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2020  

BOLETIM INFORMATIVO DA JUNTA DE 

SERVIÇOS GERAIS DE COMEDORES 

COMPULSIVOS ANÔNIMOS DO BRASIL 

 

Este boletim 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. 

 

Isolamento Social X Abstinência 

 
Cresci num lar disfuncional por conta da doença do Alcoolismo. Aprendi, desde 

muito cedo, a me isolar no mundo que criei só pra mim, onde podia ser o que queria 

sem a interferência do mundo externo. 

A vida de verdade me cobrava e me chamava de volta (estudar, trabalhar, produzir), 

mas eu suportava a dor, minha anestesia era “o comer compulsivo”. Não sei se nasci 

comedora compulsiva ou desenvolvi o mecanismo da doença pra me consolar . 

Meu mundo no isolamento era maravilhoso: nele eu era superinteligente, 

comunicativa, bonita, charmosa, tinha muitos amigos, era sempre muito bem-sucedida 

em todos os meus projetos.  

À volta para realidade sempre era cruel, e meu corpo a cada dia crescia para os lados 

e para frente, criando assim uma capa “protetora”. O sofrimento era atroz. 

Quando fui apresentada a Irmandade do CCA um mundo de possibilidades reais me 

foram dadas, amigos verdadeiros, identificação, sentimento de pertencer! Ah! Esse 

sentimento de pertencer! Como é maravilhoso! 

Com a recuperação e a prática da abstinência encontrei meu lugar no mundo real, 

sem deixar de perder o sonho, recuperando a alegria de viver. 
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Passos, Tradições, Conceitos, abraços, olhares carinhosos, aceitação desde o primeiro 

passo que dei para dentro de uma sala de recuperação. Recepção sempre calorosa seja 

onde for, acolhimento. 

O isolamento começou a fazer parte do passado, aprendi que estar junto é bom. 

Compartilhar força, fé, esperança é bom. Recuperar a ação é uma dádiva. 

Nunca mais me senti solitária, nunca mais me senti sozinha, é apenas seguir a 

sugestão: estender a mão em busca de forças e poderes maiores que os nossos e, ao 

juntarmos as mãos encontramos amor e compreensão além dos nossos mais ardentes 

sonhos. 

Pense. Ore. Aja!  

Foi-me sugerido pensar na minha abstinência, lembrando o inferno que era minha 

vida sem ela e ter gratidão no coração pela vida plena que tenho hoje com ela. 

UM CORAÇÃO GRATO NÃO COME COMPULSIVAMENTE.  

Esse lema me acompanha. 

Ore. Minha conexão com meu PS me dá força, entrego minha vida a ele, rogo que se 

coloque entre eu e o comer compulsivo, e sou grata. Gratidão sempre. 

Agir. Ação é a palavra mágica. Tenho nove instrumentos de recuperação, eles me 

foram dados graciosamente e faço uso de cada um deles pra me manter conectada e 

irmanada.  

A Pandemia do COVID-19 me trouxe para o Afastamento Social, mas não ao 

Isolamento ao qual eu me impunha antes. 

Hoje estamos irmanados através das redes sociais, grupos de WhatsApp, reuniões 

nas plataformas Zoom e Uber Conference e tantas outras que estão surgindo. 

O olho no olho, o afeto e a proximidade me fazem bem. Logo, logo, vamos poder 

desfrutar da companhia amorosa e amiga dos companheiros. 

 

S/P. Uma comedora compulsiva. 
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Reuniões online: 

  
De segunda a sexta: 
De 6 às 7:30h 
De 16 às 17:30h 
De 20 às 21:30h 
 
Segundas e quartas: 
De 22 às 23h 
 
Sábados: 
De 6 às 7:30h 
De 16 às 17:30h 
De 18 às 19:30h 
 
Domingos: 
De 8 às 9:30h 
De 21 às 22:30h 

https://zoom.us/j/9819775294  
Senha : 120912 
Entrar direto na sala :https://zoom.us/j/9819775294 
 

 ☀ Despertar Abstinente 
2ª a 6ª feira......08:00h 
Sáb e Dom........09:00h 

Acesse este link para entrar no grupo:  
https://chat.whatsapp.com/CfyPLarmK1G1b1p3KKKfkA 

 
 Entardecer Abstinente 
2ª a 6ª feira......16:00h 
Sáb e Dom........16:00h  
Acesse este link para entrar no grupo:  
https://chat.whatsapp.com/I5sx7cxhYSb9v0FcHtQHJb  

 
      Repousar Abstinente 

Domingo...........20:00h 
Acesse este link para entrar no grupo:  
https://chat.whatsapp.com/IbZcn884GAzLUI8zj24mWm 

 

   Grupo É Possível 
2ª a 4a feira...21:00h 
5ª feira...........20:00h 
6ª feira...........22:00h 
Sábado..........20:00h 

Acesse este link para entrar no grupo:  
https://chat.whatsapp.com/LjL9OFUyG6QJ4YyFnj0oDN 
 

Reuniões com uma hora de duração. 
 

Comitê de Sétima Tradição 

 

Campanha Doe 60 

 
Nossa Irmandade está completando 

60 anos de existência. 

Sessenta anos onde milhares de vidas 

foram salvas. Sobrevivemos através da 

doação de nossos membros. Agradecemos 

a todos que de alguma forma, através da 

prestação de serviço, como coordenando 

reuniões, arrumando as cadeiras, mesa 

de reunião, partilhando, organizando 

eventos nacionais, regionais e 

contribuindo na nossa sacola de Sétima 

Tradição, onde o Espiritual se mistura 

com o material. 

 

O Comitê de Sétima Tradição vem 

sugerir a doação de $60,00 em 

homenagem aos nossos Sessenta anos de 

muita vida, assim fortalecendo a Sétima 

Tradição da JUNCAAB e possamos 

continuar a levar a mensagem. 

Gratidão.  

 Comitê de Sétima Tradição 
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O Comitê de Décimo Segundo 

Dentro da Irmandade 

 

 O Comitê de 12º. Passo dentro da 

Irmandade tem o propósito de levar a 

mensagem ao comedor compulsivo. 

12° PASSO: Tendo experimentado um 
despertar espiritual graças a estes 
passos, procuramos transmitir esta 
mensagem aos comedores compulsivos e 
por em prática estes princípios em todas 
as nossas atividades.  

Atendemos em esquema de plantão 

através de um Grupo de WhatsApp 

Linha de Ajuda: respondendo a dúvidas, 

levando a mensagem, ouvindo e 

partilhando nossas experiências com a 

vivência dos Passos e Tradições, fazendo 

um amadrinhamento/ apadrinhamento  

provisório aos membros que estão 

chegando. 

Desta forma, pedimos a cada 

companheiro que seu Grupo Presencial, 

no seu Grupo de WhatsApp ou em 

nossas reuniões pelo Zoom, aborde esses 

companheiros que estão chegando e o 

encaminhe para o Linha de Ajuda. 

Contato das companheiras: 

Raquel (11) 97360-0337 

Edna (11) 99955-7987 

Lavanda (11) 99699-1953 

Você deseja prestar serviço nesse 

Comitê? Será muito bem vindo!! 

 

Requisitos para ser servidor na linha 

de ajuda: 

1. Tempo de ingresso no CCA: seis 

meses. 

2. Participar regularmente de algum 

grupo presencial ou online.  

3. Já ter prestado serviço em nível de 

grupo. 

4. Utilizar WhatsApp, tendo em vista 

essa prestação de serviço exige o uso de 

tal recurso.  

5. Aceitar as decisões e orientações de 

como proceder na prestação de serviço 

definidas pelo Comitê do 12° Passo. 

6. No caso de querer mudar alguma 

das diretrizes, deve levar a proposta 

para o Comitê de 12° Passo para que 

essa seja apreciada e votada a partir de 

sua consciência coletiva. 
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Comitê Fiscal 

 

O Comitê Fiscal da JUNCAAB é um 

importante órgão de serviço, nos garante 

a transparência de nossas contas e uso 

correto de nossa Sétima Tradição. 

Cada centavo que dispomos é doação 

de um membro de CCA e merece nosso 

respeito e bom uso. 

Nessa gestão de 2020 está nos 

deixando a Companheira Ivete de Santo 

André (SP) depois de quatro anos de  

valoroso serviço de Coordenação 

prestado nesse Comitê. Assume 

Companheira Jacira (RS) 

Seja bem vinda! 

 

RELATORIO SEMESTRAL DO 

COMITÊ FISCAL (jul/19 a dez/19) 

O comitê fiscal dessa vez se organizou 

de forma on-line e por WhatsApp, para 

verificar por amostragem as contas da 

JUNCCAB do período de jul/19 à dez/19, 

sendo que os diários, balancetes e Razão 

foram enviados por e-mail pela LMG 

Serviços Contábeis. Optamos por utilizar 

apenas o Tabelão na verificação dos 

lançamentos de receitas e despesas. 

Verificou-se que toda a documentação 

fiscal e planilhas estão ordenadas por 

mês, o que facilita a checagem.  

O comitê fez um levantamento, de 

análise das receitas e despesas que mais 

nos chamaram a atenção, e todos foram 

esclarecidos pela ex-coordenadora da 

JUNCCAB.  

A LMG (contabilidade) apresentou a 

Certidão Negativa de Débito da Caixa  

 

Econômica Federal, certificando de que a 

JUNCCAB, encontra-se em situação 

regular perante o FGTS - Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço, com 

validade até 18/03/20. E a Certidão 

Negativa de Débito (CND) relativa aos 

Tributos Federais e a Dívida Ativa da 

União, emitida pelo Ministério da 

Fazenda, com validade até 07/05/20. 

 

Conclusão 

No balancete de 2019 aponta os 

depósitos não identificados (DNI) com 

código 5051,  esse valor ainda está muito 

alto. Pedimos aos representantes de 

grupo, aos grupos e IGs que sinalizem a 

tesouraria para que os depósitos de 

contribuição sejam feitos apenas na C/C 

da JUNCCAB e que sejam identificados 

com o nome dos grupos, por e-mail ou 

WattsApp. Como nossa irmandade é 

uma Associação, precisamos informar à 

Receita Federal de onde vêm as 

contribuições para estarmos em dia com 

a Receita Federal e outros órgãos 

públicos. 

Gostaria de salientar que o trabalho 

da LMG Serviços Contábeis, é muito 

claro e organizado, facilitando muito o 

trabalho do Comitê Fiscal. 

A LMG tem os códigos da 

contabilidade e a JUNCCAB tem um 

Plano de Contas, facilitando a 

identificação de cada lançamento. 

EQUIPE DO COMITÊ FICAL 2019  

Coordenadora – Ivete - SP 

Membros: Dey – SP e Thelma – SP 

 

Prestando serviço com amor e 

carinho! 
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ANÁLISE FINANCEIRA (PRESTAÇÃO 
DE CONTAS) DA JUNCCAB 

 

JAN A ABR/2020 
 

Tesouraria da JUNCAAB 

Em tempos de Pandemia, isolamento 

social, reuniões presenciais suspensas, 

instabilidade econômica, mesmo assim 

vamos resistindo. As contas da 

JUNCAAB estão em dia, nossas 

obrigações mensais cumpridas, sem 

ainda precisar utilizar nossa Reserva 

Prudente. 

Por isso viemos aqui agradecer a 

continuidade das doações de Sétima 

Tradição dos Grupos, Intergrupos e 

membros individuais. 

Trabalhamos com um Escritório de 

Contabilidade do Rio Grande do Sul, a 

LMG. Tentamos trazer o serviço para o 

RJ, próximo ao escritório, encontramos 

serviço até com menor preço, mas de 

qualidade duvidosa, quando da visita 

presencial. Assim, decidimos continuar  

com a LMG, que vem cumprindo com 

muita eficiência e qualidade o seu papel. 

Estávamos desde o mês de 

dezembro/19 sem poder emitir notas 

fiscais da Literatura e Lifeline, por um 

problema burocrático com o órgão 

SEFAZ, que travou mais ainda por conta 

da Pandemia do Covid19, o que 

dificultou muito o acesso e comunicação. 

O assunto foi resolvido agora em abril e 

vamos colocar tudo em dia.  

Juntos somos fortes! 
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Com amor em serviço, Tesouraria da JUNCCAB, Teresa. 

ANÁLISE DO COMITÊ FISCAL 

 

Análise das finanças da JUNCCAB de 

janeiro a abril de 2020: 

Agradecemos a recepção da 

JUNCCAB. 

Com relação as contas apresentadas 

pela Tesouraria da JUNCCAB, o Comitê 

Fiscal destaca os seguintes pontos: 

- a venda de literatura, que no ano 

2019 teve uma média de R$ 2.400,00 ao 

mês, em MAR e ABR/20, em relação a 

JAN e FEV/20, caiu mais de 20 vezes, 

em razão da pandemia e escritório 

fechado. Deve haver recuperação em 

maio, pois já a JUNCCAB já tem 

atendido as demandas em dias 

específicos;  

- as contribuições, que tiveram média 

de R$ 3.000,00 ao mês em 2019, não 

alcançaram os 2 mil reais em FEV e 

MAR/20, mas alcançaram quase 4 mil 

reais em ABR, uma ótima recuperação 

que se espera que continue; 

- a soma das despesas de escritório e 

terceirizados, que teve média de quase 

R$ 5.000,00 (2.500+2.500) em 2019, 

valor este maior, por dois motivos que 

foram o fechamento e recontratação do 

contrato do auxiliar de escritório, bem 

como o pagamento de sua ajuda de custo 

de NOV e DEZ/19 dentro mês de 

DEZ/19. O valor médio destes 4 

primeiros meses foi reduzido para R$ 

3.500,00, embora a tendência seja que 

chegue em 4 mil reais ou mais, pois a 

redução se deve a não utilização do 

escritório em MAR e ABR; 
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- é necessário repassar as 

contribuições do WSO, assim que for 

possível (normalmente se enviava em 

maio de cada ano, mês da WSBC), os 

valores referentes ao ano de 2019, sendo 

este valor total de R$ 11.103,00 (pelos 

valores de DEZ/19), sendo R$ 4.711,00 

(contrib. p/WSO), R$ 5.042,00 (contrib. 

p/Região 8), R$ 150,00 (contrib. p/ 

Região Virtual) e R$ 1.200,00 (Royalties 

da Literatura), equivalente a USD 

1.914,00 (considerando o dólar a R$ 

5,70). As contribuições para WSO e 

Região 8 aumentaram muito desde a 

aprovação de se enviar contribuição da 

JUNCCAB, em porcentagem de 10% 

cada, sobre saldo mensal positivo de 

cada mês. É possível que estes índices 

devam ser revisados, dependendo da 

situação financeira da JUNCCAB; 

- os depósitos não identificados de jan 

a abr/20 foram de R$ 499,80, R$ 656,00, 

R$ 599,00 e R$ 1,088,25, 

expeditivamente, somando R$ 2.843,05;  

Sugerimos que a JUNCCAB deve 

fazer uma boa campanha, novamente, 

sobre a importância da identificação dos 

depósitos, ou teremos problemas de 

origem de receita. 

- o valor do contrato da contabilidade 

LMG foi reajustado de 500 para 518 

reais em jan/2020, conforme contrato; 

- em março/20 foi pago R$ 300,00 

referente à reserva da Casa de Campo 

Grande para a realização da Assembleia 

de setembro 2020. É necessário 

aguardar os rumos da pandemia, para 

confirmação. 

 

Com amor em serviço, Comitê Fiscal, 

coordenadora Jacira O. 

 
OBS.: O Comitê está estruturando sua 

equipe de trabalho. Duas servidoras pediram 

para sair (a coordenadora fechou os 4 anos). A 

outra servidora esteve fora por um tempo e está 

retornando. Fizemos alguns convites e 

aguardamos respostas. Como já foram fechados 

4 meses em 2020, foi feita a análise pela 

coordenadora Jacira. A prestação de contas é 

necessária para cumprir o princípio espiritual 

da CLAREZA. 
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Comitê CER 

 

O Comitê de Estatuto e Regimento 

Interno estuda nossas diretrizes, 

ferramentas valiosas para o bom 

andamento de nossa Irmandade. 

Sempre revisando e adequando.  Para 

isso contamos com a valorosa prestação 

de serviço de nossos membros. 

Você gostaria de fazer parte desse 

Comitê? Estamos precisando de você lá 

junto conosco. 

Faça contato com a companheira 

Elaine de Santo André e venha fazer 

parte. 

Contato Elaine (11)98657-3794 

 

 

 

 

Comitê de 
Tecnologia da 

Informação 
 

A importância desse Comitê de TI é 

essencial nos tempos modernos, onde 

nossa comunicação se dá cada vez mais 

através das novas tecnologias e uso das 

mídias virtuais. 

O companheiro César está à frente 

desse Comitê Precisamos de mão de obra 

para ajudar neste trabalho. Precisamos 

de você! 

Traga seu desejo de prestar serviço e 

vontade de aprender e ou trazer seu 

conhecimento. 

Contatos:  

César (21) 96905-1301 ou  

Iaiá (11) 97521-4606 
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Intergrupo Minas Gerais 

 

O Comitê de organização do Retiro de 

Minas Gerais comunicou essa semana o 

cancelamento do Retiro devido às 

restrições de isolamento social 

decorrente da Pandemia do Covid19. 

 

"Olá todos(as) companheiros(as)! Nós 
do Comitê do Retiro de Minas Gerais 
usando de ponderação e sensatez, 
decidimos cancelar o Retiro 2020. 
Manteremos o tema para o próximo ano, 
quando agendarmos um novo encontro.  

 
“Informamos que será devolvido o 

valor das inscrições que foram 
realizadas.” 
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Comitê LifeLine 

 

Lifeline é a nossa reunião de bolso, 

nos acompanha a qualquer canto, 

sempre ao alcance de nossas mãos.   

Por longos anos, nossa querida 

Companheira Rosa do Rio Grande do Sul 

nos brindou com seu valoroso serviço de 

tradução. Ela está deixando o serviço, 

dessa forma, gostaríamos de expressar 

aqui, toda nossa gratidão. 

 Aproveitamos para convidar os 

membros que desejarem fazer parte da 

nossa equipe. 

Também, o nosso convite a você para 

fazer uma assinatura. Seja assinante! 

Vamos garantir a continuidade da nossa 

Revista! 

Contate com a companheira: 

Iaiá  (11) 97521-4606. 

 

Você é assinante da Lifeline? Não?  

Aproveite para fazer uma assinatura. 

Temos duas modalidades: impressa ou 

em PDF.  

 

 
 

 

Já é assinante? Que bom! 

Mas já pensou em levar a mensagem 

dando de presente para sua madrinha, 

afilhada ou mesmo qualquer membro de 

CCA?  

Pense nisso!  

Afinal, a literatura de Doze Passos 

nos incentiva a transmitir a mensagem.  

 Seja a mensagem! 

Em tempos de isolamento social, 

devido a Covid19, quanto mais 

irmanados estivermos, mais protegidos 

estaremos de outra doença igualmente 

fatal e não menos grave a do Comer 

Compulsivo. 

Estude a nossa 

Literatura. 
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  Grupo de Literatura    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Oração de São Francisco  

 

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. 
Onde houver ódio, que eu leve o amor. 

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. 
Onde houver discórdia, que eu leve a união. 

Onde houver dúvida, que eu leve a fé. 
Onde houver erro, que eu leve a verdade. 

Onde houver desespero, que eu leve a 
esperança. 

Onde houver tristeza, que eu leve alegria, 
Onde houver trevas, que eu leve a luz.  

Ó Mestre, 
fazei que eu procure mais, consolar que ser 

consolado, compreender que ser compreendido, 
amar, que ser amado. 

Pois é dando que se recebe, é perdoando que 
se é perdoado e é morrendo que se vive para a 

vida eterna... 
 

* A Oração de São Francisco está no Livro 
Doze Passos de AA, no Décimo Primeiro 
Passo. 
 
 

A JUNCCAB agradece a todos do 

CCA: companheiros, grupos, 

intergrupos e comitês que continuam 

trabalhando, colaborando com a 

sétima, comprando a literatura e 

participando das reuniões online. 

Essas atitudes garantem que o CCA 

possa estar presente na vida de todos 

os companheiros e continue levando 

sua mensagem aos comedores 

compulsivos que ainda sofrem.     


