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DOCUMENTO DA JUSTIFICATIVA DO CANCELAMENTO DA ASSEMBLEIA
ANO 2020 DA JUNTA NACIONAL DE COMEDORES COMPULSIVOS
ANÔNIMOS DO BRASIL - JUNCCAB
A Coordenação da JUNCCAB vem por meio deste documento, cumprir os Artigos
24 e 25 do Estatuto da Associação, justificando o cancelamento da Assembleia
anual de CCA, ano 2020, mês setembro, nem presencial e nem virtual, conforme
Capítulo IV, Seção I, Da Assembleia Nacional, em razão da pandemia de Covid-19.
Artigo 24 –A Assembleia Nacional é depositária da consciência coletiva dos grupos de Comedores
Compulsivos Anônimos do Brasil e o órgão máximo de deliberação da Irmandade de Comedores
Compulsivos Anônimos do Brasil.
Artigo 25 –A Assembleia Nacional Ordinária deve ser realizada anualmente, no mês de setembro,
na cidade ou estado onde está localizado o escritório de serviço da Junta Nacional, para a prestação de
contas, apresentação das atividades da JUNCCAB e dos comitês, e preenchimento de cargos em vacância.

Assembleia Presencial não seria possível, por força de lei, pela impossibilidade de
aglomeração de pessoas em locais fechados para eventos em 2020, conforme
medida provisória nº 931 de 30 de março de 2020 e a Lei 14030 de 28 de julho de
2020. Essas legislações dão a opção de fazer uma Assembleia Virtual e foi feita
então uma consciência coletiva sobre o assunto.
A consulta abrangeu todos os grupos votantes da Assembleia, conforme o Artigo 27
do mesmo Capítulo IV, Seção I do Estatuto.
Artigo 27 – São membros votantes na assembleia nacional de CCA:

a)

membros da coordenação da JUNCCAB com exceção do coordenador, que tem direito ao voto de
desempate quando necessário;

b)

um representante por Comitê, designado por este, desde que o mesmo esteja ativo, em
conformidade com a Seção VII Artigo 22;

c)

somente os representantes de intergrupos, grupos e/ou grupos sem filiação a intergrupos poderão
votar devidamente autorizados, ou fazer-se representar por procuração, ficando vedado o acúmulo
de apresentação;
§1º – Cada grupo e intergrupo têm direito a um voto;

A consciência coletiva foi feita por meio digital a todos os membros votantes e o
resultado foi pelo cancelamento da Assembleia, conforme demonstrado a seguir:
a) Membros da Coordenação da JUNCCAB
Temos 4 (quatro) membros na Coordenação da JUNCCAB.

Sim = 2 votos / Não = 2 votos
A coordenação da JUNCCAB opta por NÃO realizar Assembleia Virtual.

b) Comitês de Serviço da JUNCAAB:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Comitê de Convenção
Comitê de História
Comitê Tecnologia e Informação (TI)
Comitê Literatura e Tradução
Comitê de Décimo Passo dentro da Irmandade
Comitê Lifeline
Comitê de Estatuto e Regimento (CER)
Comitê Fiscal
Comitê de Assembleia
Comitê Informação Pública (IP)
Comitê Online
Comitê de Finanças
Comitê Conferência Mundial

SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
Abstenção
Desativado
Desativado
Desativado

Sim = 1 voto / Não = 8 votos / Abstenção = 1 voto
Comitês de Serviço da JUNCCAB optam por NÃO realizar Assembleia Virtual.
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c) Representantes (RGs) de Grupos do Brasil
Temos no Brasil 73 Grupos Presenciais. Manifestaram seu voto, após convocação, 32 Grupos (44%):

Sim = 5 votos / Não = 27 votos
Grupos representados optam por NÃO realizar Assembleia Virtual.

d) Coordenadores dos Intergrupos do Brasil (Presenciais e Virtuais)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Intergrupo IG ABC
Intergrupo Interior de São Paulo
Intergrupo Minas Gerais
Intergrupo Virtual Despertar Abstinente
Intergrupo Virtual É Possível
Intergrupo Virtual Café Abstinente
Intergrupo Ceará
Intergrupo São Paulo Capital

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
Abstenção
NÃO
NÃO
SIM

Sim = 1 voto / Não = 6 votos / Abstenção = 1 voto
Intergrupos optam por NÃO realizar Assembleia Virtual.

Finalização dos votos da Consciência Coletiva:
VOTANTES
Coordenação da JUNCCAB (4)
Coord. Comitês de Serviço da JUNCCAB (10)
Representante dos Grupos/RGs (32)
Coordenadores de Intergrupos/IGs (8)

TOTAL VOTOS = 54

VOTOS SIM

VOTOS NÃO

ABSTENÇÃO

2
1
5
1

2
8
27
6

0
1
0
1

9 (16,7%)

43 (80%)

2 (3,7%)

OBS.: Foi uma consciência ampliada sobre as Assembleias anuais, quando se computam média de 50
participantes e entre 30-35 votantes.

Outros aspectos envolvidos:
Conforme Seção V, DAS REUNIÕES E MANDATOS DA JUNCCAB, Artigos 16 e
17 do Estatuto, temos, ao cancelar a Assembleia 2020, implicações acerca das
eleições para os cargos da coordenação:
Artigo 16 –A JUNCCAB se reunirá mensalmente para tratar de assuntos de rotina ou toda vez que
se fizer necessário.
Artigo 17 –A Coordenação da JUNCCAB é eleita para um mandato de 2 (dois) anos, podendo ser
reeleita por mais um mandato, em assembleia nacional convocada especialmente para isso no mês de
setembro, e tomará posse no dia 1º de janeiro do ano seguinte.
§ 1º- Os membros da coordenação, no término de seu mandato podem se candidatar a uma
nova eleição, não devendo servir por mais de 2 (dois) mandatos consecutivos na JUNCCAB, não acumulando
nenhum outro cargo eletivo em outros órgãos de CCA, sendo vedada a acumulação de cargos eletivos entre
os membros da JUNCCAB e dos Intergrupos.
§ 2º - A eleição do coordenador(a), secretário(a), tesoureiro(a) e delegado(a) dá-se sempre
nos anos ímpares sendo a posse em 1º de janeiro próximo. A eleição do(a) vice coordenador(a), 2º(2ª)
secretário(a), 2º(2ª) tesoureiro(a) e delegado(a) suplente dá-se sempre nos aos pares, sendo a posse em
primeiro de janeiro próximo. As eleições sempre acontecem nestes anos, independentemente do tempo de
mandato que os membros tenham cumprido. Esta regra só pode ser alterada, permitindo-se eleger titulares
em anos pares e suplentes em anos ímpares, quando existirem encargos em vacância, por ocasião da
Assembleia.
§ 3º - Não se elegem suplentes, se não houver titulares nos encargos.
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Após consulta da JUNCCAB ao CER (Comitê de Estatuto e Regimento) e respectivo
estudo junto a cartórios, escritório de contabilidade e profissionais da área, o Comitê
concluiu os seguintes tópicos:
1) Só é necessário o registro junto ao Cartório de Registro competente em caso de
ATA de Assembleia. No caso, a votação realizada, na verdade foi apenas uma
manifestação/ consciência coletiva dos grupos e membros JUNCCAB. Assim não
há exigência de registrar esta decisão que determinou a não realização da
Assembleia, bem como pela votação de ser ou não virtual.
2) A manifestação e consciência coletiva sobre a questão de ter ou não assembleia
virtual e a prestação de contas deve constar no INFOJUNCCAB, que é um dos
meios oficiais de comunicação entre os membros da irmandade. É sugerido que
esse documento seja assinado pela coordenadora, secretário e tesoureiro da
JUNCCAB e depois, arquivado;
3) Sugere-se constar no REGIMENTO INTERNO que, por questões de motivo de
força maior ou caso fortuito (como foi a pandemia, por exemplo), haverá a decisão
por votação simples entre os membros da coordenação da JUNCCAB e dos
membros votantes de CCA sobre a realização ou não da Assembleia e que, em
caso destes motivos, a Assembleia pode ser de forma virtual;
4) Sugere-se que as moções sobre as alterações no Estatuto e Regimento Interno,
bem como as soluções adotadas durante esse ano atípico sejam colocadas em
votação na Assembleia 2021, além dos cargos;
5) Sugere-se fazer uma reunião virtual de prestação de contas com a distribuição
do INFOJUNCCAB virtual, com ATA, contando o quórum, e arquivar esta nossa ata
interna, como mais um respaldo pra JUNCCAB, por não ter feito Assembleia 2020.
Assinaturas:

Coordenadora – Maria Lúcia
Vice Coordenadora - Lena
1ª. Tesoureira – Teresa
1ª. Secretária - Thelma
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MEMBROS DA JUNCCAB
Coordenadora:

Lúcia (SP)

Vice Coordenadora:

Lena (SP)

Primeiro Secretária:

Thelma (SP)

Segunda Secretária:

Vago

Primeiro Tesoureiro:

Teresa (RJ)

Segunda Tesoureira:

Vago

Delegada:

Vago

Delegada Suplente:

Vago

COORDENADORES DOS COMITÊS DA JUNCCAB
ATIVOS:
1. Comitê da Assembleia 2020

Márcia (AM)

2. Comitê da Convenção 2020

Adriana (RJ)

3. Comitê de Estatuto e Regimento (CER)

Elaine (SP)

4. Comitê Fiscal

Jacira (RS)

5. Comitê de Literatura e Tradução

Hélida (MG)

6. Comitê Lifeline

Iaiá (SP)

7. Comitê de Tecnologia e Informação (TI)

César (RJ)

8. Comitê 12º Passo

Raquel (SP)

9. Comitê de Sétima Tradição

Vago

10. Comitê de Informação Pública (CIP)

Vago

INATIVOS
11. Comitê de Finanças

VAGO/Junccab faz o trabalho

12. Comitê Online

Valderis (SP)/não ativo.

13. Comitê de Conferência Mundial (CCM)

VAGO

7
Apostila PRESTAÇÃO DE CONTAS – Ano 2020

COORDENADORES DOS INTERGRUPOS
1. IG Ceará (Fortaleza)

Maria de Jesus (CE)

2. IG Minas Gerais (Belo Horizonte)

Olga (BH)

3. IG São Paulo Capital

Valderis (SP)

4. IG Interior São Paulo

Diva (SP)

5. IG ABC / Santo André (SP)

Cristina (SP)

COORDENADORES DOS INTERGRUPOS VIRTUAIS
1. Intergrupo CCA Online

Leilaine

2. Intergrupo Café Abstinente

Niel

3. Intergrupo Despertar Abstinente

Teka

COORDENADORES DOS GRUPOS VIRTUAIS
1. Grupo Serenidade Online

Adriana

2. Grupo É Possível

Teka

3. Grupo Praticando Sugestões

Iaiá
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BOAS VINDAS A CCA!

A Junta Nacional de Comedores Compulsivos Anônimos do Brasil JUNCCAB - apresenta o INFOJUNCCAB/ Setembro 2020 em forma de Apostila.
Nele apresentamos à Irmandade a prestação de contas e os trabalhos realizados
durante o ano. Isso porque não pudemos realizar nossa Assembleia Anual devido a
Pandemia do Covid 19.
No começo do ano assumimos a coordenação e, prontamente, fomos
surpreendidos por esta situação que se estende até hoje. Em um primeiro momento: o
susto! A falta de norte! Porém, passado o primeiro impacto, nos adaptamos a nova
realidade e continuamos o nosso trabalho, afinal não podíamos estagnar. Temos o
compromisso de zelar e cuidar da nossa Irmandade com todo carinho.
O mundo virtual ajudou o CCA a não sucumbir e assim, ressurgimos. Aquele
abraço amigo e quente foi substituído por um olhar à distância, mas cheio de
esperança. As reuniões On-line (Zoom, Google Meet, WhatsApp) passaram a fazer
parte do nosso dia a dia e as novas tecnologias permitiram não apenas a continuidade
de nossas reuniões em nossos grupos mas, também, e graças ao Poder Superior, a
receber novos companheiros. Estes chegam ao CCA todos os dias, o que nos fortalece
e renova nossas esperanças.
É dessa maneira que chegamos até aqui animados e dispostos a continuar.
Apesar de não podermos realizar a Assembleia Anual, faz-se necessária a prestação
de contas: do financeiro, do trabalho e dos encaminhamentos realizados.
A doença do comer compulsivo é real e devastadora, porém também é grande
o nosso desejo de recuperação. O mundo virtual veio em nosso auxilio enquanto os
encontros presenciais não são possíveis.
Sendo assim continuamos juntos e, em breve, muito em breve, vamos poder
nos dar as mãos e entoar nossa Oração da Unidade, a Promessa de CCA.
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Maria Lúcia - Coordenadora da JUNCCAB – Gestão 2020/2021

ATAS DA ASSEMBLEIA DE SETEMBRO DE 2019
ATA-1 DA ASSEMBLEIA NACIONAL DA JUNTA DE SERVIÇOS GERAIS DE
COMEDORES COMPULSIVOS ANÔNIMOS DO BRASIL – JUNCCAB
Às 19:30h do dia vinte e nove de agosto do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se em
Assembleia Nacional, os membros da Irmandade de Comedores Compulsivos Anônimos
do Brasil – CCA, no Centro de Espiritualidade Maria Mãe da Vida, localizado na Rua Olinda
Elis, 433 – Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, CEP 23045-160, registrando a presença de
46 (quarenta e seis) membros, sendo 43 (quarenta e três) votantes, não incluindo a
Coordenadora da JUNCCAB, que só vota em caso de desempate, cujas assinaturas estão
em anexo a esta ata, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1 - Apresentação
dos relatórios das atividades da Coordenação da JUNCCAB e dos COMITÊS, ano
2018/2019; 2 – Workshops sobre o Tema “Recuperação em Reuniões online e/ou
presenciais” ; 3 - Eleição para os encargos em vacância; 4 – Eleição da equipe e local para
sediar a Convenção 2021 e 5 - Assuntos Gerais. Assumiu a presidência da Mesa a
Coordenadora da JUNCCAB, JACIRA ESPARTEL DA SILVA OLIVEIRA, chamando todos
a proferirem em conjunto a Oração da Serenidade. Eu MARIA LUCIA BEZERRA TAFINEL,
2ª. Secretária, estou responsável pela elaboração desta Ata da Assembleia. Seguiu-se a
apresentação dos participantes com nome, grupo, cidade, estado e prestação de serviço
atual. A Coordenadora da JUNCCAB fez a abertura fazendo a leitura do enunciado e
primeiro parágrafo da Segunda Tradição. Explanou sobre o tema: “RECUPERAÇÃO EM
REUNIÕES ONLINE E/OU PRESENCIAIS”, após, houve depoimento longo sobre o tema
“REUNIÕES PRESENCIAIS” (companheira Alcelízia/RJ) e “REUNIÕES ONLINE”
(companheira Valderis/SP). Na sequência, foi passada a sacola da Sétima Tradição,
precedida de partilha de 3 minutos pela companheira Lena/SP. Seguimos para o intervalo
e chá da noite, retornando às 21:40h para o Corujão, cujo tema foi: “COMO OBTENHO
PRIVACIDADE PARA AS REUNIÕES ONLINE. A companheira Adriana/RJ partilhou sobre
o tema, e seguiu-se com partilhas até as 00:00 hs. No dia 30 de agosto de dois mil e
dezenove, às 07:00h, iniciaram-se os trabalhos com a Reflexão da manhã: Livro Vozes de
Recuperação, 25 de outubro, página 299. O credenciamento dos membros votantes iniciouse às 08:15h, e incluiu representantes dos grupos presenciais, online, intergrupos e comitês
de serviço. A primeira convocação para a Assembleia foi às 08h30h e a segunda
convocação às 08:45h. A abertura dos trabalhos foi feita às 09:00h com as Orações da
Serenidade e Unidade, leitura dos Passos, Tradições e Conceitos, seguida da leitura do
enunciado do primeiro parágrafo da Segunda Tradição. Em seguida, foi feita a leitura das
orientações básicas e regras parlamentares pela companheira Márcia/AM, do Comitê de
Planejamento da Assembleia, que sanou dúvidas sobre esses assuntos. A seguir, foram
apresentados os relatórios dos cinco servidores da JUNCCAB, iniciando-se às 09:45h com
a Coordenadora, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Tesoureiro e Segunda
Tesoureira. Logo após, a Coordenadora, de comum acordo anterior com os Tesoureiros,
fez e apresentou a prestação de contas dos doze últimos meses. Em continuação, tivemos
a sacola da Sétima Tradição, precedida de depoimento pela Companheira Iza/DF. Após um
pequeno intervalo foram apresentados os relatórios dos coordenadores dos comitês ativos
da JUNCCAB, a saber: Comitê 12º Passo (companheira Carla/RJ), Comitê de Literatura e
Tradução (companheira Hélida/MG), Comitê de Lifeline (Companheira iaiá/SP), Comitê da
Convenção 2019 (companheira Lucia/SP), Comitê da Convenção 2020 (companheira
Ducilda/RJ), Comitê de Tecnologia da Informação – TI (companheira Elâine/SP), Comitê
Fiscal (Ivete/SP), Comitê da Assembleia (Companheira Márcia/AM), Comitê de Estatuto e
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Regimento/CER (Companheira Elâine/SP) Comitê de Sétima Tradição (companheira
Lena/SP). Às 11:35h foi iniciada a dinâmica, em forma de sátira sobre a “Responsabilidade
do voto de um representante”, dirigida pela companheira Elâine/SP. Houve uma sobra de
tempo na agenda que foi utilizada para sanar dúvidas da Assembleia. Em continuação,
tivemos uma pausa para o almoço, bazar e venda de literatura. Os trabalhos foram
retomados às 13:30h. pela coordenadora e início da apresentação do Comitê CER, de
Estatuto e Regimento Interno. Foi feita a contagem do quórum com o total de 38 votantes
sem a coordenadora. Em razão da coordenadora Jacira fazer parte da equipe do CER, foi
colocado em votação para que durante a apresentação das moções, como membro do
CER, esta fosse substituída na coordenação da mesa pelo Primeiro Secretário César/RJ.
Após esclarecimento de dúvidas, 3 manifestações contra e 3 a favor, a proposta foi
aprovada por 25 votos a favor, 9 contra e 4 abstenções. MOÇÃO 01 – Inclusão do CNPJ
no Estatuto da JUNCCAB, apresentada pela companheira Elâine/SP, não houve
manifestações nem contra nem a favor. A moção foi aprovada por unanimidade pelo
quórum de 42 membros votantes. Logo após, passou-se à MOÇÃO 02 – Inserir a definição
de Grupo virtual e híbrido e a adequação da definição de Intergrupo na estrutura do Brasil,
apresentada pela companheira Jacira/RS. Esta moção interfere em cinco partes do
Estatuto. Após vários pedidos de esclarecimentos a Assembleia não se sentiu esclarecida
para votar a moção, e o CER solicitou a interferência do Comitê de Referência para revisar
e reescrever a moção para entendimento e votação posterior. O Comitê de Referência ficou
formado pela companheira Rita/RJ na coordenação mais os membros, companheiras
Hélida/MG e Bruna/SP. MOÇÃO 03 – Vetar a sobreposição do cargo de auxiliar de
escritório com encargos eletivos da coordenação da JUNCCAB, apresentada pela
companheira Teresa/RJ. Houve duas manifestações a favor e nenhuma contra. A moção
foi aprovada por unanimidade pelo quórum de 40 membros votantes. Logo após, passouse à MOÇÃO 04 – Retirar os requisitos do delegado da Seção III e colocá-los na Seção IV,
apresentada pela companheira Jacira/RS. A moção foi aprovada por unanimidade pelo
quórum de 40 membros votantes. Logo após, passou-se à MOÇÃO 05 – Definir a
preferência pelo delegado suplente para representar a JUNCCAB na Região 8 ou na falta
de delegados, nomear um representante regional com os mesmos requisitos exigidos a um
delegado, apresentada pela companheira Elâine/SP. Com um quórum de 39 votantes,
houve uma manifestação a favor e a proposta foi aprovada por 38 votos a favor e 1
abstenção. A JUNCCAB aprovou a ida da coordenadora Jacira na Assembleia da Região
8, de 11 a 13 de outubro/2019, como Representante Regional (RR). MOÇÃO 06 –
Incorporar um quinto requisito à candidatura a cargos da coordenação da JUNCCAB,
apresentada pela companheira Tereza/RJ. Após vários pedidos de esclarecimento, 3
manifestações contra e 3 a favor, a proposta foi rejeitada com 21 votos a favor, 12 contra e
5 abstenções, não alcançando o quórum de 2/3 exigidos no Estatuto, para aprovação.
MOÇÃO 07 – Incluir no Estatuto práticas já executadas referentes a eleições dos encargos
da JUNCCAB, apresentada pela companheira Jacira/RS. Não houve manifestações nem
contra nem a favor. A moção foi aprovada por unanimidade pelo quórum de 41 membros
votantes. MOÇÃO 08 - Retirada de dois Comitês inativos e criação de um novo Comitê de
História de CCA, apresentada pela companheira Elâine/SP. Após vários pedidos de
esclarecimentos a Assembleia solicitou ao CER que encaminhasse a moção ao Comitê de
Referência para que se abrisse em três moções, uma para cada Comitê. MOÇÃO 09 –
Atualização do Artigo 22 para que somente Comitês ativos tenham direito ao FAC,
apresentada pela companheira Teresa/RJ. Após vários pedidos de esclarecimento e 3
manifestações a favor, a proposta foi aprovada com um quórum de 40 votantes por 38 votos
a favor, 1 voto contra e 1 abstenção. Em seguida houve depoimento e sacola da Sétima
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Tradição pela companheira Tereza/RJ. Seguiu-se apresentação do Comitê de Literatura,
pela companheira Hélida/MG, falando sobre lançamentos, tiragens e pesquisa de
preferências dos membros. Houve uma manifestação sobre o assunto de tiragens de
literatura com solicitação que o assunto seja melhor esclarecido e levado para divulgação
e reflexão através de matérias a serem inseridas no INFOJUNCCAB. A JUNCCAB também
apresentou uma pesquisa sobre o uso da literatura pessoal e nos grupos, cujo resultado
deve divulgar no informativo bimensal. Neste momento houve um tempo livre para o jantar,
bazar e venda de literatura. Após o descanso foi o momento da partilha da companheira
Dora, Custódia da Região Virtual, sobre ”Que benefício o serviço traz para minha
recuperação pessoal?”. Após intervalo para o café iniciou-se o Corujão com o tema
“Relacionamentos, dificuldades que enfrento na minha prestação de serviço”, pela
companheira Patrícia Cristina/RJ seguida de partilhas até as 00:00h. No dia 31 de agosto
de dois mil e dezenove, às 07:00h, iniciaram-se os trabalhos com a Reflexão da manhã
conduzida pela companheira Ducilda/RJ: Livro Para Hoje, do dia 28 de julho, página 210.
Seguimos para o café da manhã, bazar e venda de literatura. A abertura dos trabalhos deuse com a Oração da Serenidade, leitura do enunciado dos Doze Conceitos de Serviço e
seus princípios espirituais, seguido da contagem do quórum, 40 membros votantes. A mesa
recebeu uma proposta sobre o uso de imagem e som na Reunião Virtual que aconteceu às
20:00h. A Custódia Dora comunicou à Assembleia que a Custódia Andy solicitou que não
fosse divulgado o vídeo da reunião virtual além da sala da Assembleia, sendo que o áudio
pode ser divulgado sem limites. Foi apresentada uma proposta de gravar a apresentação
de som e áudio, e compartilhar somente o áudio. Tivemos 33 votos a favor, 1 contra e 6
abstenções. Passamos em seguida para uma nova contagem de quórum, 40, e reinício da
apresentação do Comitê CER, de Estatuto e Regimento Interno. MOÇÃO 10 – Define um
novo prazo para organizar uma Convenção, que passaria de 6 para 18 meses, já aprovada
no Regimento Interno, apresentada pela companheira Elâine/SP. Após dois pedidos de
solicitação de esclarecimento a Assembleia não sentiu clareza de informações e a
coordenação e o CER encaminharam-na para revisão no Comitê de Referência, com a
recomendação de retirar da proposta o número de meses para não engessar o Estatuto.
MOÇÃO 11 - Revisão e inclusão no Artigo 29, referência ao tempo para revisão, emenda e
registro de moções no Estatuto. Houve solicitações de informação e três manifestações
contra levando o CER a retirar a proposta. Não havendo tempo hábil na parte da manhã
para que o Comitê de Referência reapresentasse as moções revisadas (8A/B/C, 2A e 10A),
foi proposto e aceito pela Assembleia que se voltasse 30 minutos antes do horário de
reinício das atividades da tarde. Logo foi passada a sacola da Sétima Tradição, precedida
de depoimento M. de Jesus/CE. Houve a saída para o intervalo do almoço, e as 13:30h o
Comitê de Referência reapresentou as seguintes moções: MOÇÃO 8A – Retirar o Comitê
de Finanças do Estatuto, reapresentada pelo Comitê de Referência. Houve 3 manifestações
contra e três manifestações a favor. A moção foi rejeitada, num quórum de 40 membros
votantes, com 7 votos a favor, 30 votos contra e 3 abstenções. MOÇÃO 8B - Retirar o
Comitê Online do Estatuto, reapresentada pelo Comitê de Referência. Houve 4
manifestações contra e 4 manifestações a favor. A moção foi rejeitada por um quórum de
40 membros votantes, com 12 votos a favor, 21 votos contra e 7 abstenções. MOÇÃO 8C
– Incluir o Comitê de História de CCA no Estatuto, reapresentada pelo Comitê de
Referência. Houve 3 manifestações a favor. A moção foi aprovada por um quórum de 41
membros votantes por unanimidade. MOÇÃO 2A - Inserir a definição de Grupo virtual e
híbrido e a adequação da definição de Intergrupo na estrutura do Brasil, reapresentada pelo
Comitê de Referência. O comitê sugeriu a retirada da moção para reavaliação em outro
momento, quando já houver definição a respeito da possibilidade de filiação de grupos
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virtuais à estrutura de serviço mundial. Desta forma o CER retirou a moção 2, deixando
para estudar com mais cuidado na próxima revisão. MOÇÃO 10A - Define um novo prazo
para organizar uma Convenção, que passaria de 6 para 18 meses, já aprovada no
Regimento Interno, reapresentada pelo Comitê de Referência com a seguinte redação:
“Artigo 28 - É deliberado na Assembleia Nacional Ordinária quem sedia e organiza as
próximas convenções, sendo passível a alteração em caso de emergência”, com o quórum
de 39 membros votantes , 1 manifestação a favor e 1 contra, foi aprovada com 36 votos a
favor e 3 abstenções. Logo após iniciou-se a apresentação das candidaturas aos cargos
vagos da JUNCCAB como seguem: Coordenador, Vice Coordenador, 1º Tesoureiro, 1º
Secretário, Delegado e Delegado Suplente. Para cada encargo a Coordenadora solicita que
os candidatos apresentem-se falando ao plenário sobre sua motivação para assumir o
cargo. Em seguida, por 10 minutos, abre para questionamentos da Assembleia aos
candidatos. A partir daí reconta-se o quórum, se necessário, distribui-se as cédulas para
voto fechado, que são recolhidas para contagem. Neste momento houve uma pausa para
o café e no retorno a coordenadora iniciou o processo de eleições, como segue: Encargo
de Coordenador – As companheiras Lena/SP e Lucia/SP se candidataram ao encargo
sendo questionadas pela Assembleia por 20 minutos. Passou-se ao processo de eleição
com a contagem do quórum de 43 votantes. O resultado da votação foi 27 votos para a
companheira Lucia e 13 votos para a companheira Lena, 2 votos em branco e 1 nulo. Eleita,
portanto, a companheira MARIA LÚCIA BEZERRA TAFINEL, brasileira, professora titular
da educação infantil aposentada, casada, portadora da carteira de identidade RG.
13.720.691-4 SSP/SP e do CPF 035.894.958-04, residente e domiciliada na Rua Boiçuaíba,
nº 813, Jardim Helena, CEP 08090-750 – São Paulo/SP, para preenchimento de encargo
de 1º de janeiro de dois mil e vinte até 31 de dezembro de dois mil e vinte e um. Como a
companheira foi eleita em 2018 para o encargo de 2ª Secretária para o biênio 2019/2020,
em 31 de dezembro de 2019 deve apresentar à JUNCCAB sua carta de renúncia à 2ª
Secretaria, cujo encargo poderá ser ocupado através de uma nomeação pela JUNCCAB.
Para o encargo de 1º Tesoureiro não houve candidatos. Em razão da coordenadora não
residir no RJ e existir a necessidade que o 1º Tesoureiro seja do Rio de Janeiro para
movimentação bancária, a 2ª Tesoureira Terezinha de Jesus colocou o seu nome como
candidata a 1ª Tesoureira. Como a companheira Terezinha foi eleita em 2018 para 2ª
Tesoureira, em 31 de dezembro de 2019 deve apresentar à JUNCCAB sua carta de
renúncia à 2ª Tesouraria, cujo encargo poderá ser ocupado através de uma nomeação pela
JUNCCAB. A companheira foi questionada pelo plenário e logo após foi contado o quórum
de 42 membros e feita a votação, cujo resultado foi de 38 votos a favor, 1 voto contra, 1
voto nulo e 1 abstenção. Eleita, portanto, a companheira TEREZINHA DE JESUS ARAÚJO
DA SILVA, brasileira, economista aposentada, solteira, portadora da carteira de identidade
RG. 31.057.872-9 SSP/SP e do CPF 009.464.862-04, residente e domiciliada na Rua
Siqueira Campos, 158/Apto. 904, Copacabana – Rio de Janeiro/RJ, para preenchimento de
encargo de 1º de janeiro de dois mil e vinte até 31 de dezembro de dois mil e vinte e um.
Encargo de 1ª Secretária – A companheira Thelma/SP se candidatou ao encargo sendo
questionada pela Assembleia. Passou-se ao processo de eleição com a contagem do
quórum de 42 votantes. O resultado da votação foi 37 votos a favor, 3 nulos e 2 abstenções.
Assim, THELMA VALENTINA DE OLIVEIRA FREDRYCH, brasileira, professora, casada,
portadora da carteira de identidade RG. 954.969 SSP/TO e do CPF 023.002.368/18,
residente e domiciliada na Rua Tomé de Souza, 1328, Lapa, CEP 05079-200 – São
Paulo/SP, foi eleita para o encargo de 1ª. Secretária de 1º de janeiro de dois mil e vinte até
31 de dezembro de dois mil e vinte e um. Encargo de Vice Coordenadora – A companheira
Lena/SP se candidatou ao encargo sendo questionada pela Assembleia. Passou-se ao
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processo de eleição com a contagem do quórum de 37 votantes. O resultado da votação
foi 30 votos a favor, 9 votos contra e 1 abstenção. Assim, MARIA MADALENA NAUFAL
JACHINTO, brasileira, empresária, casada, portadora da carteira de identidade RG.
9965216 SSP/TO e do CPF 770.630.408/63, residente e domiciliada na Av. São José do
Rio Pardo, 400, Parque Iracema, Catanduva - São Paulo, foi eleita para o encargo de Vice
coordenadora, de 1º de janeiro de dois mil e vinte até 31 de dezembro de dois mil e vinte.
Na sequência, foi passada a sacola da Sétima Tradição, precedida de partilha de 3 minutos
pela companheira Carla/RJ. Em prosseguimento, solicitou-se que a Vice Secretária Lucia
fizesse a leitura da Ata da Assembleia 2019 para que os membros pudessem fazer as suas
observações. O Comitê Fiscal solicitou a palavra e falou sobre a análise das contas do 1º
semestre de 2019. Disse que vai enviar um relatório detalhado desta análise para a
JUNCCAB, que deve divulgar como achar melhor. Houve pedidos de esclarecimentos pela
Assembleia. O Comitê sugeriu estudos sobre um celular corporativo e um cartão corporativo
para envios e recebimentos de verbas para o WSO e Região 8, pois foram apuradas
algumas inconsistências nestas transações, tais como datas de recebimento e depósitos,
valores de depósitos quebrados, etc. Não existe falta de dinheiro, os saldos estão corretos.
Após as devidas correções, foi feita a contagem do quórum para a aprovação da Ata. A
votação deu-se com quórum de 31 membros votantes, sendo 31 votos a favor, aprovada
por unanimidade. As atividades foram encerradas às 11:50h, com a Oração da Unidade e
da Serenidade. A Coordenadora agradeceu a participação de todos e declarou encerrada
a Assembleia às 12:30h do dia 30 de setembro de dois mil e dezoito, após a dinâmica final.
Eu, MARIA LUCIA BEZERRA TAFINEL, Segunda Secretária, lavrei e assinei a presente
Ata que, lida e aprovada, seguirá para ser registrada no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro- RJ. Assina também a presente Ata JACIRA
ESPARTEL DA SILVA OLIVEIRA, Coordenadora da Junta de Serviços Gerais de
Comedores Compulsivos Anônimos do Brasil.

______________________________
JACIRA ESPARTEL DA S. OLIVEIRA
Coordenadora
RG 6017270858/SSP-RS
CPF 303.442.040/49

______________________________
MARIA LUCIA BEZERRATAFINEL
Segunda Secretária
RG 13.420691 SSP/SP
CPF 035894958-04

ELEITOS NESTA ASSEMBLEIA:
COORDENADOR

VICE COORDENADOR

________________________________
MARIA LUCIA BEZERRA TAFINEL
RG 13.420691 SSP/SP
CPF 035894958-04
8

___________________________________
MARIA MADALENA NAUFAL JACINTHO
RG. 9965216 SSP/SP
CPF 770.630.408/63

PRIMEIRA SECRETÁRIA

PRIMEIRA TESOUREIRA

________________________________
THELMA V. DE OLIVEIRA FREDRYCH
RG. 954.969 SSP/TO
CPF 023.002.368/18

___________________________________
TEREZINHA DE JESUS ARAÚJO DA SILVA
RG. 31.057.872-9 SSP/SP
CPF 009.464.862-04
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ATA-2 DA ASSEMBLEIA NACIONAL DA JUNTA DE SERVIÇOS GERAIS DE
COMEDORES COMPULSIVOS ANÔNIMOS DO BRASIL – JUNCCAB
OBS.: ESTA ATA É SOBRE ASSUNTOS GERAIS DA JUNCCAB, INCLUINDO A ANÁLISE E
APROVAÇÃO DE MOÇÕES DO REGIMENTO INTERNO APRESENTADAS PELO CER.

Às 9h do dia trinta e um de agosto do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se em
Assembleia Nacional os membros da Irmandade de Comedores Compulsivos Anônimos do
Brasil – CCA, no Centro de Espiritualidade Maria Mãe da Vida, localizado à Rua Olinda Elis,
433 – Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, CEP 23045-160, registrando a presença de 46
(quarenta e seis) membros, sendo 43 (quarenta e três) votantes, cujas assinaturas estão
em anexo a esta ata, não incluindo a Coordenadora da JUNCCAB, que só vota em caso de
desempate, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Apresentação do trabalho
do Comitê de Estatuto e Regimento (CER); 2. Apreciação e votação das Moções para o
ESTATUTO (versão 2017) da JUNCCAB; 3. Apreciação e votação das Propostas para o
REGIMENTO INTERNO (versão 2018) da JUNCCAB; 4. Assuntos Gerais. Assumiu a
presidência da Mesa a Coordenadora da JUNCCAB, JACIRA ESPARTEL DA SILVA
OLIVEIRA. Eu, MARIA LUCIA BEZERRA TAFINEL, Segunda Secretária, estou responsável
pela elaboração desta Ata de assuntos gerais da JUNCCAB. Os trabalhos do dia foram
iniciados com a Reflexão da manhã do Livro Para Hoje do dia 28 de julho. Logo após o
desjejum, a abertura dos trabalhos foi feita com a Oração da Serenidade. Em seguida, as
companheiras do CER e Comitê 12º Passo, iniciaram a apresentação dos trabalhos
produzidos em 2019, com 1 (uma) moção deste comitê e 4 (quatro) moções do texto do
Regimento Interno, para aprovação pelos membros votantes. Em razão da coordenadora
Jacira fazer parte da equipe do CER, foi colocado em votação para que durante a
apresentação das moções, como membro do CER, esta fosse substituída na coordenação
da mesa pelo Primeiro Secretário Cesar. Após esclarecimento de dúvidas, 3 manifestações
contra e 3 a favor, a proposta foi aprovada por 25 votos a favor, 9 contra e 4 abstenções.
Foram votadas as seguintes propostas: MOÇÃO A – Apresentada pela companheira
Carla/RJ, sobre “Instituir o primeiro sábado de agosto como data para celebrar o aniversário
de CCA no Brasil, a exemplo do WSO”. Após 2 pedidos de informação a moção A foi
repassada ao Comitê de Referência, com a solicitação de estender a comemoração da data
para o final de semana. O Comitê de Referência ficou formado pela companheira Rita na
coordenação, mais os membros Hélida/MG e Bruna/SP. Foi apresentada a seguir a
MOÇÃO B – Apresentada pela companheira Tereza, sobre “Instituir novas regras para um
Comitê ou IG ser anfitrião de uma Convenção”, complementando as sugestões já
aprovadas em 2018. Após 4 pedidos de informação, a moção B foi repassada ao Comitê
de Referência, pois alguns itens propostos na moção foram considerados muito exigentes.
Logo após, passou-se à MOÇÃO C – apresentada pela companheira Jacira sobre a
“Divisão das atribuições que competem ao secretário da JUNCCAB e o auxiliar de
escritório”. Após 1 manifestação contra e 3 a favor com 3 esclarecimentos de dúvidas, a
moção C foi aprovada num quórum de 41 membros por 40 votos a favor e 1 abstenção. Em
seguida a coordenadora interrompeu os trabalhos da Assembleia para fazer um breve
intervalo. Seguiu-se uma pausa para o almoço. No retorno aos trabalhos, às 14h30, foi
colocada a MOÇÃO D – Apresentada pela companheira Jacira, sobre “Inserção de
procedimentos detalhados da tesouraria, compromissos da JUNCCAB, cálculo dos fundos
e royalties e cálculo do saldo disponível”. Houve 2 pedidos de informação e a proposta foi
à votação, com quórum de 39 membros com resultado de 37 votos favor e 2 abstenções.
Seguiu-se então, para a MOÇÃO E – Apresentada pela companheira Elâine/SP, sobre
“Inserir no Regimento Interno (RI) o modelo de apresentação de MOÇÕES para a
JUNCCAB”. Não houve manifestação e com um quórum de 38 votantes, foi aprovada por
unanimidade. Seguiu-se para o intervalo enquanto o Comitê de Referência revisava as
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moções A e B. A MOÇÃO A veio reescrita da seguinte forma, apresentada pela
companheira Bruna/SP: “Instituir o primeiro final de semana de Agosto como data para
celebrar o aniversário de CCA no Brasil, a exemplo do WSO”, que com um quórum de 43
membros votantes foi aprovada com 30 votos a favor, 6 votos contra e 7 abstenções. A
MOÇÃO B foi preparada pelo comitê de referência com base na informação de que seria
uma alteração avulsa, no entanto, a moção deveria seguir a estrutura de outros tópicos já
aprovados em 2018. Desta forma não teve tempo hábil para reescrever o texto da moção,
ficando para ser reestudada e aprovada, numa outra oportunidade. No dia 01 de setembro
de dois mil e dezenove, às 7h, iniciaram-se os trabalhos com a Reflexão da manhã, do Livro
Vozes de Recuperação do dia 3 de fevereiro. A coordenadora da JUNCCAB reabriu os
trabalhos com a Oração da Serenidade, e prosseguindo, solicita que a Vice Secretária Lucia
leia a Ata da Assembleia 2018 para que os membros possam fazer as suas observações.
Após as devidas correções, foi feita a contagem do quórum para a aprovação da Ata. A
votação deu-se com quórum de 31 membros votantes, sendo 31 votos a favor, aprovada
por unanimidade. Sobre a Sétima Tradição, durante o evento, registra-se que as 5 (cinco)
sacolas somaram R$ 1.544,15 (R$ 271,75 +326,50 +241,65 +343,00 +361,25), o Doe 59
somou R$ 309,00, o Bazar rendeu R$ 524,50 e as rifas, R$ 755,00 (itens de beleza) + R$
210,00 (nova literatura), além da venda das capinhas do grupo Vida de R$ 165,00. A venda
de literatura em dinheiro somou R$ 1.795,00 e as vendas no cartão (que inclui vendas de
Lifeline, de Literatura, Bazar, Doe 59, contribuições, etc,.) teve um valor de R$ 4.416,50,
totalizando, durante o evento, um valor prévio (a confirmar), de R$ 8.119,15. O relatório
financeiro completo e revisado deve ser divulgado por e-mail e pelo INFOJUNCCAB de 15
de setembro 2019. As atividades foram encerradas às 11:50h, com a Oração da Unidade e
da Serenidade. A Coordenadora agradeceu a participação de todos e declarou encerrada
a Assembleia às 12:30h do dia 30 de setembro de dois mil e dezoito, após a dinâmica final.
Eu, MARIA LUCIA BEZERRA TAFINEL, Segunda Secretária, lavrei e assinei a presente
Ata que, lida e aprovada, seguirá para ser registrada no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro- RJ. Assina também a presente Ata JACIRA
ESPARTEL DA SILVA OLIVEIRA, Coordenadora da Junta de Serviços Gerais de
Comedores Compulsivos Anônimos do Brasil.

______________________________
JACIRA ESPARTEL DA S. OLIVEIRA
Coordenadora
RG 6017270858/SSP-RS
CPF 303.442.040/49

______________________________
MARIA LUCIA BEZERRATAFINEL
Segunda Secretária
RG 13.420691 SSP/SP
CPF 035894958/04
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RELATÓRIOS DOS MEMBROS DA
COORDENAÇÃO DA JUNCCAB
RELATÓRIO DA COORDENADORA
Artigo 9o –Compete ao(à) coordenador(a): (ESTATUTO JUNCCAB)
a) presidir todas as reuniões e assembleias ordinárias e extraordinárias da JUNCCAB;
b) convocar as reuniões e assembleias previstas neste Estatuto;
c) estabelecer a agenda para todas as reuniões e assembleias;
d) dar o voto de desempate quando necessário;
e) representar a Associação em juízo ou extrajudicial;
f) participar das reuniões dos comitês, ou indicar outro membro da JUNCCAB para fazê-lo;
g) substituir o 1o(1a) e 2o(2a) tesoureiros(as) em todas as suas faltas e impedimentos;
h) atuar como elo entre a coordenação da JUNCCAB, os intergrupos e os grupos sem
filiação a intergrupos;
i) ser cossignatário(a)das contas bancárias da JUNCCAB;
j) Movimentar contas bancárias em conjunto com o Tesoureiro.
Sou a Lucia comedora compulsiva em recuperação e em serviço a JUNCCAB
(Junta Nacional de Comedores compulsivos do Brasil). Iniciei meu trabalho na Junta no ano
de 2018 como vice secretária e fui me familiarizando com o serviço, observando o andamento
dos trabalhos e colaborando em todo o necessário.
Assumia a coordenação da Junta na nossa última Assembleia de agosto 2019.
Como todo o resto do mundo tinha planos e metas a serem desenvolvidas, mas... Veio a
Pandemia e tudo ficou suspenso no ar, feito os astronautas fora da orbita da Terra.
Em nossa primeira Reunião da Junta em que fizemos questão de ser presencial no
Escritório da Junta no Rio de Janeiro, traçamos algumas metas:
•

Organizar e embelezar nosso escritório (projeto parado/Pandemia);

• Trazer a contabilidade do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro (logo
vimos ser um equívoco e desistimos da ideia, o Escritório que faz a Contabilidade é muito
eficiente e não seria um bom negócio a Junta trocar);
• Ficamos seis meses sem poder emitir notas fiscais, tivemos problemas com a
emissão de notas de duas gestões anteriores e com o endereço da Junta, que estava constando
em dois endereços “diferentes”, questão de mudança de nome no Bairro aonde fica
localizada. Foi complicado resolver o problema, tudo parado, fechado, atendimentos somente
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online, morosos, enfim foi resolvido e o Companheiro Cesar amorosamente colocou nossa
emissão de notas em dia;
• O trabalho primoroso da nossa Tesoureira Tereza, o auxilio sempre pratico da
Companheira Jacira e do nosso escritório de contabilidade LMG garantiu a JUNCCAB estar
com as contas claras e transparentes. (outro entrave da Pandemia, incluir meu e o nome da
Tesoureira nos registros do Banco do Brasil e nos acertar com o aplicativo.) Aproveito a
oportunidade para agradecer a toda a Irmandade por continuar prontamente nos enviando
suas contribuições financeiras;
• Fiz o meu possível para participar das atividades organizadas pelos Comitês
da Junta, participando de Reuniões de Serviço, estruturação do Comitê de História recém
criado, trabalho de acolhimento do novato e veterano do Comitê de Decimo Segundo Passo
dentro da Irmandade, tentativa de estruturar o Comitê de Informação Pública, sempre atenta
aos outros Comitês;
•

Reuniões com os Comitês de Serviço e Intergrupos;

•

Elaboração do INFOJUNCCAB/Companheira Thelma;

• Acompanhei e auxiliei no processo de cancelamento da nossa Convenção e
Assembleia (Pandemia). Comitês de Assembleia/CER/LMG;
• Por estarmos sempre atentas e zelando por nossas Tradições, no início da
Pandemia quando tivemos um boom nas nossas reuniões online, interferimos com um
Comunicado a Irmandade (nossos Grupos na sua maioria passaram a funcionar online),
cometemos um equívoco englobando os Intergrupos Virtuais e Grupos Virtuais num
comunicado a Irmandade (são da competência do Região Virtual) já devidamente corrigido
na ERRATA do nosso último INFOJUNCCAB;
• Informando a JUNCCAB está adquirindo uma sala virtual no Zoom que estará
a disposição sempre com horário e dia previamente agendados, está a disposição para as
reuniões
dos
Comitês,
Intergrupos,
para
a
realização
Workshop
de
Passos/Tradições/Conceitos de Serviço, Reuniões ordinárias e extraordinárias da Junta,
enfim estará a nossa disposição;
Em serviço Lucia Coordenadora da JUNCCAB

RELATÓRIO DA VICE COORDENADORA
Entrei no cargo 01/01/2020, com muita alegria de servir a minha Irmandade, que
salva a minha vida um dia de cada vez. Mas, devido a pandemia pouco temos feito para
divulgar CCA nos Grupos Presenciais é o Grupos Virtuais não são inscritos na Junta de
Comedores Compulsivos do Brasil. Mas, continuarei prestando serviço e auxiliando a
JUNCCAB no que for preciso.
Lena – Vice Coordenadora em Serviço
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RELATÓRIO DA 1ª. TESOUREIRA
Sou a Teresa comedora compulsiva em recuperação e a serviço da JUNCCAB
(Junta Nacional de Comedores compulsivos do Brasil). Iniciei meu trabalho na Junta no ano
de 2019 como 2ª tesoureira e em janeiro de 2020 passei a ser a 1ª tesoureira, eleita na
Assembleia de agosto de 2019.
Nesse ano de 2020, tínhamos muitos planos e projetos para serem desenvolvidos
junto à Junccab, porém, com a pandemia, só me restou manter os pagamentos em dia e
organizar a contabilidade com o companheiro Cesar que foi meu braço direito. O prédio onde
estamos localizados fechou e eu como idosa, tive que ficar em casa.
Fizemos os pagamentos das contas e compromissos da JUNCCAB, tais como:
Aluguel e taxas, telefone, luz, Tiny etc...Fizemos o controle do material de expediente, copa,
higiene e limpeza; Pagamos o servidor terceirizado; Fizemos limpeza da sala; Fizemos o
diário de caixa (Tabelão),de todos os movimentos; Codificamos, de acordo com o PLANO
DE CONTAS, toda a movimentação da JUNCCAB; Utilizamos os extratos de contas
bancárias para fechamento dos saldos do diário de caixa (gerenciador financeiro; Fechamos
o caixinha que fica com pequenas quantias no escritório; Procuramos identificar todas as
contribuições, venda de Literatura/Lifeline, receita de eventos, pagamentos, através dos
recibos enviados no e-mail, notas de compra e documentos de pagamento; Fizemos a
classificação das contas principais, no final do mês, de acordo com os códigos Plano de
Contas e códigos e montamos o balancete de Receitas e Despesas; Preparamos a pasta com
os todos os documentos contábeis; Enviamos o diário de caixa (tabelão no excel) e a pasta
de documentos para a empresa de contabilidade, no Rio Grande do Sul; Expedimos, pelo
correio a literatura adquirida dos companheiros.

Quanto aos compromissos semestral e anual, não foram realizados devido a
pandemia.

Em serviço Teresa, 1ª Tesoureira da JUNCCAB
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RELATÓRIO DA 1ª. SECRETÁRIA
As atribuições do Secretário segundo os Estatuto 2019, são: Compete ao(à) 1º(1ª) e
2º(2ª) secretários(as) sem distinção: a) elaborar as atas de reuniões de rotina e assembleias;
b) assinar a correspondência da JUNCCAB; c) enviar as cópias das atas das assembleias pelo
correio ou por outro meio a ser deliberado aos intergrupos e grupos sem filiação a
intergrupos; d) manter as atas das assembleias devidamente registradas em livros de atas; e)
manter o arquivo da JUNCCAB sempre atualizado; f) cuidar da correspondência; g) manter
contato com a Região 8 e o Escritório de Serviço Mundial (WSO); h) participar das reuniões
dos Comitês, i) manter correspondência bimestral ou boletim com os intergrupos e grupos
sem filiação a intergrupos.
Eu, Thelma Valentina comecei meu serviço de 1ª. Secretária em Janeiro de 2020. Depois
de participar da reunião presencial em janeiro, no escritório da JUNCCAB, onde o
companheiro César me informou e me auxiliou a entender quais eram as atribuições da
secretária, passei a desenvolver as atividades da seguinte maneira:
a) Participar das reuniões da coordenação da JUNCCAB e das reuniões com os Comitês
e Intergrupos, fazendo as atas e enviando-as respectivamente aos interessados e
armazenando-as em um espaço de Atas no Google Drive da junccabcca@gmail.com;
b) Recebendo os e-mails da junccab@comedorescompulsivos.org.br , respondendo e
encaminhando-os aos interessados. Recebemos alguns tipos de e-mails:
b.1) Pedido de informações sobre o CCA, o que é, como funciona e onde e como
participar das reuniões. Respondo esses e-mails e procuro sanar as dúvidas, sempre
com cópia para membros da Junta e alguns para companheiros do Comitê de 12
passos para acompanharem o recém chegado;
b.2) Pedidos de literatura, em geral. Esses e-mails respondo agradecendo e encaminho
os dados de depósitos (de compra de literatura) e a tabela de pedido de literatura para
o Cesão enviar a literatura, para a tesoureira bater entradas de depósito. Quando é
pedido de literatura em PDF, já envio o PDF informando que pode ser impresso e
também encaminho os dados para o Cesão e a tesouraria checar as entradas. Quando
é para assinatura da LIFELINE, encaminho para o comitê da LIFELINE. Todos os
comprovantes de literatura são armazenados no Google Drive por mês, para que
possamos ter acesso, caso necessário.
b3) recebemos e-mails de contribuições da sétima tradição de grupos e companheiros,
imediatamente salvo o comprovante nomeando-o de sétima, nome de quem (pessoa
ou grupo) contribuiu, valor e mês da contribuição. Da mesma maneira respondo
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agradecendo, encaminho para o Cesão e a tesouraria para fazerem a contabilidade e
salvo os comprovantes de contribuição em pasta própria, separado por mês no Google
Drive.
b4) Recebemos e-mails provenientes da Região 8 e o Escritório de Serviço Mundial
(WSO); esses, normalmente em inglês, traduzo no Google Tradutor, coloco o texto
traduzido abaixo do texto original e repasso para a equipe da JUNCCAB, para os
comitês e os intergrupos, conforme o tema para que cheguem a todos os
companheiros interessados.
b5) E-mails de boletos, encaminho imediatamente para a tesouraria, de propagandas
deleto imediatamente e os que tenho dúvida, compartilho com o Cesão que sempre
me esclarece.
Procuro deixar os e-mails em dia, acessando-os pelo menos três vezes por semana;
também, sempre envio os e-mails com cópia para o Cesão, para tesoureira ou
coordenadora, como forma compartilhar o trabalho e de garantir que, caso cometa
erros, esses possam ser imediatamente corrigidos. Pois, ao responder em nome da
JUNCCAB acredito que essa seja a maneira de deixar transparente meus atos.
c) Participo das reuniões da Junta e dos comitês, mesmo porque é necessário para fazer
as atas de reunião;
d) E ajudo a coordenadora a preparar o INFOJUNCCAB bimestralmente, trabalhamos
juntas para anexar as informações do período importantes a comunidade do CCA.
Estas são as atividades desenvolvidas pela secretaria desde janeiro de 2020, que foram
aprimoradas com o decorrer dos meses, procurando contribuir da melhor maneira possível
para o desenvolvimento das atividades de todos os grupos de CCA no Brasil.

Thelma Valentina – 1ª. Secretária JUNCCAB 2020.
Setembro de 2020.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019/2020

BALANCETES DO 2º SEMESTRE 2019
Segue abaixo, a prestação de contas do 2º semestre de 2019, analisada pelo Comitê Fiscal.
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BALANCETES DO 1º SEMESTRE 2020
Segue abaixo, a prestação de contas do 2º semestre de 2019, analisada pelo Comitê Fiscal.

OBS.: Apesar das férias de verão e da pandemia, o saldo geral da JUNCCAB está se
conservando quase o mesmo desde 31/12/2019, significando que as receitas estão pagando
as despesas neste período. Gratidão!!!
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SALDO DOS FUNDOS DA JUNCCAB
CONFORME APROVADO NA ASSEMBLEIA DE SET/2018, OS FUNDOS SÃO ALIMENTADOS, COM AS
PORCENTAGENS DESIGNADAS, SOBRE O SALDO MENSAL POSITIVO DA JUNCCAB.
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GRÁFICOS DE RECEITA E DESPESA
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ROYALTIES E FUNDOS JUNCCAB
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VENDA E ESTOQUE DE LITERATURA

OBS.: Na página seguinte é apresentada a venda de Literatura.
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MAPA DE CONTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS, INTERGRUPOS E GRUPOS ISOLADOS DE CCA
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RELATÓRIOS DOS COORDENADORES DOS COMITÊS
COMITÊ DA ASSEMBLEIA 2020
CANCELADA (PANDEMIA COVID-19)
RELATORIO COMITÊ DA ASSEMBLEIA
24 de setembro de 2020

Terminada a Assembleia de 2019 demos início aos trabalhos para a organização
da Assembleia/2020. Iniciamos com algumas mudanças na Junta do Comitê; com a saída de
alguns membros ficamos com apenas 3 membros, do AM, do RJ e do RS (anterior
coordenadora da Junccab)
Em Janeiro/2020 com os incentivos da nova coordenadora da Junccab fizemos
convites para alguns membros que se integrassem ao comitê.
Formando-se uma nova Junta com 6 membros < 2 de SP Capital, 2 do interior de
SP, 1 do RS e 1 do AM.
Assim voltamos a nos reunir através das plataformas Uber Conference, Wattsapp
e Zoom para deliberar as pautas, o que em Janeiro após várias consultas em diversos locais
conseguimos definir e contratar a Casa de Campo Grande RJ na data de 24 à
27/setembro/2020
Em fevereiro definimos o Tema Central: Responsabilidade com CCA e com
minha Recuperação Pessoal
Em fevereiro estávamos em tratativas para confecção dos folders e Cartazes para
fazer lançamento em Março na Convenção/2020, quando fomos surpreendidos com o início
da pandemia e por determinação governamental o isolamento social
Com isso nos reunimos para deliberar como ficaria o nosso evento, quando então
iniciamos as consultas através dos Representantes de grupos, Intergrupos, coordenadores de
comitês, e Junta Nacional para em Junho/20 já formada uma consciência bem informada de
toda a irmandade, através de votos foi decidido pelo cancelamento desse evento em 2020.
Desde então esse comitê está com as suas atividades suspensas aguardando
posicionamentos com relação a pandemia para iniciarmos a organização da próxima
Assembleia em 2021
Grata,
Coordenação do Comitê - Com amor em serviço
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COMITÊ DA CONVENÇÃO 2020
CANCELADA (PANDEMIA COVID-19)
GRUPO SERENIDADE /DUQUE DE CAXIAS (RJ) E GRUPO SERENIDADE ON LINE
RELATÓRIO FINANCEIRO DA CONVENÇÃO NACIONAL DE CCA
MAIO DE 2019 À JULHO DE 2020
RECEITAS: (ENTRADAS)

MARATONAS -------------------------------------------------------------------------- R$ 458,75
EMPRÉSTIMOS / JUNCCAB ------------------------------------------------------- R$ 3.432,30
CONTRIBUIÇÃO ANONIMA ---------------------------------------------------------- R$ 50,00
INSCRIÇÕES ------------------------------------------------------------------------- R$ 34.697,25
RIFA ----------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.000,00
JUROS ----------------------------------------------------------------------------------- R$ 359,46
BAZAR DA MARATONA ------------------------------------------------------------- R$ 95,00
DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO ------------------------------------------------ R$ 1.085,02
INSCRIÇÕES /CONVENÇÃO VIRTUAL ------------------------------------------- R$ 50,00
COMPLEMENTO DE INSC. P/ CONVENÇÃO VIRTUAL -----------------------R$ 25,00
DEVOL. DA TRANSF. DE INSC. NA CONV. PRES. P/ A CONTA ----------- R$ 414,55
TOTAL DE RECEITA ------------------------------------------------------------ R$ 41.667,33
DESPESAS: (SAÍDAS)
COMPRA WSBC/RIFA ----------------------------------------------------------- R$ 400,00
TRANSPORTES --------------------------------------------------------------------- R$ 200,60
LOGOTIPO /CONVENÇÃO -------------------------------------------------------- R$ 80,00
PAGAMENTO/ CASA DE RETIRO -------------------------------------------- R$ 3.000,00
CORREIO ------------------------------------------------------------------------------ R$ 32,30
DESPESAS BANCÁRIAS ---------------------------------------------------------- R$ 208,20
KIT PARA INSCRITOS NA CONVENÇÃO ------------------------------------ R$ 719,78
MATERIAIS /MÃO DE OBRA (DINÂMICA CONVENÇÃO) -------------- R$ 254,44
LEMBRANÇA MARATONA -------------------------------------------------------- R$ 44,99
CARTUCHO (RECARGA) ---------------------------------------------------------- R$ 139,90
DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÕES ---------------------------------------------- R$ 31.336,20
DEVOLUÇÃO EM DINHEIRO DA INSC. NA CONV. PRESENCIAL ----- R$ 450,00
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (EMPRÉSTIMO/JUNCCAB) ------------ R$ 3.432,30
TOTAL DE DESPESAS --------------------------------------------------------- R$ 40.298,71

SALDO PARCIAL DA PRIMEIRA PARTE CONVENÇÃO PRESENCIAL ----R$ 1.368,62
VALOR DE INSCRIÇÃO NA CONVENÇÃO PRESENCIAL À DEVOLVER --- R$ 414,35

34
Apostila PRESTAÇÃO DE CONTAS – Ano 2020

RELATÓRIO EXPLICATIVO DA CONVENÇÃO NACIONAL DE CCA
MAIO DE 2019 À JULHO DE 2020
Queridos Companheiros (as),
Finalmente conseguimos concluir o relatório da primeira parte da Convenção 2020.
Inicialmente, a Convenção 2020 foi organizada pelos Grupos Serenidade Duque de
Caxias (RJ) e Serenidade Online e os servidores que prestaram serviço na composição inicial
do Comitê foram: Coordenadora - Ducilda (RJ), Vice Coordenadora - Adriana (RJ), Primeira
Secretária – Marianne (RJ), Segunda Secretária- Valderes (SP), Primeira Tesoureira - Sylvia
(RJ) e Segunda Tesoureira - Maristela (RJ).
Ao analisarmos as finanças que segue em anexo, observamos que as maratonas,
contribuições de sétima e a Rifa Nacional ajudaram muito para o pagamento das despesas,
tendo em vista que quando propomos a consciência coletiva para realizar ou não a Convenção
2020 faltavam apenas 15 dias para o evento e já tínhamos investido quase que completamente
para que a Convenção acontecesse. Nós do Comitê somos muito agradecidos pelas mãos nas
nossas antes, durante e após essa fase da prestação de serviço.
Importante salientar que se não fosse essas contribuições financeiras, não
conseguiríamos devolver o investimento que a JUNCCAB fez no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais) para comprar vários itens na Conferência de Serviço Mundial (WSBC)
para composição da Rifa Nacional, R$ 32,00 (trinta e dois reais) para pagar os Correios e R$
3.000,00 (três mil reais) como entrada para garantir a reserva do local onde se realizaria ao
Convenção. Esse valor não foi devolvido pela casa de retiro, mas será descontado se
realizarmos um próximo evento no local.
Nessa fase final, fizemos também a devolução das inscrições (com exceção de uma
que retornou para conta e que vamos devolver novamente assim que possível). Alguns
companheiros já se inscreveram na Convenção Virtual que será organizada por um novo
Comitê de Convenção integrado por membros do Comitê de Retiro do Estado do Rio de
Janeiro e pelo antigo Comitê de Convenção 2020.
Destacamos que no mês de agosto, tivemos algumas transferências e depósitos não
identificados, que acreditamos serem inscrições de companheiros para a Convenção Virtual.
Entretanto, como não houve aviso ao comitê, inserimos essas entradas nos depósitos não
identificados. Se futuramente houver informação dessas receitas, incluiremos na relação dos
inscritos da Convenção.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer ao nosso Poder Superior que nos deu
coragem para aceitar o desafio de organizar uma Convenção Nacional; a coordenação da
JUNCCAB que a todo tempo esteve com as mãos nas nossas na prestação de serviço, a
zeladoria dos Grupos do Centro do Rio de Janeiro que amorosamente cedeu a sala para que
pudéssemos levar a mensagem aos CCAs através das maratonas e aos Intergrupo, Grupos e
membros de CCA no Brasil que aceitaram o serviço para coordenar as dinâmicas que
aconteceriam no primeiro momento da Convenção. Para nós esse é o verdadeiro significado
de JUNTOS CONSEGUIMOS.
Em serviço,
Primeira composição do Comitê de Convenção Nacional 2020.
Setembro/2019 à Março/2020.
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Queridos companheiros,
Nossa Convenção 2020 com o tema: 60 Anos na Estrada CCA, construindo a
Espiritualidade através dos Passos será Virtual, realizada nos dias 04, 05 e 06 de Dezembro
na sala do zoom. sendo organizada por um novo Comitê de Convenção CCA/2020.
Servidores:
Coordenadora- Adriana RJ
Vice Coordenadora - Marisa RJ
Primeira Secretaria: Marianne RJ
Vice Secretaria- Valderis SP
Primeiro Tesoureiro- Paulo RJ.
Os outros servidores que prestam serviço no comitê:
Ducilda RJ, Margareth RJ Maristela RJ
Olga RJ
O Comitê de Convenção em sua primeira composição era formado por companheiros
do grupo Serenidade presencial (Duque de Caxias RJ) e Serenidade On Line. A Convenção
seria realizada nos dias 27, 28 e 29 de março de 2020, mas devido a pandemia do COVID
19.
No dia 13 de Março 2020 o comitê colocou em votação entre os participantes da
Convenção se haveria ou não o evento e a consciência coletiva decidiu cancelar o Evento
devido a Pandemia, mas já estava quase tudo pronto.
No dia seguinte tivemos a orientação de conversar com os companheiros do Comitê
de Retiro sobre a possibilidade de fazermos, em Unidade, a Convenção Nacional de CCA em
dezembro. Todos concordaram. Sendo assim, a Convenção seria em dezembro, no mesmo
local, que já estava reservado pelo Comitê de Retiro do Rio de Janeiro.
Entretanto o tempo foi passando e a insegurança com relação a Pandemia
permanecendo.
Por isso, decidimos realizar a Convenção Nacional de CCA em plataforma virtual
(Zoom)
O valor da inscrição ($50,00, $ 75,00 ou $100,00 reais - de acordo com a possibilidade
dos companheiros.
Este valor será para pagar a sala do Zoom, cobrir as despesas que o Comitê teve para
organizar a Convenção Presencial que se realizaria em março 2020, bem como para
contribuir com a Sétima Tradição da JUNCAAB. Lembramos que a ficha de inscrição e o
comprovante de depósito estão no site da JUNCCAB (www.comedorescompulsivos.org.br)
e deverão ser enviados ao Comitê com a finalidade de organizar a contabilidade do evento.
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Contamos com a participação de todos em nossa Convenção Nacional e que
possamos através desse evento levar a mensagem ao máximo de Comedores Compulsivos.
Em serviço
Comitê de Convenção Nacional de CCA 2020
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COMITÊ FISCAL
Caros companheiros!
Fala-vos o grupo que trabalha
no Comitê Fiscal da JUNCCAB
atualmente.
Somos 3 (Jacira/RS-coord,
Anecir/SP e Sidney/SP). Deixamos o
convite para que se mais alguém
quiser se juntar a nós, serão muito
bem vindos.
Conforme
Artigo
21º,
Parágrafo terceiro:
§3º - O Comitê Fiscal se
encarrega da análise das finanças da
JUNCCAB,
contabilidade
e
documentação fiscal, incluindo a
revisão das Certidões Negativas de
Débitos, semestrais, por ocasião dos
eventos
nacionais
de
CCA,
Convenção e Assembleia.
O Comitê Fiscal originalmente
encontrava-se 2 (duas) vezes ao ano,
por ocasião das Convenções (em
março, análise do 2º semestre do ano
anterior) e Assembleias (em
setembro, análise do 1º semestre do
ano em curso), conforme o Estatuto.
Este parágrafo deverá ser
revisado, pois, na Assembleia 2019,
foi decidido que a nossa empresa de
contabilidade (LMG) entregaria a
escrituração da JUNCCAB a cada 2
meses, bimensal e virtual, para
análise do Comitê Fiscal, isso em
função de problemas havidos
anteriormente e detectados meses
depois. E assim tem sido feito.
Foi analisado pelo grupo
anterior, após a Assembleia/2019, as
finanças dos meses JUL-AGO/19,
depois SET-OUT/19 e por fim, NOVDEZ/19. Este relatório final 2019
saiu nos primeiros meses de 2020.

Foram feitas, através de relatório,
considerações
e
sugestões
à
JUNCCAB, prontamente atendidas
ou explicadas.
Em dezembro de 2019 trocou a
coordenação do Comitê Fiscal, mas
somente iniciou a atuar em abril de
2020, pois ainda estavam sendo
analisadas as contas de 2019.
A partir de maio 2020 iniciouse a análise das contas de 2020, JANFEV e MAR-ABR. Como o comitê
ainda não tinha definido os membros,
a coord. Jacira fez esta análise, para
que não houvesse mais atrasos. Foi
feito um relatório de análise de JAN
a MAI/2020, com sugestões e
considerações, logo sanadas pela
coordenação da JUNCCAB.
Em 26 de agosto foi feita a
reunião para analisar as finanças de
JUN e JUL/2020. Em outubro está
prevista a reunião de análise dos
meses AGO e SET/2020.
Na análise dos meses JUNJUL/2020, encontrou-se um código
de empréstimo e devolução de
empréstimo trocado, mas já foi
arrumado no tabelão e na
contabilidade.
Com a pandemia, o comitê
fiscal não tem a sua disposição a
tabela (em papel) dos movimentos
diários, os documentos e os extratos
bancários. Mas podemos nos basear
pelos informes da empresa de
contabilidade, que tem a posse destes
documentos e nos dizem que está
tudo certo, que os documentos estão
em ordem.
O comitê solicitou, na reunião
de agosto, que se façam reuniões
mensais, internas, para que os
membros possam analisar melhor os
números, agora somente em arquivos
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virtuais, enquanto durar a pandemia.
Estamos tentando colocar isso em
ação.
A LMG já entregou na
JUNCCAB, virtualmente, todos os
fechamentos do semestre como
Balanço, Balancete, Diário e Razão
do 1º semestre de 2020.
Também está providenciando
as Certidões Negativas de Débitos
semestrais e a impressão com capa
dura, para registro em cartório, das
contas de 2019. A JUNCCAB vem
fazendo isso, registrando suas
finanças em cartório, desde o ano de
2017.
Ficamos a disposição para
esclarecimentos que se façam
necessários.
Desejamos paz e serenidade.
Em serviço, Comitê Fiscal
2020.

COMITÊ DE ESTATUTO E
REGIMENTO - CER
Relatório de atividade do CER - Ano
2020
Motivação: Reunião de
representantes de grupos,
intergrupos e comitês da JUNCCAB
Local: Uberconference
Sou
Elaine
comedora
compulsiva em recuperação e estou
prestando
serviço
como
coordenadora do comitê de estatuto e
regimento da JUNCCAB (CER). O
comitê está composto por 4 membros
eu, Jacira, Teresa e Niel. Em
01/09/2020
recebemos
a
companheira
Verônica
como
membro em uma reunião feita por
vídeo no whatsapp.
Tivemos muita dificuldade
para nos reunir esse ano por motivos
diversos. Inicialmente estávamos
pautados nas moções de anos
anteriores
que
precisam
ser
melhoradas para apresentação na
Assembleia, mas por ventura da
nossa dificuldade de ter uma
consciência coletiva efetiva só com 2
membros votando, a Jacira e a Elaine
conversaram com a coordenadora da
JUNCCAB Lucia para tentarmos
priorizar assuntos que estão afetando
diretamente a coordenação da
JUNCCAB.
Com o evento da pandemia
veio a dúvida de que se haveria
Assembleia ou em que modelo, se
virtual, pois presencial nos parecia
impossível. Lúcia questionou o CER
sobre como agir em caso de pandemia
ou em caso semelhante, porém no
nosso Estatuto ou Regimento Interno
não consta nenhuma previsão.
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Nossos próximos passos são
continuar a estudar a legislação
pertinente e terminar o documento
que a Jacira já começou com a
justificativa da não realização da
Assembleia por motivo da pandemia
e registrá-lo. Propor uma moção para
a próxima Assembleia de inclusão de
artigo/inciso que nos resguarde
legalmente
em
eventos
extraordinários que não se possa fazer
Assembleias,
colocando
a
possibilidade de realização de
Assembleia virtual.
Continuaremos auxiliando a
JUNCCAB
com
relação
as
consequências da não realização da
Assembleia 2020, que vai afetar a
eleição da junta que em anos pares
são eleitos os vices e nos ímpares os
titulares. Será necessário verificar se
é possível prestar contas de 2019 na
Assembleia de 2021 junto com 2020
e etc.
Juntos conseguimos o que jamais
conseguiríamos sozinhos!
Boas 24h

COMITÊ DE HISTÓRIA
Rio de Janeiro, 18 de setembro de
2020
O Comitê de História foi
criado no mês de setembro, durante a
Assembleia de CCA, em 2019 no Rio
de Janeiro. O objetivo deste comitê é
resguardar a história de Comedores
Compulsivos Anônimos no Brasil, e
para isso vamos colher depoimentos
de membros e servidores de
confiança que atuaram em grupos,
intergrupos, comitês e na Junta
Nacional. Eles contam suas histórias
tanto pessoais quanto nas prestações
de serviços.
O Comitê foi formado
inicialmente por sete membros, sendo
que uma companheira pediu para sair.
Em janeiro de 2020 o comitê
efetivamente foi iniciado. Tivemos
algumas reuniões, foram colhidas
várias fotos de eventos e banners
feitos para essas atividades. Também
foram feitas diversas entrevistas com
membros antigos de CCA seguindo a
literatura “Diretrizes sugeridas para
escrever a História local de CCA”
que são perguntas para recolher
informações históricas da irmandade.
Contudo, esbarramos em duas
situações: nos depoimentos dados,
em diversos momentos, os membros
citam nomes de outros membros que
estão ainda no CCA, mas também
nomes de pessoas que sequer estão na
irmandade. A dúvida surgiu porque
isso não seria quebra de Tradição? O
trabalho do Comitê de História é
baseado no livro, da cofundadora
Rozanne S, “Para além dos mais
ardentes sonhos”.
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Só que na obra há apenas uma
narradora contando a história de
fundação de CCA nos Estados
Unidos. Rosanne dá o nome de
batismo de cada membro. No nosso
caso, o relato da história de CCA no
Brasil é feito por diversos narradores.
Então, solicitei que a Junccab
enviasse mensagem para o O.A
pedindo esclarecimentos. A Junta
Nacional enviou mensagem, mas até
o momento a resposta não veio.
Foi solicitado à Junccab que os
trabalhos do Comitê como o
recolhimento dos dados históricos e
depoimentos de membros de CCA
fossem disponibilizados no site.
Foram aprovadas, pela junta
que compõe o Comitê, as bonecas das
páginas de como ficariam no site.
A coordenadora do Comitê se
reuniu com o funcionário contratado
(Cesão) e foi elaborado um pedido de
orçamento, baseado nesse rascunho
de boneca, para o site que faz a
manutenção e administração da
página
de
www.comedorescompulsivos.org.br
O valor do orçamento já foi
repassado para a Junccab e agora está
em análise pelos membros da Junta
para dar um parecer final.
Vale ressaltar que devido a
problemas
profissionais
da
coordenadora, aliado ao processo de
pandemia que estamos vivendo os
trabalhos ficaram em ritmo mais
lento desde o início do ano até o mês
de agosto.
Nesse momento, esperamos
uma resposta do O.A. A Junccab
enviou mensagem sobre a decisão do

orçamento proposto para abrir o
espaço no site para o Comitê de
História; os membros da Junta
Nacional
decidiram:
“Vamos
aguardar o próximo ano (janeiro),
vamos mudar a hospedagem do site,
o atual está dando muitos
probleminhas, aí já adicionamos o
link do Comitê de História. Teremos
então este tempinho para finalizar
tudo”.
Com gratidão e amor,
Carla
Coordenadora do Comitê de
História de CCA do Brasil
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COMITÊ DE LITERATURA E TRADUÇÃO
Apresento a todos os companheiros o relatório de atividades do Comitê de Literatura de
setembro de 2019 a agosto de 2020.
“Proposta de Planejamento” para 2020 – outubro de 2019
No mês de outubro do ano passado este comitê apresentou um relatório bastante
detalhado a respeito do cenário referente à literatura já traduzida para o português e apresentou
sugestões de trabalho para o ano de 2020/2021.
Essa espécie de “proposta de planejamento”, levou em consideração a pesquisa feita no
ano passado junto aos membros de CCA sobre interesse em literatura; a provável quantidade
de membros que a Irmandade possuía naquela ocosião (cerca de 300 membros); informações
sobre venda de literatura pela Junccab; o Planejamento Estratégico para Publicações do WSO
para os anos de 2019 e 2020 e o catálogo de literatura colocada à venda no ano de 2019.
(https://oa.org/files/pdf/2019_catalog_listing.pdf ).
Do catálogo de literatura colocada à venda pelo WSO em 2019 não tínhamos versão em
português das seguintes literaturas:
Coletâneas de Lifeline e História de CCA
Abstinence, Second Edition
Overeaters Anonymous, Third Edition
Seeking the Spiritual Path: A Collection from Lifeline
Taste of Lifeline
I Put My Hand in Yours
Proposta: sobre essas literaturas concluiu-se que a Irmandade tem demonstrado desinteresse
em coletâneas de Lifeline e História de CCA. Temos grande estoque dos livros Abstinência e
Para Além dos Mais Ardentes Sonhos, literatura que tem sido oferecida a baixo custo tanto no
site quanto nos eventos, devido à baixa demanda. Em anos anteriores foi traduzido o livro
Seeking the Spiritual Path: A Collection from Lifeline cujo texto encontra-se nos arquivos do
Comitê de Literatura. Sugeriu-se, portanto que, caso a Junccab decidisse produzir essa
literatura, que fosse feita diagramação amadora e lançamento em formato pdf, para que sua
produção fosse feita sem custo e todas as vendas representassem receita para a Junccab. Isso
eliminaria o risco de gasto de produção impressa e geração de estoques pela baixa demanda
pelo livro.
Literatura para negros e jovens
Black OA Members Share Their Experience, Strength and HopeBlack OA members
To Parents and Concerned Adults
To the Teen Questionnaire
Proposta: Sobre essa literatura concluiu-se que, para evitar gastos para produção de literatura
sem demanda, sua publicação não era prioritária uma vez que são direcionadas a negros, a
jovens e a pais preocupados com o problema de seus filhos. Embora não se esteja negando que
exista racismo no país, a cor do membro não tem sido uma questão de relevância para sua
aceitação ou não em nossas salas. Ademais, a maioria dos membros de CCA são mulheres na
faixa de 35/65 anos, não havendo membros jovens e famílias preocupadas em número suficiente
que justificasse a priorização desse tipo de literatura.
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Literatura e material para Informação Pública
Bulletin Board Attraction Sticky Notes
Carrying the Message
Membership Survey Report
New Prospect Card
Professional Outreach Manual
Professional Presentation Folder
Compulsive Overeating: An Inside View
Proposta: Naquele momento o comitê de informação pública estava desmobilizado e sem
coordenador. Os grupos não têm tido recursos humanos e financeiros para realizar informação
pública de uma maneira consistente. Ademais, o trabalho de informação pública recentemente
realizado tem sido prioritariamente digital, motivo pelo qual foi sugerido que essa literatura não
fosse priorizada.
Kits
New Group Starter Kit
Young Person’s Packet
Sponsorship Kit
Newcomer Meeting Leader’s Kit
Welcome Back, We Care!Packet
Proposta: Esclareceu-se que os kits nada mais são que pacotes de literatura já existente. Os
interessados em iniciar um grupo, apadrinhar, acolher os membros que voltam a CCA etc,
podem encontrar material para realizar seu serviço sem a necessidade de adquirir os kits. Por
esse motivo, conclui-se pela desnecessidade de produção dos kits.
Recuperação
Service, Traditions and Concepts Workshop Manual
Twelve Traditions Pocket Guide
Proposta: Foi relembrado à Junccab que há baixa demanda por literatura relativa a Tradições,
Conceitos e Serviço e que no escritório da Junccab há grandes estoques de folhetos com esse
conteúdo, pendentes de venda.
Planejamento do WSO
Informou-se à Junccab que, no planejamento do WSO vigente naquele momento, estava
previsto o lançamento da seguinte literatura (inédita ou revista):
Para o ano de 2019
Folheto: Por Onde Começo? (Título Provisório) – Inédito – Kit para recém-chegados. Contém
folhetos e folders já traduzidos e informações básicas sobre o programa.
Folheto: Imagem corporal, Sexualidade, Relacionamentos (Título Provisório) – Inédito
Folheto: Bem-Vindo de Volta: Sugestões a CCAs em Recaída e àqueles que querem se
recuperar (Título provisório) – fusão dos folhetos Bem-vindo de Volta e CCAs em Recaída
Livro: Manual dos 12 Passos para Estudo e Workshops (atualização para adaptação ao 12/12
segunda edição)
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Folheto: Quando devo encaminhar alguém a CCA? (Título Provisório) – fusão dos folhetos
CCA para o Clero (sem tradução para o Português) e CCA para Profissionais de Saúde (sem
tradução para o Português) – sugiro não traduzirmos esse folheto.
Proposta: Sugeriu-se à Junccab que os folhetos Por Onde Começo? e Quando devo
encaminhar alguém a CCA? não fossem priorizados, ambos pela possibilidade de baixa
demanda e que os demais fossem produzidos em 2020.
Para o ano de 2020
Folheto: Dignidade de Escolha: Criando um Planejamento Alimentar (Título provisório) –
fusão dos folhetos Dignidade de Escolha e Um Plano Alimentar
Folheto: Ainda sem título em Inglês – fusão dos folhetos Perguntas e Respostas, Um Programa
de Recuperação e Compulsão alimentar: como pensam os compulsivos (sem tradução para o
Português)

Folheto: Sem título em Inglês – fusão dos folhetos Um Compromisso com a
Abstinência, Antes de Dar Aquela Primeira Mordida Pense... e Cheguei ao Peso
Ideal. E agora?
Proposta: Sugeriu-se à Junccab que essa literatura fosse traduzida e publicada
no ano de 2021.
Situação do estoque de literatura:
Para evitar gasto com literatura resultante de fusão de folhetos existentes, foi
sugerido que somente fosse produzida tal literatura quando eliminados os estoques dos
folhetos que seriam absorvidos em folhetos novos, afim de evitar que a demanda dos
folhetos “novos” ocasionasse o fim da procura pelos folhetos já lançados e, com isso,
fossem desperdiçados os recursos investidos na produção dos folhetos, com possível
consequência na autossutentabilidade da Irmandade.
Assim, pra produção dos folhetos “novos” (fusão), o recomendável seria que estivessem
eliminados os estoques dos seguintes folhetos:

Até Setembro de 2020
Bem-Vindo de Volta
CCA´s em Recaída
Manual dos 12 Passos para Estudo e Workshops
Até Março de 2021
Dignidade de Escolha
Um Plano Alimentar
Até Setembro de 2021
Cheguei ao Peso Desejado. E agora?
Os Instrumentos de Recuperação
Lista de Verificação de Recuperação
Perguntas e Respostas
Sobre CA
Um Compromisso com a Abstinência
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Proposta sobre literatura em áudio
Devido ao interesse dos membros em literatura em áudio, foi sugerido que fosse
produzido em 2020 o livro Os Doze Passos e As Doze Tradições – Segunda Edição em formato
de áudio-book com locução amadora, feita por membro ou membros da Irmandade.
Resumo das propostas
Assim, sugeriu-se à Junccab o início da produção da seguinte literatura para o biênio
2020/2021
Resumo, formato e tiragem:
Literaturas para 2020:
Folheto: Imagem corporal, Sexualidade, Relacionamentos (Título Provisório) – Inédito
– tiragem 300 exemplares
Folheto: Bem-Vindo de Volta: Sugestões a CCAs em Recaída e àqueles que querem se
recuperar (Título provisório) – fusão dos folhetos Bem-vindo de Volta e CCAs em
Recaída – tiragem 300 exemplares
Livro: Manual dos 12 Passos para Estudo e Workshops (atualização para adaptação ao
12/12 segunda edição) – formato pdf
Os Doze Passos e As Doze Tradições – Segunda Edição em formato de áudio-book – em
MP3 ou outra mídia, sem produção de CDs.
Literaturas para 2021:
Folheto: Dignidade de Escolha: Criando um Planejamento Alimentar (Título provisório)
– fusão dos folhetos Dignidade de Escolha e Um Plano Alimentar - tiragem 300
unidades
Folheto: Ainda sem título em Inglês – fusão dos folhetos Perguntas e Respostas, Um
Programa de Recuperação e Compulsão alimentar: como pensam os compulsivos (sem
tradução para o Português) – tiragem 300 unidades
Folheto: Sem título em Inglês – fusão dos folhetos Um Compromisso com a
Abstinência, Antes de Dar Aquela Primeira Mordida Pense... e Cheguei ao Peso Ideal.
E agora? – tiragem 300 unidades
Livro – Vozes de Recuperação - atualização
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Literatura lançada entre setembro de 2019 e agosto de 2020
Depois de elaborado o relatório deste comitê que abrangeu o período de setembro de
2018 a agosto de 2019 foi lançada a seguinte literatura:
Manual dos Doze Passos para Estudo e Workshops. Livro inédito de estudo dos 12 Passos
individualmente ou em grupo – Lançado na Assembleia de setembro de 2019
Kit Anorexia e Bulimia - contém um folder e um folheto, além de encarte com histórias de
Lifeline, sobre o tema - Lançado na Assembleia de setembro de 2019.
Trabalho no ano de 2020
Para o ano de 2020 a Junccab não demandou a este comitê o início da produção de novas
literaturas, talvez em virtude da pandemia, seus reflexos e incertezas, numa ação prudente.
Ela orientou este comitê a dar seguimento à literatura já em produção:
Os Doze Passos e as Doze Tradições de Comedores Compulsivos Anônimos – Segunda Edição
Caderno de Estudos do Livro Os Doze Passos e as Doze Tradições Segunda Edição.
Manual de Serviço para Informação Pública.
A literatura acima ainda não foi lançada. O Caderno de Estudos do Livro Os Doze
Passos e as Doze Tradições Segunda Edição, por questões técnicas, depende da diagramação
do Os Doze Passos e as Doze Tradições de Comedores Compulsivos Anônimos – Segunda
Edição para fechamento de sua revisão final (citação de páginas). E os dois últimos ainda não
foram finalizados uma vez que, modificada neste ano rotina dos servidores que prestam serviço
nesta fase final de produção, o tempo disponível para dedicação a essas tarefas também se
modificou. No que diz respeito a mim, tenho encontrado bastante dificuldade para me dedicar
o quanto gostaria nessa fase final de produção das literaturas pendentes.
Cientes de que existe uma grande expectativa e necessidade dessa literatura,
trabalhamos para que sejam lançadas nos próximos dois meses.
Comitê 2017/2020
Nesses quatro anos o comitê, com incentivo dos companheiros, servidoras dedicadas,
apoio da Junccab e sob as ordens do Poder Superior produziu a seguinte literatura:
Os Doze Passos e as Doze Tradições de CCA - reimpressão
15 Perguntas - atualização
As Doze Tradições de Comedores Compulsivos Anônimos -inédito
Bem-vindo de Volta – atualização
Caderno de Estudos do Para Hoje – inédito
Caderno de Estudos do Vozes de Recuperação – inédito
CCAs em Recaída – atualização
Diversidade e Recuperação: Uma Solução Comum - inédito
Kit Anorexia e Bulimia - inédito
Manual de CCA para Membros, Grupos Órgãos de Serviço: oportunidades de recuperação atualização
Manual dos Doze Passos para Estudo e Workshops - inédito
Os Doze Conceitos de Serviço de CCA – atualização
Para a Família do Comedor Compulsivo - atualização
Para Hoje - reimpressão
Para o Recém-Chegado – atualização
Perguntas e Respostas - atualização
Se Deus Falasse ao CCA – atualização
Seleções de Lifeline - inédito
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Sétima Tradição - atualização
Um Guia Para Padrinhos – atualização
Vozes de Recuperação - reimpressão
Despedida
Aproveito a oportunidade deste relatório para voltar ao meu sentimento no final de
2016, quando fui convidada pela Junccab a ocupar esta posição de serviço. Como estaria
Comedores Compulsivos Anônimos se todos se esforçassem o quanto eu me esforço para
manter essa Irmandade viva? Essa foi a pergunta que me fiz naquele momento e a certeza de
que não existem “eles” fez com que aceitasse servir como coordenadora neste comitê por dois
biênios. A responsabilidade de manter esta Irmandade viva também é minha!!
Sou infinitamente grata por servir essa Irmandade a coordenação do comitê pois
descobri novos defeitos, comecei a aprender a lidar com alguns não tão novos, enxerguei
talentos e qualidades, exercitei relacionar-me de forma amorosa com as pessoas e avancei em
minha recuperação, para citar algumas das alegrias que tive. A literatura diz que a recompensa
do serviço é o serviço em si e pude vivenciar essa verdade!
Mas é hora de mudar e a rotatividade nas posições de serviço é uma necessidade, tanto
para os membros quanto para a Irmandade.
Espero que o desejo de servir na coordenação deste comitê desperte em algum
companheiro ou companheira e, com toda a alegria, coloco-me à disposição para apadrinhar
quem aceitar esse chamado, caso seja necessário.
Agradeço a todos e desejo-lhes 24 horas de serenidade!
Hélida (Solaris)
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COMITÊ LIFELINE
Sou
iaiá,
comedora
compulsiva, em recuperação desde
16 de maio de 2005, um dia de cada
vez começando novas 24h de
construção da pessoa que quero ser!
Atualmente presto serviço na
coordenação deste Comitê Lifeline,
com a ajuda das demais servidoras e
um servidor, porque sozinha eu não
conseguiria mesmo.
A produção da revista implica
num grupo de pessoas agindo juntas
com base num cronograma montado,
iniciado com a tradução da revista,
que era feita há anos por nossa
querida companheira Rosa de Porto
Alegre, que nos enviava essa
tradução FEITA À MÃO, num
capricho emocionante.
Em Janeiro deste ano nossa
amada Rosa entregou seu último
serviço e uma outra companheira
assumiu; e recentemente uma outra
companheira surgiu para ajudar
também nessa parte. Os 2 arquivos
são então unidos e esse arquivo é
então dividido em 3 partes que vão
para revisão da tradução por 3
companheiras. Feita a revisão da
tradução os 3 arquivos são
novamente reunidos na juntada de
textos, e o texto inteiro é visto como
um todo por uma companheira. Segue
então para a diagramação ( *nosso
calcanhar de Aquiles, precisamos
muito de pelo menos mais uma
pessoa para diagramar - não é um
serviço
complicado
mas
é
trabalhoso, e toma tempo; então é
preciso mesmo ter um rodízio!!!* )

Na diagramação a revista é
enfim "montada" com cara de revista
mesmo, e aí vai para a pósdiagramação para ver se há algum
errinho de divisão de palavras, ou
algum outro detalhe, e volta para a
diagramação para as devidas
correções serem feitas. Aí, com a
revista pronta em PDF para leitura
web e também paginado, o arquivo
pdf é enviado para os assinantes
digitais e o arquivo paginado segue
para impressão numa gráfica em MG;
e as revistas são enviadas de lá para
os assinantes de impressas. Essa é a
nossa rotina de serviço.
Por fim, acredito que todos já
sabem do encerramento da revista nos
EUA. Aqui no Brasil, no entanto, a
Junccab aprovou a continuidade do
serviço do Comitê Lifeline, e nós
verificamos junto ao WSO a
possibilidade legal de reimprimir
edições antigas e, sim, isso é possível.
Então a partir de abril de 2021
passaremos a reimprimir essas
edições preciosas, cujos originais
americanos estão no escritório da
Junccab no RJ.
E falando um pouco sobre o
nosso serviço neste ano atípico na
vida de todos, tenho de dizer que
estamos passando por algumas
dificuldades sérias - a revista original
americana
tem
demorado
demasiadamente para chegar até nós
e, então, temos atrasado MUITO o
envio que antes ocorria em geral até o
dia 10 ou 15 do mês da revista aqui
no Brasil. A revista de Agosto, por
exemplo, só ficou pronta para envio
em 20/9/20… Entregamos isso ao
Poder Superior!
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Muito agradecida pelas mãos
de vocês nas minhas e desejo para
vocês o que desejo para mim: 24h de
construção da pessoa que quero ser, e
que começam sempre AGORA, não
importa o que acabei de fazer AGORA posso fazer diferente.
*Quem desejar prestar serviço
(em especial tradução e
diagramação!) pode entrar em
contato com o email do comite comite.lifeline@comedorescompul
sivos.org.br ou pelo whatsapp (11)
97521 4606 - iaiá*

o restante vindo de dispositivos de
tela grande (desktop, laptop e afins).
Nosso comitê junto com o
comitê de história desenvolveu
organograma e uma nova sessão em
nosso site. Estamos no aguardo da
aprovação da junta para respectiva
implantação.
Automatizamos
o
preenchimento de fichas de inscrição
já estando no ar a ficha da Convenção
2020.
E de acordo com última
reunião de nosso comitê no primeiro
trimestre de 2021 iremos iniciar
migração para um novo provedor de
hospedagem com custos mais
acessíveis.
Estamos à disposição sempre que
necessário.
CESÃO –
comite.tecnologia@comedorescomp
ulsivos.org.br

COMITÊ DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO - TI
O comitê de tecnologia ao
longo do período de 2019/2020
perdeu alguns prestadores de serviço
e não tivemos sua respectiva
reposição.
Independente do exposto
acima nosso site vem mantendo bons
números de audiência principalmente
após menção de CCA em um
programa matinal na tv aberta.
Nosso tráfego se divide em
oitenta por cento sendo de
dispositivos móveis (celular e afins) e
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COMITÊ DO 12º PASSO
DENTRO DA IRMANDADE
OBJETIVO: Tem como objetivo
levar a mensagem ao comedor
compulsivo que ainda sofre dentro
das salas presenciais e virtuais de
CCA.
FRENTES DE SERVIÇO:
• Acolhimento do membro
recém-chegado a Irmandade.
Grupo Linha de Ajuda. Início
01/12/2018, em atividade
atualmente.
• Acolhimento do membro com
mais de um ano na Irmandade,
que está em dificuldade, em
recaída dentro de CCA ou que
acaba
de
retornar
a
programação, após a recaída.
Grupo Bem-vindo de volta.
Início
02/08/2020,
em
atividade atualmente.
FUNCIONAMENTO:
Grupo Linha de Ajuda: sala on-line
que utiliza o aplicativo WhatsApp,
onde reúne os membros recémchegados a Irmandade. O membro é
convidado a conhecer o grupo
fornecendo seu número de celular à
um companheiro mais antigo que
encaminha para uma servidora do
grupo que o adiciona.
Atualmente estamos em 18 membros,
madrinhas e padrinhos temporários,
que durante o serviço tiram as
dúvidas
dos
recém-chegados,
incentivando que frequentem as
reuniões, terem suas próprias
madrinhas, estudem os Doze Passos e
utilizem
os
Instrumentos
de

Recuperação para alcançarem a
abstinência do comer compulsivo.
Os plantões acontecem em escala de
quatro horas, de segunda-feira a
domingo, sendo assim diariamente
temos doze horas de plantão com
membros se revezando para esse
suporte.

Grupo Bem-vindo de volta: sala online que utiliza o aplicativo
WhatsApp, que reúne os membros
que
mesmo
conhecendo
a
programação de CCA há mais de um
ano, não mantém a abstinência e está
em recaída.
Os plantões estão acontecendo em
dias variados, também com horários
de
cobertura
dependente
da
disponibilidade dos servidores que
estão efetuando o trabalho de
acolhimento a estes membros em
sofrimento. Estamos em 6 servidoras
no momento.
Na primeira semana de agosto
divulgamos pelos diversos grupos de
membros
e
também
pelo
INFOJUNCCAB os banners abaixo,
com as informações necessárias para
a inclusão nos respectivos grupos.
Lembrando que por consciência
coletiva, apenas como forma de
divisão, o recém-chegado é aquele
que está na programação até 1 ano e
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o membro em recaída, é aquele que
conhece CCA há mais de um ano.
Os membros que participam do
Comitê de 12º Passo da JUNCCAB,
são membros efetivos (participam
com regularidade de reuniões
presenciais ou on-line) da Irmandade
há pelo menos seis meses. São
compromissados
com
a
sua
recuperação e se propõe a prestar
serviço conforme as diretrizes do
serviço estabelecidas em reuniões de
serviço por consciência coletiva
através de votação. Caso haja a
necessidade de mudança em alguma
diretriz essa ocorrerá nas reuniões
mensais do grupo, que atualmente
ocorrem também pelo aplicativo
WhatsApp.
Relatório
realizado
pela
Coordenadora deste Comitê: Raquel,
CCA em recuperação, prestando
serviço.
19 de setembro de 2020

COMITÊ DE
INFORMAÇÃO AO
PÚBLICO (CIP)
Relatório Anual
O
Comitê
está
sem
Coordenação no último ano.
Houveram várias tentativas de
reativar as atividades sem sucesso.
Duas Companheiras do Comitê
alimentam a página do Instagram .
No último mês estamos
fazendo um movimento de Unidade
com um Grupo de companheiras do
Rio de Janeiro que se propõe a se
juntar ao Comitê de Informação
Pública. Isto trouxe esperança de
reativar o Comitê.
Temos a proposta de chamar
uma Reunião de Serviço, definir
Coordenação e Secretaria, bem como
elaborar um Plano de trabalho.
Lúcia – Coordenação JUNCCAB.
Em serviço.
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RELATÓRIOS DOS
COORDENADORES
DOS
INTERGRUPOS
INTERGRUPO MINAS
GERAIS
Relatório
das
atividades
do
Intergrupo do Estado de Minas
Gerais no período de agosto/2019 a
Agosto 2020.
- Seguindo sugestão de uma
companheira,
os
grupos
fizeram estudo da sétima tradição
para ajudar a melhorar as doações e
assim
suprir
as
necessidades
financeiras
do
Intergrupo, pois a receita não
estava cobrindo as despesas mensais
devido à baixa frequência. Poucos
membros,
salas
vazias
e
contribuições insuficientes.
- Em novembro 2019, foi realizado
um encontro no sítio de uma
companheira para celebrar o dia da
abstinência, com o tema Abstinência.
- Em dezembro 2019, foi publicado
um anuncio de CCA MG no Jornal
de ônibus de Belo Horizonte. Mas
como é típico do mês de dezembro, a
procura foi pequena com pouco
retorno.
- Em janeiro 2020, foi feita a reserva
da Casa de Retiro Coqueiro D’Agua
para o Retiro de Minas Gerais de
junho de 2020, que devido à
pandemia
foi
suspenso.
Foi
efetuado o pagamento de 30% do
valor das reservas numa previsão
inicial de 30 vagas para hospedagem.

E este valor foi transferido para
junho de 2021, como também será
mantido o mesmo tema e mesmo
local.
- O Intergrupo organizou um grupo
composto de seis membros para
estudar os passos, seguindo diretrizes
do livro Workshop dos Doze Passos.
Com reuniões às quintas-feiras de 15
em 15 dias; o qual foi feito até dia 13
de
março,
infelizmente
também interrompido devido à
pandemia.
- Em 18 de março 2020, os grupos
presenciais ficaram muito reduzidos e
as reuniões presenciais foram
interrompidas , devido à pandemia.
Os Grupos optaram por reuniões
através do wathsapp a partir de abril
de 2020, ocorrendo no mesmo dia e
horário das reuniões presenciais.
- O comitê de literatura decidiu que
não mais fará estoque de literatura
devido aos membros estar comprando
diretamente da Junccab.
- O grupo Amor e Paz iniciou no mês
de agosto/20 as reuniões on line
através do aplicativo Meet para
substituir as reuniões presenciais no
mesmo dia e horário das mesmas, aos
sábados, às 14h30.
-Devido à pandemia este ano até a
presente data, nenhum evento foi
realizado.
- O grupo Mãos Amigas de
Contagem/MG se uniu ao grupo
Unidos Venceremos da mesma
localidade, assim foi feito o fechando
do grupo.
- Mesmo sendo um ano atípico, com
poucas atividades, ressaltamos a
importância da inovação virtual, para
que a Irmandade pudesse continuar e
não parar as reuniões e assim levar a
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mensagem. Sendo um ano cheio de
surpresas e novidades.
- Todos os grupos e membros estão
ajudando
financeiramente
com
depósito ou transferência para conta
do Intergrupo.
- Alguns grupos que já estão
retornando
com
as
reuniões
presenciais a partir de 14 de
setembro/2020. Estão com poucos
membros,
mas
seguindo
os
protocolos para proteção como o uso
de máscaras, álcool em gel e tapete
sanitizante.
E esperamos em breve, com ajuda do
Poder Superior, Voltarmos ao
funcionamento normal.
Coordenadora: Olga
Secretária: Sônia
Vice-coordenadora: Margarida
Vice-secretária: Dircineia
Primeira tesoureira: Isabel
Segunda tesoureira: Helenice

INTERGRUPO SÃO PAULO
CAPITAL
Atividades do Intergrupo São
Paulo durante os anos de 2019/2020.
Tivemos reuniões em todos os
meses do ano de 2019.
Durante esse ano tivemos três
reuniões festivas: foram elas no dia

24/08 uma reunião durante o dia todo
desde as 10;00hs da manhã, com
almoço abstinente, tivemos a
participação ativa do Intergrupo Sto
André.
Essas reuniões foram
divididas da seguinte forma: 24/08
foi uma reunião de dia todo desde as
10:00hs da manhã até às 16;00, o
assunto foi Apadrinhamento.
No dia 30/11/2019 A reunião
festiva foi sobre Abstinência. No
dia 14/12/2019 - tivemos outra
reunião festiva, dessa vez o
Intergrupo São Paulo, foi fazer a
reunião no grupo Lapa, uma reunião
de dia inteiro também, nossa intenção
era de visitarmos um dos grupos que
estão no Intergrupo São Paulo, o
assunto foi 12º Passo na Irmandade,
estudamos, o Manual de 12 Passos,
para Estudos e Workshops. Houve
também um delicioso almoço
abstinente,
oferecido
pelas
companheiras
Camila,
uma
companheira recém chegada e a
companheira Thelma.
A intensão dos companheiros
no Intergrupo era fazer esses
encontros em todos os grupo que se
juntaram ao Intergrupo São Paulo.
No
dia 30/11/2019,
a
companheira Anecir foi eleita para
representar o Intergrupo de São Paulo
na Convenção de 2020, no Rio de
Janeiro. Até a reunião de fevereiro
quando os companheiros escolheram
o Tema para a Convenção 2021,
estava tudo correndo normalmente.
Durante o ano de 2020, vimos nossos
planos e nossa organização ainda
frágil ir sendo vagarosamente sendo
desmanchada. Estamos aqui e vamos
com fé, esperança e amor nos
montarmos novamente. Com a
colaboração dos companheiros e o
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Poder Superior, vamos passar por
essas dificuldades. Sempre juntos,
vamos superar essas dificuldades e
continuar na construção de um
Intergrupo forte, se assim quiser o
Poder Superior.
No dia 16/09/2021 tivemos
uma reunião do Intergrupo São Paulo,
nosso objetivo era organizar a
Convenção de 2021. Que o
Intergrupo São Paulo, tomou para si
realizar. Essa reunião se realizou na
sala do Zoom do grupo Lapa, São
Paulo. Foi uma reunião feita bem
apressadinha, mesmo assim pudemos
contar com os companheiros: Anecir,
Camila, Lucia e Val.
Ficou resolvido nessa reunião,
conforme nossa pequena consciência
de grupo. Que a convenção vai
acontecer pelo Online. Não temos
ainda qual será a plataforma.
Segundo alguns companheiros a
plataforma do Zoom, fica bastante
instável quando
são
muitos
companheiros
e
com
as
câmeras abertas. A convenção será
realizada nos dias 09 e 10 de abril de
2021 será na sexta-feira e sábado. O
valor da inscrição ainda vai ser a
tratar. Os lembretes sobre a
Convenção 2021 passarão a aparecer
depois da Convenção e Retiro do Rio
de Janeiro.
Obs. O intergrupo São Paulo
tem em caixa $704.00(setecentos e
quatro reais) a companheira Lúcia
abriu mão da contribuição do
Intergrupo, deixando essa quantia
para que o Intergrupo possa arcar
com as despesas do evento.
Nossa próxima reunião será no
dia 14/10/2020 ás 20;00hs. Todos
estão convidados!!!!
Valderis, 17 de setembro de 2020.

INTERGRUPO INTERIOR
DE SÃO PAULO (IISP)
O Intergrupo do Interior de São
Paulo, IISP, hoje é composto por
quatro grupos das cidades de Rio
Claro, Santa Bárbara d´Oeste, Bauru
e São João da Boa Vista. São grupos
com poucos membros, são grupos
antigos, que existem há muitos anos.
Seus prestadores de serviços também
são os mesmos há muito tempo.
O IISP enfrentou, desde 2018,
maiores dificuldades com falta de
prestadores de serviço e baixa
assiduidade de membros nas
reuniões. Assim, uma das tentativas
para incentivar os grupos a enviarem
seus representantes às reuniões do
IISP foi realizar reuniões itinerantes.
Esse
procedimento
já
havia
acontecido alguns anos passados com
bons resultados. Decidimos então
que, de tempo em tempo,
realizaríamos reuniões fora da sede
do IISP (Limeira), dando ao grupo
anfitrião a oportunidade de conhecer
o trabalho do IISP, além de mudar a
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rotina de sempre os grupos se
deslocarem até a sede.
Assim, em julho de 2019 o
IISP realizou a reunião de serviço na
cidade de Poços de Caldas, onde o
grupo aproveitou para tirar várias
dúvidas sobre roteiro e outras
questões. O IISP também preparou
uma temática sobre “a importância de
estudar as Tradições nas reuniões”,
tema solicitado pelo grupo anfitrião.
Nos
meses
seguintes
começamos a discutir pelo whatsapp
a real situação do intergrupo. E o
processo de eleição dos cargos estava
para acontecer em setembro. Foi um
momento muito difícil. Com a falta
de prestadores de serviço, grupos
com poucos membros e a distância
com poucas opções de transporte para
viajarem à sede, cogitou-se a
possibilidade
de
encerrar
as
atividades do intergrupo.
Diante da situação, em reunião
a maioria dos membros optou pelo
não fechamento do órgão de serviço,
e propôs que testássemos o formato
de reunião virtual. Assim, a sala física
da sede do intergrupo foi fechada,
após 23 anos. Em novembro,
realizamos nossa primeira reunião
virtual com eleição para cargos e
serviços, sendo que todos os cargos
foram preenchidos. Para isso, antes
da pandemia, houve uma nova quebra
de resistência de todos à tecnologia, e
conseguimos que todos aceitassem e
conseguissem participar de uma
plataforma para seguirmos juntas.
Nesta época o grupo de Poços de
Caldas fechou.
Desde então, o IISP se propôs
a realizar reuniões mensais, sendo um
mês reunião de serviço e no outro, de
partilhas.

As primeiras reuniões tiveram
o objetivo cumprido: sentirmos que
queríamos continuar juntas num
intergrupo, decidindo o que fazer
com a tesouraria, discutindo os
problemas e conquistas dos grupos,
vendo com novo olhar a situação da
nossa região.
Assim, continuamos a nos
encontrar, conseguimos todos os
meses fazer a contribuição com a
Junccab, e o IISP permanece vivo.
O ponto alto foi sentir de novo
a unidade do intergrupo, levando a
maioria de seus membros a fazer a
inscrição para a convenção 2020.
Seriam 10 membros da região a
representar o interior de São Paulo!
Para quem estava há meses atrás com
poucos membros nos grupos e quase
desistindo de tudo, isso foi uma
grande vitória da recuperação e do
continuar voltando.
Tivemos então o convite para
prestar serviço na convenção. E
fizemos um comitê para realizar tudo
online, as reuniões foram semanais, o
que ajudou a crescer no serviço juntas
aquele prazer de estarmos entre CCA
e trabalhando novamente unidas.
Durante a pandemia as coisas
ficaram um pouco mais difíceis. Três
dos quatro grupos estão fazendo
reuniões virtuais semanais e um dos
grupos que estava praticamente sem
atividades, cresceu, inclusive tendo
de volta membros antigos, que
estavam sem grupo e voltaram às suas
origens.
Assim, caminhando devagar, o
IISP permanece com sua participação
na unidade com a região e com CCA.
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INTERGRUPO ABC / SÃO
PAULO
Intergrupo Abc/ São Paulo.
desde 10/10/2002.
Contamos com afiliação de três
grupos. Grupo Pioneiros do Abc (2°
feira as 14h), Grupo Vencedores
(sábado
as
10h)
e
Grupo
Perseverança do Abc (novo- 5° feira
19h).
Estamos todos fazendo o que
podemos pra continuar levando a
mensagem de fé força e esperança.
Desde que a pandemia
começou
estamos
realizando
mensalmente
nossas
reuniões
administrativas e reuniões temáticas
bimestrais, pelo aplicativo Jitsi meet.
E pelo mesmo aplicativo estão
acontecendo as reuniões dos 3
grupos, mesmo dia e horário das
presenciais. E também estão
conseguindo seguir com seus
compromissos referente a sétima
tradição.
As contribuições de sétima
estão acontecendo por transferência
bancária ou depósitos na conta da
tesoureira.
Estamos conseguindo cumprir
com nosso compromisso com a
Junccab, pagando aluguel da sala
(mesmo não utilizando).
Vamos fazer o pagamento do
representante para a Convenção

Nacional, que será virtual em 04, 05
e 06 de dezembro/20.
O mundo praticamente parou,
mas as contas precisam ser pagas, por
essa razão somos gratas em poder dar
continuidade
em
nossas
contribuições.
Somos um Intergrupo próspero
e responsável com a ajuda do PS.
Em serviço com amor.
Coordenação.

INTERGRUPO VALE DO
PARAÍBA SP – não existe mais

Esta Foto de Autor Desconhecido está
licenciado em CC BY-SA

INTERGRUPO CEARÁ
Trabalhos
interrompidos
devido a Pandemia. Os Grupos
presenciais estão desativados.
Foi criado um Grupo online
“Se Deus falasse ao CCA”, não teve
sucesso, foi desativado.
Planejamento de abertura de
uma Reunião pelo whastsap.
Coordenadora Maria de Jesus
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RELATÓRIOS DOS
INTERGRUPOS E
GRUPOS VIRTUAIS

INTERGRUPO
DESPERTAR ABSTINENTE
Estamos em 14 (quatorze)
servidoras. Apenas uma pessoa não
está prestando serviço,
mas
justificou-se e retornará assim que
possível. Temos 15 (quinze) reuniões
por semana, foram raras as vezes em
que não houve reunião, pois sempre
alguma se dispõe a abrir a sala, no
caso de algum intercorrência.
Passamos por dificuldades de
relacionamento no início do ano, mas
foram feitas reparações e os mais
novos aprenderam a resolver
discórdias de maneira pacífica,
procurando manter as Tradições e
Princípios Espirituais da irmandade.
Hoje estamos em paz e unidos,
mesmo quando não concordamos
com alguma opinião. Não temos
reuniões de serviço com horário
marcado, até porque com vinte e uma
reuniões
para
treze
pessoas,
sobrecarrega o tempo. Mas sempre
que surgem questões a serem
debatidas, levamos para o grupo, de
maneira que cada um possa se
expressar ao longo da semana, dentro
do seu tempo.
Houve, nos últimos meses, um
aumento considerável na procura de
novos membros durante a pandemia,
o que nos levou a abrir reuniões aos

sábados e domingos à tarde,
inicialmente enquanto a maioria das
presenciais forem impossibilitadas de
acontecer. Sempre foi um problema a
falta de servidores para coordenar
reuniões, o que enfatizamos em todas
as reuniões, ao abrirmos para as
partilhas da Sétima Tradição.
Hoje estamos com dificuldades
para abrir as salas do Despertar
Abstinente
e
do
Entardecer
Abstinente, em razão das regras do
wattsapp, não possibilitar a abertura
da sala quando a capacidade do grupo
chega
a
256
pessoas,
impossibilitando também o ingresso
de novos membros. Por isso estamos
durante mais de uma vez ao dia,
solicitando gentilmente a quem não
esteja utilizando a ferramenta, para
sair temporariamente do grupo –
apenas por uma questão técnica,
deixando claro que retorne quando
desejar.
O estudo dos Passos, Tradições
e Princípios Espirituais de serviço,
não é feito no grupo, mas todos
buscam
exercitar
os
outros
Instrumentos de Recuperação, cada
um dentro de sua melhor boa-vontade
e respeitando seu ritmo, buscando o
auxílio de suas madrinhas e outros
companheiros, inclusive no próprio
grupo. Temos uma dinâmica de
companheirismo, apoio, bom humor
e responsabilidade, com cada uma
fazendo o seu melhor para respeitar
as Tradições e os Princípios
Espirituais.
Mesmo nas situações em que
não há consciência coletiva, nada é
feito individualmente. Como no caso
deste texto por exemplo. Não somos
perfeitos, mas particularmente, temos
experienciado grandes avanços no
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grupo como um todo. E acima de
tudo, boa vontade para melhorar.
Intergrupo Despertar
Grupo Despertar Abstinente –Início
31/07/2018
Segunda a sexta-feira – das 08:00 às 09:00
Sábado e domingo – das 09:00 às 10:00
horas
Grupo Entardecer Abstinente - Início
26/10/2018
Segunda a domingo – das 16:00 às 17:00
Grupo Repousar Abstinente – Início
21/10/2018
Domingo das 20:00 às 21:00
Coordenadora: Teka
Vice-coordenadora: em vacância

Secretaria: em vacância
Tesoureira: Magali
Responsável pelo site: Bia

Intergrupo Virtual Café
Abstinente.
Desde 15 de maio 2012.
Contamos com sete reuniões
matutinas de segunda a domingo e
seis reuniões vespertinas de segunda
a sábado.
Estamos todos fazendo o que
podemos pra continuar levando a
mensagem de força, fé e esperança.
Desde que a pandemia
começou
estamos
realizando
mensalmente
nossas
reuniões
administrativas e reuniões temáticas
bimestrais, pelo aplicativo Zoom.
As contribuições da sétima
estão acontecendo por transferência

Esta Foto de Autor Desconhecido está
licenciado em CC BY-NC-ND

bancária /depósitos na conta da
tesoureira e via Pag Seguro. Estamos
conseguindo cumprir o nosso
compromisso com a Junccab e
pagando a sala do Zoom.
Enviaremos
representantes
para os eventos de CCA: a
Convenção Nacional, que será virtual
em 04, 05 e 06 de dezembro/20 e a
Assembleia.
Tivemos
um
aumento
significativo de membros
e
servidores em nossas reuniões em
virtude das normativas da pandemia
impossibilitando-nos de estarmos nas
presenciais. Com as pessoas
confinadas houve um crescimento de
pessoas
confinadas
houve
o
crescimento de pessoas comendo
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muito, que levou a mídia a falar de
compulsão alimentar, aconteceu a
informação de utilidade pública de
CCA na mídia e assim um aumento
de acesso ao nosso site e ao
crescimento de participantes /
membros e aumento de servidores
neste intergrupo reativando antigos
horários de reunião.
Em serviço, com amor.
Coordenação.

GRUPO É POSSÍVEL
O
Grupo
iniciou
em
11/10/2018. Estamos em 9 (nove)
servidoras. Duas das companheiras
não estão prestando serviço, mas
retornarão assim que possível. Temos
seis reuniões noturnas por semana:
Segundas, terças e quartas-feiras,
das 21:00 às 22:00 horas
Quintas-feiras e sábados das 20:00
às 21:00horas
Sextas-feiras das 22:00 às 23:00
horas
É um grupo muito acolhedor,
muito unido, em que todos são
tratados com carinho e respeito.
Sempre buscando o bem-estar do
Grupo como um todo, desde seu
início. Alguns conflitos foram
superados através da utilização dos
Princípios
Espirituais
e
das
Tradições.

Com o advento da pandemia,
houve muito mais procura de novos
membros. Orientamos em todas as
reuniões que busquem o Grupo Linha de
Ajuda, para que possam entender melhor
como funciona a Irmandade, bem como nos
colocamos à disposição para nos
procurarem no privado se assim desejarem.

Esta procura faz com que a
capacidade chegue ao máximo
estabelecido pela plataforma do
whatsApp. Foi feita uma consciência
coletiva no Intergrupo Despertar e
como apenas uma companheira não
faz parte daquele intergrupo, foi-lhe
dada a oportunidade de dar sua
sugestão; e estamos tentando, através
de consciência coletiva, buscar uma
solução para este problema, que não é
do nosso controle.
Qualquer situação no grupo, se
não discutida em consciência
coletiva, é discutida com tempo
determinado, para que todas que
queiram, possam dar sua sugestão.
Não fazemos nenhum tipo de
estudo, mas cada uma busca sua
recuperação utilizando trabalhando
os
Passos
e
utilizando os
Instrumentos de Recuperação como
acha conveniente.
Somo todas comprometidas
com a Irmandade. Razão pela qual,
mesmo com todas as dificuldades
pessoais e do funcionamento da
plataforma, a sala nunca deixou de ser
aberta para as reuniões.
Palavras do Grupo!
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GRUPO SERENIDADE ON
LINE
O Grupo foi Fundado em 2010
por três companheiras Inicialmente
as
reuniões
aconteciam
no
PALTALK às segundas e quartas
feiras (12° Passo dentro da
Irmandadd)de 22 às 23 horas. Hoje
realizamos nossas reuniões no Zoom
( sala dos grupos on line) no mesmo
horário. Estamos realizando uma
reunião experimental para recém
chegados às quintas feiras no
whatssap. Nossas reuniões tem em
média 10 participantes. Estudamos
Passos, Tradições,
Conceitos,
folhetos e outras literaturas de CCA.
Com relação a sétima tradição,
temos em média quatro servidores e
já contribuimos com a JUNCCAB
até o final do ano de 2020.
Participamos dos eventos em unidade
com os outros grupos on line e
encaminhamos os membros novos e
em recaída para os grupos Linha de
Ajuda e Bem Vindo de Volta (
Comitê de 12° Passo dentro da
Irmandade da JUNCCAB)
Email para contato:
serenidadeonline@gmail.com
Endereço Zoom:
Entrar na reunião Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/9819775
294?pwd=dS9CTHVidVR3a1ZoW
E1xdWc2d1IxZz09
ID da reunião: 981 977 5294
Senha: 120912
Em serviço Coordenação

INTERGRUPO CCA
ONLINE
INTERGRUPO VIRTUAL CCA ONLINE
- REGISTRO WSO 09964
SITE: WWW.CCAONLINE.COM.BR
7 REUNIÕES ONLINE NOTURNAS NO
ZOOM – SALA GRUPOS ONLINE DE
CCA – 2-3 PRESTADORES DE
SERVIÇO EM CADA REUNIÃO,
ALGUMAS
COM
CÂMERAS
ABERTAS.
HORÁRIOS
2a a 6a: 20h
Sábado 18h - Reunião de estudo do Livro
Azul de AA
Domingo 21h - Anorexia e Bulimia
LOCAL: https://zoom.us/j/9819775294

1 reunião em tempo não real
direcionada aos servidores com
estudo diário das tradições de CCA .
ATIVIDADES : Estudo diário
da literatura de CCA e especial
atenção ao Recém chegado que
recebe uma cartinha de boas vindas
com explicações iniciais sobre o
programa .
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Número de recém chegados
recentemente
•
•
•
•
•
•
•

Fevereiro 8
Março 12
Abril 23
Maio 35
Junho 46
Julho 39
Agosto 47

TRADUÇAO
DA
LITERATURA PARA O RECÉM
CHEGADO = Realizado pelo
intergrupo incluindo tradução ,
revisão e formatação – Será vendido
pelo WSO em
livraria digital e será possível
que qualquer grupo possa doar a
literatura nesse formato comprando e
enviando ao recém-chegado .
SEMANAS
ESPECIAIS:
Realizada semana de passos ,
tradições e em breve realizaremos a
semana da abstinência .

Participamos de workshops
sobre comportamentos inadequados
em reuniões online junto com os
outros grupos online que tem reunião
no zoom.
REPRESENTAÇOES : Enviamos
representantes para:
• Assembleias e convenções Junccab
• Assembleias da Região virtual
CONTRIBUIÇOES DA SÉTIMA
TRADIÇÃO
• Em partes iguais para JUNCCAB ,
REGIAO VIRTUAL E WSO .
ATENCIOSAMENTE
IG
VIRTUAL
CCA
ONLINE
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ANEXOS

DADOS CONTÁBEIS

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
ANO 2019 (12 meses) e
1º SEMESTRE 2020

RESPONSÁVEL (AUTOR):

LMG SERVIÇOS CONTÁBEIS
(TRABALHANDO P/JUNCCAB DESDE JAN/2017

BALANCETES FINANCEIROS CONTÁBEIS DE JAN A DEZ DE 2019

BALANCETES FINANCEIROS CONTÁBEIS DE JAN A JUN DE 2020

