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Setembro de 2014

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.

Programação da Assembleia 2014

11:40 às 12:00 – Orações e avisos.
12:30 às 14:00 – Almoço
14:00 às 15:30 – Apresentação Grupos Online, Intergrupos, DDs
e Grupos Isolados.
15:30 às 15:45- Intervalo

15:45 às 17:15- Apresentação dos Grupos Online, Intergrupos e
Grupos Isolados.
17:15 às 18:15–Apresentação dos Comitês e Comemoração do
Aniversário do CCA no Brasil.
18:15 às 18:30 - Sétima Tradição e Orações.
18:30 - Jantar
20:00 às 20:30 - Vendas de Bazar e Literatura.
20:30 às 21:30 - Sátira da Prestação de Serviço.
21:30 às 22:00 - Depoimentos Livres
22:00 – Corujão - Tema: Rotatividade na prestação de serviço.
DIA 13/09 (SÁBADO)
7:00 - Reflexão do Para Hoje
7:30 - Café da Manhã
9:00 - Reabertura dos Trabalhos. Oração da Serenidade
09:30 às 10:30 - Eleições.
10:30 às 10:45 – Intervalo
10:45 às 12:00 - Continuação das Eleições
12:00 às 12:15 – Sétima Tradição
12:15 às 12:30 - Avisos, campanha doe 54 e orações
12:30 às 13:30 – Almoço
14:00 às 14:30- Depoimento da Custódia
14:30às 14:45 - Perguntas e/ou Partilhas
14:45 às 15:15- Participação do Brasil na WSBC/ 2014.
15:15 às 15:30 - Depoimentos Livres
15:30 às 15:45- Intervalo
15:45 às 16:00- Sétima tradição- Campanha Doe 54
16:00 às 17:00 – Apresentação de candidaturas e eleição do local
para sediar a Convenção 2014.
17:00 às 17:30 –Entrega de Fichas
17:30 às 18:00- Venda de Bazar e Literatura
18:30 às 20:00 – Jantar
20:00 às 21:30 – Sátira: “Quem quer ficar abstinente?” e Game
Show.
21:30 às 21:50 - Depoimentos Livres
21:50 às 22:00- Orações. Encerramento.
22:00 - CORUJÃO –Tema: Como eu posso ajudar o meu
Intergrupo e a minha Junta Nacional?
DIA 14/09 (DOMINGO)
7:00 -Reflexão do Para Hoje
7:30 - Café da manhã
9:00 às 10:45 - Leitura e aprovação da ata
10:45 às 11:00 – Intervalo
11:00 às 11:15– Sétima Tradição
11:15 às 12:00 – Atividades de encerramento. Orações.
12:00 – Almoço
* A versão em folder da programação está disponível em
www.comedorescompulsivos.org.br.
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Ainda dá tempo para se inscrever na Assembleia 2014 que
acontecerá de 11 a 14 de setembro no Rio de Janeiro. Confira a
programação do evento abaixo:
DIA 11/09 (QUINTA-FEIRA)
16:00 - Recepção, identificação e acomodação dos inscritos.
18:30 às 19:00- Abertura do Bazar.
19:00 – Jantar
20:00 às 20:20 - Abertura do evento: Boas-vindas ao recémchegado. Orações. Avisos diversos.
20:20 às 20:40 - Depoimento longo sobre o tema do evento
“Recuperação através do serviço, um caminhar constante”.
20:40 às 21:00 – Depoimentos Livres.
Depoimento Longo: “Serviços, Tradições e Conceitos na
manutenção da abstinência”.
21:00 às 21:15- Depoimento da Coordenadora da Região 8.
21:15 às 21:30 - Depoimento da Custódia.
21:30 às 21:45 - Sétima Tradição.
21:45 às 22:00- Depoimentos Livres.
22:00 - Encerramento das atividades da Assembleia com a
Oração da Serenidade.
22:00 - Corujão – Abertura com depoimento longo: “Como o
serviço, enquanto instrumento de recuperação, me ajuda a
trabalhar os Doze Passos de CCA?”
DIA 12/09 (SEXTA-FEIRA)
7:00 - Reflexão do Vozes da Recuperação.
7:30 - Café da manhã
8:15 - Credenciamento dos representantes de grupos
presenciais, online, intergrupos e comitês aptos ao voto.
8:30 - Primeira convocação para Assembleia
8:45 - Segunda e última convocação para Assembleia.
9:00 – Abertura dos trabalhos com leitura dos Passos,
Tradições, Conceitos e Regras parlamentares seguido de
contagem e conferência da lista oficial de votantes.
9:30 às 10:00 - Apresentação dos relatórios da Coordenadora,
Vice-coordenadora, Secretária, Vice-secretária, Tesoureira e
Delegada.
10:00 às 10:15 – Intervalo
10:15 às 10:35 – Sétima Tradição
10:35 às 11:35 - Depoimento longo- Tema: “Abstinência:
nosso propósito primordial”. Cesta de perguntas e repostas.
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LANÇAMENTO DO CARTAZ NACIONAL

O

CIP - Comitê de Informação Pública da
Junccab lançará o cartaz nacional na
Assembleia 2014. Grupos, Intergrupos e
membros poderão solicitar cartazes e cartões
para divulgação de CCA durante o evento. A distribuição
será gratuita.
O Décimo Segundo Passo diz que nós não poderemos
manter o que recebemos se não passarmos adiante.
Enquanto a mensagem de CCA for levada, os membros
continuarão se recuperando e se mantendo felizes, esperançosos e livres.
O cartaz nacional é uma conquista de CCA no Brasil
para atrair novos membros, afinal é o recém-chegado que
mantém CCA crescendo e se desenvolvendo.
Para mais informações sobre o assunto, escreva para:
informacaopublica_cca@yahoo.com.br

uma realização do comitê de literatura

E

ste ano o movimento da Parceria da Rifa da
literatura na Assembleia será um pouco
diferente dos anos anteriores. Elaboramos um
Kit com os livros: Doze/Doze,Para Hoje, Abstinência,
Comedores Compulsivos Anônimos (Livro marrom),
Vozes da Recuperação e Manual de Décimo Segundo
Passo. E um Kit de literatura com os panfletos: Um
compromisso com abstinência, Antes de dar a primeira
mordida compulsiva, Plano Alimentar, Os instrumentos
de recuperação. Os Grupos e Intergrupos em parceria
com o Comitê de Literatura fará uma rifa de cada item do
Kit ou do Kit todo em seu grupo ou intergrupo,
repassando ao comitê de literatura o valor dos itens do kit
+ 50% do arrecadado para a Junccab e os 50% restantes
ficarão para o grupo, após arrecadar o valor nas rifas.
O valor arrecado do valor do item de cada literatura
+50% referente a Junccab deverá ser depositado na conta
do banco do Brasil 19179-5 agencia: 2860-6 da Junccab e
enviado comprovante do depósito para o e-mail:
olga.deassis@hotmail.com
Agradecemos e esperamos contar com a sua gratidão
Comitê Literatura Junccab

LIFELINE NA ASSEMBLEIA:
Vamos ajudar a aumentar as assinaturas da
nossa reunião de bolso?

ATENÇÃO: O Comitê
Lifeline estará vendendo na
Assembeia, revistas
Lifeline de números
anteriores em kits de três
revistas por 15 reais! Uma
oportunidade a mais para
você poder presentear
afilhados, fazer campanha do esquecimento e ou
levar para o seu grupo, deixar em bibliotecas etc.
Divulguem!
Também na Assembleia o Comitê Lifeline lançará o
kit representante Lifeline! Uma oportunidade para
você prestar serviço em divulgação e fazendo a
assinatura da revista Lifeline em seu grupo! Vamos
ajudar a aumentar as assinaturas da nossa reunião de
bolso? JUNTOS CONSEGUIMOS!
Experimente uma edição completa de Lifeline
no Site de CCA no Brasil em:
http://comedorescompulsivos.org.br/lifeline/edicoe
s/2012-04.pdf
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RIFA DA UNIDADE
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