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InfoJunccab
Solicitamos que os coordenadores dos IGs, grupos isolados e grupos divulguem o Infojunccab: lendo ou então fazendo um resumo do nosso boletim
nas suas reuniões. É uma meta o incentivo da leitura do Info como meio de comunicação e integração entre a Junta Nacional e os CCAs do Brasil.

Abstinência
Abstinência em Overeaters Anonymous (CCA) é a ação de nos manter afastados do comer compulsivo e de
comportamentos compulsivos em relação à comida, enquanto trabalhamos para alcançar ou manter um peso corporal
saudável. A recuperação espiritual, emocional e física é o resultado de ser viver o programa de Doze Passos de CCA.

Sétima Tradição na Convenção

!
53
DOE

Temos também como sugestão que façam “sacolas”
específicas nos grupos e/ou IG’s para contribuírem na
CAIXA CAMPANHA DOE 53.
Cada contribuição será contemplada com um
número para sorteio, de brindes e prendas à todos que
participaram da campanha com suas contribuições. O
sorteio será feito no final do evento.
“Passamos a “cesta da Sétima Tradição”, e a
maioria de nós fica feliz em poder contribuir para
manter nossos próprios grupos e nossa Irmandade
funcionando”. - Livro 12/12 – 7ª Tradição pg. 142.
Sempre lembrando que JUNTOS CONSEGUIMOS O
QUE JAMAIS CONSEGUIRÍAMOS SOZINHOS!
IG do ABC (SP) servindo no
Comitê de Organização da
Convenção/2013
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“Se quisermos que a Irmandade de Comedores
Compulsivos Anônimos cumpra seu propósito
primordial e permaneça livre de influências externas,
precisamos nos manter livres da necessidade de
contribuições externas, também”. - Livro 12/12 - 7ª
tradição pg. 141.
Acreditamos que CCA vem alcançando maturidade
suficiente para contribuir com a Sétima Tradição de
forma consciente e amorosa sem precisar receber
nada em troca como (rifa, leilões e bazar) além da
recuperação nos três níveis. Nessa convenção
teremos a oportunidade de demonstrar nossa
gratidão a essa irmandade que nos acolhe com amor e
que nos salva um dia de cada vez.
Para esse evento em substituição às rifas e leilões
criamos uma CAIXA CAMPANHA DOE 53 onde todos os
membros presentes poderão fazer as suas
contribuições voluntárias tendo como referência o
valor sugerido de R$ 53,00, como presente pelo
aniversário de 53 anos de CCA.
Com o intuito de que essa campanha ganhe força
espiritual, sugerimos aos companheiros
representantes, que amorosamente, façam o
movimento de angariar doações de seus grupos e/ou
intergrupos para que tragam para o evento as suas
contribuições também; serão oferecidos ao grupo ou
i n t e rg r u p o o s re c i b o s p e r t i n e n t e s c o m o
comprovantes das doações.
Aos companheiros em geral pedimos, que façam
divulgações dessa oportunidade de contribuição no
evento, façam o movimento de se disponibilizar p/
trazer p/ o evento as contribuições de seus padrinhos,
afilhados, e/ou outros membros que não puderem
comparecer.
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Junta de Custódio prepara revisão dos 12 e 12
A Junta de Custódios de CCA aprovou a criação de
O Comitê ad hoc deverá optar pela criação de um
um comitê ad hoc para revisar o livro “Os 12 Passos e rascunho que a Junta de Custódios e o Comitê de
as 12 Tradições de Comedores Compulsivos
Literatura da Conferência vão
Anônimos”. O “Doze e Doze” está
considerar para seguir os
agendado para possíveis atualizações em
procedimentos usuais
2015 e as Junta de Custódios está
entregando o material à
buscando ajuda da Irmandade para
C o nfe rê n c i a d e S e r v i ço
determinar quais mudanças, se existirem,
Mundial, para aprovação.
precisam ser feitas.
To d o s o s m e m b r o s
O Comitê incluirá:
veteranos que atendem às
• os atuais Delegados e Custódios do
qualificações exigidas para
Comitê de Literatura da Conferência
Custódios podem se
Mundial;
candidatar a membros deste
• o atual coordenador do Comitê de
Comitê. O WSO precisa
revisão de Literatura da Conferência
receber essas inscrições até 17
Mundial;
de Junho.
• dois membros do Comitê de
Literatura da Conferência Mundial e
Para mais detalhes e para se candidatar, use este
• 4 membros veteranos que preencham as formulário (em inglês). Veja no link:
qualificações para eleição para a Junta de Custódios,
http://www.oa.org/pdfs/12&12_committee_ap
conforme definido no Estatuto de CCA Mundial, plication_final.pdf
subparte B.

para download

Todos os grupos registrados de CCA e Juntas de Serviço
tem permissão para reproduzir qualquer material de
Comedores Compulsivos Anônimos que esteja em nosso site
do WSO (arquivos que possam ser baixados ou textos) sem
necessidade de submeter uma solicitação escrita para o
Escritório de Serviço Mundial. As quinze Perguntas não
necessitam de permissão escrita. A Junccab enviou para os
grupos e intergrupos e membros as quinze perguntas
atualizadas e revisadas. Também podem ser encontradas em
nosso site http://www.comedorescompulsivos.org.br/ para
download.

2

www.comedorescompulsivos.org.br

15 Perguntas
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SÉTIMA

TRADIÇÃO
Mensalmente a tesouraria da Junccab envia um relatório
financeiro. Veja então algumas observações que foram
anexadas ao relatório de fevereiro de 2013.
- Em todo o Brasil nós somos 66 grupos presenciais, três
online com várias reuniões e seis Intergrupos. Em
fevereiro recebemos contribuições de 13 grupos, cinco
Intergrupos e contribuições individuais. Com isso,
apenas 20% dos grupos contribuíram, nossa 7ª Tradição
foi de R$2.347,20.

CCA depende da generosidade de seus
membros. Contribuições são o meio para
demonstrar gratidão pelo programa de
CCA. As Tradições de CCA nos adverte para
sermos totalmente auto-sustentáveis,
recusando contribuições externas.
Doe serviço, doe dinheiro!
Vamos revitalizar a nossa CAMPANHA DOE 50
onde todos os membros são convidados a
fazer as suas contribuições voluntárias tendo
como referência o valor sugerido de R$ 50,00.
Vamos falar em nossos grupos, em nossas
reuniões de IG. Hoje convidamos a todos que
querem, e que podem, a fazer parte desta
campanha:
DOAR 50/ EU APOIO.

Apesar de não termos fins lucrativos, a Junccab é uma
empresa, tem CNPJ, temos um contador contratado.
Somos honestos perante os impostos, encargos etc. Em
fevereiro nossas despesas foram de R$4.752,21.
Temos ainda uma funcionária contratada, uma linha
telefônica, internet e um espaço adequado para o
serviço, em ótima localização no Rio de Janeiro, com
Correios, bancos, cartórios que atendem as
necessidades do funcionamento. Se você olhar
carinhosamente o relatório ficará por dentro dos
detalhes de nossas despesas. Convido a refletir se você
pode fazer algo mais. A contribuição em CCA é sugerida e
voluntária e não estipulamos valores.

Doe como se sua vida
dependesse disso!
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Quanto a sua
RECUPERAÇÃO
VALE para você

A Junccab deve manter seu escritório com as
contribuições dos grupos. A Junccab traduz para o
português, edita, fornece a literatura aprovada;
divulga a mensagem de CCA e fornece informação
pública, serve de elo entre grupos e intergrupos,
presta informações através de correspondência,
telefone e outros. Mantém contato permanente
com o WSO e a Região 8.
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