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Queridos companheiros!! 

E eis que estes 2 (dois) anos se passaram, 2018/2019, e a JUNCCAB vai empossar novos companheiros para 
continuarem o serviço. Estamos muito felizes por termos companheiros engajados e motivados a continuar. A 
JUNCCAB é nossa, é de todos. Agradecemos aos que saem e damos as boas vindas aos novos,  à coordenadora 
eleita Maria Lúcia/SP (que renuncia ao cargo atual de 2ª. secretária), à 1ª. Tesoureira Teresa/RJ (que renuncia ao 
cargo atual de 2ª tesoureira), à nova 1ª secretária Thelma/SP e à vice coordenadora Lena N./SP. Faltam-nos ainda 
um 2º secretário, 2º tesoureiro e os dois Delegados, titular e suplente. Se alguém se sentir em condições e for 
tocado pelo desejo de servir, faça contato com a JUNCCAB. 

Gostaria de repetir aqui um texto que coloquei no meu relatório da Apostila da Assembleia de 2018. 

A utilização dos Passos, Tradições e Conceitos na minha vida, tem me dado o caminho para eu me reconstruir tijolo 
a tijolo, ao invés de me demolir, como às vezes eu até desejei... Vou tirando um tijolo velho de cada vez, substituindo-
o por outro novinho... E estou construindo, aos poucos, um novo EU. 

Aceitando que eu posso administrar minha vida e que eu não tenho poder sobre os outros (PASSO 1), vou descobrindo 
o poder de seguir a força da correnteza e não nadar contra a corrente (TRADIÇÃO 2). Eu percebo que sou inteiramente 
responsável por tudo em minha vida (CONCEITO 1). 

Aprendendo a confiar e me entregar a um Poder maior do que eu (PASSO 3), aprendo a enxergar e respeitar os 
limites e cuidar de minha própria vida (TRADIÇÃO 3). Eu também tenho permitido às pessoas esta mesma liberdade 
(CONCEITO 3). 

Expressando meu sincero e honesto desejo de mudar (PASSO 7), vou desenvolvendo os meios para me apoiar 
emocionalmente, fisicamente, mentalmente, financeiramente e espiritualmente (TRADIÇÃO 7), o que me permite 
reconhecer, diferenciar e apoiar as necessidades das outras pessoas (CONCEITO 7). 

Ao chegar a um acordo com minhas forças e fraquezas, sou capaz de ver como a minha ignorância me leva a 
machucar os outros, direta ou indiretamente (PASSO 8). Mas este Passo, por sua vez também me ajuda a reconhecer 
que eu não tenho todas as respostas e que não é de minha responsabilidade resolver todos os problemas do mundo 
e então, preciso permitir aos meus companheiros que continuem com o trabalho deles, sem gastar o meu tempo 
criticando-os. (CONCEITO 8). 

Orando e pedindo que eu possa trabalhar com as intenções do PS ao invés de minhas necessidades egoístas (PASSO 
11), aprendo a esperar que as coisas aconteçam sem a minha interferência (TRADIÇÃO 11). Esta perspectiva 
espiritual finalmente me permite ver meu papel no mundo em relação a tudo, sem amargura ou ressentimento 
(CONCEITO 11). 

Encontrando meu lugar e meu propósito correto por meio de cada ação, me torno apto a deixar os outros saberem 
que eles também podem encontrar a paz de viver este momento (PASSO 12)). Sou capaz de tentar tratar a todos com 
dignidade e compreensão, porque estou conseguindo colocar minhas ideias à frente das minhas necessidades 
mesquinhas e egoístas (TRADIÇÃO 12). Este crescimento está me permitindo estar em paz e trabalhar com eficácia 
e justiça, todas as minhas relações (CONCEITO 12). 

ATENÇÃO: RECESSO 2019 DA JUNCCAB – DE 16 DE DEZEMBRO 2019 A 02 DE JANEIRO 2020. 

Desejamos muita abstinência nos três níveis, a todos nós. 

Coordenação da JUNCCAB 2018-2019 (Jacira, César, Lúcia, Ubirajara e Terezinha) 

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

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. 
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COMPROMISSOS MESES OUT a DEZ/19 
MÊS OUTUBRO/2019 

08/10  REUNIÃO DO COMITÊ DE TECNOLOGIA (19:00 HS) 

16/10  REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DA JUNCCAB (10:00 HS) 

 

MÊS NOVEMBRO/2019 

19/11  REUNIÃO DO COMITÊ DE TECNOLOGIA (20:00 HS) 

21/11  REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DA JUNCCAB (10:00 HS) 

29/11  REUNIÃO BIMENSAL DA JUNCCAB COM COMITÊS E INTERGRUPOS 

 

MÊS DEZEMBRO/2019 

04/12  REUNIÃO PRESENCIAL DA JUNCCAB (10:00 HS) – SEMANA DO RETIRO 

11/12  REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DA JUNCCAB (10:00 HS) – ÚLTIMA DO ANO 

16/12/19 a 02/01/2020 RECESSO DA JUNCCAB PARA CONTAGEM DA LITERATURA 

 

OUTRAS DATAS PARA LEMBRAR 

06 a 08/12/2019  RETIRO 2019 - RIO DE JANEIRO/RJ 

27 a 29/03/2020  CONVENÇÃO NACIONAL 2020 – RIO DE JANEIRO/RJ 

20 a 22/08/2020  CONVENÇÃO MUNDIAL EM MIAMI – 60 ANOS CCA NO MUNDO 

OBS.: Estamos organizando uma excursão a Miami e após, também, visita ao WSO. Avisaremos! 

 

 

REUNIÕES DA JUNCCAB 2019 – 4as f. 10h 

17 ABRIL         (OK) 17 JULHO         (ok) 16 OUTUBRO (ok) 

15 MAIO         (OK) 14 AGOSTO     (ok) 21 NOVEMBRO (ok) 

12 JUNHO       (OK) 18 SETEMBRO (ok) 4 e 11 DEZEMBRO 

 

 

REUN. BIMENSAIS C/COMITÊS E IGs – 6as f. 20 h 

24 MAIO (6ª feira) – OK! 20 SETEMBRO (6ª feira) – OK! 

19 JULHO (6ª feira) – OK! 23 NOVEMBRO (sábado) – OK! 
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ATAS (1 e 2) DA ASSEMBLEIA 2019 
ATA 1 (RELATIVA AO ESTATUTO, LOCAL CONVENÇÃO E ELEIÇÕES) 

ATA DA ASSEMBLEIA NACIONAL DA JUNTA DE SERVIÇOS GERAIS DE COMEDORES 
COMPULSIVOS ANÔNIMOS DO BRASIL – JUNCCAB 

Às 19:30h do dia vinte e nove de agosto do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se em Assembleia Nacional, 

os membros da Irmandade de Comedores Compulsivos Anônimos do Brasil – CCA, no Centro de Espiritualidade 

Maria Mãe da Vida, localizado na Rua Olinda Elis, 433 – Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, CEP 23045-160, 

registrando a presença de 46 (quarenta e seis) membros, sendo 43 (quarenta e três) votantes, não incluindo a 

Coordenadora da JUNCCAB, que só vota em caso de desempate, cujas assinaturas estão em anexo a esta ata, 

para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1 - Apresentação dos relatórios das atividades da Coordenação 

da JUNCCAB e dos COMITÊS, ano 2018/2019; 2 – Workshops sobre o Tema “Recuperação em Reuniões online 

e/ou presenciais” ; 3 - Eleição para os encargos em vacância; 4 – Eleição da equipe e local para sediar a 

Convenção 2021 e 5 - Assuntos Gerais. Assumiu a presidência da Mesa a Coordenadora da JUNCCAB, JACIRA 

ESPARTEL DA SILVA OLIVEIRA, chamando todos a proferirem em conjunto a Oração da Serenidade. Eu MARIA 

LUCIA BEZERRA TAFINEL, 2ª. Secretária, estou responsável pela elaboração desta Ata da Assembleia. Seguiu-

se a apresentação dos participantes com nome, grupo, cidade, estado e prestação de serviço atual. A 

Coordenadora da JUNCCAB fez a abertura fazendo a leitura do enunciado e primeiro parágrafo da Segunda 

Tradição. Explanou sobre o tema: “RECUPERAÇÃO EM REUNIÕES ONLINE E/OU PRESENCIAIS”, após, 

houve depoimento longo sobre o tema “REUNIÕES PRESENCIAIS” (companheira Alcelízia/RJ) e “REUNIÕES 

ONLINE” (companheira Valderis/SP). Na sequência, foi passada a sacola da Sétima Tradição, precedida de 

partilha de 3 minutos pela companheira Lena/SP. Seguimos para o intervalo e chá da noite, retornando às 21:40h 

para o Corujão, cujo tema foi: “COMO OBTENHO PRIVACIDADE PARA AS REUNIÕES ONLINE. A companheira 

Adriana/RJ partilhou sobre o tema, e seguiu-se com partilhas até as 00:00 hs.  No dia 30 de agosto de dois mil 

e dezenove, às 07:00h, iniciaram-se os trabalhos com a Reflexão da manhã: Livro Vozes de Recuperação, 25 

de outubro, página 299. O credenciamento dos membros votantes iniciou-se às 08:15h, e incluiu representantes 

dos grupos presenciais, online, intergrupos e comitês de serviço. A primeira convocação para a Assembleia foi 

às 08h30h e a segunda convocação às 08:45h. A abertura dos trabalhos foi feita às 09:00h com as Orações da 

Serenidade e Unidade, leitura dos Passos, Tradições e Conceitos, seguida da leitura do enunciado do primeiro 

parágrafo da Segunda Tradição. Em seguida, foi feita a leitura das orientações básicas e regras parlamentares 

pela companheira Márcia/AM, do Comitê de Planejamento da Assembleia, que sanou dúvidas sobre esses 

assuntos. A seguir, foram apresentados os relatórios dos cinco servidores da JUNCCAB, iniciando-se às 09:45h 

com a Coordenadora, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Tesoureiro e Segunda Tesoureira. Logo após, a 

Coordenadora, de comum acordo anterior com os Tesoureiros, fez e apresentou a prestação de contas dos doze 

últimos meses. Em continuação, tivemos a sacola da Sétima Tradição, precedida de depoimento pela 

Companheira Iza/DF. Após um pequeno intervalo foram apresentados os relatórios dos coordenadores dos 

comitês ativos da JUNCCAB, a saber: Comitê 12º Passo (companheira Carla/RJ), Comitê de Literatura e 

Tradução (companheira Hélida/MG), Comitê de Lifeline (Companheira iaiá/SP), Comitê da Convenção 2019 

(companheira Lucia/SP), Comitê da Convenção 2020 (companheira Ducilda/RJ), Comitê de Tecnologia da 

Informação – TI (companheira Elâine/SP), Comitê Fiscal (Ivete/SP), Comitê da Assembleia (Companheira 

Márcia/AM), Comitê de Estatuto e Regimento/CER (Companheira Elâine/SP) Comitê de Sétima Tradição 

(companheira Lena/SP). Às 11:35h foi iniciada a dinâmica, em forma de sátira sobre a “Responsabilidade do 

voto de um representante”, dirigida pela companheira Elâine/SP. Houve uma sobra de tempo na agenda que foi 

utilizada para sanar dúvidas da Assembleia. Em continuação, tivemos uma pausa para o almoço, bazar e venda 

de literatura. Os trabalhos foram retomados às 13:30h. pela coordenadora e início da apresentação do Comitê 

CER, de Estatuto e Regimento Interno. Foi feita a contagem do quórum com o total de 38 votantes sem a 

coordenadora. Em razão da coordenadora Jacira fazer parte da equipe do CER, foi colocado em votação para 

que durante a apresentação das moções, como membro do CER, esta fosse substituída na coordenação da 

mesa pelo Primeiro Secretário César/RJ. Após esclarecimento de dúvidas, 3 manifestações contra e 3 a favor, a 

proposta foi aprovada por 25 votos a favor, 9 contra e 4 abstenções. MOÇÃO 01 – Inclusão do CNPJ no 

Estatuto da JUNCCAB, apresentada pela companheira Elâine/SP, não houve manifestações nem contra nem 

a favor. A moção foi aprovada por unanimidade pelo quórum de 42 membros votantes. Logo após, passou-se à 

MOÇÃO 02 – Inserir a definição de Grupo virtual e híbrido e a adequação da definição de Intergrupo na estrutura 
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do Brasil, apresentada pela companheira Jacira/RS. Esta moção interfere em cinco partes do Estatuto. Após 

vários pedidos de esclarecimentos a Assembleia não se sentiu esclarecida para votar a moção, e o CER solicitou 

a interferência do Comitê de Referência para revisar e reescrever a moção para entendimento e votação 

posterior. O Comitê de Referência ficou formado pela companheira Rita/RJ na coordenação mais os membros, 

companheiras Hélida/MG e Bruna/SP. MOÇÃO 03 – Vetar a sobreposição do cargo de auxiliar de escritório com 

encargos eletivos da coordenação da JUNCCAB, apresentada pela companheira Teresa/RJ. Houve duas 

manifestações a favor e nenhuma contra. A moção foi aprovada por unanimidade pelo quórum de 40 membros 

votantes. Logo após, passou-se à MOÇÃO 04 – Retirar os requisitos do delegado da Seção III e colocá-los na 

Seção IV, apresentada pela companheira Jacira/RS. A moção foi aprovada por unanimidade pelo quórum de 40 

membros votantes. Logo após, passou-se à MOÇÃO 05 – Definir a preferência pelo delegado suplente para 

representar a JUNCCAB na Região 8 ou na falta de delegados, nomear um representante regional com os 

mesmos requisitos exigidos a um delegado, apresentada pela companheira Elâine/SP. Com um quórum de 39 

votantes, houve uma manifestação a favor e a proposta foi aprovada por 38 votos a favor e 1 abstenção. A 

JUNCCAB aprovou a ida da coordenadora Jacira na Assembleia da Região 8, de 11 a 13 de outubro/2019, como 

Representante Regional (RR). MOÇÃO 06 – Incorporar um quinto requisito à candidatura a cargos da 

coordenação da JUNCCAB, apresentada pela companheira Tereza/RJ. Após vários pedidos de esclarecimento, 

3 manifestações contra e 3 a favor, a proposta foi rejeitada com 21 votos a favor, 12 contra e 5 abstenções, não 

alcançando o quórum de 2/3 exigidos no Estatuto, para aprovação. MOÇÃO 07 – Incluir no Estatuto práticas já 

executadas referentes a eleições dos encargos da JUNCCAB, apresentada pela companheira Jacira/RS. Não 

houve manifestações nem contra nem a favor. A moção foi aprovada por unanimidade pelo quórum de 41 

membros votantes. MOÇÃO 08 - Retirada de dois Comitês inativos e criação de um novo Comitê de História de 

CCA, apresentada pela companheira Elâine/SP. Após vários pedidos de esclarecimentos a Assembleia solicitou 

ao CER que encaminhasse a moção ao Comitê de Referência para que se abrisse em três moções, uma para 

cada Comitê. MOÇÃO 09 – Atualização do Artigo 22 para que somente Comitês ativos tenham direito ao FAC, 

apresentada pela companheira Teresa/RJ. Após vários pedidos de esclarecimento e 3 manifestações a favor, a 

proposta foi aprovada com um quórum de 40 votantes por 38 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção. Em 

seguida houve depoimento e sacola da Sétima Tradição pela companheira Tereza/RJ. Seguiu-se apresentação 

do Comitê de Literatura, pela companheira Hélida/MG, falando sobre lançamentos, tiragens e pesquisa de 

preferências dos membros. Houve uma manifestação sobre o assunto de tiragens de literatura com solicitação 

que o assunto seja melhor esclarecido e levado para divulgação e reflexão através de matérias a serem inseridas 

no INFOJUNCCAB. A JUNCCAB também apresentou uma pesquisa sobre o uso da literatura pessoal e nos 

grupos, cujo resultado deve divulgar no informativo bimensal. Neste momento houve um tempo livre para o jantar, 

bazar e venda de literatura. Após o descanso foi o momento da partilha da companheira Dora, Custódia da 

Região Virtual, sobre ”Que benefício o serviço traz para minha recuperação pessoal?”. Após intervalo para o café 

iniciou-se o Corujão com o tema “Relacionamentos, dificuldades que enfrento na minha prestação de serviço”, 

pela companheira Patrícia Cristina/RJ seguida de partilhas até as 00:00h. No dia 31 de agosto de dois mil e 

dezenove, às 07:00h, iniciaram-se os trabalhos com a Reflexão da manhã conduzida pela companheira 

Ducilda/RJ: Livro Para Hoje, do dia 28 de julho, página 210. Seguimos para o café da manhã, bazar e venda de 

literatura. A abertura dos trabalhos deu-se com a Oração da Serenidade, leitura do enunciado dos Doze 

Conceitos de Serviço e seus princípios espirituais, seguido da contagem do quórum, 40 membros votantes. A 

mesa recebeu uma proposta sobre o uso de imagem e som na Reunião Virtual que aconteceu às 20:00h. A 

Custódia Dora comunicou à Assembleia que a Custódia Andy solicitou que não fosse divulgado o vídeo da 

reunião virtual além da sala da Assembleia, sendo que o áudio pode ser divulgado sem limites. Foi apresentada 

uma proposta de gravar a apresentação de som e áudio, e compartilhar somente o áudio. Tivemos 33 votos a 

favor, 1 contra e 6 abstenções. Passamos em seguida para uma nova contagem de quórum, 40, e reinício da 

apresentação do Comitê CER, de Estatuto e Regimento Interno. MOÇÃO 10 – Define um novo prazo para 

organizar uma Convenção, que passaria de 6 para 18 meses, já aprovada no Regimento Interno, apresentada 

pela companheira Elâine/SP. Após dois pedidos de solicitação de esclarecimento a Assembleia não sentiu 

clareza de informações e a coordenação e o CER encaminharam-na para revisão no Comitê de Referência, com 

a recomendação de retirar da proposta o número de meses para não engessar o Estatuto. MOÇÃO 11 - Revisão 

e inclusão no Artigo 29, referência ao tempo para revisão, emenda e registro de moções no Estatuto. Houve 

solicitações de informação e três manifestações contra levando o CER a retirar a proposta. Não havendo tempo 

hábil na parte da manhã para que o Comitê de Referência reapresentasse as moções revisadas (8A/B/C, 2A e 

10A), foi proposto e aceito pela Assembleia que se voltasse 30 minutos antes do horário de reinício das atividades 

da tarde. Logo foi passada a sacola da Sétima Tradição, precedida de depoimento M. de Jesus/CE. Houve a 

http://www.comedorescompulsivos.org.br/
mailto:junccab@comedorescompulsivos.org.br


INFOJUNCCAB BIMESTRAL 

NOVEMBRO 2019 

 
 

Página: 5 
 

www.comedorescompulsivos.org.br 

junccab@comedorescompulsivos.org.br 

saída para o intervalo do almoço, e as 13:30h o Comitê de Referência reapresentou as seguintes moções: 

MOÇÃO 8A – Retirar o Comitê de Finanças do Estatuto, reapresentada pelo Comitê de Referência. Houve 3 

manifestações contra e três manifestações a favor. A moção foi rejeitada, num quórum de 40 membros votantes, 

com 7 votos a favor, 30 votos contra e 3 abstenções. MOÇÃO 8B - Retirar o Comitê Online do Estatuto, 

reapresentada pelo Comitê de Referência. Houve 4 manifestações contra e 4 manifestações a favor. A moção 

foi rejeitada por um quórum de 40 membros votantes, com 12 votos a favor, 21 votos contra e 7 abstenções. 

MOÇÃO 8C – Incluir o Comitê de História de CCA no Estatuto, reapresentada pelo Comitê de Referência. Houve 

3 manifestações a favor. A moção foi aprovada por um quórum de 41 membros votantes por unanimidade. 

MOÇÃO 2A - Inserir a definição de Grupo virtual e híbrido e a adequação da definição de Intergrupo na estrutura 

do Brasil, reapresentada pelo Comitê de Referência. O comitê sugeriu a retirada da moção para reavaliação em 

outro momento, quando já houver definição a respeito da possibilidade de filiação de grupos virtuais à estrutura 

de serviço mundial. Desta forma o CER retirou a moção 2, deixando para estudar com mais cuidado na próxima 

revisão. MOÇÃO 10A - Define um novo prazo para organizar uma Convenção, que passaria de 6 para 18 meses, 

já aprovada no Regimento Interno, reapresentada pelo Comitê de Referência com a seguinte redação: “Artigo 28 

- É deliberado na Assembleia Nacional Ordinária quem sedia e organiza as próximas convenções, sendo passível 

a alteração em caso de emergência”, com o quórum de 39 membros votantes , 1 manifestação a favor e 1 contra, 

foi aprovada com 36 votos a favor e 3 abstenções. Logo após iniciou-se a apresentação das candidaturas aos 

cargos vagos da JUNCCAB como seguem: Coordenador, Vice Coordenador, 1º Tesoureiro, 1º Secretário, 

Delegado e Delegado Suplente. Para cada encargo a Coordenadora solicita que os candidatos apresentem-se 

falando ao plenário sobre sua motivação para assumir o cargo. Em seguida, por 10 minutos, abre para 

questionamentos da Assembleia aos candidatos. A partir daí reconta-se o quórum, se necessário, distribui-se as 

cédulas para voto fechado, que são recolhidas para contagem. Neste momento houve uma pausa para o café e 

no retorno a coordenadora iniciou o processo de eleições, como segue: Encargo de Coordenador – As 

companheiras Lena/SP e Lucia/SP se candidataram ao encargo sendo questionadas pela Assembleia por 20 

minutos. Passou-se ao processo de eleição com a contagem do quórum de 43 votantes. O resultado da votação 

foi 27 votos para a companheira Lucia e 13 votos para a companheira Lena, 2 votos em branco e 1 nulo. Eleita, 

portanto, a companheira MARIA LÚCIA BEZERRA TAFINEL, brasileira, professora titular da educação infantil 

aposentada, casada, portadora da carteira de identidade RG. 13.720.691-4 SSP/SP e do CPF 035.894.958-04, 

residente e domiciliada na Rua Boiçuaíba, nº 813, Jardim Helena, CEP 08090-750 – São Paulo/SP, para 

preenchimento de encargo de 1º de janeiro de dois mil e vinte até 31 de dezembro de dois mil e vinte e um. 

Como a companheira foi eleita em 2018 para o encargo de 2ª Secretária para o biênio 2019/2020, em 31 de 

dezembro de 2019 deve apresentar à JUNCCAB sua carta de renúncia à 2ª Secretaria, cujo encargo poderá ser 

ocupado através de uma nomeação pela JUNCCAB. Para o encargo de 1º Tesoureiro não houve candidatos. 

Em razão da coordenadora não residir no RJ e existir a necessidade que o 1º Tesoureiro seja do Rio de Janeiro 

para movimentação bancária, a 2ª Tesoureira Terezinha de Jesus colocou o seu nome como candidata a 1ª 

Tesoureira. Como a companheira Terezinha foi eleita em 2018 para 2ª Tesoureira, em 31 de dezembro de 2019 

deve apresentar à JUNCCAB sua carta de renúncia à 2ª Tesouraria, cujo encargo poderá ser ocupado através 

de uma nomeação pela JUNCCAB. A companheira foi questionada pelo plenário e logo após foi contado o 

quórum de 42 membros e feita a votação, cujo resultado foi de 38 votos a favor, 1 voto contra, 1 voto nulo e 1 

abstenção. Eleita, portanto, a companheira TEREZINHA DE JESUS ARAÚJO DA SILVA, brasileira, economista 

aposentada, solteira, portadora da carteira de identidade RG. 31.057.872-9 SSP/SP e do CPF 009.464.862-04, 

residente e domiciliada na Rua Siqueira Campos, 158/Apto. 904, Copacabana – Rio de Janeiro/RJ, para 

preenchimento de encargo de 1º de janeiro de dois mil e vinte até 31 de dezembro de dois mil e vinte e um. 

Encargo de 1ª Secretária – A companheira Thelma/SP se candidatou ao encargo sendo questionada pela 

Assembleia. Passou-se ao processo de eleição com a contagem do quórum de 42 votantes. O resultado da 

votação foi 37 votos a favor, 3 nulos e 2 abstenções. Assim, THELMA VALENTINA DE OLIVEIRA FREDRYCH, 

brasileira, professora, casada, portadora da carteira de identidade RG. 954.969 SSP/TO e do CPF 

023.002.368/18, residente e domiciliada na Rua Tomé de Souza, 1328, Lapa, CEP 05079-200 – São Paulo/SP, 

foi eleita para o encargo de 1ª. Secretária de 1º de janeiro de dois mil e vinte até 31 de dezembro de dois mil e 

vinte e um. Encargo de Vice Coordenadora – A companheira Lena/SP se candidatou ao encargo sendo 

questionada pela Assembleia. Passou-se ao processo de eleição com a contagem do quórum de 37 votantes. O 

resultado da votação foi 30 votos a favor, 9 votos contra e 1 abstenção. Assim, MARIA MADALENA NAUFAL 

JACHINTO, brasileira, empresária, casada, portadora da carteira de identidade RG. 9965216 SSP/TO e do CPF 

770.630.408/63, residente e domiciliada na Av. São José do Rio Pardo, 400, Parque Iracema, Catanduva - São 

Paulo, foi eleita para o encargo de Vice coordenadora, de 1º de janeiro de dois mil e vinte até 31 de dezembro 
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de dois mil e vinte. Na sequência, foi passada a sacola da Sétima Tradição, precedida de partilha de 3 minutos 

pela companheira Carla/RJ. Em prosseguimento, solicitou-se que a Vice Secretária Lucia fizesse a leitura da Ata 

da Assembleia 2019 para que os membros pudessem fazer as suas observações. O Comitê Fiscal solicitou a 

palavra e falou sobre a análise das contas do 1º semestre de 2019. Disse que vai enviar um relatório detalhado 

desta análise para a JUNCCAB, que deve divulgar como achar melhor. Houve pedidos de esclarecimentos pela 

Assembleia. O Comitê sugeriu estudos sobre um celular corporativo e um cartão corporativo para envios e 

recebimentos de verbas para o WSO e Região 8, pois foram apuradas algumas inconsistências nestas 

transações, tais como datas de recebimento e depósitos, valores de depósitos quebrados, etc. Não existe falta 

de dinheiro, os saldos estão corretos. Após as devidas correções, foi feita a contagem do quórum para a 

aprovação da Ata. A votação deu-se com quórum de 31 membros votantes, sendo 31 votos a favor, aprovada 

por unanimidade. As atividades foram encerradas às 11:50h, com a Oração da Unidade e da Serenidade. A 

Coordenadora agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a Assembleia às 12:30h do dia 30 de 

setembro de dois mil e dezoito, após a dinâmica final. Eu, MARIA LUCIA BEZERRA TAFINEL, Segunda 

Secretária, lavrei e assinei a presente Ata que, lida e aprovada, seguirá para ser registrada no Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro- RJ. Assina também a presente Ata JACIRA ESPARTEL 

DA SILVA OLIVEIRA, Coordenadora da Junta de Serviços Gerais de Comedores Compulsivos Anônimos do 

Brasil. 

    

 
 
______________________________ 
JACIRA ESPARTEL DA S. OLIVEIRA 
Coordenadora 
RG 6017270858/SSP-RS 
CPF 303.442.040/49 
 

 

   
 
______________________________ 
MARIA LUCIA BEZERRATAFINEL 
Segunda Secretária 
RG 13.420691 SSP/SP 
CPF 035894958-04 

ELEITOS NESTA ASSEMBLEIA:   

   

COORDENADOR 
 
 
________________________________ 
MARIA LUCIA BEZERRA TAFINEL 
RG 13.420691 SSP/SP 
CPF 035894958-04 
8 

 VICE COORDENADOR 
 
 
___________________________________ 
MARIA MADALENA NAUFAL JACINTHO 
RG. 9965216 SSP/SP 
CPF 770.630.408/63 

 
PRIMEIRA SECRETÁRIA 
 
 
 
________________________________ 
THELMA V. DE OLIVEIRA FREDRYCH 
RG. 954.969 SSP/TO 
CPF 023.002.368/18 

  
PRIMEIRA TESOUREIRA 
 
 
 
___________________________________ 
TEREZINHA DE JESUS ARAÚJO DA SILVA 
RG. 31.057.872-9 SSP/SP 
CPF 009.464.862-04 
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ATA 2 (RELATIVA AO REGIMENTO INTERNO) 

ATA-2 DA ASSEMBLEIA NACIONAL DA JUNTA DE SERVIÇOS GERAIS DE 
COMEDORES COMPULSIVOS ANÔNIMOS DO BRASIL – JUNCCAB 

OBS.: ESTA ATA É SOBRE ASSUNTOS GERAIS DA JUNCCAB, INCLUINDO A ANÁLISE E APROVAÇÃO DE 

MOÇÕES DO REGIMENTO INTERNO APRESENTADAS PELO CER. 

Às 9h do dia trinta e um de agosto do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se em Assembleia 

Nacional os membros da Irmandade de Comedores Compulsivos Anônimos do Brasil – CCA, 

no Centro de Espiritualidade Maria Mãe da Vida, localizado à Rua Olinda Elis, 433 – Campo 

Grande, Rio de Janeiro/RJ, CEP 23045-160, registrando a presença de 46 (quarenta e seis) 

membros, sendo 43 (quarenta e três) votantes, cujas assinaturas estão em anexo a esta ata, 

não incluindo a Coordenadora da JUNCCAB, que só vota em caso de desempate, para 

deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Apresentação do trabalho do Comitê de 

Estatuto e Regimento (CER); 2. Apreciação e votação das Moções para o ESTATUTO (versão 

2017) da JUNCCAB; 3. Apreciação e votação das Propostas para o REGIMENTO INTERNO 

(versão 2018) da JUNCCAB; 4. Assuntos Gerais. Assumiu a presidência da Mesa a 

Coordenadora da JUNCCAB, JACIRA ESPARTEL DA SILVA OLIVEIRA. Eu, MARIA LUCIA 

BEZERRA TAFINEL, Segunda Secretária, estou responsável pela elaboração desta Ata de 

assuntos gerais da JUNCCAB. Os trabalhos do dia foram iniciados com a Reflexão da manhã 

do Livro Para Hoje do dia 28 de julho. Logo após o desjejum, a abertura dos trabalhos foi feita 

com a Oração da Serenidade. Em seguida, as companheiras do CER e Comitê 12º Passo, 

iniciaram a apresentação dos trabalhos produzidos em 2019, com 1 (uma) moção deste comitê 

e 4 (quatro) moções do texto do Regimento Interno, para aprovação pelos membros votantes. 

Em razão da coordenadora Jacira fazer parte da equipe do CER, foi colocado em votação 

para que durante a apresentação das moções, como membro do CER, esta fosse substituída 

na coordenação da mesa pelo Primeiro Secretário Cesar. Após esclarecimento de dúvidas, 3 

manifestações contra e 3 a favor, a proposta foi aprovada por 25 votos a favor, 9 contra e 4 

abstenções. Foram votadas as seguintes propostas: MOÇÃO A – Apresentada pela 

companheira Carla/RJ, sobre “Instituir o primeiro sábado de agosto como data para celebrar 

o aniversário de CCA no Brasil, a exemplo do WSO”. Após 2 pedidos de informação a moção 

A foi repassada ao Comitê de Referência, com a solicitação de estender a comemoração da 

data para o final de semana. O Comitê de Referência ficou formado pela companheira Rita na 

coordenação, mais os membros Hélida/MG e Bruna/SP. Foi apresentada a seguir a MOÇÃO 

B – Apresentada pela companheira Tereza, sobre “Instituir novas regras para um Comitê ou 

IG ser anfitrião de uma Convenção”, complementando as sugestões já aprovadas em 2018. 

Após 4 pedidos de informação, a moção B foi repassada ao Comitê de Referência, pois alguns 

itens propostos na moção foram considerados muito exigentes. Logo após, passou-se à 

MOÇÃO C – apresentada pela companheira Jacira sobre a “Divisão das atribuições que 

competem ao secretário da JUNCCAB e o auxiliar de escritório”. Após 1 manifestação contra 

e 3 a favor com 3 esclarecimentos de dúvidas, a moção C foi aprovada num quórum de 41 

membros por 40 votos a favor e 1 abstenção. Em seguida a coordenadora interrompeu os 

trabalhos da Assembleia para fazer um breve intervalo. Seguiu-se uma pausa para o almoço. 

No retorno aos trabalhos, às 14h30, foi colocada a MOÇÃO D – Apresentada pela 

companheira Jacira, sobre “Inserção de procedimentos detalhados da tesouraria, 

compromissos da JUNCCAB, cálculo dos fundos e royalties e cálculo do saldo disponível”. 

Houve 2 pedidos de informação e a proposta foi à votação, com quórum de 39 membros com 
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resultado de 37 votos favor e 2 abstenções. Seguiu-se então, para a MOÇÃO E – Apresentada 

pela companheira Elâine/SP, sobre “Inserir no Regimento Interno (RI) o modelo de 

apresentação de MOÇÕES para a JUNCCAB”. Não houve manifestação e com um quórum 

de 38 votantes, foi aprovada por unanimidade. Seguiu-se para o intervalo enquanto o Comitê 

de Referência revisava as moções A e B. A MOÇÃO A veio reescrita da seguinte forma, 

apresentada pela companheira Bruna/SP: “Instituir o primeiro final de semana de Agosto como 

data para celebrar o aniversário de CCA no Brasil, a exemplo do WSO”, que com um quórum 

de 43 membros votantes foi aprovada com 30 votos a favor, 6 votos contra e 7 abstenções. A 

MOÇÃO B foi preparada pelo comitê de referência com base na informação de que seria uma 

alteração avulsa, no entanto, a moção deveria seguir a estrutura de outros tópicos já 

aprovados em 2018. Desta forma não teve tempo hábil para reescrever o texto da moção, 

ficando para ser reestudada e aprovada, numa outra oportunidade. No dia 01 de setembro de 

dois mil e dezenove, às 7h, iniciaram-se os trabalhos com a Reflexão da manhã, do Livro 

Vozes de Recuperação do dia 3 de fevereiro. A coordenadora da JUNCCAB reabriu os 

trabalhos com a Oração da Serenidade, e prosseguindo, solicita que a Vice Secretária Lucia 

leia a Ata da Assembleia 2018 para que os membros possam fazer as suas observações. 

Após as devidas correções, foi feita a contagem do quórum para a aprovação da Ata. A 

votação deu-se com quórum de 31 membros votantes, sendo 31 votos a favor, aprovada por 

unanimidade. Sobre a Sétima Tradição, durante o evento, registra-se que as 5 (cinco) sacolas 

somaram R$ 1.544,15 (R$ 271,75 +326,50 +241,65 +343,00 +361,25), o Doe 59 somou R$ 

309,00, o Bazar rendeu R$ 524,50 e as rifas, R$ 755,00 (itens de beleza) + R$ 210,00 (nova 

literatura), além da venda das capinhas do grupo Vida de R$ 165,00. A venda de literatura em 

dinheiro somou R$ 1.795,00 e as vendas no cartão (que inclui vendas de Lifeline, de Literatura, 

Bazar, Doe 59, contribuições, etc,.) teve um valor de R$ 4.416,50, totalizando, durante o 

evento, um valor prévio (a confirmar), de R$ 8.119,15. O relatório financeiro completo e 

revisado deve ser divulgado por e-mail e pelo INFOJUNCCAB de 15 de setembro 2019. As 

atividades foram encerradas às 11:50h, com a Oração da Unidade e da Serenidade. A 

Coordenadora agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a Assembleia às 

12:30h do dia 30 de setembro de dois mil e dezoito, após a dinâmica final. Eu, MARIA LUCIA 

BEZERRA TAFINEL, Segunda Secretária, lavrei e assinei a presente Ata que, lida e aprovada, 

seguirá para ser registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Rio de 

Janeiro- RJ. Assina também a presente Ata JACIRA ESPARTEL DA SILVA OLIVEIRA, 

Coordenadora da Junta de Serviços Gerais de Comedores Compulsivos Anônimos do Brasil. 

   

 
 
______________________________ 
JACIRA ESPARTEL DA S. OLIVEIRA 

Coordenadora 
RG 6017270858/SSP-RS 
CPF 303.442.040/49 

  
 
______________________________ 
MARIA LUCIA BEZERRATAFINEL 

Segunda Secretária 
RG 13.420691 SSP/SP 
CPF 035894958/04 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ASSEMBLEIA 2019 

OBS.: Todos estes dados foram tirados dos Diários de Caixa (Tabelões), que também 
servem de base para a nossa contabilidade (LMG), para a análise do Conselho Fiscal e 

todo e qualquer estudo relativo às finanças, como estudo de estoque, controle de 
custo de correio, impostos, gastos de escritório, gastos com literatura, etc. 

 

 
  

POR DESPESAS MENSAIS (ABR A OUT/2019)

MÊS DESP REC SALDO

abr/19 300,00 1.395,00 1.095,00

mai/19 0,00 2.200,00 2.200,00

jun/19 0,00 9.340,00 9.340,00

jul/19 128,40 4.625,00 4.496,60

ago/19 3.288,50 4.330,00 1.041,50

set/19 18.789,20 6.244,23 -12.544,97

out/19 1.356,65 4.763,50 3.406,85

TOTAL 23.862,75 32.897,73 9.034,98

POR CÓDIGOS DO PLANO DE CONTAS

RECEITA
CÓD. DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR

R1.4 Membros Anônimos (Livro Ouro) 381,83                

R1.5 Depósitos Não Identificados (DNI) 115,00                

R2.6 Venda de Literatura na Assembleia 4.994,50             

R3.6 Venda de Lifeline na Assembleia 137,00                

R4.2 Assembleia (Aqui SÉTIMA - LIT  e LIFE, não) 12.482,40           

R4.5 Receita de Inscrições 13.675,00           

R4.6 Bazar, Hotel, Enxoval, Outros... 1.112,00             

TOTAL RECEITA 32.897,73   

DESPESA
CÓD. DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR

D1e.1 Internet (NEXT - Conexão Banda Larga) 119,10                

D1e.3 Cartório e Emolumentos 1.307,63             

D1e.7 Outras despesas (pilha, chaves, obras, Natal, etc..) 8,00                     

D1e.9 Xérox e Encadernação 177,50                

D3.4 Remessa de Literatura (Correio)/Transporte 74,25                   

D6.3 Despesas c/servidores de fora (estadia, alim, locom.) 930,22                

D7.1 Despesas c/Viagens e Hospedagens de Servidores 1.049,69             

D7.3 Locações e Materiais pra Eventos 19.131,88         

D7.4 Empréstimos (Adiantamentos, Reservas, etc.) 832,00                

D9.4 Taxa do PagSeguro 232,48                

TOTAL DESPESA 23.862,75   

SALDO 9.034,98  
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ESTOQUE E MOVIMENTO DA LITERATURA 2018/2019 

 

OBSERVAÇÕES: 

Iniciamos esta gestão em janeiro de 2018, com um estoque de 34.545 peças. Em 20 de novembro de 
2019 temos em estoque 35.704 peças de literatura. Neste período foram vendidas aproximadamente 
13.700 peças, com média de quase 600 peças por mês considerando estes 23 meses. Neste período 
foram revisadas, relançadas e lançadas 18 peças, entre elas traduzidas 8 peças novas. 

Muito importante a JUNCCAB disponibilizar a literatura nos eventos, pois são meses que superam a 
média de vendas. A Junccab tem se feito presente nos Retiros do RJ, levando literatura. Também se 
colocando à disposição para isso nas Convenções, quando possível (eventos no RJ). 

 

SÉTIMA TRADIÇÃO – CAMPANHA 65 (rev.JUN/19) 
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!!! 

No folheto sobre a Sétima Tradição, 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$ 12,00)”. Já no 

Boletim de notícias do WSO de abril de 2019, é sugerida uma contribuição de U$ 5,00 (ou R$ 20,00), mas 
doamos de acordo com a nossa gratidão e nossas possibilidades.  

A SÉTIMA TRADIÇÃO É ESPIRITUAL. 
 

Contribuições somente na conta da JUNCCAB, Banco do Brasil (001), Agência 2860-6, Conta Corrente          
nº 19179-5, CNPJ 00 507 040/0001-24, comprovantes no email  junccab@comedorescompulsivos.org.br 

  

ESTOQUE (VENDAS MÊS A MÊS E MÉDIAS)
ANO 2018 ANO 2019

MÊS
QTDADE 

TOTAL

EM 

EVENTOS

FORA DE 

EVENTOS

MÉDIA 

MÊS
MÊS

QTDADE 

TOTAL

EM 

EVENTOS

FORA DE 

EVENTOS

MÉDIA 

MÊS

jan/18 549 549 jan/19 218 218

fev/18 563 563 fev/19 732 732

mar/18 387 387 mar/19 493 493

abr/18 2.633 2.242 391 abr/19 832 432 400

mai/18 245 245 mai/19 813 403 410

jun/18 421 421 jun/19 197 197

jul/18 329 329 jul/19 270 270

ago/18 119 119 ago/19 404 404

set/18 1.406 1.177 229 set/19 1.084 721 363

out/18 264 264 out/19 291 291

nov/18 156 156 nov/19 470 470

dez/18 838 838 dez/19

TOTAL 7.910 3.419 4.491 659 TOTAL 5.804 1.556 4.248 528
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SALDO DOS FUNDOS DA JUNCCAB (30/08/19) 
 

O MÊS DE SETEMBRO/2019 TEVE UM DÉFICIT DE (-) R$ 15.681,88 E O MÊS DE OUTUBRO, UM SUPERÁVIT DE R$ 
2,051,57. ASSIM, DESTA FORMA, OS SALDOS DOS DIVERSOS FUNDOS EM 31/10/2019, SÃO: 

 

 

 

 

RELATÓRIO DA ASSEMBLEIA DA REGIÃO 8 EM 
MEMPHIS/TN-USA DE 11 a 13/10/2019 
ASSEMBLY & RECOVERY CONVENTION Memphis, Tennessee – October 11th – 13th, 2019 

Sou Jacira, uma CC em recuperação... feliz...e nem sei bem como aconteceu esta oportunidade na minha vida... 
eu estava com uma viagem marcada com meu filho, em outubro/19, para os Estados Unidos. A Assembleia da 
Região 8 era próxima de onde estaríamos nesta data... Consultei a JUNCCAB e a Assembleia para ver se eu 
poderia representar a Junta Nacional do Brasil neste evento, sem trazer-lhe custos ou qualquer despesa.  

Foi aprovado e tentei me preparar... fazer inscrição... reservar hotel... ir para um lugar totalmente desconhecido. 
Recebi ajuda para uma parte da passagem e o restante ficou por minha conta. Esta experiência foi muito 
emocionante para mim, apesar da dificuldade que tive com a língua inglesa. Lembrei da trajetória da comp. Dora 
com a língua estrangeira... nada fácil, mas hoje ela está muito bem. 

Após conhecer Miami, chegamos em Memphis... uma cidade muito simpática e linda, que respira música... soul... 
rock... guitarras... Consegui estar presente na Assembleia e também passear e conhecer os pontos turísticos.  

A Região 8 tem 55 Intergrupos com 607 reuniões. Éramos 37 votantes. Assembleia acontecia num recinto, e em 
outro havia a Convenção de Recuperação, em paralelo. Pareceu-me ter mais pessoas na Convenção do que na 
Assembleia. 

Na abertura foi feita a Oração da Serenidade em várias línguas... 
chamaram-me para entoar em português... e eu me emocionei muito... foi 
incrível, indescritível... 

A Assembleia é serviço, muito parecida com a nossa aqui do Brasil, com 
algumas diferenças que notei e descrevo na continuação. Recebemos o 
material, parte impresso e parte em arquivos digitais. Na foto o Green Dot 
Manual (membro de 1ª vez), meu crachá lindo de RR (Region 
Representative) e uma outra pasta com várias informações. 

SALDO FUNDOS EM OUTUBRO 2019

FUNDO % Saldo 30/08/19 set/19 Saldo 30/09/19 out/19 Saldo 31/10/19

SALDO JUNCCAB - TOTAL CONTRIB. -R$ 15.681,88 TOTAL CONTRIB. R$ 2.051,57 TOTAL

WSO 10 4.218,26 198,00 0,00 4.416,26 30,00 205,16 4.651,42

REGIÃO 8 10 4.549,33 198,00 0,00 4.747,33 30,00 205,16 4.982,48

CCM 12 11.754,56 271,00 0,00 12.025,56 70,00 246,19 12.341,75

REGIÃO VIRTUAL - 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00

ROYALTIES 2019 10 1.029,04 215,27 0,00 1.244,32 517,90 0,00 1.762,22

FAC 12 2.467,31 0,00 0,00 2.467,31 0,00 246,19 2.713,50

FAGI 3 1.241,83 0,00 0,00 1.241,83 0,00 61,55 1.303,38

TOTAL FUNDOS 47% 25.260,33 1.032,27 0,00 26.292,61 647,90 964,24 27.904,75
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Quem dirige toda a Assembleia durante todo o tempo é a coordenadora da Região 8 acompanhada na mesa pelos 
companheiros que ocupam os demais cargos da Região. Notei que havia uma pessoa ao lado da coordenadora, 
mais experiente, que ela consultava as vezes. 

O mediador ficou no centro da sala, como um membro da Assembleia, mas não o ouvi falar, apenas recebendo e 
encaminhando as pessoas para o microfone com a anuência da coordenadora. Não se envolveu nos assuntos. 

Achei interessante também, uma caixa com envelopes e os nomes 
de todos os participantes... perto tinha papel, cartões, canetinhas, 
stickers... para que os membros escrevessem mensagens uns para 
os outros durante os 2 dias. O envelope deveria ficar na caixa até o 
final da Assembleia. Recebi vários bilhetinhos de incentivos... foi 
lindo!  

Como na nossa Assembleia, todos os membros da coordenação 
apresentam seus relatórios semestrais (são 2 Assembleias anuais, 
uma no outono “fall” e outra na primavera “spring”, e a próxima será 
em Nashville) e também os coordenadores de comitês trazem seus 
relatórios, suas posições, notícias, projetos, etc... 

Gostei muito da prestação de contas da tesoureira, pois me identifico com este encargo. A reserva prudente é 40% 
das despesas anuais e pode variar de valor de ano para ano. 

Estudei as moções todas, para poder votar conscientemente. Eram moções simples, de atualização. Uma das 
moções mudou o LOGO da Região 8. Ficou mais bonito. O Regimento Interno NÃO vai a cartório, somente o 
Estatuto, quando tem modificações.  

Nas votações, se houver NÃO, conta o quórum e considera o número destes votos contrários, que levantam de 
suas cadeiras. O Comitê de Referência é formado quando for necessário. Voto em branco não conta (é avisado). 

Ao Passos, Tradições e Conceitos são lidos pela secretária no microfone. A sacola da sétima tradição passa 
durante as falas da coordenadora, sem partilha específica. Foram reeleitas a coordenadora Katryna e a Tesoureira 
Michelle. 

No final houve a cerimônia dos green dots (iniciantes de 1ª vez), que passam a ser veteranos... tiramos do crachá 
o indicativo de 1ª vez, um círculo verde, e somos aplaudidos carinhosamente. 

Adquiri o 12*12 e o Cadeno de Estudos, para tentar melhorar meu inglês... e agradeço imensamente ao meu PS, 
pela oportunidade inesperada e maravilhosa. 
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HISTÓRIA DOS GRUPOS CCA (nova seção) 
Traremos no INFOJUNCCAB, de agora em diante, a história de cada um dos grupos CCA do 
Brasil. Esta seção vai ser de responsabilidade do novo Comitê de História de CCA, coordenado 
pela companheira Carla/RJ. 

 

O Grupo Vila Mariana de CCA foi fundado no final dos anos 90, e lá se vão quase 30 anos de fundação. 

O Grupo foi aberto por companheiras que frequentavam o Grupo São Judas, o mais antigo de São 
Paulo.  Surgiu da necessidade de se ter um endereço mais próximo a residência das servidoras. 

O grupo abriu suas portas com reuniões vespertinas, passando depois de um tempo para reuniões 
noturnas para adequar a prestação de serviço dos servidores. 

É um Grupo bem central na Capital Paulista, ponto de muita passagem, é basicamente um grupo que 
recebe o novo, e dali ele vai se encontrando e procurando outros endereços. 

As fundadoras do grupo não estão mais na Irmandade, mas deixaram um Grupo muito bem estruturado 
encima das Tradições de CCA. 

O atual Comitê de Serviço está servindo há quatro anos, numa rotatividade de serviço saudável, mas 
não a ideal. 

Nesse período passamos por uma séria crise, a frequência reduziu a um membro, foi com muita 
perseverança que mantivemos as portas abertas.  

Devido a Sétima Tradição do Grupo ser forte, e termos reserva prudente, o aluguel foi sendo pago e 
conseguimos superar a crise. Hoje temos uma frequência que vai de três a dez membros por Reunião. 
São reuniões harmoniosas, baseadas nos Passos e Tradições de CCA. 

O Grupo tem um bom estoque de Literatura, Sétima Tradição forte, reserva prudente. 

Temos reuniões semanais na rua Dona Inácia Uchôa, Vila Mariana, sempre as 19:30h. 
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CONVENÇÃO NACIONAL 2020 - MAR/20 

 

INFORMATIVO SOBRE A RIFA NACIONAL DE CCA 
Queridos companheiros, membros dos Intergrupos e Grupos de CCA no Brasil !! 

O Comitê da Convenção Nacional fez o lançamento da Rifa Nacional 2020 em set/19, na Assembleia 
2019, com o objetivo de fazer uma campanha para a sétima tradição da JUNCCAB, por ocasião da 
Convenção 2020 no RJ. Os prêmios são lembranças trazidas da Conferência de Serviço Mundial (WSBC 
2019), além de pequenos kits de auto estima. 

Solicitamos aos Intergrupos, Grupos e Membros que se puderem e desejarem, façam um depósito de 
R$ 50,00 (cinquenta reais) na Poupança do Comitê [Banco do Brasi0/001. Agência 8027-6, conta 
poupança 367-0 variação 51] em nome de Adriana da Silva Garcia CPF 054 931 797/09 e Ducilda 
Franklin Pacheco CPF  685 920 197/53, referente a 10 números desta Rifa. Comprovantes, por favor, no 
email: convencaocca2020@gmail.com. 

Agradecemos as mãos dos companheiros e à Junta de Serviços do Brasil nesse movimento de vivência 
dos princípios de amor, boa vontade, unidade, solidariedade, responsabilidade, generosidade, entre 
outros. Que a cada evento possamos cuidar com carinho e responsabilidade do nosso CCA no Brasil. 

Desejamos paz, serenidade, abstinência e recuperação nos 3 níveis para todos nós.  
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