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Este é nosso terceiro informativo INFOJUNCCAB de 2018. O objetivo é informar aos
membros de CCA o que está acontecendo na JUNCCAB e no CCA do Brasil.
Nossos espaços estão disponíveis para divulgação de eventos e informações dos
Comitês e Intergrupos. Envie-nos o seu texto até o dia 10 dos meses ímpares do ano.
Estamos precisando de servidores de boa vontade, de qualquer lugar do Brasil, para
integrarem as equipes dos comitês. Façam contato que a JUNCCAB os encaminha.
Desejamos muita abstinência nos três níveis, a todos nós.

Coordenação da JUNCCAB

COMPROMISSOS BIMESTRAIS AGENDADOS
MAIO E JUNHO 2018
MÊS MAIO
07/05

REUNIÃO DO COMITÊ DE TECNOLOGIA (20:00 HS)

16/05

REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNCCAB (10:00 HS)

20/05

REUNIÃO DA JUNCCAB COM OS COMITÊS (17HS)

ABR/MAI

ANÁLISE DO REGIMENTO INTERNO, PELO CER

27/05

REUNIÃO DO COMITÊ LIFELINE (20:30 HS)

30/05

REUNIÃO DO COMITÊ 12º PASSO (08:00 HS)

MÊS JUNHO
04/06

REUNIÃO DO COMITÊ DE TECNOLOGIA (20:00 HS)

06/06

REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNCCAB (10:00 HS)

08 a 10/06

RETIRO DE MINAS GERAIS 2018

JUNHO

CONTINUAÇÃO DA ANÁLISE E CORREÇÕES DO REGIMENTO INTERNO (CER)

25/06

REUNIÃO DO COMITÊ DE LITERATURA

27/06

REUNIÃO DO COMITÊ 12º PASSO
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RELATÓRIO CONVENÇÃO 2018 – IG ABC / SP
A JUNCCAB deixa aqui o agradecimento pela bela Convenção realizada pela equipe do IG ABC, nos dias
6, 7 e 08/04/2018,
no Bairro Ipiranga/SP,
enviou-nos o seguinte
relatório.
RELATÓRIO
DA que
CONVENÇÃO
2018
- IG ABC/SP
RECEITAS

Inscrições
12 membros quarto individual
34 membros quarto duplo com banheiro interno
21membros quarto triplo com banheiro interno
12 membros quarto triplo com banheiro externo
18 membros quarto duplo com banheiro externo
15 membros apenas 1 dia (no sábado 07-04-18)
TOTAL

38.044,00

Dia 06-04-18 (noite)
Dia 07-04-18 (manhã e tarde)
Dia 08-04-18 (manhã)
BAZAR
CAIXA DOE 58
TOTAL DE RECEITAS

503,10
871,80
518,50
1.564,10
431,00
41.932,50

SACOLAS 7ª TRADIÇÃO

DESPESAS

Estadias no Centro de Formação Sagrada Família
Frutas
Plastificação e Xerox
Elaboração de cartazes para o IGABC
Papelaria e Canetas
Folders e Impressão de cadernetas
Crachás
Sacolinhas
TOTAL DE DESPESAS

25.978,00
75,00
30,00
350,00
75,24
274,40
49,40
938,50
27.420,54

RECEITA LÍQUIDA CONVEÇÃO 2018
R$ 14.511,96

Além deste relatório, e ainda referente à Convenção 2018, temos a prestação de contas da JUNCCAB, pois
a venda da Literatura do evento ficou a cargo da mesma. Para levar a literatura até SP, tivemos uma
despesa referente à inscrição do secretário e mais a viagem do RJ para SP, realizada pelo Tesoureiro
Ubirajara e o secretário César, de automóvel. E tivemos receitas referente a contribuições, venda de
literatura e bazar, conforme o relatório abaixo:
RECEITA
Contribuiç ão
Venda de Literatura
Bazar (Capinhas Sta Bárbara)
TOTAL RECEITA
DESPESA
Alim entaç ão
Estac ionam ento p/transporte da Lit.
Gasolina
Insc riç ão do Sec retário p/serviç o
Pedágio
T ransporte
TOTAL DESPESA
SALDO
SALDO TOTAL

Valor (R$)
37,50
4.851,60
180,00
5.069,10
Valor (R$)
128,66
56,00
449,29
374,00
117,10
25,00
1.150,05
3.919,05
18.431,01

SALDO TOTAL DA CONVENÇÃO 2018 (IG ABC + JUNCCAB) = R$ 18.431,01
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IMPRESSÃO DE NOVAS LITERATURAS
Com muita alegria e esforço de todos, queremos agradecer ao Comitê de Literatura, que lançou com a
JUNCCAB, com 1.000 exemplares de cada, 9 (nove) folhetos, por ocasião de nossa Convenção 2018.
Destes, 8 (oito) foram para reposição de estoque e 1 (um) inédito, Folheto das 12 Tradições. A nossa nova
lista e estoque de Abril/2018 estão no quadro abaixo, após termos feito o levantamento e baixa das doações
e vendas dos últimos meses. Temos próximo de 38 mil peças no estoque. Estamos estudando o tempo de
estoque de cada peça, para que possamos movimentar o máximo possível, a nossa Literatura, com o
propósito de alcançar o CC que ainda sofre. AGUARDEM!!!
CÓDIGO
994
150
220
753
230
190
992
974
996
400
437
980
290
140
195
435
105
485
330
990
160
240
998
984
280
270
170
180
410
751
141
430
200
976
145
130
300
986

NOME DA LAC - NA JUNCCAB/RJ
Abstinência (Livro)
Antes de dar aquela primeira mordida compulsiva, lembre-se que...

Apadrinhando através de 12 Passos (1903+1896 Anexos)
Apresentando CCA para profissionais da saúde
As Doze Tradições de CCA
(NOVA)
Bem-vindo de Volta
(NOVA)
Caderno de Estudos dos 12 Passos de CCA
Caderno de Estudos do Para Hoje
Caderno de Estudo do Vozes
CCAs em Recaída
(NOVA)
Coloco minhas mãos nas suas (Cartão)
Comedores Compulsivos Anônimos (Livro Marron)
Damos boas vindas aos homens que desejam parar de comer
compulsivamente
Dignidade de Escolha - exemplos de planos alimentares
E se não acredito em Deus?
Lembretes de bolso para membros de CCA
Lista de Verificção de Recuperação
Manual do 12º Passo da Irmandade
Os 12 Conceitos de CCA
(NOVA)
Os Doze Passos e as Doze Tradições de CCA 12/12
Os instrumentos de recuperação (2067+811 Anexos)
Para a Família do Comedor Compulsivo
(NOVA)
Para Além dos nosso mais ardentes sonhos (Livro)
Para Hoje (Livro)
Para os adolescentes
Para o Recém Chegado
(NOVA)
Perguntas e Respostas
(NOVA)
Se Deus falasse ao CCA
(NOVA)
Só por hoje
Sobre CCA
Um compromisso com a abstinência
Um dia de cada vez (Oração da Serenidade)
Um Guia para Padrinhos
(NOVA)
Um Novo Começo (Livro)
Um plano alimentar
Um programa de recuperação
Você alcançou o peso desejado, e agora?
Vozes de Recuperação (Uma leitura diária)
TOTAL

SALDO ABR/18
1.213
744
1.802
576
870
925
84
606
614
942
590
1.869
1.285
3.134
1.523
909
342
557
933
425
1.954
934
381
845
1.859
899
917
935
757
1.470
1.933
6
943
391
1.379
348
1.312
886

38.092
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DIA DA UNIDADE - ERRATA
O texto final da companheira Deborah seria este, modificado em relação ao que saiu no INFO de
março/2018. Pedimos escusas pelo lapso, e o colocamos na íntegra, aqui.

A UNIDADE NO MUNDO VIRTUAL
O Dia da Unidade foi estabelecido em 1986, através de uma moção aprovada na WSBC - Conferencia de
Serviço Mundial de CCA. A data é celebrada no último sábado do mês de fevereiro tendo, por foco, as
orações realizadas às 11:30 horário do Pacifico (16h30, no Brasil), em prol deste princípio fundamental
para a nossa recuperação. O dia da unidade reconhece a força da nossa irmandade mundial e é exatamente
o momento reafirmar esta força inerente à unidade de OA. (Overeaters Anonymous)
No momento em que este dia foi designado, o universo de CCA restringia-se às reuniões presenciais.
Posteriormente, com os avanços tecnológicos, passaram a existir reuniões virtuais - ampliando a ação da
nossa Irmandade - com significativa adesão por parte de membros e interessados(as) - neste programa
de 12 Passos.
A unidade neste âmbito, a exemplo da experiência presencial, é fundamental para o bem estar comum de
CCA. Sem ela as nossas portas virtuais seriam fechadas e a doença, desmoralizante e letal, deixaria de ser
refreada e avançaria de forma implacável.
No mundo on-line contamos com um universo complexo: em cada reunião podemos ter companheiras e
companheiros dos mais diversos estados do país, bem como de outros países. O caos, diante desta
situação, poderia ser estabelecido, porém apesar das mais diferentes histórias de vida, sotaques e manejo
das ferramentas virtuais, a unidade mantém-se preservada, um dia de cada vez, tanto no cotidiano das
reuniões regulares, quanto nas administrativas.
Comedores Compulsivos Anônimos, no Brasil, conta com dois Grupos online, uma Junta de Serviços
Virtuais e dois grupos de whatsapp todos registrados no WSO (Word Service Office – Escritório Mundial
de CCA) e estes oferecem reuniões, diariamente, em diversos horários. Oportunidades não faltam para
quem necessita obter e/ou consolidar sua recuperação e não são poucos os casos onde isto acontece nos
três níveis, graças a esta oferta. Não se deve acreditar, entretanto, que tudo ocorre de forma perfeita. Se
no mundo presencial os desencontros acontecem, nada mais natural que, também, existam dificuldades
no mundo virtual. A beleza deste processo, contudo, reside na superação das diferenças graças ao lastro
espiritual conferido por um Poder Superior a “nós” mesmos cuja ação mantém a unidade necessária à vida
de CCA como um todo.
Déborah K.

AGRADECIMENTO E CONGRATULAÇÃO
Na WSBC 2018, a JUNCCAB não enviou delegado representante, pois não houve candidatura de
delegados em 2017. A delegada da Junta Virtual CCA Online, Dora P., foi à conferência, e trouxenos as notícias, em texto inserido neste INFO. Deixamos aqui registrada a nossa gratidão!
Também na WSBC 2018 foi criada a Região Virtual, e a companheira Dora foi eleita custódia de
serviços virtuais, sendo a 1ª. Custódia de CCA da América Latina. Queremos aqui nos congratular
com a companheira e com CCA do Brasil. Parabéns !!
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HOMENAGEM PÓSTUMA À ROSANE
Encontrei Rosane uma tarde, sentada atrás de uma mesa, coordenando um evento no grupo de
Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Ela o fazia com tanta naturalidade, apesar de ser bem nova na
irmandade, que sugeri a ela que se candidatasse a um cargo eletivo em nosso intergrupo. Ela
assim o fez.
Pessoa articulada, tinha enorme capacidade de trabalho e muita boa vontade para prestar serviço.
Também prestou serviço no grupo e amadrinhou inúmeros companheiros.
Foi coordenadora do intergrupo do Rio de Janeiro em duas épocas diferentes, sempre dando o
melhor de si e se cercando de companheiros dedicados e eficientes. Nessa época, o intergrupo
atualizava a listagem de reuniões e grupos mensalmente. Mantinha um boletim informativo, além
de um atendimento telefônico para informações sobre o CCA.
Rosane estava em Perus, São Paulo, por ocasião da Assembleia Nacional da Junccab de 2003,
assembleia essa que a elegeu coordenadora. Também foi votada, nessa ocasião, a transferência
da Junccab de Santo André para a cidade do Rio de Janeiro. Rosane dedicou-se muito, junto com
outras companheiras, a encontrar uma sala comercial para instalar o escritório da Junccab. Ela
também contratou a primeira secretária remunerada da Junccab, Rosália, que permaneceu
conosco por treze anos.
Organizou um evento de dois dias, com o objetivo de fortalecer intergrupos e grupos de todo o
Brasil, em Santa Tereza, no antigo Colégio Assunção, custeado pela Junccab. Também em suas
viagens a trabalho, ou de lazer, aproveitava para visitar grupos de CCA de outras cidades do Brasil
como Brasília, Fortaleza e Pato Branco, no oeste do Paraná. Lutou, juntamente com o Comitê de
Literatura e Tradução, para a impressão de folhetos importantes como “Um Plano Alimentar”, e
livros como “Abstinência”, “Um Novo Começo” e “Além de Nossos Mais Ardentes Sonhos”.
Em 2013, Rosane terminou um mandato de coordenação da Junccab. Poderia ter se
recandidatado, mas tomou a decisão de não se recandidatar para voltar-se mais para sua própria
recuperação. Continuou participando de reuniões de CCA virtuais e também de um grupo de CCA
de segundas feiras à tarde no centro do Rio de Janeiro.
Foi um choque para todos nós a notícia de seu prematuro falecimento no dia 10 de março de 2018,
aos 59 anos. Ao seu sepultamento compareceram mais de 30 companheiros das duas
irmandades que ela frequentava. A gratidão e a saudade talvez tenham sido os sentimentos mais
palpáveis em todos que lá estavam.
Querida Companheira, Vá em Paz! Que o Poder Superior te receba com carinho!
Maria Rita - Vice coordenadora da JUNCCAB
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NOTÍCIAS DA JUNCCAB
- Nosso ex-contador Jayme Tibúrcio tem cumprido nas datas, os pagamentos para reposição das multas.
Ainda temos dois meses para findar nosso contrato (MAI e JUN/18);
- Nosso agradecimento ao PS e a todos, pelo resultado de nossa Convenção, mais de 18 mil reais, que
equilibrou o déficit de DEZ/17 a MAR/18;
- Nossa Assembleia 2018, que será realizada em Campo Grande, de 27 a 30 de setembro deste ano, JÁ foi
lançada. Tivemos que fazer isso agora, pouco antes do Retiro, para darmos condições de parcelamento
em 4 vezes, a partir de 10/06/18. Pedimos que os grupos se organizem para que possam enviar seus
representantes, de forma que a nossa consciência coletiva tenha representatividade do maior número de
grupos do Brasil;
- Nosso REGIMENTO INTERNO está em fase de ajustes. O propósito é distribui-lo a mais alguns membros
servidores a partir de JULHO/18 e aprová-lo na Assembleia 2018.

CONTAS BANCÁRIAS DA JUNCCAB
Desde 9 de abril de 2018, a JUNCCAB tem uma conta única para depósitos em geral, para Contribuição,
Literatura, Lifeline, WSO, CCM e Região 8.

BANCO BRASIL (001) / AGÊNCIA 2860-6
CC 19179-5 / NOME: JUNCCAB
CNPJ 00.507.040/0001-24
IDENTIFICAÇÃO DO SEU DEPÓSITO PARA:

junccab@comedorescompulsivos.org.br
Faça a identificação após o depósito!
Além desta conta, temos 2 poupanças vinculadas. Uma para EVENTOS e outra GERAL para se ter uma
reserva e não mexer na aplicação da RESERVA PRUDENTE.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS:
Com contas individuais para Contribuição, Literatura, Lifeline, etc. podíamos saber que os depósitos não
identificados eram para esta ou outra conta. A partir de agora, todos os depósitos não identificados serão
colocados na conta contribuição e reserva prudente.
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INFORMAÇÃO!!! VOCE SABIA?
OBJETIVOS DOS COMITÊS DA JUNCCAB
A JUNCCAB, em 2018, conta com 13 (treze) comitês, sendo 10 (dez) ativos. No quadro abaixo, estão listados os
seus coordenadores.

Venha trabalhar conosco. Juntos Conseguimos !!!
Nº

COMITÊ

COORDENADOR

Nº

CONITÊ

COORDENADOR

1

TI

Elâine/SP

8

CONVENÇÃO

Ivete/SP (2018)

2

12º PASSO

Gisele/RJ

9

SÉTIMA

Iza Maria/DF

3

CER

Déborah/BA

10

ONLINE

Valderez/SP

4

FISCAL

Ivete/SP

11

FINANÇAS

VAGO

5

LITERATURA

Hélida/MG

12

CIP

VAGO

6

LIFELINE

Cristina/SP

13

CCM

VAGO

7

ASSEMBLEIA

Márcia/AM

-

-

-

a) Comitê de Conferencia Mundial – CCM
OBJETIVO: Este comitê cria e divulga campanhas para arrecadar fundos para enviar o Delegado na Conferência
de Serviços Mundiais (WSBC).
b) Comitê de 12º Passo dentro da Irmandade
OBJETIVO: Este comitê leva a mensagem ao comedor compulsivo recaído dentro e fora de salas de CCA.
c) Comitê de Finanças
OBJETIVO: Este comitê deve auxiliar a JUNCCAB em assuntos de finanças, planejamento, orçamento, etc. Ainda
está desativado, pois o objetivo está sendo atendido pela Coordenação da JUNCCAB, por toda a equipe. Quando
for formado é sugerido que seja coordenado por um tesoureiro.
d) Comitê Fiscal
OBJETIVO: Este comitê assegura para os membros de CCA, após análise detalhada, que os registros financeiros
da JUNCCAB estão todos em ordem. Analisa os gastos, revisa orçamento, confere estoques de literatura e
recomenda ações que ache importante para o CCA como um todo. O serviço é uma fiscalização, por amostragem.
A tesouraria fornece o material de trabalho como lançamentos contábeis, diários de caixa, saldos de contas, pastas
de documentos, extratos bancários, etc.
e) Comitê de Informação ao Público – CIP
OBJETIVO: Este comitê deve fornecer informações sobre CCA para a comunidade através de jornais, revistas,
rádios, TV e internet, garantir a adesão em nível público das Doze Tradições, focando na importância das Décima
Primeira e Décima Segunda Tradições, receber solicitação e dar suporte a companheiros que tem a intenção de
abrir novos grupos de CCA, ter um contato maior com todos os Grupos de CCA do Brasil, levar a mensagem de
CCA ao público externo através dos meios de comunicação: rádio, jornal, televisão e outros (ver no site as diretrizes
de informação ao público - pode ajudar, além da 5ª e 11ª tradições), etc.
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f) Comitê Lifeline
OBJETIVO: Este comitê faz a tradução, edição, assinaturas e distribuição da revista Lifeline. Hoje temos a Lifeline
impressa e a Lifeline digital, com assinaturas semestrais, anuais e bianuais. Também temos venda de revistas
avulsas em grupos e eventos.
g) Comitê de Literatura e Tradução
OBJETIVO: O Comitê de Literatura e Traduções é responsável pela produção, em Língua Portuguesa, da literatura
de CCA aprovada pela Conferência de Serviço Mundial – WSBC.
São atribuições do Comitê de Literatura e Traduções:
– planejar as atividades anuais e submeter o planejamento à Junccab para aprovação, adquirindo, junto ao
Escritório de Serviço Mundial – WSO, exemplares da literatura a ser traduzida e solicitando autorização para
tradução, impressão e distribuição de cada literatura;
– traduzir textos de literatura e adaptá-los às normas da Língua Portuguesa, providenciar a diagramação e a
impressão da literatura traduzida e enviar à JUNCCAB a produção;
h) Comitê de Estatuto e Regimento - CER
OBJETIVO: Este comitê faz a revisão do Estatuto, quando necessário, e no ano 2018, faz a construção do
Regimento Interno. A equipe atual está atuando desde setembro de 2014. A estrutura do CER tem dois subcomitês,
um de ESTATUTO e outro de REGIMENTO:
i) Comitê de Planejamento da Assembleia
OBJETIVO: Este comitê auxilia a JUNCCAB na organização das Assembleias, que é um evento Nacional anual.
A JUNCCAB pode orientar sobre a nomeação do Coordenador, Secretário e Tesoureiro, que trabalham em unidade
com a JUNCCAB.
Deve ser definido se haverá venda de literatura (quem é o responsável), sobre Kits (JUNCCAB), se haverá rifa,
bazar (responsáveis), vendas para CCM ou outro fim. Definir a participação da JUNCCAB por ser evento nacional.
j) Comitê de Planejamento da Convenção
OBJETIVO: Este comitê geralmente é composto por membros de um Intergrupo, que é o responsável pela
Convenção anual, que é um evento Nacional, com o próximo local votado em Assembleia.
k) Comitê de Sétima Tradição
OBJETIVO: Este Comitê deve desenvolver junto à JUNCCAB, planos para manter ou aumentar a receita,
auxiliando na criação de campanhas para arrecadação de fundos, comunicando as formas de contribuição e o
número das contas para depósito. Além disso, deve incentivar as contribuições nas datas celebrativas de CCA no
Brasil e no mundo.
l) Comitê Online
OBJETIVO: Este comitê tem a atribuição de fazer com que os grupos online trabalhem em unidade, em relação a
eventos, como maratonas, workshops, etc.
m) Comitê de Tecnologia Informação – Comitê TI
OBJETIVO: Este comitê deve atualizar, incluir, excluir informações no site, tais como, alteração de endereço de
grupos, de números de telefone, inclusão ou exclusão de grupos etc. Nosso site atualmente conta com uma média
de 10.000 acessos por mês (2018). Em 2018 está trabalhando para mudar a plataforma do site para wordpress
com o objetivo de facilitar a manutenção das informações do site proporcionando que maior número de membros
de CCA, com boa vontade para servir, possam ajudar. Este comitê foi formado em janeiro de 2017.
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SOBRE A WSBC
(DORA - DELEGADA DA JUNTA CCA ONLINE – FOI ELEITA COMO CUSTÓDIA DE SERVIÇOS VIRTUAIS)

E acabou a WSBC 2018, movimento extremamente importante unidade ao redor do mundo! A cada ano delegados do
mundo inteiro se reúnem para tomar decisões extremamente importantes para CCA como um todo: votamos novas
literaturas, elegemos novos custódios, e votamos moções e alterações de estatuto que podem interferir no destino de
CCA como um todo!
O que aconteceu esse ano? Em relação às novas literaturas foi aprovado a atualização do folheto Para a família do
comedor compulsivo. Não foram aprovados os folhetos Para a pessoa Jovem, Bem vindo de volta e os 12 Conceitos
folheto de bolso, e houve muita discussão sobre os membros não lerem as literaturas que já existem. Sempre antes de
votarmos as literaturas temos uma sessão de perguntas e respostas sobre essas literaturas, eu não acompanhei pois
tinha me machucado durante a tarde.
Na segunda e na terça tivemos workshops sobre levar o CCA ao redor do mundo e particularmente a sessão de segunda
feira foi bastante interessante em que discutimos a importância das reuniões presenciais e virtuais e sobre os esforços
para a nossa recuperação ser o mais importante. Não acompanhei os workshops de terça a tarde pois a outra atividade
em conjunto era a reunião da Junta de Custódios e eu queria acompanhar. Outro workshop muito importante e
interessante é tudo sobre a Conferência, graças a essas explicações a Conferência acontece de forma mais organizada!
Amo esse workshop, oportunidade única de aprender com pessoas experientes sobre os procedimentos parlamentares.
Na quarta feira tivemos atividade dos coordenadores de região e o mais importante, a reunião dos comitês, momento
bastante valorizado, em que decidimos algumas coisas que vão ajudar CCA como um todo. Tivemos a reunião do meu
amado comitê virtual, com bastante desejo de prestar serviço ao mundo virtual. Emocionei-me em vários momentos dessa
reunião e senti que a rotatividade do serviço é importante. Pode-se coordenar por apenas 2 (dois) anos, depois tem que
mudar de comitê. É desse comitê que serei a custódia coordenadora nesse ano de 2018.
IMPORTANTE:
Em relação às moções e alterações de Estatuto, algumas foram enviadas ao comitê de referência e foi exatamente no
comitê de referência que conseguimos chegar a um acordo sobre a moção de filiação às juntas nacionais e intergrupos:
o grupo (seja ele virtual ou presencial) poderá se filiar ao intergrupo ou à junta nacional mas não aos dois, mas mesmo
não filiado poderá estar ligado à junta nacional com direito à participação nos eventos de serviço e com direito à voto se
a junta nacional permitir: foi a melhor forma que encontramos de resolver a situação das filiações, e isso foi aprovado
com facilidade durante a conferência. Momentos de muito aprendizado participar das reuniões do comitê de referência.
Em relação às reuniões virtuais: As juntas virtuais serão chamadas intergrupos virtuais e tive oportunidade de falar a
respeito da importância dessa moção ser aprovada e todo o desconforto que trazia a países com juntas nacionais, como
o Brasil. Também teremos uma região virtual e agora, no mundo, teremos 10 (dez) regiões geográficas e mais a região
virtual, da qual fui eleita e serei a custódia.
Quanto `as eleições `à custódia foi um momento de muita emoção para mim, quando falei sobre a minha candidatura e
minha história com o mundo virtual muitas pessoas se emocionaram, e as perguntas todas muito tranquilas de se
responder. Fiquei muito feliz pois a ex coordenadora da Região 8 me perguntou sobre as assembleias que participei (da
Região 8), enquanto delegada da Junccab, por acesso virtual. Muito emocionante receber 172 dos 188 votos. Desejo dar
o meu melhor nessa nova prestação de serviço. Também me chamou a atenção ver uma candidata, única de uma região,
não ser eleita, e que, provisoriamente ficará sem custódia, mas em breve votaremos dentro da Junta de Custódios. Uma
prestação de serviço, como todas as outras, de muita responsabilidade.
Conseguimos votar todas as moções e alterações de estatuto enviadas, e as candidaturas e então acabou a conferência
mundial, com a linda cerimônia dos delegados de primeira vez.
Convido você que tem desejo de prestar o serviço de delegada, que pense nessa possibilidade, pois é uma oportunidade
de crescimento única participar de um evento como esse! Participar de um movimento de unidade ao redor do mundo e
trazer ao Brasil o que aprendeu! Os pré requisitos são a abstinência por um ano e serviço acima do nível de grupo por
dois anos e, é claro, conhecimento da língua, pois tudo é em inglês!
Não me arrependo de todos esses anos como delegada (4 pela Junccab e esse último pelo CCA Online), pois foi de
profundo aprendizado e amor a CCA.
Nesse momento estou me desligando de todas as minhas atuais prestações de serviço acima do nível de grupo (Junta
virtual CCA Online, Intergrupo Vale do Paraíba e Jornal da Região 8), pois como custódia posso apenas prestar serviço
na reunião, mesmo que online, onde devo continuar, pois foi lá onde meu milagre da abstinência começou.
Com amor,
Dora P. / Custódia de Serviços Virtuais
Email: dora.oavst@gmail.com / Phone: +5512 988422521 / Skype: dora prolungatti
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SOBRE A ASSEMBLEIA 2018
Nosso TEMA em 2018 é ENVOLVER PARA DEVOLVER. O significado e intenção foi de mostrar mais a Junta Nacional
e suas atribuições, para que mais companheiros possam CONHECER MELHOR O SERVIÇO, ENVOLVER-SE E SE
TIVER DESEJO, QUEM SABE SERVIR, PARA ENTÃO TER A OPORTUNIDADE DE DEVOLVER O QUE RECEBE...
Estamos preparando tudo com muito cuidado para que tenhamos um evento especial. Que possamos ter um
representante de cada um dos nossos grupos CCA do Brasil, para que nossa Assembleia possa ser realmente
representativa do CCA do Brasil
Juntos Conseguimos!
Coordenação da JUNCCAB e Comitê de Assembleia

Página: 11

