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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 se viver o programa de Doze Passos de CCA.

Sobre DIREITOS AUTORAIS

Q

reuniões presenciais ou virtuais (o que acaba acontecendo nas
listas WhatsApp).
Nós queremos continuar a dar suporte para CCA encorajando
membros a adquirir literatura. Se os membros contribuíssem
mais com a Sétima Tradição, CCA seria menos dependente da
venda de literatura para proporcionar o serviço de Comedores
Compulsivos Anônimos.
NOTA DA JUNCCAB: Resumindo, quando distribuímos a
literatura fazendo cópias, mesmo que com as melhores intenções,
estamos quebrando a Sétima Tradição da sustentabilidade de
CCA - Assim como a Quarta Tradição em que os grupos são
autônomos desde que não prejudiquem CCA como um todo. Se
estou reproduzindo a literatura de CCA, espiritualmente estou
prejudicando CCA.
AINDA SOBRE DIREITOS AUTORAIS E O LIMITE DE
PALAVRAS:
A JUNCCAB questionou o WSO sobre direitos autorais e a
resposta é a que se segue abaixo pela pessoa responsável por
publicações de CCA, DeDe DeMoss:
As regras para reproduzir a literatura de CCA NÃO são baseadas
no número de palavras.
Aqui algumas diretrizes para serem utilizada:
I
Grupos e juntas de serviços registrados de CCA podem
reproduzir material do site de OA (www.oa.org ) sem necessitar
de permissão para reimpressão. No Brasil os arquivos também
estão disponíveis no site da JUNCCAB em
h t t p : / / c o m e d o r e s c o m p u l s i v o s . o rg . b r / a r q u i v o s . h t m
Grupos e juntas de serviços registrados de CCA podem
reproduzir o seguinte material sem pedir permissão: Os Doze
Passos; As Doze Tradições; Os Doze Conceitos; Preâmbulo de
CCA; Promessa de CCA; Compromisso de responsabilidade;
15 perguntas; Sobre CCA; Bem vindo à casa. Todo o restante
deve ser enviado uma solicitação ao WSO. Existe uma
solicitação que é fácil de fazer (em inglês).
NOTA DA JUNCCAB: A JUNCCAB pode prestar esse serviço,
quando necessário, em eventos de grupos para que possamos
fazer o correto e não reproduzir a literatura sem permissão. Saiba
que a JUNCCAB está disponível para fazer as solicitações ao
escritório mundial de CCA.
Estamos todos aprendendo com essa questão dos grupos de
WhatsApp e dos direitos autorais. À medida que as dúvidas forem
surgindo, estaremos à disposição para buscar esclarecimentos,
pois acreditamos que JUNTOS CONSEGUIMOS !
Um grande abraço a todos,
JUNCCAB
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ueridos companheiros de CCA no Brasil,
o problema e as dúvidas que estamos vivendo
atualmente no Brasil sobre a sugestão de não
reproduzir a literatura, não é apenas relacionado com os
grupos WhatsApp, o problema é seguirmos as diretrizes
relacionados a direitos autorais. Afinal queremos manter CCA
vivo.
Nesse arquivo você pode encontrar bem explicado o porquê da
necessidade de seguirmos essas diretrizes, inclusive
relacionada com a sétima tradição. Acesse:
http://www.comedorescompulsivos.org.br/arquivos/diretrize
s/direitos-autorais-copyright.pdf
Original em inglês:
http://www.oa.org/membersgroups/copyright-requests/
Algumas citações importantes desse artigo:
I
Toda a literatura de Overeaters Anonymous (OA/CCA) é
protegida pelas leis de direitos autorais dos EUA e os direitos
autorais são propriedade de Overeaters Anonymous, Inc.
I
Ninguém, incluindo membros de CCA ou Juntas de Serviço,
pode legalmente reproduzir ou copiar trechos da literatura de
CCA sem a permissão escrita do Escritório de Serviço
Mundial.
I
A literatura de CCA é a maior fonte de renda para a nossa
Irmandade. Respeitar os direitos autorais é uma forma de
proteger a nossa Sétima Tradição (de sermos
autossustentáveis). Desenvolver a literatura é uma das
formas de realizar o propósito primordial de CCA, que é
levar a mensagem de recuperação ao comedor compulsivo
que ainda sofre.
I
Todos os grupos de CCA e Juntas de Serviço registrados têm
permissão para reproduzir qualquer material de CCA que
esteja em nosso site (arquivos em PDF ou textos que possam
ser baixados no link “Arquivos” no endereço:
www.comedorescompulsivo.org.br) sem necessidade de
submeter uma solicitação escrita ao WSO.
SOBRE AS LEITURAS E COLOCAÇÃO DE FOTOS DE
LITERATURA EM GRUPOS WHATSAPP
A JUNCCAB questionou a Custódia de Serviços Virtuais
(após algumas dúvidas que surgiram entre os próprios
membros) sobre ler a literatura nas listas WhatsApp, assim
como fotografar as literaturas, e a resposta é essa que se segue:
Por que não podemos ler a literatura de CCA nas listas de
WhatsApp, mas podemos fazer isso nas reuniões presenciais e
online?
RESPOSTA DA CUSTÓDIA DE SERVIÇOS VIRTUAIS: Sim,
é permitido ler a literatura de CCA nas reuniões presenciais
ou virtuais. Mas nós não distribuímos cópias da literatura nas
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DÚVIDAS SOBRE A ASSEMBLEIA? PERGUNTE!
Até a Assembleia, a JUNCCAB estará respondendo
questões sobre o funcionamento da ASSEMBLEIA
2015. Se você tem dúvidas, escreva para
junccab@uol.com.br. Segue abaixo a dúvida de um
membro.
PERGUNTA: Meu grupo e eu desejamos saber
como se deve fazer uma moção para ser votado na
assembleia. Porque não concordamos com o que
está acontecendo, esta mobilização de grupos para
salvar este órgão. Uma vez que nós entendemos que
a JUNCCAB existe para servir os grupos e não é o
que está acontecendo no momento.
Atenciosamente, uma comedora buscando a
recuperação.

RESPOSTA: Para
enviar uma moção à
JUNCCAB é necessário seguir o que diz o 5º
Conceito , escrevendo um relato detalhado sobre o
assunto e se possível propondo questões que se
julguem essenciais para o bem estar comum de CCA Espero ter esclarecido sua dúvida e me coloco à
no Brasil e enviar à JUNCCAB para que seja disposição.
apresentado na Assembléia 2015.
Adriana,
Se o grupo desejar que a moção faça parte da
Coordenadora da JUNCCAB
apostila da assembléia, deverá enviar até 15 de

Como vai o seu
grupo ou intergrupo?
Participe do nosso boletim contando o que o seu
grupo ou intergrupo tem feito para levar a
mensagem ao comedor compulsivo!

Venha diagramar
a Lifeline!
O comitê de Lifeline precisa de diagramadores.
Se você sabe diagramar ou tem interesse em
aprender, escreva-nos: junccab@uol.com.br

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

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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agosto do corrente ano.
É importante destacar que de acordo com a 2ª
tradição, não existem "eles"
em Comedores
Compulsivos Anônimos, apenas Nós .
Essa tradição destaca ainda que "Todos os Membros
de CCA partilham a responsabilidade pelo
funcionamento de CCA".
Ainda refletindo sobre alguns princípios espirituais de
nosso programa , a 7ª tradição esclarece que os
escritórios de serviço "desempenham um papel vital
na recuperação individual de cada membro..." e que o
"sustento financeiro de CCA é nossa responsabilidade
como membros da irmandade"
Como servidora de confiança de todos os CCAs do
Brasil agradeço pela oportunidade e privilégio de
servir ao meu Poder Superior e ser útil aos CCas
prestando serviço na nossa JUNTA DE SERVIÇOS
GERAIS DE COMEDORES COMPULSIVOS
ANÔNIMOS DO BRASIL .

