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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.

Metas da Junccab para 2014

Agenda de Reuniões da Junccab com os Comitês,
Grupos Isolados e Intergrupos
Fevereiro (23/02 - Domingo)
Março (25/03 - 3ª Feira)
Abril (Reunião na Convenção)
Maio (27/05 - 3ª Feira)
Junho (29/06 - Domingo)
Julho (29/07 - 3ª Feira)
Agosto (31/08 - Domingo)
Setembro (Apresentação dos Relatórios na
Assembleia)
Outubro (26/10 )
Novembro (25/11 - 3ª Feira)
Dezembro (21/12 - A Reunião será no 3º Domingo
devido as festas de fim de ano)

DIA DA UNIDADE
Quarto Sábado de Fevereiro

Celebra-se o Dia da Unidade no
quarto Sábado de Fevereiro, observando um
minuto de silêncio às 11h30, Hora Padrão do
Pacífico. A finalidade dessa data é reafirmar o
laço de amor e aceitação que encontramos em
nossas salas de CCA.
Grupos, intergrupos e regiões
costumam realizar reuniões temáticas sobre
Unidade. Para obter mais informações sobre
essa importante data consulte o Manual de
CCA para Membros, Grupos e Corpos de
Serviço: Oportunidades de Recuperação.
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A nova gestão da Junta Nacional de Serviços
Gerais de Comedores Compulsivos Anônimos no
Brasil (JUNCCAB) se reuniu no dia 14/01/2014
para delimitar as metas para o ano de 2014. A
interação com outras regiões do país para o
fortalecimento da unidade da Irmandade de
Comedores Compulsivos Anônimos no Brasil e o
estreitamento do relacionamento da Junta com os
Comitês, Grupos Isolados e Intergrupos foram
apontados como importantes metas. Também teve
destaque a possibilidade da criação de um
Regimento Interno.
A Junccab, com o desejo de promover a
unidade, além de buscar atender os princípios
espirituais de comunicação, diálogo, solidariedade,
convida os Comitês, Grupos Isolados e Intergrupos
a participarem mensalmente das reuniões online,
via Paltalk. Na 3ª feira e no domingo as reuniões
serão de 20:00 às 20:55 com os Comitês e de 21:00
às 22:00 com os Grupos Isolados e os Intergrupos.
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FIQUE POR DENTRO
Conferência Mundial de
Comedores Compulsivos Anônimos

Nota de Falecimento
e Gratidão
É com grande pesar que comunicamos o
falecimento de Rozanne S. (1929-2014), fundadora
de Comedores Compulsivos Anônimos. Meses atrás,
na Assembleia 2013, foi lançado o livro Além dos
Mais Ardentes Sonhos que conta toda a sua
empreitada desde os primeiro passos da criação de
CCA até a sua consolidação.
O sentimento é de gratidão a esta servidora de
confiança que nos deixa um legado de fé, força e
esperança de recuperação.

Nesse momento o WSO deseja saber o que os
membros querem que seja discutido na
Conferência Mundial. Essas sugestões são
chamadas de moções. Na página você encontra
as moções já apresentadas. Participe!
Mudar o nome de CCA a fim de agregar os três
aspectos da recuperação? Remover o gênero
contido nos passos? Estas são algumas das
propostas enviadas para que os membros
possam decidir o que será votado e discutido na
Conferência Mundial.
Vamos juntos nessa jornada de recuperação!
Com amor e em serviço,
Dora, Delegada de CCA no Brasil
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E a Conferência Mundial se aproxima! É uma
alegria e emoção poder representar os comedores
compulsivos do Brasil nesse evento que cuida da
nossa irmandade que salva nossas vidas um dia de
cada vez. O tema desse ano é "NOSSO PROPÓSITO
PRIMORDIAL", a abstinência vem primeiro,
seguido do trabalho dos passos e da prestação de
serviço.
Assim que fui eleita delegada, mesmo não sabendo
se iria ou não participar da Conferência Mundial,
aproveitei todo o material disponível no site do WSO
e fui me preparando para trazer as informações a cada
membro do Brasil!
Assim nasceu uma página na internet, no endereço:
www.ccabrasilcm.com, em que cada um já pode
participar da Conferência! Vejam o programa, as datas
limites, coisas que aconteceram o ano passado e as
novidades que estão surgindo esse ano! Quem desejar
ser comunicado por e-mail a cada nova postagem é só
escrever para brasilcca@gmail.com.
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