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DIA DA UNIDADE
Em nome dos CCAs do Brasil, gostaríamos de agradecer a todos os
companheiros que se uniram para celebrar os 58 anos de Comedores
Compulsivos Anônimos no mundo.
Foram realizadas maratonas em
grupos on-lines, presenciais e intergrupos.
Um movimento de unidade nacional para
levar a mensagem ao comedor compulsivo
que ainda sofre.
Nossa gratidão aos servidores e
companheiros que participaram dos
eventos. Foi uma iniciativa que ajudou a
vários comedores compulsivos a alcançar
e permanecer abstinente. Um grande
exemplo de que juntos conseguimos o
que jamais conseguiríamos sozinhos.
Um grande abraço e recuperação nos
3 níveis para todos nós.
Coordenação da JUNCCAB

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.
www.comedorescompulsivos.org.br
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Demissão do Primeiro Tesoureiro
Prezados Companheiros
No dia 30 de dezembro de 2016 o companheiro Ubirajara , tesoureiro da
JUNCCAB, entregou o cargo por motivos pessoais.
De acordo com nosso estatuto, na ausência do tesoureiro, o vice assume
as funções e responsabilidades do cargo. Sendo assim, a companheira Jacira é
a nova Tesoureira da JUNCCAB.
É importante destacar que o companheiro se colocou à disposição para
continuar assinando os cheques para pagamento das despesas da JUNCCAB
até que possamos atualizar o cadastro com todos os dados da companheira
Jacira no Banco do Brasil.
Em serviço
Adriana - Coordenadora da JUNCCAB

Servidores da JUNCCAB
Queridos CCAS do Brasil;
Informo que houveram mudança no quadro de servidores da JUNCCAB. A
atual junta está composta dos seguintes prestadores de serviço:
Coordenador - Adriana
Vice Coordenador - cargo vago
Primeiro Secretário (a) - Juliana
Segundo Secretário - cargo vago
Primeiro Tesoureiro - entregou o cargo
Segundo Tesoureiro (a) - Jacira
Delegado - Dora
Delegado Suplente - Rita ( nomeada até a assembléia 2017)
É importante destacar que na ausência do Primeiro Tesoureiro, o Segundo
assume todas as suas funções. Sendo assim, a nova Tesoureira da JUNCCAB é
a companheira Jacira.
Desejo a todos abstinência com recuperação nos 3 níveis.
Em serviço
Adriana - Coordenadora da JUNCCAB
www.comedorescompulsivos.org.br
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TESOURARIA
- a contabilidade da JUNCCAB é feita pelas datas dos eventos ﬁnanceiros, ou

seja, se é depositada uma contribuição, por exemplo, no dia 12/dez, quando
mandar o e-mail com o recibo e a identiﬁcação, não tem como esta contribuição
entrar para outro mês, por exemplo, OUT ou NOV. Vai entrar como contribuição
de DEZ. E se a identiﬁcação não for feita até o fechamento do mês em curso, os
depósitos entrarão numa conta chamada NI, de valores NÃO IDENTIFICADOS.

- o recibo das contribuições para o MEMBRO, GRUPO OU INTERGRUPO é o
próprio recibo do depósito na conta do Banco. A JUNCCAB não está enviando
pelo correio, os recibos de cada depósito, como já foi feito anteriormente. Mas já
estamos enviando, a partir de FEV/2017, a nota ﬁscal eletrônica (NFe) das
vendas de literatura, junto do pacote.
- a contabilidade necessita ter, PARA IMPRESSÃO, a IMAGEM dos recibos dos
depósitos realizados, que podem ser fotografados e enviados como imagem,
para o email da JUNCCAB.
- para evitar que o depósito seja feito num mês e a identiﬁcação só venha no
próximo, estamos solicitando que os depósitos possam ser realizados,
preferencialmente, entre os dias 5 e 25 de cada mês.
www.comedorescompulsivos.org.br

3

Janeiro - 17

Boletim da Junta de Serviços Gerais de
Comedores Compulsivos Anônimos no Brasil
No email de identiﬁcação dos depósitos, solicitar ao tesoureiro, que
além de enviar a imagem do depósito, favor completar o seguinte, no corpo
do email, visto que alguns depósitos chegam com o nome de pessoa física,
mas se sabe que são contribuições de grupos:

POSSIBILIDADES DE CONTRIBUIÇÃO:
JUNCCAB, WSO, REGIÃO 8, LITERATURA,
RESERVA PRUDENTE, EVENTOS, LIFELINE
E CCM (COMITÊ CONF. MUNDIAL). AS
CONTAS PARA CADA DEPÓSITO, NO
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2860-6:

www.comedorescompulsivos.org.br
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CONVENÇÃO DE CCA 2016
AS INSCRIÇÕES DA CONVENÇÃO NACIONAL DE CCA EM PORTO ALEGRE,
DE 17 A 19/03/2017, TERMINAM EM 05/03/2017, POIS PRECISAMOS NOS
PREPARAR PARA O NÚMERO DE PESSOAS PRESENTES.
CADA INSCRIÇÃO SERÁ CONFIRMADA QUANDO O INTERESSADO
ENVIAR O RECIBO DE PAGAMENTO (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
BANCO 104, AGÊNCIA 0429, CONTA POUPANÇA (013) 17.781-9, TITULAR:
JACIRA ESPARTEL DA SILVA OLIVEIRA e/ou, CPF 303.442.040/49) MAIS A
SUA FICHA DE INSCRIÇÃO, PARA O EMAIL

ﬁnancas.convencao.rs@gmail.com

www.comedorescompulsivos.org.br
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