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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.

ASSEMBLEIA 2014: Como foi?

N

Intergrupo do ABC em abril de 2015.
Responsabilidade, respeito, compaixão, gratidão, amor,
perseverança, esperança, fé e coragem foram um dos muitos
princípios espirituais que tomaram conta dos que fizeram a
Assembleia.

Na foto, o
verde e a
sensação de bem
estar do Centro de
Espiritualidade
Maria Mãe da
Vida, no bairro de
Campo Grande
no Rio de Janeiro,
onde foi sediada a
Assembleia 2014.

Avaliação da Assembleia 2014
A JUNCCAB, a fim de aprimorar os eventos de CCA, formulou uma
ficha de avaliação para que os membros pudessem opinar sobre a
satisfação sobre hospedagem, programação, acolhimento etc. Se
você ainda não preencheu seu formulário, poderá entregá-lo até o
dia 15 de outubro de 2014 através do e-mail junccab@uol.com.br.
Caso você não tenha recebido essa ficha de inscrição no seu e-mail,
poderá solicitá-lo também pelo e-mail da JUNCCAB.
Após apuração das fichas de avaliação, a JUNCCAB divulgará o
resultado para todos os membros.

Tesouraria na Assembleia 2014
Total Sétima Tradição da Assembleia: R$ 1.744,20
Bazar: R$ 1.150,00
Rifa: R$ 168,50
Cartela da Unidade: R$ 245,00
Caixa Doe 54: R$ 889,00
Venda de Literatura: R$ 2.819,00
Assinaturas Lifeline: R$ 440,00
Venda dos Kit ś de Lifeline Avulsas: R$ 1.215,00
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os dias 11, 12, 13 e 14 de setembro de 2014 na cidade do
Rio de Janeiro, a JUNCCAB - Junta Nacional de
Serviços Gerais de Comedores Compulsivos no Brasil se
reuniu com intergrupos, grupos isolados e comitês para
deliberarem sobre importantes decisões para a Irmandade. A
Assembleia 2014 de CCA, intitulada Recuperação Através do
Serviço, Um Caminhar Constante, contou com a presença de 56
membros do Brasil, com participação marcante dos Estados do
Rio de Janeiro e de São Paulo. Participaram do evento, também,
membros de CCA dos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do
Sul, Ceará, Santa Catarina, Distrito Federal, Bahia, Paraná e
Espírito Santo.
Na programação do evento estiveram a Custódia e a
Coordenadora da Região 8 que, por meio de workshop,
compartilharam suas experiências no serviço e na recuperação
pessoal. Certamente, uma oportunidade para que todos
pudessem fortalecer a prestação de serviço e trilhar
alegremente o trabalho de Doze Passos.
O evento recebeu ainda o humor (e o aprendizado) da sátira
da prestação de serviço, apresentada pelos membros do grupo
CCA Online. A peça teatral em questão satiriza o
comportamento e as atitudes dos prestadores de serviço quando
deixam de viver os princípios de CCA e deixam que as
personalidades prevaleçam. Essa sátira foi apresentada no
WSBC (Conferência de Serviço Mundial) em anos anteriores.
Ainda no hall de descontração da Assembleia, os membros
puderam viver uma animada noite com o game show Quem
quer ficar abstinente?, parodiando o famoso Quem quer ser o
milionário?. Os membros se dividiram em dois grupos para
responderem questões sobre CCA (o programa, a literatura, a
história etc). O game show foi trazido do WSBC 2014 pelas
mãos da nossa delegada que adaptou as perguntas à nossa
realidade brasileira.
Este ano a Assembleia 2014 aconteceu para deliberar sobre os
cargos da JUNCCAB em vacância e o lugar onde será sediada a
Convenção 2015. Houve eleição dos cargos para vicecoordenador, vice-secretário, vice-tesoureiro e vice-delegado.
Representantes de intergrupos, grupos isolados e comitês
votaram e decidiram que a JUNCCAB ficará composta por
Lena/SP, como vice-coordenadora, Sarita/DF, reeleita como
vice-secretária, e Humbelina/RJ, como vice-tesoureira. O cargo
de vice-delegado não foi preenchido e continua em vacância.
Ainda sobre as deliberações da Assembleia, foi decidido que
a Convenção 2015 será sediada na cidade de São Paulo pelo
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Você já levou a
mensagem hoje?

O

O espaço em branco é
reservado para que os
grupos possam
inserir os locais, horários de
suas reuniões e contato.

CANTINHO DO
PRESTADOR DE SERVIÇO
apaixonados por CCA

A

Assembleia 2014 acendeu no coração dos membros o
desejo de se criar um Comitê de Regimento Interno para
que a condução das atividades nas assembleias de CCA possam
manter a simplicidade e a objetividade. Se você tem acesso a
internet e boa vontade para doar um pouco do seu tempo para
outros comedores compulsivos, por favor, escreva para
junccab@uol.com.br e fale do seu interesse em ser membro do
Comitê de Regimento Interno.
RETIRO DE CCA NO RIO DE JANEIRO
4º Passo & Coragem:
Tão honestamente quanto podemos
De 12 a 14 de dezembro em Araruama - RJ
Veja o cartaz com mais informações na última página
desse informativo.

C

omunicamos que a primeira secretária da JUNCCAB
entregou a prestação de serviço por problemas de saúde.
Neste momento, o encargo de primeiro secretário está em
vacância. Se você mora no Rio de Janeiro e está interessado em
prestar serviço à Irmandade que salva-vidas, envie sua carta de
intenção para junccab@uol.com.br ou ligue para (21) 25325174, contando um pouco da sua história em CCA. As funções
e os requisitos para se candidatar são, respectivamente,
segundo o estatuto:
Artigo 11º - Compete ao 1º e 2º Secretário sem distinção:
a) elaborar as atas de reuniões de rotina e assembleias;
b) assinar a correspondência da JUNCCAB;
c) enviar as cópias das atas das assembleias pelo correio ou
por outro meio a ser deliberado aos
intergrupos e grupos isolados;
d) manter as atas das assembleias devidamente registradas
em livros de atas;
e) manter o arquivo da JUNCCAB sempre atualizado;
f) cuidar da correspondência;
g) manter contato com a Região 8 e o Escritório de Serviço
Mundial (WSO);
h) participar das reuniões dos Comitês;
i) manter correspondência bimestral ou boletim com os
intergrupos e grupos isolados.
Artigo 15º – São requisitos necessários para candidatura
aos serviços na coordenação da JUNCCAB:
a) familiaridade com as Doze Tradições e prática dos Doze
Passos do
Programa de CCA por um período superior a 2 anos;
b) freqüência regular a um grupo de CCA por um período
superior a 2 anos e
ser ou ter sido representante de grupo;
c) experiência em serviços de CCA a nível de grupos e
intergrupos;
d) ter uma abstinência contínua de no mínimo três meses.

AGENDA DE REUNIÕES DA JUNCCAB
COM INTERGRUPOS, GRUPOS E
COMITÊS
Com o objetivo de fortalecer CCA no Brasil, a JUNCCAB
se reúne mensalmente com intergrupos, grupos isolados e
comitês. As reuniões acontecem online, no Paltalk,
conforme datas e horas a seguir:
- Outubro (26/10 - Domingo às 17h00)
- Novembro (25/11 - 3ª Feira às 20h00)
- Dezembro (21/12 - A Reunião será no 3º Domingo devido
as festas de fim de ano)
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CIP - Comitê de Informação Pública da Junccab
lançou o cartaz nacional na Assembleia 2014.
Grupos, Intergrupos receberam gratuitamente os
novos cartazes e cartões para divulgação de CCA
(foto abaixo).
O cartaz nacional poderá ser solicitado através do e-mail
junccab@uol.com.br e está disponível para download no site da
JUNCCAB (www.comedorescompulsivos.org.br, no link
ARQUIVOS). Lembramos ainda que no site, também estão
disponíveis o cartaz nacional
antigo e outros cartazes do WSO
(Escritório de Serviço Mundial).
Essas opções de cartazes dão
autonomia para que os grupos
possam divulgar CCA com
abordagens específicas e
mantém a unidade com
diversidade fortalecida.

OPORTUNIDADE DE SERVIÇO NA JUNCCAB:
ENCARGO DE SECRETÁRIO
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