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      Segunda-feira, 16 de março de 2020. 

JUNCCAB  
Olá Companheiras e Companheiros 

do CCA! 
Fomos impactados pelas notícias de 

pandemia de Coronavírus. A 
classificação da situação mundial do 
Novo Coronavírus (COVID-19) como 
pandemia significa o risco potencial da 
doença infecciosa atingir a população 
mundial de forma simultânea, e, dentre o 
protocolo de prevenção, há a 
recomendação para que a população 
evite frequentar lugares de aglomeração 
de pessoas e ambientes fechados. 

Num misto de medo, impotência e 
descrença, ficamos sem saber o que 
fazer, no que acreditar e para onde 
correr. Independente dos nossos 
sentimentos e crenças frente às notícias; 
nos deparamos, de um dia para outro, 
com um mundo novo. Um mundo sem 
certezas, sem rotinas, de reclusão, sem 
beijos e sem abraços. 

 Enfim, temporariamente um mundo 
“aparentemente” perigoso para todos os 
Comedores Compulsivos que têm uma 
doença incurável, onde o isolamento 
aparece como sintoma e seu portador 
tem que travar uma luta diária contra sua 
compulsão. 

 Porém, os CCAs têm meios muito 
hábeis para enfrentar esse momento de 
medo e insegurança, e fortalecer-se. 
Além dos instrumentos de recuperação: 
um plano alimentar, compartilhar seus 
problemas com um padrinho/ou 
madrinha, participar de reuniões (temos 
inúmeras on-line), usar o telefone (ou 
WattsApp), escrever, ler, prestar serviços 
e manter o anonimato. Temos também, a 
crença no Poder Superior, o apoio da 
irmandade e a promessa de que não 
estamos mais sozinhos, elementos 
fundamentais para mantermos a 
sanidade.  

Aprendemos também no CCA que o 
que acontece de bom ou ruim é 
temporário, que não devemos nos 
preocupar, pois temos um Poder  

Superior para entregar nossos medos e 
aflições e Nele podemos descansar.  

Sendo assim, só por hoje, vamos 
manter a serenidade e abstinência, 
façamos nossas orações e/ou meditação 
e aproveitemos esse “tempinho” para 
aprimorar nossa espiritualidade e “afiar” 
os instrumentos de recuperação. 
Rapidinho, perceberemos que será um 
tempo de grande aprendizado e 
fortalecimento, porque mesmo que não 
estando nos encontros presenciais, 
estamos todos juntos e o problema de 
cada comedor compulsivo é o problema 
todos nós. 

Diante disso, a JUNCCAB em respeito 
às Tradições, apoia a decisão de cada 
grupo presencial,  para determinar se e 
quando irá suspender reuniões 
presenciais, pedindo apenas que todos 
sejam cautelosos e sigam as instruções 
das autoridades de saúde. 
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Convenção Nacional Rio 2020 
60 Anos na estrada CCA Construindo 
a Espiritualidade através dos Passos. 

 

Diante da Pandemia do Coronavírus 
(CONVID-19), o Comitê de 
Convenção/JUNCCAB colocou para a 
Consciência Coletiva dos membros 
inscritos, se deveríamos ou não 
suspender tal evento. 

Companheiros e companheiras 
inscritas e os membros do Comitê 
votaram com o seguinte quorum: 

 
64 membros inscritos 
 
“Nós do Comitê de Convenção 2020 

estamos acompanhando as informações 
sobre o Coronavírus a cada período do dia 
(manhã, tarde e noite) e frente às notícias, 
gostaríamos de ouvirmos vocês e 
colocarem votação a realização ou não da 
Convenção Nacional Rio/20”.  

“Apesar de nosso evento ser no final do 
mês e a casa ter nos dado o prazo de até o 
dia 23 de março para comunicar se iremos 
ou não realizar o evento, temos que 
resolver o mais prontamente possível essa 
questão, em função dos companheiros que 
têm necessidade de passagens aéreas e/ou 
terrestres para o deslocamento até o RJ, 
por isso, a proposta de antecipar a decisão”.  

“Antes, nossa ideia era fazer o evento e 
seguir as orientações de não contato físico, 
entretanto, após as últimas informações e 
orientações das autoridades para cancelar 
os eventos,trouxemos a questão para uma 
grande Consciência Coletiva”. 

“Sendo assim, buscando seguir os 
Princípios Espirituais de nosso programa, 
vamos ouvir os companheiros e votar a 
manutenção ou o cancelamento da 
Convenção Nacional 2020”. 

 
 Resultado da Consciência Coletiva, 

após todos terem tido a oportunidade de 
se expressar. 

 
Sim - 42 
Não - 14 
Abstenções- 04 
Total - 60 votos  
 
Comitê de Convenção/JUNCCAB 
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Boas Novas 

Comitê de Convenção/Retiro do Rio 
2020/JUNCCAB 

 

Por orientação do PS conversamos com os membros do Comitê de 
Convenção, com Zeladoria dos Grupos do Centro, do Comitê de Retiro do Rio de 
Janeiro e com a JUNCCAB. A consciência coletiva dos servidores decidiu que  
nossa Convenção Nacional 2020 acontecerá em dezembro, sendo organizada 
pelo Comitê de Convenção e pelo Comitê de Retiro.  

Quanto à organização, datas, e novas inscrições, estaremos informando em 
tempo. 

Gratidão a UNIDADE de nossa Irmandade. 
Gratidão por ser obediente ao PS: a Autoridade que preside, manifestada 

em nossa Consciência Coletiva.  
Somos apenas servidores de confiança.  
Em serviço Comitê de Convenção/ Comitê de Retiro Rio 2020/JUNCCAB 

Informes Importantes: 

 

 Os inscritos terão o dinheiro da inscrição devolvido, para isso, deve 

fornecer para Adriana uma conta no Banco do Brasil, para que não 

seja cobrado o valor da transferência para outro banco. 

 

 Aqueles que necessitarem de uma carta de aviso de cancelamento do 

evento para apresentar a companhia aérea ou rodoviária, visando o 

ressarcimento da passagem, favor entrar em contato com a JUNCCAB 

que estaremos providenciando o documento. 
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