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INFORMAÇÕES DO COMITÊ DE ESTATUTO E REGIMENTO - CER
Prezados(as) companheiros(as),
O Comitê de Estatuto e Regimento – CER vem
estudando o Estatuto da JUNCCAB (versão 2011) cujo
texto foi enviado esta semana, por e-mail, para todos os
endereços eletrônicos disponíveis. Este trabalho de
revisão, em função de sua importância, tem sido
executado minuciosamente pelo CER, desde outubro de
2014.
Uma vez que este ano é destinado à revisão deste
documento, gostaríamos de pontuar algumas
considerações sobre a participação de todos na
Assembléia Nacional de CCA 2016:
1. É essencial que os participantes do evento, em
especial os prestadores de serviço, estudem o referido
texto antes deste evento;
2. O prazo foi ampliado. Os grupos e intergrupos
podem enviar suas propostas de alteração do Estatuto
até o dia 15 de julho para o e-mail
cer.junccab@gmail.com.
3. Avisaremos por e-mail se o que foi proposto pelos
grupos e intergrupos já foi ou ainda será contemplado
pela proposta do CER. Caso contrário, o(a) proponente
defenderá sua contribuição na referida Assembléia,
assegurando o direito de participação, indicado pelo 4º
Conceito;
As alterações elaboradas pelo CER, para serem
submetidas à votação na Assembleia serão

encaminhadas até 15 de agosto para o conhecimento e
estudo de todos.
5. As correções gramaticais, erros de digitação, etc, não
passarão por discussão, uma vez que este não é o foco
deste trabalho, ainda que as mesmas estejam sendo
efetuadas por este Comitê;
6. Todas as alterações do Estatuto aprovadas na
Assembléia 2016 deverão ser, obrigatoriamente,
registradas em cartório cumprindo-se as formalidades
necessárias, ressaltando-se que o valor pago é calculado
conforme a quantidade de páginas modiﬁcadas.
Após a revisão do Estatuto iniciaremos a elaboração do
Regimento interno da JUNCCAB cujo propósito é
estabelecer as regras práticas para o seu funcionamento,
sendo que sua aprovação também passará pelo crivo da
Assembléia.
Temos um longo trabalho pela frente, mas não estamos
mais onde iniciamos. O caminho está sendo percorrido.
Com amor, em serviço
Comitê de Estatuto e Regimento – CER
Para esclarecer quaisquer dúvidas você pode escrever
para cer.junccab@gmail.com

Vamos falar novamente de grupos de WhatsApp?
Em nosso país houve uma grande quantidade de novas listas de WhatsApp! E aí? Isso é um grupo? A princípio o que
existe no Brasil não são grupos de WhatsApp. Existe a possibilidade de WhatsApp ser uma reunião sim conforme
alterações que aconteceram nessa ultima WSBC. Mas precisa ter roteiro. Precisa ter leitura dos passos e tradições.
Precisa ter sétima tradição e tema! Nesse padrão de fazer como uma reunião e registrar é possível sim ler a literatura
de CCA. Mas da forma como está acontecendo no Brasil não são grupos, não são listas. Nesse momento temos duas
listas de CCA. Todas outras não são registradas. Não são listas. Não são grupos e não são CCA. Ainda lembrando
que grupos de CCA devem ler 12 passos. 12 tradições. Ser auto sustentável. Para reﬂetir! Estou disponível para
regularizarmos as listas e criarmos grupos de CCA. Mas seguindo o que é sugerido ! Juntos conseguimos. !!!!

Para contribuir a JUNCCAB
Banco do Brasil, Agência: 2860-6
Conta Corrente: 19179-5
CNPJ: 00.507.040/0001-24
Identiﬁque sua contribuição através do e-mail junccab@uol.com.br
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Conferência mundial de CCA – WSBC!!!!!
Nossa, como estou na gratidão!!!!! Essa semana foi
simplesmente a melhor de todas as conferências. Foi
uma semana de intenso aprendizado das regras
parlamentares e de um intenso desejo de levar a
mensagem de CCA.
O tema dessa conferência mundial foi O
COMPROMISSO DE LEVAR A MENSAGEM. Outra
coisa que ﬁcou muito forte para mim foi que quando sou
chamada ao serviço preciso, tenho necessidade de dizer
sim. Essa coisa de esperar que o outro preste o serviço
para manter o CCA VIVO PARA MIM NÃO EXISTE.
Quando vim para a Conferência Mundial eu já sentia
que seria chamada para um serviço maior nos comitês
mundiais. Nesse ano passado eu já prestei serviço no
comitê de estatuto e foi maravilhoso. Esse ano fui
indicada para ser vice coordenadora. Fui eleita mas
declinei pois algo maior me aguardava que é começar
com o novo Comitê de Serviços Virtuais da WSBC. Eu
que cheguei nas reuniões online, ainda me recupero
também nessas reuniões e é com muita alegria e gratidão
que vou começar a prestar esse serviço. Particularmente
não gosto de coordenar nada mas senti o chamado e
aceitei o chamado. Falando nisso, você que me lê, a
JUNCCAB necessita de uma secretária, não é nenhum
serviço difícil e você pode ajudar CCA no Brasil que
está precisando muito de você!!!!! Porque não erguer a
mão? Todos nós aqui em CCA temos nossa vida, mas
alguém estava aqui quando cheguei e eu preciso
continuar levando a mensagem e prestar serviço na
JUNCCAB e levar a mensagem. A JUNCCAB tem
vários comitês e ser delegada sugere se comprometer
com um comitê na WSBC. Eu me comprometo com
alegria e você? Estou muito emocionada e muito grata
por mais essa prestação de serviço. Já começamos as
coisas para a vinda da Custódia de Serviços Virtuais

nessa assembleia e também existe a possibilidade de
ano que vem outra custódia/coordenadora da região 8
vir ao Brasil. Estou feliz!!!!! Nós vamos até o WSO e a
região 8 vem até nós!!!!! Foi muito emocionante
novamente encontrar as funcionárias do WSO com
quem tenho contato ano inteiro.
Também queria dizer a vocês que essa viagem é bastante
cara e ﬁco imaginando que se cada grupos contribuísse
com 10 reais mensalmente não teríamos problemas para
enviar delegados. Para eu vir esse ano recebermos ajuda
da região 8, das vendas que ﬁzemos no CCM e se for
para eu ir novamente ano que vem precisaremos de
ajuda novamente. Tenho feito meus esforços junto com
mais algumas companheiras, `as quais sou muito grata,
para vender as coisas do CCM e termos fundos para as
futuras pessoas que serão delegados. Se vocês acham
que o Brasil é beneﬁciado com a vinda do delegado leve
a ideia de contribuição para seu grupo. Eu tenho feito
muito esforço para levar as novidades de uma forma
bastante
rápida, para que vocês conheçam como
funciona. Me despedi de pessoas que me ajudaram
muito durante esse ano, pude ver novamente os
custódios e seu intenso e emocionante vínculo com o
serviço e compromisso. Para que não tenham dúvida:
desejo voltar ano que vem, amo muito tudo isso e saio
uma pessoa mais encantada ainda com CCA.
Muito do que vivi está disponível na página
www.ccabrasilcm.com, é um relatório que já se
encontra online de como foi a conferência mundial e que
foi bem pouco visitado durante a conferência, uma
pena.
As palavras que ﬁcaram fortes para mim nessa
conferência: compromisso, responsabilidade e amor.

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.
Rua Debret, 79 sala 702, Castelo - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20030-080
Fone: (21) 2532-5174 - Site: www.comedorescompulsivos.org.br
E-mail: junccab@uol.com.br - CNPJ: 00.507.040/0001-24
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Solicitamos aos Comitês, IGs, Grupos Isolados e Grupos que nos enviem
informações para que sejam divulgado ni InfoJUNCCAB para o e-mail
junccab@uol.com.br
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