das tradições: a qualquer tempo, a Junta de 

Custódios pode reavaliar literaturas prev iamente aprovadas e indicar a descontinuidade das mesmas (para ser votada posteriormente 

em Conferência), por entender que não ex iste conformidade com nossas tradições. 4) uma cópia da literatura descontinuada por 

qualquer motivo será marcada como "descontinuada" e colocada no site do WSO para consulta posterior.

ITEM C

Mudança no texto de definição de abstinência e recuperação. O novo texto proposto pela Conferência em 2019 separa as 

definições de abstinência e recuperação, que hoje estão juntas na mesma frase. A proposta é: "Abstinência: o ato de se abster de 

comer compulsivamente e de evitar habitos alimentares compulsivos enquanto se trabalha na direção de ter um peso corporal 

saudável ". E "Recuperação: remoção do desejo de comer compulsivamente, alcançado através do trabalho dos 12 Passos de 

Comedores Compulsivos Anônimos ". O trecho "a recuperação física, espiritual e emocional é o resultado de viver o programa de 12 

Passos de Comedores Compulsivos Anônimos " será removido da nova definição. A intenção com essa mudança, segundo a 

Junta de Custódios, é ajudar o comedor compulsivo que ainda sofre.

ITEM D

Registrar grupos híbridos (que tem reuniões presenciais e também v irtuais, online ou offline, pelo Whatsapp, por exemplo) no 

WSO, para que sejam reconhecidos como grupos oficiais do CCA e sejam encontrados na lista de reuniões disponibilizada no site de 

CCA mundial. Para grupos híbridos já registrados prev iamente no WSO, como grupos presenciais, deverá ser feita uma atualização, 

incluindo todos os grupos/reuniões online formados a partir do grupo presencial.

ITEM E
Rescindir a política que criou, na WSBC de 2010, o Comitê de Web/Tecnologia, por entender que os outros subcomitês 

criados na Conferência já tratam desse assunto, ev itando duplicação de esforços (de acordo com o Décimo Conceito).

ITEM F

Solicitar ao Google acesso à política específica de busca para organizações não lucrativas (o Google não cobra mensalidade de 

empresas ou instituições não lucrativas que se inscrevem nessa modalidade). Isso vai possibilitar que as pessoas procurando ajuda 

para o comer compulsivo encontrem o CCA mundial de forma mais fácil e orgânica nas buscas do Google, facilitando nosso trabalho 

de 12 Passos. O fato de não pagarmos por essa facilidade não fere nossa Sétima Tradição, segundo entendimento da Junta de 

Custódios, porque, como instituição não lucrativa, já temos benefícios intrínsecos, como pagar menos impostos, etc (nos EUA).

ITEM G  EXCLUÍDA PREVIAMENTE DA VOTAÇÃO

ITEM H

Unifica todas as políticas de celebração de eventos mundiais de CCA em apenas uma política, estabelecendo as seguintes datas: 

Aniversário de CCA mundial: 3 final de semana de janeiro. Dia da Unidade: último sábado de fevereiro, em anos ímpares e último 

domingo de fevereiro, em anos pares. Dia do Apadrinhamento: terceiro final de semana de agosto. IDEA Day (Dia de Experenciar a 

Abstinência): terceiro final de semana de novembro.

ITEM I

Transformar todas as reuniões da Junta de Custódios (Board of Trustees - BOT) em reuniões virtuais, exceto as 

realizadas durante a WSBC, com o objetivo de economizar, já que os custódios moram em países/regiões diferentes/distantes e o 

deslocamento dos mesmos para os EUA (reuniões presenciais) demanda considerável quantia em dinheiro e também esforços 

logísticos para os particpantes e para o WSO. A mudança valeria a partir de janeiro de 2020.

ITEM J

Fundir o Comitê de Serviços Virtuais à recém criada Região Virtual , já que o Comitê foi criado, em 2016, para preparar o 

terreno para a criação da região Virtual. Hoje CCA é div idido em Regiões, incluindo a Região Virtual, que abarca todos os grupos 

v irtuais que promovem as reuniões online da nossa irmandade, no mundo todo.

ITEM K

Acrescentar à política de divulgação de CCA nas redes sociais (WSBC Policy 2011a) que todos os membros devem ser 

informados, quando entrarem numa reunião online, de que seus anonimatos NÃO estão totalmente protegidos. Em função disso, os 

membros presentes nas reuniões online podem usar apelidos/pseudônimos, para resguardar seus anonimatos. Essa advertência 

deverá ser feita para todos os membros dos grupos online. A política 2011 ja estabelece que qualquer membro, grupo ou junta de 

serv iço, ao usar as mídias sociais para divulgar CCA, deve manter seu anonimato pessoal e resguardar o anonimato de todos os 

companheiros.

ITEM L

Cria o Décimo Instrumento de Recuperação: PAUSA ou PRESENÇA. O objetivo da criação desse novo instrumento é 

"promover consciência intencional, atenção plena e permanecer no momento presente, especialmente na hora da refeição, ajudar na 

conexão com um Poder Superior e ter mais discernimento nas escolhas alimentares, bem como muitos outros momentos de decisão 

ao longo do dia".

ITEM M

Adotar a política de reforçar a importância do anonimato em CCA, através da seguinte definição: "Declaração sobre o anonimato 

em uma reunião de CCA - Membros de CCA são anônimos e responsáveis por manter seus próprios anonimatos, enquanto 

respeitam o anonimato dos outros membros de CCA. Ao participar de uma reunião da OA, seja presencial, on-line, pelo telefone, 

pelas mídias sociais ou por qualquer outro meio de comunicação, os membros são encorajados a procurar meios apropriados para 

proteger seu próprio anonimato e o dos outros membros. O anonimato dos membros em uma reunião deve ser salvaguardado por 

meio da consciência informada do grupo". Esta definição será colocada no website oa.org, na seção de reuniões.

ITEM N EXCLUÍDA PREVIAMENTE DA VOTAÇÃO

ITEM O

Acrescenta à política 1993 a orientação para que reuniões e eventos de CCA sejam finalizados com as orações da Unidade e da 

Serenidade para que reuniões e eventos de CCA também sejam encerrados com a promessa de CCA, que consta no final do 

12 Passo do nosso liv ro 12 e 12 (2 últimos parágrafos do liv ro): "Nós, que começamos a trabalhar os passos para nos recuperar do 

comer compulsivo ".

ITEM P

Fazer com que a Junta de Custódios (BOT) considere transformar o kit para o recém chegado em material online, com o 

objetivo de facilitar o trabalho de 12 Passo para os recém chegados, especialmente em outros países. Esse kit online poderia ser 

traduzível, utilizando as ferramentas online que já dispomos hoje, do Google Translator, por exemplo.

http://www.comedorescompulsivos.org.br/
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NOTÍCIAS DA JUNCCAB 
ANALISAR A APLICAÇÃO DO BANCO BRASIL (TESOUREIRO ANALISAR O BAIXO RENDIMENTO). 

 COMPRA DE UMA NOVA IMPRESSORA PARA O ESCRITÓRIO. A COORDENAÇÃO RESOLVEU 
VENDER OS EQUIPAMENTOS VELHOS (NOTEBOOK E IMPRESSORA); 

 LEVANTAMENTO DE ITENS UTILIZADOS NO ESCRITÓRIO (MENSAL). 

 A JUNCCAB FARÁ A VENDA DE LITERATURA NA CONVENÇÃO DE CURITIBA. A LITERATURA FOI 
DESPACHADA POR UMA TRANSPORTADORA, POR SER MAIS BARATO QUE CORREIO; 

A JUNCCAB RECEBEU DO WSO, PARA AJUDAR NA TRADUÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DA 
LITERATURA, O VALOR DE U$ 2.000,00 OU R$ 7.183,63. O VALOR VEIO VIA CONTA DO PAY PAL, QUE 
COM AS TAXAS DESCONTADAS, RENDEU LÍQUIDO O VALOR DE R$ 6.723,28. SERÁ BAIXADO EM 
PARCELAS DE NO MÁXIMO R$ 5.000,00 AO MÊS, PARA EVITAR NOVAS TAXAS. 

 A JUNCCAB VAI FAZER AS CONTRIBUIÇÕES AO WSO, INCLUINDO OS ROYALTIES SOBRE AS 
VENDAS DE LITERATURA, NO MÊS DE ABRIL/2019. OS VALORES SÃO: 

  WSO     R$    410,15   U$    108,00 

  Região 8     R$    734,18   U$     193,00 

  Royalties (10% s/vendas)   R$ 3.238,94   U$     853,00 

  TOTAL     R$ 4.383,27   U$ 1.154,00 
 

SALDO DOS FUNDOS DA JUNCCAB 
O MÊS DEZEMBRO/2018 TEVE SUPERAVIT DE R$ 796,65, EM JANEIRO/2019 DEU DÉFICIT DE R$ (-) 
2.397,79 E FEVEREIRO/2019 DEU DÉFICIT DE R$ (-) 187,99. ABAIXO SEGUEM OS SALDOS CALCULADOS, 
DOS FUNDOS. O SALDO DE DEZ/18 ESTAVA A MAIOR, NO ÚLTIMO INFO (R$ 839,65), E FOI CORRIGIDO. 

O MÊS DE MARÇO, ATÉ O DIA 14/03 ESTÁ COM SUPERAVIT DE 3,56MIL, EM RAZÃO DO 5 MIL 
(LITERATURA WSO). SEM ISSO ESTARIA DEFICITÁRIO EM 1,44 MIL, AINDA HAVENDO DESPESAS E 
TAMBÉM CONTRIBUIÇÕES ATÉ O FINAL DO MÊS. EM ABRIL A SITUAÇÃO VAI SER REVERTIDA, EM RAZÃO 
DO RESULTADO DA CONVENÇÃO 2019 (CURITIBA/PR). 

 
 

 

SALDO FUNDOS EM DEZEMBRO 2019
FUNDO % Saldo 30/09/18 out/18 nov/18 dez/18 Saldo 31/12/18

% SALDO JUNCCAB - CONTRIB. CONTRIB. R$ 1.765,59 CONTRIB. -R$ 2.340,70 CONTRIB. R$ 796,65 TOTAL

WSO 10 149,60 20,00 176,59 20,00 0,00 20,00 79,67 465,86

REGIÃO 8 10 473,63 20,00 176,59 20,00 0,00 20,00 79,67 789,89

CCM 12 5.891,92 53,00 211,87 47,00 0,00 87,00 95,60 6.386,39

FAC 12 - - 211,87 - 0,00 - 95,60 307,47

FAGI 3 - - 52,97 - 0,00 - 23,90 76,87

TOTAL FUNDOS 47% 6.515,15 93,00 829,89 87,00 0,00 127,00 374,43 8.026,47

SALDO FUNDOS EM FEVEREIRO 2019
FUNDO % Saldo 31/12/18 jan/19 fev/19 Saldo 28/02/19

SALDO JUNCCAB - TOTAL CONTRIB. -R$ 2.397,79 CONTRIB. -R$ 187,99 TOTAL

WSO 10 465,86 20,00 0,00 40,00 0,00 525,86

REGIÃO 8 10 789,89 20,00 0,00 390,00 0,00 1.199,89

CCM 12 6.386,39 99,00 0,00 77,00 0,00 6.562,39

FAC 12 307,47 - 0,00 - 0,00 307,47

FAGI 3 76,87 - 0,00 - 0,00 76,87

TOTAL FUNDOS 47% 8.026,47 139,00 0,00 507,00 0,00 8.672,47

http://www.comedorescompulsivos.org.br/
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PLANEJAMENTO JUNCCAB 2019 
- RENOVAÇÃO DA COORDENAÇÃO E EQUIPES DOS COMITÊS PELAS NOVAS REGRAS DO REGIMENTO 
INTERNO (ANÁLISE AÇÕES, CONVITES, PLANEJAMENTO), INCLUINDO O COMITÊ DA ASSEMBLEIA 

- BUSCAR NOVOS COORDENADORES (URGENTE) PARA COMITÊS DE SÉTIMA TRADIÇÃO, CER E CIP. 

- ENGAJAMENTO DAS REDES SOCIAIS DO CCA DO BRASIL: FACEBOOK, INSTAGRAM, BEM COMO A 
CRIAÇÃO DE EMAIL, MARKETING, DE FORMA QUE AS MENSAGENS SEJAM ENVIADAS DE FORMA 
MAIS ATRATIVAS PARA A MAIL LIST DA JUNCCAB. 

- PROJETO Nº 2 DO COMITÊ DE 12º PASSO DENTRO DA IRMANDADE PARA 201 - BUSCAR E AUXILIAR 
O COMPANHEIRO RECAÍDO, O QUE FOI EMBORA, ETC... O PROJETO Nº 1 ESTÁ IMPLANTANDO E 
FUNCIONANDO MUITO BEM (LINHA DE AJUDA) 

- LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO DA JUNCCAB, PARA TOMBAMENTOS VINDOUROS. 

- LEVANTAMENTO DAS QUANTIDADES DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, COPA E LIMPEZA; 

- PENSAR EM UM COMITÊ (TALVEZ) PARA RECUPERAR E CONSERVAR O HISTÓRICO DA JUNCCAB. 

- FAZER NOVOS ORÇAMENTOS EM OUTRAS GRÁFICAS, PARA LIFELINE, APOSTILA, ETC. 

- CÁLCULOS ATUALIZADOS DOS FUNDOS DA JUNCCAB (WSO, REG 8, CCM, FAC E FAGI). 

- TRADUÇÕES E IMPRESSÕES DE LITERATURA: 

 MANUAL DE MEMBROS, GRUPOS E INTERGRUPOS;  LANÇAMENTO NA CONVENÇÃO CURITIBA (MAR/19) 

LIFELINE SAMPLER (SELEÇÕES DE LIFELINE) EM PDF; LANÇAMENTO NA CONVENÇÃO CURITIBA (MAR/19) 

 MANUAL DE WORKSHOP PARA ESTUDO DOS PASSOS; LANÇAMENTO EM MAIO/2019 

LIVRO 12*12 E CADERNOS DE ESTUDO 12*12;  LANÇAMENTO NA ASSEMBLEIA (SET/19) 

 

DOAÇÃO DE LITERATURA PARA PORTUGAL 

E DOAÇÃO DE LIFELINES PARA AS CUSTÓDIAS 
A Custódia brasileira Dora fez dois pedidos para a JUNCCAB, e foi atendida: 

1) Doação de 5 kg de literatura (que ela pode levar no vôo para a WSBC) para doar ao CCA de Portugal 
– foram doadas literaturas com altos estoques;  

2) Doação de 1 (uma) Lifeline para cada Custódia da WSBC – houve uma impressão repetida, que saiu 
com preço muito em conta para a JUNCCAB. Estas foram doadas (17). 

A coordenação da JUNCCAB solicitou à Dora que nos colocasse em contato com a Delegada de 
Portugal, que aceitou a doação (é a 2ª.) e deve estar presente à WSBC 2019, com auxílio do WSO.  

É a companheira Luísa. Em conversa com ela, perguntamos: 

a) Qual a estrutura de CCA em Portugal? 

Jacira, quanto à estruturação do CCA de Portugal, os grupos estão iniciando e respondem à Região 
Nove. A única coisa que existe em comum com vocês, é que falam a mesma língua que o Brasil, mas 
não estão na mesma Região. E não formam uma estrutura como o Brasil, acredito que você está 
ciente, por isso aceitamos e estamos recebendo estas doações, muito bem vindas, do Brasil. 
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b) Como Portugal utilizou a literatura que a JUNCCAB doou em julho/2018, através de uma 
companheira do Brasil? 

Em 2018 quando recebemos a literatura, os folhetos ficaram com o grupo para consulta e como 
literatura base para ler nas reuniões. Alguma literatura que tínhamos duplicada, nós vendemos aos 
membros do grupo que não tinham literatura e com o dinheiro, pagamos o aluguel da sala que 
utilizamos. As reuniões aqui são pequenas, mas estamos a crescer. Os servidores são poucos... e 
acabam sendo sempre os mesmos, a fazer a maior parte do serviço. Mas vamos com calma a confiar 
num poder superior. 

c) Como a literatura doada nesta WSBC 2019 deve ser utilizada? 

Nós estamos muito gratos a vocês. E muito obrigada por mais esta doação nem sabemos como 
agradecer. Temos muita dificuldade com a literatura. E os membros novos chegam e não têm nada. 
Assim já é uma grande ajuda. Sei por mim, foi muito bom... a literatura salvou a minha vida, por isso 
é muito difícil não ter nada para oferecer ou vender. Sou grata a JUNCCAB e a custódia Dora, sua 
ajuda foi preciosa. Marcamos um café da manhã em Alburqurque e isso vai ser muito importante.  

 

AVISOS IMPORTANTES CONVENÇÃO/2019 
Teremos transportes de VANS, incluídas na inscrição, para sexta durante o dia e domingo, no 
retorno. As paradas serão na rodoviária e no aeroporto. 

O LOCAL DO EVENTO: Chácara de Retiros REI DA GLÓRIA, Estrada da Roseira, nº 90 b 

Campina Grande do Sul / PR, Telefones Chácara: 41-99175-1741 e 99744-9779 

Contatos da Convenção: M. Lúcia (11-99699-4186), Teka (41-99977-5624) e Jacira (51-98125-8495)  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A CASA:  

 O valor da inscrição contempla estadia e refeições, com Recepção a partir das 16:00 h de 
29/03 e Saída até às 18:00 h de 31/03/2019.  

 Serão fornecidas roupas de cama e banho. Cada membro participante, se concordar, pode 
contribuir com R$ 20,00 reais para ajudar a pagar o transporte das roupas de cama e banho, 
de SC para o PR. O total por pessoa deve sair R$ 50,00. A convenção paga a diferença. 

 As tomadas dos quartos são 110 V e do auditório são 110 e 220 V.  

 A casa disponibiliza WiFi. Usuário: DUARTE e Senha bernardo.  

 Importante levarem repelente, pois pode haver algum inseto. 

 Teremos uma FESTA Anos 80... venha a caráter para alegrar nossa festa. 

 Não existe comércio no entorno da Chácara. 

 Traga fotos do ANTES e DEPOIS para divulgação. 

 Teremos BAZAR (dinheiro ou cheque)e venda de LITERATURA (dinheiro, cheque ou cartão). 
 

PARTILHA DE JOVENS EM RECUPERAÇÃO/CCA 
O WSO está solicitando partilhas de jovens em recuperação em CCA. Se você conhece alguém que se 
enquadre neste perfil, passe a informação! Pergunte se a pessoa tem o desejo de partilhar. 
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SÉTIMA TRADIÇÃO – CAMPANHA 65 
Veja como você pode ajudar e fazer a sua parte para manter a saúde financeira de CCA. 

Afinal, você também é responsável!  A JUNCCAB SOMOS TODOS NÓS!!! 

OBS.: Estamos precisando de uma nova coordenadora para o Comitê de Sétima Tradição. 

Numa breve pesquisa atualizada, chegamos a estes resultados: 

Em 2007 éramos 122 grupos. Hoje somos 73 grupos CCA presenciais no Brasil e alguns grupos com reuniões virtuais. 

Em 2007, 46 dos 122 grupos contribuíam (38%). Hoje, 26 grupos dos 73 contribuem (34%). 

Vale ressaltar, que nem todos os grupos que contribuem, o fazem mensalmente. E as despesas da JUNCCAB são mensais. 

Em 2007 éramos 7 intergrupos, hoje somos 6 (seis). Destes, 3 contribuem (50%). 

A média da despesa fixa da JUNCCAB, mensal, em 2018, ficou em torno de R$ 6.500,00 (sem considerar despesas de 
literatura, Lifeline e eventos), totalizando R$ 78.000,00 por ano. É o valor da despesa fixa que se utiliza para calcular a 
Reserva Prudente de 6 (seis) meses, hoje R$ 6.500,00 * 6 = R$ 39.000,00. 

Nossa primeira e principal fonte de recurso são as CONTRIBUIÇÕES. 

Se esta despesa mensal fosse arcada com as contribuições mensais dos membros, grupos e intergrupos, como preconiza a 
nossa Sétima Tradição, considerando-se os membros, grupos (presenciais e virtuais) e intergrupos num total de 100 
contribuições mensais, cada uma deveria ser de ~R$ 65,00. Mas como temos uma média de 35 contribuições mensais, entre 
membros, grupos e intergrupos, este valor se eleva a R$ 185,00/mês. 

Desta forma, como a JUNCCAB sobrevive? Contando com a nossa segunda fonte de recursos, a LITERATURA, e dos saldos 
dos 2 (dois) EVENTOS anuais, Convenção (MAR) e Assembleia (SET). 

Em 2007, num mês citado na matéria, foi recebida contribuição de R$ 1.296,00 para despesas da JUNCCAB, de R$ 2.524,00, 
cobrindo 51% das despesas. 

Vejamos o ano de 2018. 

Despesa Total = R$ 115 mil (Escrit. 46 mil, Terceiros 22 mil, Literatura 16 mil, Lifeline 4 mil, Eventos 17 mil, Outras D. 10 mil) 

Receita Total =   R$ 118 mil (Contribuições 35 mil. Literatura 32 mil, Lifeline 4 mil, Eventos 39 mil, Outras R. 8 mil) 

As contribuições (35 mil), cobriram 45% das despesas fixas (78 mil). As demais despesas foram supridas principalmente pelo 
resultado da venda de literatura e dos eventos. 
 

No novo folheto sobre a Sétima Tradição (WSO traduzido), página 1, diz: “A maneira mais comum pela qual contribuímos como membros, é doando 
nas reuniões de CCA. A contribuição sugerida é de U$ 3,00 (ou R$ 10,00), mas doamos de acordo com as nossas possibilidades.” 
 

A Custódia Hulda, na visita ao Brasil em 1994, deixou a mensagem: “É preciso 2 para uma reunião de recuperação e é preciso 2 para pagar as 
despesas. Não é uma quebra de Tradições ou de Políticas de CCA, definir qual é a contribuição sugerida no Brasil, enquanto nos lembrarmos 
de que é somente uma sugestão e de que nunca fechamos a porta mesmo a pessoas que não possam contribuir. Mas também lembrem-se de 
que todo o comedor compulsivo médio encontra dinheiro para uma comilança. Então temos que ter algum dinheiro pra colocar na sacola”. 

 

 

 

 

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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