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NOVO GRUPO DE CCA - JOÃO PESSOA/PB

O

Grupo de CCA em João Pessoa/Paraíba abriu as portas em março deste ano, em uma sala onde funcionam
outras seis irmandades, local especíﬁco somente para reuniões de anônimos, às sextas-feiras, no horário das
17:00 às 19:00 horas.
Na verdade, reabrimos as portas de CCA em João Pessoa, por que algumas companheiras que frequentam hoje a
reunião, disseram que já houve um grupo de CCA em outro local e que depois havia se transferido para esta mesma sala
onde estamos hoje. Porém, acabou fechando.
Estamos formado o Comitê de Serviços, sendo Coordenadora do Grupo a companheira Edilma, Suzi a secretaria e Luiz
o tesoureiro, tendo como coordenadores de reunião, além destes, as companheiras Simone e Maura.
Estamos iniciando divulgação através de cartazes. Porém, a maioria das pessoas que chegam, são indicados por outras
irmandades.
Os companheiros (as) desta cidade frequentam as reuniões com dedicação. Inicialmente, cinco membros mantêm
assiduidade, mas sempre temos tido novatos que vêm e vão, ainda sem admissão, porque não chegou sua hora.
O nosso endereço é Av. Epitácio Pessoa 1240 – 1º andar / sala 107 – Edifício Concorde – Bairro Estados. (Quase em
frente ao Supermercado Extra)
João Pessoa – PB
e-mail: ccajoaopessoa@gmail.com - Telefone: (83) 99857-0522

MINIENCONTRO NO INTERGRUPO DO INTERIOR DE SÃO PAULO

O

intergrupo de CCA do interior de São Paulo encontra-se mensalmente para uma reunião de serviço.
Nesse mês de junho, junto com a reunião de serviço, foi programado um miniencontro com o tema
Décimo Primeiro Passo.
Foi combinado previamente que cada grupo trabalharia o mesmo tema de forma diferenciada. O grupo de
Santa Bárbara usou a revista Lifeline. Limeira trechos do Vozes de Recuperação. E o grupo de estudos de
Bauru usou trechos do Para Hoje.
Após cada leitura, era dado um tempo para partilhas. Nesse ponto, a programação deixou nossas mãos e, como
uma fumaça de luz, conduziu o grupo para a fonte luminosa de um Poder Superior concebido diferentemente
por cada membro.
Vale citar a maravilhosa deﬁnição dada por uma pessoa que lá estava e diz não acreditar em Deus. Ela disse que
o Poder Superior, a prece, a meditação é para ela o momento de descanso no qual ela relaxa, descansa e escreve
sobre seus sentimentos.
Na fonte luminosa de bênçãos, todos os membros do grupo citaram a força do amor incondicional, do carinho,
da aceitação que move essa irmandade.
Porém, todo aprendizado envolve um crescimento, e... crescer dói. Um dente que cresce causa dor em uma
criança. Um despertar. Um encontro com nossas mais secretas verdades, progressos e fracassos relacionados
ao comer compulsivo, não é só paz e serenidade também causam dores.
Para mim, que não conhecia nenhum programa de doze passos até dezembro de 2015, as revelações vêm em
avalanches após cada evento. Por isso, mergulhar nas profundezas desconhecidas do meu ser não é tão
tranquilo.
Os efeitos de um evento abrem caminhos para uma estrada sem ﬁm denominada VIDA.
(D.F.A.)
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NOTÍCIAS DO COMITÊ DE ESTATUTO E REGIMENTO

O

Comitê de Estatuto e Regimento – CER iniciou
suas atividades em outubro de 2014 e foram
realizadas, até o presente momento, 55
(cinquenta e cinco) reuniões, 10 (dez) das quais
destinadas à construção do Regimento da JUNCCAB e
todas as demais dedicadas à leitura, discussão e revisão
do texto do Estatuto da JUNCCAB, em sua versão 2011.
Atualmente, este Comitê conta com 7(sete) servidoras,
cujo trabalho tem sido pautado com foco na Segunda
Tradição. Todas as suas decisões passam, inicialmente,
pela discussão de suas demandas, sendo estas,
posteriormente, aprovadas pela consciência coletiva o
que propicia a execução minuciosa de sua produção.
Foram estabelecidos dois prazos para contribuições
relativas a possíveis emendas ao Estatuto. Estes foram
divulgados pelo mailing da JUNCCAB, bem como no
INFOJUNCCAB de Junho de 2016. O primeiro (15 de

julho) concernente ao recebimento das propostas de
alteração do Estatuto, advindas dos Grupos e
Intergrupos. O segundo (15 de agosto) relativo ao envio
do trabalho realizado pelo CER para os mesmos
inscritos na lista da JUNCCAB.
A revisão executada pelo CER alcançou o Artigo 13º dos
35 existentes no documento analisado. Avançamos para
além deste ponto, obtendo a revisão de outros trechos,
mas optamos por deter nosso trabalho no referido Artigo,
em função de algumas questões pendentes.
O CER realizará correções gramaticais e proporá moções
relativas à forma (construção do texto) e ao conteúdo
especíﬁco.
Uma excelente Assembleia Nacional 2016, para todos
nós.
Comitê de Estatuto e Regimento - CER

Solicitamos aos Comitês, IGs, Grupos Isolados e Grupos que nos enviem
informações para que sejam divulgado no InfoJUNCCAB para o e-mail
junccab@uol.com.br
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.
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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