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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.

ASSEMBLEIA 2013 E VOCÊ

com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, a rua Debret, 79, sala 702, Centro, com jurisdição em
todo o território nacional.
(...) A consciência do Intergrupo CCA/RJ entende a
necessidade de estruturar, de consolidar a nível nacional o
CCA e que a localização da JUNCCAB na cidade do Rio de
Janeiro/RJ, se justifica em face de já existir uma estrutura que
melhor atende a esses objetivos. Entende-se que o Rio de
Janeiro tem efetivamente uma estrutura apta a sediar a
JUNCCAB, posicionando-se também a respeito da eliminação
da itinerância, por ser uma necessidade em função dos ônus
suportados pela JUNCCAB.
(...) O Intergrupo do Rio de Janeiro também justificou sua
proposta explicando que hoje mantém um grande número de
grupos e muitos membros disponíveis para os serviços.
Encerradas as discussões, passou-se à Votação, que teve o
seguinte resultado: Total de votantes: 38 votos a favor e 1
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Vem aí a Assembleia Nacional 2013. Qual a importância da
prestação de serviço na sua recuperação?
Muitas vezes ouvimos falar em sala sobre a importância da
Sétima Tradição no que se refere a auto-sustentabilidade. Isso
é muito importante, porque CCA não aceita doações de fora.
Contudo, ter somente o dinheiro para pagar as contas não
basta. É preciso que um membro efetivamente participe das
prestações de serviço para que CCA continue funcionando.
Em 2013 na Assembleia Nacional teremos eleições para:
coordenador, 1º secretário, 2º secretário, 1º tesoureiro, 2º
tesoureiro, delegado e vice-delegado. O evento acontecerá
em Miguel Pereira.
A nossa literatura e também a do AA trata sobre este
assunto, a prestação de serviço:
“(...) tinha consciência de que a apatia e a indiferença
constituíam uma ameaça para AA” ( Bill W. sobre o terceiro
legado: serviço).
“Sempre é bom lembrar que não existiríamos sem os
membros individualmente. CCA funciona com pessoas
ajudando pessoas (...) com pessoas oferecendo serviço em
todos os níveis. É sobre isso que eu gostaria de conversar com
VOCÊS hoje: como NÓS, membros de CCA individuais,
podemos prestar serviço.” (Manual para workshop sobre
Serviço, Tradições e Conceitos de CCA).
Por que e quando a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida
para ter a sede fixa da Junccab? A ata elaborada em 2004
relata esta decisão.
“Às nove horas do dia vinte e três de setembro do ano de
dois mil e quatro (2004), reuniram-se em Assembleia
Nacional, os membros da Irmandade de Comedores
Compulsivos Anônimos, no Salão de Eventos da São Camilo
Casa de Cultura e Lazer, situada na Av. Ângelo Demarchi,
1500, Bairro Demarchi – São Bernardo do
Campo/SP. (...) A Presidente deu início à apresentação das
Propostas de Alteração do Estatuto, com o seguinte
resultado: Proposta nº 1: altera o art. 1º do Estatuto da
JUNCCAB, sendo proposto o seguinte teor: Sob a
denominação de JUNTA DE COMEDORES COMPULSIVOS
ANÔNIMOS DO BRASIL – JUNCCAB, fica constituída uma
irmandade sem fins lucrativos, com duração indeterminada,
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Convido membros, grupos, intergrupos, comitês e seus
representantes a refletirem sobre o assunto.
Afinal JUNTOS CONSEGUIMOS... ou NÃO?
Em 2006 quando voltei como coordenadora da JUNCCAB
e apenas com a tesoureira, fiquei impactada quando ao
final do evento nos abraçamos e dizemos: JUNTOS
CONSEGUIMOS O QUE JAMAIS CONSEGUIRÍAMOS
SOZINHOS. Virei para ela e perguntei: JUNTOS QUEM?
Cada membro só faz o que quer e o que pode. Verifique
se há algo que você possa fazer por isso.
Convide seu grupo, intergrupo ou comitê a fazer um
workshop em que os que estão prestando serviço
compartilhem os benefícios que estão recebendo ao
prestar serviço. Podemos conversar uns com os outros e
motivarmos membros a prestarem serviço.
Fale com seu afilhado sobre o assunto.
Convide seu grupo a estudar o Estatuto da JUNCCAB,
verificar as atribuições dos encargos vagos. Quando for
chamado ao serviço NÃO diga NÃO.

CCA: 29 anos salvando vidas no Brasil
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voto contra e 1 abstenção. A partir desta data a JUNCCAB
passou a ter sede fixa no Rio de Janeiro. Assembleia 2006:
(...) Em seguida, foram colocados em votação os cargos de
Vice-coordenador, Segundo Tesoureiro, Segundo Secretário, e
Vice-Delegado, por término de mandato, tendo a Mediadora
lido os requisitos e atribuições desse cargo. Não houve carta de
intenções. Não houve candidatos. Os referidos cargos foram
declarados vagos".
Nota da coordenadora da Junta Nacional:
A JUNCCAB NÃO tem todos os seus cargos preenchidos a
cada Assembleia nos últimos anos.
Em 2012 a JUNCCAB voltou da Assembleia com apenas um
cargo preenchido por novo servidor e que se encontra em SP
(vice-coordenador). Voltamos SEM tesoureiro, vicetesoureiro, secretário, vice-secretário e vice-delegado.
Se membros convidados a assumirem alguns desses
encargos NÃO aceitassem, o CCA como um todo NÃO teria
recebido um relatório financeiro sequer.
Em 2013 teremos eleição para todos os encargos, exceto
vice-coordenador.

Você sabia?
Dia 18 de Agosto CCA completa 29 anos no Brasil.
Vamos festejar?
Fale com seu grupo. Faça maratonas, reuniões especiais e não esqueça:
você pode fazer uma contribuição de Sétima Tradição especial.
Pense nisso!!!
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de total escolha da consciência coletiva de uma
determinada Junta de Serviço, embora nossa experiência
e sabedoria adquirida com as 12 Tradições e literatura de
CCA sejam sugeridas como um guia por boas razões.
Cada um de nós é livre para definir nosso próprio
conceito de abstinência, da maneira que desejarmos.
Entretanto, cada um de nós, particularmente quando está
elegendo membros para posições de serviço, também tem
o direito de fazer qualquer tipo de julgamento pessoal
sobre a abstinência alheia – e votar de acordo com isso.
Manter esse julgamento equilibrado é uma liberdade – e
uma responsabilidade.
Jill H
Custódia da Região 10
Membro da Junta de Custódios
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“Depois de uma recaída, um membro realizou uma
cirurgia de redução de estômago, perdeu uma grande
quantidade de peso e está se voluntariando para prestar
serviço. De que maneira o CCA vê a perda de peso como
um requisito para prestar serviço? Para mim essa
situação é um tanto frustrante, pois não temos como
saber se o membro emagreceu pela cirurgia ou se de fato
está abstinente”.
Em primeiro lugar, de acordo com a Décima Tradição,
CCA não opina sobre cirurgia de redução de estômago, já
que isso é considerado assunto de fora. De acordo com a
Quarta Tradição, cada grupo é autônomo e uma Junta de
Serviço ou grupo é livre para ter seus próprios requisitos
para prestação de serviço.
Muitos grupos e Juntas de Serviço têm requisitos
específicos como abstinência, histórico de serviço, prática
do programa de 12 Passos de CCA, etc. Tais requisitos são

termo de responsabilidade de CCA:

"Sempre estender a mão e o
coração de CCA a todos que
compartilham da minha compulsão;
por isto, eu sou responsável."
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