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Abril 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.

CONVENÇÃO DE 2015:
De 17 a 19 de abril em São Paulo
Queridos Companheiros,
Nossa Convenção Anual de CCA está chegando. O Comitê de
Planejamento da Convenção vem prestando um serviço com amor
e responsabilidade para que esse evento proporcione recuperação
para comedores compulsivos de todo o Brasil. É um momento
muito importante que acontece apenas uma vez por ano.
Esperamos você para unirmos nossas mãos em busca de
recuperação nos 3 níveis.
Participe de nossa Convenção, pois JUNTOS HÁ ESPERANÇA
Nos vemos lá.

Mais informações na última página desse informativo.

Do Comitê de Sétima Tradição
Queridos Coordenadores,
Solicitamos que no momento dos avisos da Reunião de
Recuperação, seja informado sobre a CAMPANHA “MENOS
PESO, MAIS SÉTIMA” que tem como objetivo conscientizar
os membros do Brasil sobre a necessidade de contribuições
individuais para que a JUNCCAB seja autossustentável.
Essa campanha se faz necessária, pois as contribuições dos
Grupos e Intergrupos não tem sido suficientes para pagar as
nossas contas. Os membros podem contribuir com quanto
puder como uma forma de gratidão à CCA.
SEGUE ABAIXO O AVISO:

Ainda sobre a Convenção:
Painel com fotos de antes e depois de CCA
Quando chegamos a CCA quase todos nós temos curiosidade
em conhecer como cada um era fisicamente antes de CCA.
Conhecer as fotos de antes de CCA é uma forma de levar a
mensagem que esse programa funciona. As fotos podem mostrar a
recuperação física, além da emocional e espiritual que se refletem
em um novo olhar de alegria e esperança que esse programa nos
traz! Com a finalidade de levarmos a mensagem, o Intergrupo do
ABC organizará um painel com fotos de antes e depois!
Vamos nos conhecer e ver os milagres que esse programa
proporciona? Traga sua foto de antes de CCA! Vamos mostrar
como éramos antes de acreditar que esse programa funciona!

Juntos ! Há esperança.
Membros de CCA do Brasil:
A JUNCCAB solicita mensalmente contribuições
RESULTADO DA ENQUETE SOBRE A
individuais de quanto cada um puder para que possa pagar as
QUANTIDADE
DE DIAS DA ASSEMBLEIA
suas contas (telefone, aluguel, luz, funcionária, contador, site,
Por
meio
de
enquete
no
nosso
site, consultamos os membros, durante o
cartazes, entre outras despesas) e transmitir a mensagem de
recuperação de CCA ao comedor compulsivo que ainda sofre. mês de março, sobre a realiazação da Assembleia em três dias. O assunto
surgiu pela necessidade de reduzir custos.
Depósito no Banco do Brasil: Agência 2860-6. Conta Corrente
46 membros responderam a enquete. 38 aprovaram a realização da
19179-5.
Assembleia em 3 dias, 5 não aprovaram e 3 se absteram. Logo, a
Assembleia 2015 será realizada em 3 dias. Em breve, mais

Comitê de Sétima Tradição informações. Fique ligado!
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Um grande abraço e abstinência para
todos os CCAs do Brasil e do Mundo.
Adriana - Coordenadora da JUNCCAB
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Conferência Mundial de CCA 2015:
Informações e novidades sobre a participação da Delegada do Brasil ao WSBC
Aos membros do Brasil, compartilho a carta de
informações sobre a conferência 2015.

è
Nós recebemos o milagre da abstinência praticando os
princípios espirituais do programa

Em serviço,
Dora - Delegada de CCA no Brasil

è
O milagre da manutenção: como a abstinência contínua e o
trabalho de todos os 12 Passos mantem a recuperação renovada?

Queridos Delegados

è
Planejamento estratégico

Calendário de reuniões da JUNCCAB com grupos, intergrupos e comitês
Informamos o calendário de reuniões online da
JUNCCAB com grupos, intergrupos e comitês. A
proposta dos nossos encontros é fortalecer a unidade da
nossa Irmandade. A seguir confira o dia e horário das
reuniões que acontecem na sala de comedores
compulsivos anônimos no paltalk e não esqueça de
aderir a nossa campanha "Leve +1", ou seja, leve 1
membro do seu grupo e/ou intergrupo para a nossa
reunião.

Abril - 17 (Presencial na Convenção)
Maio - 31 (Domingo) - 17h
Junho - 28 (Domingo) - 17h
Julho - 26 (Domingo) - 17h
Agosto - 30 (Domingo) - 17h
Setembro - (Presencial na Assembleia)
Outubro - 25 (Domingo) - 17h
Novembro - 29 (Domingo) - 17h
Dezembro - 20 (Domingo) - 17h
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É com prazer que nós damos as boas-vindas a você como è
Uma abstinência, muitos planos alimentares que levam ao
delegado da Conferência Mundial de Serviço de CCA milagre da abstinência
(WSBC). Sua participação na consciência de grupo de CCA é è
O milagre da abstinência para intergrupos e juntas de serviços
importante. Por favor, tenha em mente que as decisões
P R O P O S TA S A P R E S E N TA D A S E O U T R O S
tomadas nessa WSBC irá afetar CCA como um todo por anos
MATERIAIS
que virão.
Estão disponíveis online na página da conferência, em
SOBRE A CONFERÊNCIA
documentos frequentemente utilizados. Estão disponíveis
Durante as reuniões de serviço, você e outros delegados irão documentos como o Estatuto de OA subparte A e B, o Manual que
discutir e votar as novas propostas de alterações de moções e lista todas as decisões já tomadas anteriormente na WSBC .
estatutos; irão ouvir breves apresentações dos novos
Nesse ano as propostas a serem discutidas são A, B, G, H, I, J e
candidatos a custódios. Nesse ano serão decididos os
candidatos que irão servir as regiões três, seis e nove, assim as propostas de alteração de estatuto 1-7.
como dois custódios de serviços gerais (Nota da delegada :Na
CREDENCIAIS
estrutura mundial de CCA existem 9 custódios regionais, 1
Deverão ser utilizadas em todas as reuniões de serviço e mostra
custodia virtual e 6 custódios de serviços gerais – esses
que você está apta para votar.
últimos participam da estrutura administrativa de CCA).
COMITÊS
Na conferência mundial, os delegados tem a oportunidade
É esperado que o delegado sirva em um comitê, e sugerido que
de questionar os executivos, as regiões e os comitês, participar
de reuniões de serviço, entre outros. É sugerido que você faça escolha qual comitê.
uma revisão cuidadosa da agenda da conferência e dos
Nota: A JUNCCAB esse ano optou que eu me inscrevesse
documentos frequentemente utilizados na conferência. Isso primeiro no Comitê de estatuto, e como segunda opção o Comitê
ajudará na participação das reuniões de serviço, reuniões de de Sétima Tradição. Ainda não temos resposta.
comitês, apresentações e workshops.
ORIENTACÕES FINAIS
WORKSHOPS DA WSBC 2015
O convite para o jantar de sábado à noite está incluído na
Fonte: http://www.oa.org/pdfs/asa_q2_15.pdf
inscrição para delegados.
è
Como o milagre da Abstinência é mantido pela irmandade ?
Dados enviados pelo Comitê de planejamento da
Conferência Mundial de CCA
è
Como o milagre da abstinência é mantido pelo uso dos nove
instrumentos ?

