
Prestar serviço é praticar 
a recuperação
Para que todos os projetos que o CIP tem em anda-
mento possam ser realizados, o Comitê precisa de 
você. Voluntarie-se para o serviço no Comitê!
Esta é a oportunidade de estender a mão a um come-
dor compulsivo que ainda sofre. Junte-se a nós!
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Qual é o OBJETIVO do CIP?

Fornecer informações sobre o Programa de CCA para a 
comunidade pelos meios públicos de comunicação, tais 
como: jornais, revistas, rádio, televisão, internet, entre 
outros, de forma objetiva, clara e dentro dos Princípios 
da Décima Primeira e Décima Segunda Tradições são 
pré-requisitos básicos do Comitê de Informação Pública.
NoNo ano de 2013 algumas matérias jornalísticas trouxe-
ram comedores compulsivos em busca de recuperação 
para as salas de CCA no Brasil inteiro.

O Comitê de Informação Pública da JUNCCAB tem como objetivo 
transmitir a mensagem de CCA ao comedor compulsivo que ainda 
sofre. A Décima Primeira Tradição orienta a Irmandade no sentido 
de que a política de relações públicas seja baseada na atração em 
vez da promoção, portanto o Comitê pauta suas atividades no Prin-
cípio do Anonimato.

JUNTOS CONSEGUIMOS!
O CIP espera pelo contato do seu grupo, para 
que possamos trabalhar em conjunto a infor-
mação pública de sua região e dessa forma 
transmitir a mensagem nacionalmente. 
Entre em contato pelo e-mail:
informacaopublica_cca@yahoo.com.br

PLANO DE AÇÃO do Comitê
* Responder as solicitações de emails enviadas por usuários de todo o Brasil para a JUNCCAB referen-
te à informação pública. Os assuntos mais freqüentes são: Pedido de ajuda ou desabafo; Informações 
sobre Grupos em sua cidade; Informação para abertura de Grupos; Dúvidas sobre o que é CCA.
* Realizar Campanha de Informação Pública sobre o programa de CCA nos estados do Norte, Nordeste 
e Cento-Oeste do Brasil (Regiões onde existem poucos grupos de CCA).
* Trabalhar a Campanha de Informação Pública sobre o programa de CCA para profissionais via inter-
net.
* Incentivar os grupos, intergrupos a utilizarem o cartaz nacional de CCA para divulgar e atrair comedo-
res compulsivos.
* Utilizar o e-mail do CIP, com o objetivo de manter o anonimato dos membros do Comitê.
* Gerar recursos financeiros, por meio da Sétima Tradição do CIP, para doar literatura informativa.
* Desenvolver mala direta com todos os e-mails de usuários que fazem contato por meio do Site da 
Junccab, com a finalidade de que a mensagem continue circulando e se renovando um dia de cada vez.


