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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 se viver o programa de Doze Passos de CCA.
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Ainda estão abertas as inscrições para o 11º Retiro de 
CCA no 
Recanto Coqueiro D'água, em Belo Horizonte, Santa 
Luzia - MG (próximo ao aeroporto de Confins). O tema 
desse ano é "Trabalhar nossa doença de natureza 
tríplice: FISICA, EMOCIONAL E ESPIRITUAL para 
alcançarmos a ABSTINÊNCIA". 

Como fazer a inscrição? Faça um depósito no valor 
de R$ 260,00 no Banco do Brasil, Agência 1626-8, 
Conta Poupança 35409-0, Variação 51, Favorecido: 
Olga de Assis Duarte. Muito importante: Ao fazer o 
depósito, você deverá enviar o comprovante de depósito 
para  

Para mais informações sobre o local, visite: 
www.sacramentinasdebergamo.org.br/coqueirodagua

Confira a programação prévia do evento:
1º dia - sexta-feira
16h - RECEPÇÃO
19h - JANTAR
20h - Montagem do grande painel - NOSSA 

REALIDADE: O que nos mantém e o que nos abate?
21h30 - Meditação nos três níveis -  corpo, emoções, 

espírito

que acontece de 22 a 24 de maio de 2015 

 e 
informar seu nome/endereço/contato.

intergrupoccamgeventos@outlook.com

22h - CORUJÃO
2º dia - Sábado
?7h - Meditação da manhã
7h30 - Café da manhã
8h30 às 18h - OFICINAS - Técnicas diversas
Abstinência - livre partilhas
Doze Passos
Emoções - Novo começo
Instrumentos de Recuperação
Literatura
Meditação
19h - Jantar
20h30 - Confraternização - Mini Show de Talentos?
3º dia - Domingo
7h - Meditação da manhã
7h30 - Café da manhã
8h30 às 9h - Abstinência - Aspecto Físico 
9h15 às 9h45 - Abstinência - Aspecto Emocional 
10h às 1015h - Café
10h15 às 10h45 - Abstinência - Aspecto Espiritual
11h às 11h30 - Unidade
12h - Almoço

Participe! Essa é uma oportunidade para fortalecer 
a sua abstinência!

O Comitê de Estatuto e Regimento 
convida você a participar

O Comitê de Estatuto e Regimento - CER, da 
JUNCCAB, está convidando companheiras e 
companheiros que queiram prestar serviço na revisão do 
texto do Estatuto e na, posterior, construção do texto 
relativo ao Regimento da JUNCCAB.

O nosso Comitê reúne-se, semanalmente, às sextas-
feiras, de 20h às 21h, numa sala própria do Paltalk.

Para obter quaisquer outras informações você pode 
escrever para deborah.cca@hotmail.com.

Aguardamos contato.
Déborah - Coordenadora do CER- JUNCCAB

O Comitê de Sétima Tradição continua com a 
Campanha MENOS PESO, MAIS SÉTIMA
O Comitê de Sétima Tradição da JUNCCAB convida os 

membros de CCA a participarem da Campanha MENOS 
PESO, MAIS SÉTIMA que tem como objetivo fortalecer as 
doações pessoais. O comitê criou um botton para chamar a 
atenção para a RESPONSABILIDADE de manter a irmandade 
AUTOSSUSTENTÁVEL. 

O botton  com a logomarca da campanha custa R$ 7,00 e as 
doações podem exceder esse valor. Adquira o seu, escrevendo 
para junccab@uol.com.br e fazendo depósito na conta da 
JUNCCAB no Banco do Brasil, Agência 2860-6 Conta 
Corrente 19179-5.Muito importante: Identifique a finalidade 
do seu depósito por e-mail. E use o botton em suas reuniões de 
CCA para encorajar outro membro a participar!



Conferência Mundial de CCA 2015: 
Como foi participar do WSBC este ano!

Informamos o calendário de reuniões online da 
JUNCCAB com grupos, intergrupos e comitês. A 
proposta dos nossos encontros é fortalecer a unidade da 
nossa Irmandade. A seguir confira o dia e horário das 
reuniões que acontecem na sala de comedores 
compulsivos anônimos no paltalk e não esqueça de 
aderir a nossa campanha "Leve +1", ou seja, leve 1 
membro do seu grupo e/ou intergrupo para a nossa 
reunião.

Calendário de reuniões da JUNCCAB com grupos, intergrupos e comitês

Maio - 31 (Domingo) - 17h
Junho - 28 (Domingo) - 17h
Julho - 26 (Domingo) - 17h
Agosto - 30 (Domingo) - 17h
Setembro - (Presencial na Assembleia)
Outubro - 25 (Domingo) - 17h
Novembro - 29 (Domingo) - 17h
Dezembro - 20 (Domingo) - 17h
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Queridos(as) companheiros(as) de caminhada em CCA, 

Acabou a nossa conferência mundial, muito 
aprendizado, muitas lembranças maravilhosas , embora 
não tenha sido fácil ir e o cansaço após volta ainda está 
grande. 

Novamente me senti muito amada e acolhida, minha 
prestação de serviço valorizada.  Participei do comitê de 
estatuto e essa participação continua no decorrer desse 
ano, pois estou  em um grupo que está preparando uma 
proposta para termos a região virtual, alterando o 
estatuto do WSO. É um trabalho que continua durante o 
ano, esse domingo tivemos reunião por conferência 
telefônica e no próximo domingo também teremos! Que 
delícia pode participar de tudo isso! Os workshops foram 
maravilhosos, em especial sobre planejamento 
estratégico que são as ações da irmandade na direção de 
conseguir a abstinência. Esse ano é sobre a importância 
de trabalhar os passos e recebemos um material (que já 
traduzi e agora uma companheira vai revisar) sobre 
trabalhar os 12 passos em um problema. Muito bom!  

No último dia tivemos a eleição para coordenador da 
Junta de custódios e após dois empates foi realizado um 
sorteio SIMPLES ASSIM, previsto no estatuto. 

Essa prestação de serviço tem tudo a ver comigo, mas 
não precisa ser exclusivo. Se você está abstinente, em 
recuperação, trabalha o programa,  tem conhecimento da 

língua inglesa e, sobretudo, ama prestar serviço essa é uma 
oportunidade maravilhosa de aprender como nosso CCA É 
CUIDADO, e que definitivamente sozinhos comemos. 
Acredito que isso se aplica aos grupos (grupo isolado é mais 
forte quando se filia a um intergrupo), Junta nacional é mais 
forte quando trabalha com a região e com o WSO.

Participei de um passeio lá com companheiras da região 5 
que conheci ano passado, assim como combinei com uma 
companheira querida de  sentarmos juntas no jantar festivo, 
isso para mim é recuperação pois me senti no direito de me 
divertir (meu dinheiro), assim como acreditei no desejo de 
uma pessoa querer ficar em minha companhia. 

Sou grata por mais essa oportunidade de prestar serviço ( 
que só termina na próxima WSBC ), e desejo dar o meu 
melhor no comitê de estatuto do WSO prestando serviço 
diretamente relacionado às juntas virtuais, assim como nas 
prestações de serviço que tenho aqui no Brasil. A maior 
beneficiada com certeza sou eu .    

Muito do que vivi esse ano publiquei imediatamente na 
página , em alguns momentos chorando de emoção. Se você 
q u e r  s ab e r  u m p o u co  ma i s ,  v i s i t e  o  s i t e :  
www.ccabrasilcm.com

 
 Dora - comedora compulsiva em recuperação - Entreguei 

minha comida a Deus e Deus me deu uma vida - (Do livro 
Vozes de Recuperação)
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