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Boletim da Junta de Serviços Gerais de
Comedores Compulsivos Anônimos no Brasil
O que acontecerá nos dias 15, 16, 17 e 18 de setembro? Qual a importância das prestações de
serviço? O que é Junta de Custódios?
Nos dias 15, 16, 17 e 18 de setembro estaremos reunidos na cidade do Rio de Janeiro para a realização de nossa Assembleia anual de
Comedores Compulsivos Anônimos. Trata-se de um encontro de representantes de grupos, intergrupos e grupos sem ﬁliação a
intergrupo para aprovação de emendas ao estatuto, relatórios da coordenação e de comitês. Também teremos eleições para
encargos da Junta Nacional (JUNCCAB) e relatório de nossa delegada à Conferência de Serviço Mundial (WSBC). A Assembleia é
a oportunidade que temos anualmente para tomar decisões que dizem respeito a toda a nossa irmandade no Brasil.
Assembleia não é a mesma coisa que uma Convenção. Na Convenção o foco é sobretudo na recuperação pessoal. Na Assembleia,
embora existam reuniões de recuperação, (os chamados “corujões”), o foco é a prestação de serviço para a irmandade. Os
representantes são eleitos pelos grupos e intergrupos para irem à Assembleia e ajudarem a formar a consciência de grupo da
irmandade como um todo. Por esta razão deveriam ser custeados pelo grupo ou intergrupo que representam.
A prestação de serviço é um de nossos instrumentos de recuperação. É a maneira de retribuirmos o que nos foi dado gratuitamente.
Podemos retribuir não só com nossa contribuição ﬁnanceira como também através da prestação de serviço voluntária. Ser
representante na Assembleia certamente é uma prestação de serviço valiosa. Qualquer serviço, por menor que seja, contribui para a
recuperação pessoal, pois quanto mais o indivíduo se dá ao programa , mais lucra com ele.
Este ano teremos a presença de duas custódias por ocasião de nossa Assembleia. Custódias são comedores compulsivos em
recuperação que prestam serviço na Junta de Custódios de Overeaters Anonymous (CCA). As custódias, em geral, são pessoas de
grande experiência no programa, e que são eleitas por ocasião da Conferência de Serviço Mundial para prestarem serviço na região
(custódias regionais) ou na parte administrativa da irmandade (custódias de serviços gerais). Uma das funções das custódias
regionais é visitar sua região e contar sua história de recuperação, bem como falar sobre serviço, tradições e conceitos.
A Junta de Custódios , por sua vez, é composta por 17 custódios, sendo 10 custódios regionais, seis custódios de serviços gerais e um
custódio de serviços virtuais. Entre os deveres e as responsabilidades dos custódios (ver Estatutos do OA, subparte B, artigo IX,
seção 2) ﬁguram: “agir como guardiães dos Doze Passos e Doze Tradições, garantindo que eles não sejam alterados de nenhuma
maneira, exceto como especiﬁcado no artigo XIV – subparte B destes Estatutos ; agir como guardiães dos Doze Conceitos de Serviço
de CCA e promover a compreensão e a implementação dos Doze Conceitos de Serviço em todos os níveis de serviço; conduzir ,
controlar e administrar os interesses e negócios da corporação”.
Finalmente, “cada custódio deverá servir e representar os Comedores Compulsivos Anônimos como um todo ”(ver Estatutos de OA,
subparte B, artigo IX, seção 2). Quando enviamos delegados à Conferência de Serviço Mundial (WSBC), estamos participando da
eleição dos membros da Junta de Custódios, que é realizada, anualmente, na cidade de Albuquerque, estado de Novo Mexico, nos
Estados Unidos. A pequena cidade de Rio Rancho, vizinha de Albuquerque, é a sede de nosso Escritório de Serviço Mundial (WSO).
É um grande privilégio termos este ano a presença dessas duas representantes da Junta de Custódios no Brasil. Uma é a custódia da
Região 8 (na qual o Brasil está inserido) e a outra é a custódia do Comitê de Serviços Virtuais da Conferência. Que tenhamos uma
proveitosa Assembleia!
Maria Rita - Vice Delegada

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
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.
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Boletim da Junta de Serviços Gerais de
Comedores Compulsivos Anônimos no Brasil
Primeira Secretária da JUNCCAB
Ola, sou Juliana uma comedora compulsiva em recuperação, em CCA desde 24 de abril de 2014.
Só por hoje estou prestando serviço na JUNCCAB como secretária e estou muito grata pela conﬁança da junta em mim,
pois entrei no serviço sem experiência, mas os servidores me receberam com muito carinho e todos estão muito dispostos
a me ajudar, para me deixar inteirada na prestação de serviço, já que atualmente a junta se encontra sem uma secretaria e
vice secretaria que possa me amadrinhar nesta prestação de serviço.
Senti o desejo de me disponibilizar para prestar serviço na secretaria da junccab quando comecei a fazer o infoJunccab.
Neste momento a junta já estava sem secretária e a todo momento os servidores estavam manifestando a necessidade de
ter alguém para preencher este encargo.
Até que eu li no infojunccab a seguinte frase:"Essa coisa de esperar que o outro preste serviço para manter o CCA
VIVO PARA MIM NÃO EXISTE." Me emocionei muito com esta frase!!! E me identiﬁquei também!!! Para mim o
programa só funciona se eu agir!!! Conversei com meu Poder Superior, com minha Madrinha e aceitei que era o
momento de abraçar esta oportunidade, porque pra mim prestação de serviço não é coisa chata e sim uma bela
oportunidade de eu me recuperar desta doença que me desmoraliza tanto.
Portanto, tenho gratidão ao PS por me dar esta oportunidade, me colocando ao lado de companheiros cheio de boa vontade
de servir e me ajudar com tanto carinho e paciência. Um dia de cada vez vou aprendendo com vocês!!! Porque só por hoje
o meu maior desejo é não comer compulsivamente e pra isso eu preciso muito estar trabalhando este programa.
Juju, Secretária da JUNCCAB

Uma Custódia de CCA pode ir até o seu
Grupo ou Intergrupo
Prezados companheiros,
Informamos que receberemos em nossa assembleia/2016
duas companheiras que prestam serviço como Custódias.
São elas: Stephanie (Custódia de Serviços Virtuais) e Linda
(Custódia da Região 8).
As servidoras estarão disponíveis para depoimento longo
na quarta à noite 14/09 (somente para o Rio de Janeiro) e,
na segunda-feira 19/9, para os demais estados, para
workshops sobre serviço, tradição e conceito.
Se tivermos um único grupo/intergrupo interessado, irão as
duas Custódias para o mesmo local. No caso de haver dois
interessados, cada Custódia irá para um dos locais. No caso
de haver mais que dois interessados, deverá haver sorteio,
de forma que todos possam ter oportunidades iguais.
Os grupos e intergrupos do Brasil interessados em receber
as companheiras precisam se inscrever para concorrer a
vaga no e-mail junccab@uol.com.br até a data 10/07/2016
e disponibilizar um companheiro que fale inglês ﬂuente
para receber e acompanhar a servidora durante todo o
período de serviço, bem como providenciar translados para
aeroporto/rodoviária.
As despesas destas servidoras serão pagas pela Junccab.
Grata pela oportunidade de prestar serviço.
Adriana coordenadora da JUNCCAB

Nova impressão do Para Hoje
Companheiros e companheiras!
O comitê de literatura da JUNCCAB está para imprimir o
Para Hoje que está com estoque baixo. Na última
impressão, apesar de varias correções, ainda passaram
alguns erros. Para facilitar o trabalho contamos com ajuda
de todos. Ao fazerem a leitura do Para Hoje e se depararem
com alguma palavra digitada errada pedimos que nos
enviem, para evitarmos erros na próxima impressão. O
comitê fará uma nova revisão mas quando juntamos as
mãos e os corações sabemos que conseguimos o que jamais
conseguiríamos sozinhos. Podem enviar por e-mail
junccab@uol.com.br. Contamos com a colaboração de
todos. Desde já nossos agradecimentos.
Comitê de literatura.

Como foi o Retiro de CCA Belo Horizonte
Amados companheiros,
Tive a oportunidade de participar do retiro de Belo
Horizonte e foi maravilhoso. Muito me emocionei por
rever e conhecer novos companheiros. Reforcei minha
abstinência ouvindo partilhas sobre espiritualidade,
entregas e enfrentamentos de desaﬁos. Me sinto abençoada
com força, fé e esperança renovadas. Gratidão imensa por
fazer parte desta irmandade que salvou e salva a minha vida
um dia de cada vez.
Maria F., São Paulo
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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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