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InfoJunccab
Solicitamos que os membros, coordenadores dos IGs, grupos isolados e grupos divulguem o Infojunccab, em todas as reuniões.
O informativo é um 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.

Juntas de Serviço comprometidas
www.comedorescompulsivos.org.br

A Junccab recebeu da coordenadora do Intergrupo do Rio
de Janeiro (IG/Rio) esta carta de agradecimento pela
belíssima Convenção 2013, ocorrida em abril. Reproduzimos
a mensagem aqui no Infojunccab porque retrata tudo que
realmente aconteceu no evento e nos leva também a refletir
sobre a atual situação de prestação de serviço em todas as
instâncias na Irmandade. Veja o que ela diz:
“Juntas de serviços comprometidas: esse é um dos quatro
pilares que estão sendo trabalhados pelo WSO nos últimos
anos. Os outros três pilares são: reuniões fortes; saúde
financeira e conhecimento público e profissional. No IG do RJ
estamos tentando trabalhá-los também.
87 CCA’s estiveram presentes ao evento
Como coordenadora do IG do Rio, percebo que temos
muita dificuldade em termos membros comprometidos com bre algumas coisas, que podem ter contribuído para que esse
a recuperação pessoal e que também se dediquem à comitê fosse uma "Junta de serviço comprometida":
prestação de serviço, de maneira que atenda às muitas
- compromisso com os 36 Princípios Espirituais do
demandas de serviço.
programa: muitas atividades e tudo dentro dos princípios;
Como será uma Junta de Serviço
- tendo os Princípios Espirituais como base,
Comprometida? As sugestões estão na
tudo no evento exalava espiritualidade. Tive
nossa vasta literatura e podemos
mal-estar físico da viagem, mas não alterou
aprender, um dia de cada vez.
nada, porque as coisas fluíam de maneira
De 12 à 14 de abril/2013, tive o
serena e suave no evento;
privilégio de ver o desenrolar de um
- organização em todas as áreas, mas com
trabalho de uma "junta de serviço
flexibilidade nas situações necessárias;
c o m p ro m e t i d a " . Pa r t i c i p e i d a
- trabalho com antecedência, sem
Convenção Nacional de CCA e foi
atropelos; planejamento inteligente,
maravilhoso estar ali. O tema
necessário e saudável;
escolhido: "Estendendo a mão e o
- sempre tinha um servidor à disposição
coração ao comedor compulsivo que
para as demandas que surgiam;
ainda sofre". Tivemos o lançamento do
- serenidade na execução das tarefas e no
novo "Manual de 12º Passo dentro da
trato com os companheiros (cortesia;
Irmandade".
cordialidade). Os funcionários do local também
Oitenta e sete pessoas presentes.
agiam assim;
Algumas estavam ali em sua primeira
- escolha do tema e preparação das
Símbolo da Convenção 2013
reunião de CCA. Outros retornando.
atividades tocaram fundo em pontos
Veteranos; novatos, enfim, todos que
necessários. Disposição e criatividade para
atendem a 3ª Tradição. Foi muito gratificante.
trabalhar a fundo um tema delicado e frágil dentro do CCA:
Mas voltando à "Junta de Serviço Comprometida"... Eu vi apadrinhamento. Tudo foi feito para que encarássemos de
ali, na prática: a atuação do Comitê organizador frente como tem sido (ou não) utilizado esse instrumento de
(companheiras do Intergrupo do Interior de SP e outras recuperação;
colaborações de grupos e intergrupos). Fiquei refletindo socontinue lendo
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Cores e alegria povoaram os ambientes do evento

+24h de
compromisso com
a abstinência e em
levar a mensagem.
Abraços,
Darcilene Coordenadora do IG/RJ”

SÉTIMA TRADIÇÃO
na Convenção 2013
Resultado financeiro:
Campanha Doe 53: R$ 2.175,65
Sétima Tradição: R$ 2.170,05
Total: R$ 4.345,70

www.comedorescompulsivos.org.br

- inovação com coragem na questão da 7ª Tradição e que
teve resultados espirituais/materiais;
- cuidado até nos mínimos detalhes e que deram um
toque muito bom (como as lembrancinhas; a festa verdadeiros mimos).
Tudo isso e muito mais permitiram que todos juntos,
conduzidos por essa sintonia de espiritualidade e
recuperação, vivenciássemos mais um pouco do muito que o
programa de CCA tem a oferecer ao comedor compulsivo que
está sofrendo, dentro ou fora da Irmandade.
Voltei super animada para estudar o novo Manual e
colocar em prática o "trabalhando com os outros". Tenho
percebido que o CCA leva a mensagem, mas temos
dificuldades na retenção de membros. Isso pode ser feito
através do "12º Passo dentro da Irmandade".

Impulsionada pela leitura do "Novo Manual de 12º passo
dentro da irmandade", essa semana fiz pequenos
movimentos e foram bastante interessantes.
Muita gratidão a todos os participantes do evento, pois
isso é prestação de serviço.
Quero aprender a fazer parte de "Juntas de serviço
comprometidas" no grupo de CCA que frequento; no
Intergrupo; nos Comitês e na Junccab.
É possível...
" Q u e co m e c e p o r
Lembrancinhas do evento
mim..."
"Coloco minhas mãos
nas suas porque juntos
conseguimos o que
jamais conseguiríamos
sozinhos".

Maio: aniversário da Junccab!
Festejamos no dia 06 de Maio o 24º aniversário da
JUNCCAB. Esta é mais uma oportunidade para os
membros expressarem sua gratidão através de
mensagens e doações em dinheiro.
As mensagens poderão ser enviadas para
junccab@uol.com.br e as contribuições depositadas
no Banco do Brasil Agência: 2860-6 Conta 19179-5
devidamente identificada através de fax ou correio.
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