
  Janeiro de 2014

Boletim mensal da Junta Nacional de Comedores Compulsivos do Brasil
Rua Debret, 79 sala 702   Castelo   Rio de Janeiro/RJ   CEP 20030-080
Fone  21 2532-5174      Site 
E-mail  junccab@uol.com.br 

www.comedorescompulsivos.com.br

InfoJunccab
Solicitamos que os coordenadores dos IGs, grupos isolados e grupos divulguem o Infojunccab: lendo ou então fazendo um resumo do nosso boletim 

nas suas reuniões. É uma meta o  incentivo da leitura do Info como meio de comunicação e integração entre a Junta Nacional e os CCAs do Brasil. 

Abstinência
Abstinência em Overeaters Anonymous (CCA) é a ação de nos manter afastados do comer compulsivo e de 

comportamentos compulsivos em relação à comida, enquanto trabalhamos para alcançar ou manter um peso corporal 
saudável. A recuperação espiritual, emocional e física é o resultado de ser viver o programa de Doze Passos de CCA.
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trouxe o rompimento com o fantasma da "atualização 
dos endereços no site mundial". Vocês não imaginam 
quanta dor de cabeça este serviço vem dando durante 
longos anos. Hoje temos até um POP- Procedimento 
Operacional Padrão para orientar outros servidores. 
Hoje temos 2 DDs no serviço e nos oferecem 
também os jornais da Região 8 e WSO  que são 
traduzidos, revisados e diagramados por elas.
?Criamos o Fique por Dentro: Informativo 
através de e-mail. O material divulgado é 
diverso, podendo sair dos arquivos da 
JUNCCAB, de outros órgãos de serviços, dos 
comitês, ou criados para atender a uma época 
específica. As campanhas de sétima tradição 
também seguiram muitas vezes através desse 

informativo.
?Infotorpedo: Esse foi criado porque a JUNCCAB possui um 
telefone celular e queríamos aproveitar e enviar informe diários. 
Foi criado numa tarde de domingo, na minha casa, junto com 
outra companheira que foi convidada a passar os torpedos. 
Fizemos uma lista enorme de torpedos que seriam enviados 
diariamente.  Pesquisamos na literatura e os mantivemos em um 
arquivo. Mas o telefone não funcionava muito bem da casa dela e 
eu passei a enviar os torpedos. Nos deu oportunidade de enviar 

 1- Comunicação.
?Criamos uma lista interna no Yahoo Grupos, com o 
objetivo de melhorar a comunicação entre os 
prestadores de serviço, decisões e 
considerações em assuntos diversos.
?Com objetivo de ampliar a comunicação 
através do site nacional, rompemos o 
contrato com a empresa AGIR, e 
convidamos um membro de CCA para ser 
webmaster com objetivo de  atender as 
demandas da JUNCCAB com atenção e o 
cuidado necessário. Esse  ano criamos um 
serviço de acompanhamento do site por um 
servidor da junta e a qualidade da comunicação 
melhorou e o site ficou ainda mais bonito e 
informativo.
?Queríamos ter um canal de  comunicação entre 
JUNCCAB, WSO e Região 8. Convidamos uma CCA para 
ser nossa download designada (cargo criado pelo WSO), e 
incrivelmente passamos a conhecer o WSO, Região 8 e nosso 
site mundial. Este foi um dos serviços que mais me trouxe 
alegria, porque eu adoro novidade! E as novidades são diárias! 
E tivemos oportunidade de perguntar, receber respostas e trocar 
ideias em tempo hábil. A criação deste serviço também nos 

Relatório de Gestão 2012/2013 da JUNCCAB 

54 anos de CCA no mundo
No dia 19 de janeiro de 2014, o CCA 

completa 54 anos de existência. Esta é 
uma ocasião para que grupos, intergru-
pos e membros individualmente 
possam renovar o sentimento de 
gratidão pelas dádivas recebidas 
através do Programa de CCA. 

Uma sugestão de estudo para a 
ocasião é o livro Para Além dos Mais 
Ardentes Sonhos que conta as 
aventuras (e até desventuras) da 
Criação do CCA, sob os olhares da 
nossa Co-fundadora Rozanne S. Lá 
encontramos os desafios de 54 anos 
atrás para a consolidação de CCA no 

mundo. A primeira Conferência de 
Serviço Mundial; as primeiras posições 
de serviço; As diversas definições de 
abstinência; Os desafios no serviço. 
Enfim, a história que nos trouxe até 
aqui. Lembramos, gratamente, que sem 
CCA muitos de nós estaríamos 
enjaulados ou até mesmo mortos. Neste 
período, muitos membros, cientes da 
gravidade de não terem CCA em suas 
vidas, escolhem manter a nossa 
Irmandade viva e fazem doações para 
os nossos corpos de serviço. Que tal 
doar R$ 54,00 em homenagem aos 54 
anos de CCA no mundo? 
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torpedos diversos de serviço e mensagens de força, fé e 
esperança.
?Clube de Estudos: Foi criado ainda quando eu estava no 
intergrupo do Rio de Janeiro. Muitos companheiros do Brasil 
inteiro participavam. Então quando fui para a JUNCCAB 
abrimos o Clube de Estudos da JUNCCAB. Uma companheira 
gerenciava a lista, outra pesquisava e postava o estudo e as 
perguntas eram semanais. O objetivo era se familiarizar com a 
literatura de CCA, estudar, trocar experiências e através do 
estudo contribuir para a formação de servidores.
 2. Sétima Tradição. 
?Passamos a fazer os pagamentos, pelo Bankline: Nunca 
pensei ser tesoureira, mas sempre gostei de observar a 
tesouraria porque adoro dinheiro! E quando retornei a 
JUNCCAB percebi quanto tínhamos avançado aos longo dos 
anos e que naquele momento poderíamos começar a pagar 
nossas contas online, para evitar as várias caixinhas de dinheiro 
dentro do escritório, circulação de cheques e dinheiro para 
pagamento das contas. Ufa!!! Que delícia, pagar tudo sem sair 
do escritório com segurança e agilidade.
?A contribuição de royalties ao WSO, representa 10% da 
venda de literatura a cada mês. A última vez que a JUNCCAB 
contribuiu foi em 2008. Tentamos contribuir, mas tínhamos 
muito dinheiro em caixa nas contas do WSO e Região 8. 
Precisávamos priorizar. Tínhamos pouca informação de como 
contribuir e nossa DD foi fundamental neste processo. A 
legislação brasileira não permite um envio de dinheiro que 
ultrapasse US$10.000. Então usamos parte do dinheiro da 
Região 8, que enviaríamos, para custear a viagem de um CCA 
daquela região e trouxemos a companheira Atiya ao Brasil. 
Queridos, isso deu um calor danado na gente! Sabe como é 
querer fazer certo, pensar que está certo e alguém diz que 
estamos fazendo errado? Foi um grande desafio. Consultamos 
Gerri," custódia da Região 8, fizemos reunião de consciência, 
trocamos e-mails, fomos apadrinhados por companheiros 
experientes  e  consultamos nosso contador que deu sua opinião 
simples: "Se esse dinheiro tem a finalidade de levar a 
mensagem a outro comedor compulsivo e Atiya será trazida ao 
Brasil com esse objetivo, vocês estão cumprindo a quinta 
tradição. " Atiya pôde levar uma boa contribuição para o WSO e 
Região 8. Depois nos empenhamos em descobrir uma  outra 
maneira de contribuir, porque sempre me incomodou dinheiro 
parado. Pedimos a companheira que contribuísse através de seu 
cartão de crédito internacional e conseguimos então enviar boa 
parte ao WSO . Porém essa prática pode trazer algum tipo de 
complicação  junto a Receita Federal, na época do IR , para o 
membro. Descobrimos que para sanar o problema a JUNCCAB 
pode adquirir um cartão de crédito Internacional, mas não 
houve tempo para providenciar a aquisição do cartão em nome 
da junta nacional.
?Convidamos 3 companheiras para ocupar os encargos em 
vacância, tesouraria, vice e secretária. Agradeço as 
companheiras que contribuíram. Fui tesoureira em 2012, uma 
atitude ousada e me trouxe uma grande experiência, e a 
descoberta de que amo a tesouraria e sonho um dia ter a 

recuperação adequada para me candidatar ao encargo. Também 
fiz alguns serviços de secretária e foi muito gratificante.
Um passo também ousado foi o de fazer da contribuição de sétima 
tradição do comitê de literatura uma prática. Discutimos em 
reuniões internas e conversamos com o comitê de literatura. 
Também conversamos com nosso contador que também opinou e 
fez a diferença: "não compreendo muito bem esta prática dentro 
do CCA dizer que está ‘pegando dinheiro emprestado’ da conta de 
literatura. Me parece que estão praticando algo desonesto e estão 
fazendo coisa errada. Caracteriza quebra de unidade separar uma 
conta da outra espiritualmente. Todas as contas do CCA não tem 
uma única finalidade? O dinheiro não é para levar a mensagem?". 
Então depois de discussão ficou decidido que o comitê de 
literatura faria uma contribuição da seguinte forma: de 6 em 6 
meses, faríamos o levantamento de todo dinheiro arrecadado com 
a venda de literatura e 50% seria transferido para a conta de 
contribuição. Assim foi feito neste dois anos.
 3. Literatura:
?Eu amo este assunto. Fui membro do comitê de literatura com 
muito gosto. Convidamos alguns companheiros para mutirões de 
arrumação da literatura no escritório de serviço ( contar, anotar e 
arrumar). Precisamos de "meninos" para carregar a literatura 
pesada para aqui e ali e tentar arrumar lugar para armazenar 
organizadamente. Este ano contamos com a ajuda do IG/MG para 
guardar em sua sala alguns novos livros.
?O WSO atualizou algumas literaturas. Então precisamos estar 
em conformidade com o escritorio mundial e para isso 
precisávamos que um membro de CCA habilitado, disponível e 
comprometido lesse  e comparasse as literaturas e fizesse as 
atualizações. Convidamos uma companheira para a tradução e 
atualização e o trabalho foi feito. Muitos folhetos foram 
atualizados, embora não tenham sido ainda lançados no formato 
atual, por alguns motivos- uma quantidade  grande em estoque e 
uma "fila" para novas impressões.
?Distribuímos informes diversos com convites para tradutores, 
revisores e digitadores, com o objetivo de ampliar o quadro de 
servidores na JUNCCAB. Fomos muito abençoados e muitos 
membros atenderam nosso convite. 
?O livro Abstinência II, está sendo traduzido.
?O livro LIFELINE Sample foi traduzido e está sendo digitado.
?Os livros Um Novo Começo e  Despertar Espiritual , foram 
traduzidos, digitados, esse último já foi revisado e aguardam sua 
vez para impressão.
?Foram traduzidos manuais de  Informação Pública e  Manual 
para Workshop sobre Serviço , Tradições e Conceitos - Um guia 
para Planejar e Conduzir Workshop. 
?O livreto Para Hoje está esgotado e o comitê decidiu lançar o 
livreto similar : Vozes da Recuperação- um livreto de mensagens 
diárias escritas por CCAs. Já digitado, está sendo revisado e quase 
pronto para ir ao forno!!! E de lá para o CCA Brasil.
?Fizemos algumas reuniões com nosso contador para 
orientações diversas que nos ajudaram a compreender um pouco 
sobre lançamentos de novas literaturas. Por exemplo: sempre que 
desejarmos lançar uma literatura devemos verificar se o WSO vai 
lançar uma outra edição, pois se for este o caso perdemos o valor 2
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da informação. A literatura passa a ser antiga/ desatualizada. 
Ele sugeriu que imprimíssemos um numero menor de 
exemplares para não haver perda financeira ou de informação. 
Com esta orientação o comitê tem feito 1000 exemplares.
?As reuniões internas da junccab foram feitas através do Skype 
ou sala da junccab no paltalk . Neste caso contamos sempre com 
o apoio de um membro ou mais do Comitê Online, como foi o 
caso do aniversário da JUNCCAB em Maio de 2012 através do 
paltalk.
?INFOJUNCCAB: Um companheiro de AA que tem 47 anos 
de sobriedade diz que nossas histórias alimentam o espírito. Eu 
fui coordenadora da JUNCCAB em 2004, quando a junta veio 
para o Rio e arrumamos toda a mudança aos poucos. Eu adorava 
vasculhar documentos antigos e ainda adoro. Então um dia eu 
me deparei com um jornalzinho chamado de Informativo, e 
nele iam as informações para todo o Brasil. Então nasceu o 
Infojunccab. Sempre elaborado e diagramado com atenção 
terna e carinhosa e a contribuição de vários companheiros.
Atendendo a sugestão da minha madrinha: 
"Sugiro que escreva sobre os sentimentos, descobertas e 
crescimento durante essa prestação de serviço na JUNCCAB." 
Os sentimentos bons: gratidão, alegria, felicidade, entusiasmo, 
doação e amor. Os sentimentos ruins (tóxicos): raiva 
justificada, julgamento, critica, expectativas, irritação, 
impaciência, orgulho, superioridade, arrogância, prepotência, 
perfeccionismo e comparações. Me dei mais do que devia e do 
que podia. Coloquei o serviço no lugar da Abstinência. Fiz 
força para ser boa, reconhecida, aprovada, amada, aplaudida. 
Muito ego. Sofri muito de controle. Tentei modificar o outro e 
tive muitas decepções.
Descobertas?
Descobri que: Estava agarrada em um "modelito" de  "A" 
coordenadora; Que não se fala tudo para todo mundo; Que sou 
alvo fácil de manipulação; Que estava pior do eu imaginava; 
Que posso falar não, que tenho direitos como qualquer outro 

companheiro; Que as pessoas são humanas e que também sou; 
Que minha abstinência está em primeiro lugar; Que eu não salvo o 
CCA; Que não causei os problemas do CCA; Que CCA vai 
continuar a funcionar sem mim; Que não posso decidir nada 
sozinha, preciso de ajuda, não sobrevivo sem apadrinhamento e 
sem a ajuda de outro CCA. Que o inimigo não é o companheiro, O 
INIMIGO É A DOENÇA. Que Deus é maravilhoso, o programa 
funciona, nunca estarei sozinha e  tudo é possível se eu pedir 
ajuda, admitir minha impotência e ter sempre um plano de pensar 
e agir; Que o outro pode não querer mudar e não mudar mesmo e 
que eu tenho escolhas; Que amo ainda mais a JUNCCAB, a 
literatura, os livros e o serviço; Que tenho muito entusiasmo no 
serviço, mas eu preciso que a abstinência esteja em primeiro 
lugar; Que antes de ser servidores somos companheiros; Que não 
sou melhor nem pior, preciso diminuir de tamanho e importância 
e que pessoas são pessoas e não personalidades. Que posso ter um 
plano de pensar e agir no sentido de tratar os conflitos; Que sou 
impotente perante a vida, as pessoas e as circunstâncias. Que não 
sei fazer tudo e que tem gente que faz muito melhor do que eu. 
Que serei sempre uma aprendiz. Que tive sonhos realizados: o 
lançamento dos livros Comedores Compulsivos Anônimos e o 
Para Além dos Mais Ardentes Sonhos. 
Crescimento
Cresci no sentido de procurar meu exato tamanho. Cresci no 
sentido de pedir e aceitar ajuda; Cresci no sentido de aceitar sair 
do serviço e abandonar meus modelitos. Eu agradeço.
Em Janeiro faço 55 anos, 16 anos de CCA e 1 ano que estive 
internada e correndo risco de morte. Quando eu sai do hospital 
disseram: "Você é muito querida, tem muitos amigos! Às vezes 
precisamos limitar o número de visitantes." Então eu pensei: é 
porque eu sou uma CCA, e isso faz a diferença! Hoje estou com 70 
dias de abstinência, 3 anos e 3 meses sem açúcar. Feliz e 
agradecida, colocando minhas mãos nas suas porque me importo 
com você e porque preciso de você. Cuide-se bem. Te amo.

 Com gratidão.

Em Janeiro deste ano toma posse a nova 
Coordenadora da JUNCCAB, Adriana/RJ, a 
Primeira Secretária, Bartira/RJ e a Primeira 
Delegada, Dora/SP. Além dos cargos já 
assumidos desde outubro de 2013: Segunda 
Secretária, Sarita/DF, e Segunda Tesoureira, 
Maria de Jesus/CE. 

Nova Gestão da 
JUNCCAB 
para 2014/2015
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12 PASSOS: UM CAMINHO PARA A 
RECUPERAÇÃO 
DATA: 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2014 
LOCAL: Casa de Retiro São José - 
Franciscanas Alcantarinas- BH MG 
VALOR: R$ 200,00 à vista, até 28.02.2013 ou 
4 X de R$ 60,00
Depósito na conta de Poupança  35.409-0 
variação 51 da agência 1626-8 do 
Banco do Brasil 
Em nome de Olga de Assis Duarte 
CPF- 371.856.836-53

Convenção 2014


