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Fevereiro de 2015

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 se viver o programa de Doze Passos de CCA.

Coloco minhas mãos nas suas e juntos
conseguimos o que jamais conseguiríamos
sozinhos! Não há mais aquela sensação de
desesperança, não mais precisamos
depender de nossa instável força de vontade.
Estamos todos juntos agora...!
(Oração da Unidade)

Este ano a data cairá no dia 28 de fevereiro. Esta é
uma ocasião para celebrar a dádiva de ter
encontrado laços de amor e aceitação nas salas de
CCA. Não nos esqueçamos o que diz a Primeira

Tradição que tem como princípio espiritual a
UNIDADE: “A recuperação começou para a maioria
de nós quando saímos do isolamento e entramos em
um grupo de CCA”.
Para mais informações sobre esta data importante
para CCA, consulte o Manual de Grupos. Reuniões
temáticas e estudos sobre a Primeira Tradição são boas
maneiras de estimular os membros a compreenderem e
viverem a Unidade dentro e fora da Irmandade.

MOÇÕES APRESENTADAS PARA A
WSBC 2015 - CONFERÊNCIA MUNDIAL DE SERVIÇO DE CCA
Fonte: http://www.oa.org/world-service-events/worldservice-business-conference/

resposta ao WSO dentro do prazo, que é 26 de fevereiro.

Solicitamos que participem respondendo o questionário
Faz parte do movimento mundial escolher quais as que está disponível na página da conferência em português:
propostas enviadas serão discutidas e votadas na www.ccabrasilcm.com e enviando as propostas para o
próxima Conferência Mundial. O prazo para votação é email: brasilcca@gmail.com.
até 18 de fevereiro de 2015 para que a JUNCCAB envie a
Dora, Delegada

www.comedorescompulsivos.org.br

No último sábado de fevereiro, às 11h30 (horário
padrão do Pacífico, no Brasil por volta das 17h), os
membros de CCA reafirmam a força da Unidade na
Irmandade de Comedores Compulsivos Anônimos
dando as mãos e fazendo a Oração da Unidade.
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Vamos falar sobre os grupos WhatsApp?
2. Os tópicos e foco dos grupos de e-mail (assim como o de
WhatsApp) devem estar de acordo com aqueles listados no
site de OA para grupos presenciais e virtuais;
3. Novos membros devem ser informados sobre os
procedimentos e práticas adotados nos grupos de e-mails (e
WhatsApp);
4. Arquivos deverão ser apagados ao menos uma vez por
mês, a não ser que seja adotado o contrário;
5. Grupos de e-mails deverão ser moderados para
permanecer no tópico;
6. O formato do grupo de e-mails (assim como WhatsApp) é
estruturado para ser similar aos grupos registrados de CCA.
Postagens no grupo de e-mails (mensagens) deverão ser
limitados ao tópico, aos 12 Passos, 12 Tradições ou 12
Conceitos de Serviço de CCA. Retorno, conversa cruzada e
conselhos devem ser desencorajados;

7. Cada grupo de e-mail (de WhatsApp) deverá ter um
coordenador que registrará o grupo em um provedor e uma
secretária que deverá ser o contato com o WSO .
Acreditamos que em breve grupos de WhatsApp poderão
ser registrados como grupos alça junto ao WSO e,
1. Grupos de e-mails devem preencher a definição de um
posteriormente, divulgados pela JUNCCAB. Este é mais
grupo de CCA de acordo com o Estatuto de OA, Inc ,
um canal de comunicação e de recuperação para todos que
Subparte B, Artigo V - Grupos de Comedores
desejam parar de comer de compulsivamente.
Compulsivos Anônimos , Seção 1 - Definição , a) 1-4 e
b)1-2;

CARGOS VAGOS DA JUNCCAB
Juntos somos melhores!
Queridos Companheiros,
Diz a sétima tradição:" Para que possam ser totalmente
autosuficientes, grupos e indivíduos precisam também assumir sua
parte nos serviços a serem prestados" pág. 145
Nós da JUNCCAB estamos sem vice secretária e como a nossa vice
tesoureira assumirá a tesouraria precisaremos de outro membro para
assumir esse cargo.
Se você tem o desejo de servir e ser útil na prestação de serviço, entre
em contato conosco pelo e-mail : junccab@uol.com.br
Vamos praticar a gratidão através do serviço, pois esse instrumento
contribui muito para os três níveis da recuperação.
Contamos com sua colaboração, pois juntos conseguimos o que jamis
conseguiríamos sozinhos.
Adriana, Coordenadora da JUNCCAB
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Com o avanço da tecnologia uma nova realidade está
acontecendo no Brasil: Inúmeros grupos de WhatsApp
surgiram e tem sido uma mão estendida e uma ajuda
diária aos comedores compulsivos que ainda sofrem.
Até um ano atrás esses grupos (aos moldes das listas de
discussão do YahooGrupos) não eram absolutamente
reconhecidos pelo WSO (os chamados grupos alça), em
que a comunicação é em tempo virtual. Ou seja, o
usuário escreve, depois de um tempo outro lê e se
manifesta.
Esses grupos de e-mails (ou WhatsApp) continuam
não sendo reconhecidos como grupos de CCA, mas na
WSBC 2014 foi aprovado que seriam reconhecidos pelo
WSO e divulgados em uma lista de cortesia. Foi a moção
C do ano passado, bastante discutida na Conferência
Mundial.
A delegada no Brasil após reunião com a custódia
recebeu algumas orientações sobre esses grupos (Os de
e-mail, como o YahooGrupos, e os de mensagem via
celular, como o WhatsApp).
Seguem as diretrizes que são bem semelhantes as dos
grupos em tempo real:

