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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 ser viver o programa de Doze Passos de CCA.

No último sábado de fevereiro, às 11h30 (horário padrão do 
Pacífico, no Brasil por volta das 17h), os membros de CCA reafirmam a 
força da Unidade na Irmandade de Comedores Compulsivos Anônimos. 
Este ano, a data cairá no dia 23. 

Que tal aproveitar a oportunidade e estar irmanado com outros 
que comungam da mesma doença que você? 

Aproveite a ocasião para celebrar a dádiva de ter encontrado um 
método comprovado e eficaz de deter sua doença um dia de cada vez.  

Promover reuniões e maratonas no seu grupo e Intergrupos é 
uma sugestão que fazemos. Ajude-nos a levar a mensagem ao comedor 
compulsivo que ainda sofre, dentro ou fora da Irmandade. 

Sua participação é de suma importância. Basta lembra o que diz a 
Primeira Tradição que tem como princípio espiritual a UNIDADE: “A 
recuperação começou para a maioria de nós quando saímos do isolamento 
e entramos em um grupo de CCA”.  

Venha celebrar o Dia da Unidade!

A coordenação da Junccab

Informamos que a companheira Márcia 
(SP), vice-coordenadora eleita pela Assembleia de 
2012, estará coordenando a Junta de Serviços 
Gerais de Comedores Compulsivos Anônimos do 
Brasil (Junccab) devido à licença médica pedida 
pela companheira Rosane (RJ), coordenadora 
eleita também pela Assembleia do ano passado. 

Entre em contato com o grupo de CCA mais 
próximo de você (para saber os locais, horários e o contato 
dos grupos acesse www.comedorescompulsivos.org.br ) e 
verifique a literatura disponível. 

Caso não haja grupo presencial próximo é 
necessário que faça um pedido pelo endereço eletrônico 
junccab@uol.com.br  que nós enviaremos uma tabela com 
a literatura disponível. 

Depois de marcar com os itens que  quer adquirir  
e anexar também seus dados completos, é necessário que 
nos envie uma mensagem para o mesmo e-mail citado 
acima. Isso é imprescindível fazer, pois precisamos calcular 
o valor do pedido e da remessa de correio.
 Assim que efetuar o depósito, comunique-se 
conosco para que possamos enviar sua encomenda. 
Afinal: é preciso sempre lembrar que a literatura é um 
importante instrumento de recuperação! 

Quer comprar 
literatura?
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As inscrições para a Convenção de CCA já estão 
abertas. O tema este ano é “Estendendo a mão e o coração 
ao comedor compulsivo que ainda sofre”.  O evento será em 
Judiaí (SP), no São Carlos Eventos & Hospedagem, nos dias 
12,13 e 14 de abril de 2013. 
Mas o que é uma Convenção? Qual é a diferença entre 
Convenção e Assembleia? 

No Manual dos Grupos de CCA para membros, 
grupos e Integrupos diz (pág 45): (...) A Convenção 
Internacional de Serviços (....) seu objetivo é fornecer um 
fórum de contribuições para CCA numa escala 
internacional”.

Traduzindo para nossa realidade brasileira, 
podemos dizer que uma convenção é uma grande reunião 
para compartilhar experiências, onde o tema proposto 
normalmente tem como objetivo refletir sobre a realidade 
que vivemos.

Este ano o tema será sobre a necessidade de se 
estender a mão e o coração para o comedor compulsivo que 
ainda sofre, estando ele fora ou dentro da irmandade. 
Já uma Assembleia, que no nosso país normalmente 
acontece no mês de setembro, CCAs do Brasil inteiro se 
reúnem para  discutir e propor ações que beneficiem a 
Irmandade, fazendo com que CCA cumpra seu objetivo: levar 
a mensagem ao comedor compulsivo que ainda sofre, 
dentro ou fora da Irmandade.

Qual a diferença entre 

Por que eu devo ir?
Convenção e Assembleia? 

- Pergunta da 1ª Tradição:
"Nos damos ao trabalho de aprender sobre CCA como um 
todo? Apoiamos o CCA como um todo da melhor maneira 
que podemos?" (Os Doze Passos e as Doze Tradições pg 106).

Ao refletir sobre esta pergunta vemos que não 
basta apenas apoiar e participar das reuniões do grupo que 
frequentamos, mas existe a necessidade de participação 
também em todos os órgãos de CCA (Intergrupo, Junccab, 
Região e Serviço Mundial). Por isso, é importante a 
participação na Assembleia Nacional e também das 
Convenções de CCA.

A Sétima tem como princípio espiritual a responsabilidade. O 

dinheiro é importante, mas se não tivermos prestadores de serviços 

comprometidos, de nada adianta ter o dinheiro no banco. O Brasil é um 

dos países fora da língua inglesa que tem mais literatura traduzida. Isso 

demonstra o comprometimento ao longo dos 28 anos de fundação de 

CCA no Brasil (a Irmandade foi fundada em nosso país em agosto de 

1984, nesta data completaremos 29 anos no Brasil).  

Um grupo de prestadores de serviço traduziu, revisou, 

diagramou e colocou à disposição da irmandade de língua portuguesa o 

jornal O mensageiro que é produzido pelo WSO que tem como público 

alvo a comunidade médica.  

Não  de ixe  de  v i s i tar  a  pág ina  no  nosso  s i te  

(www.comedorescompulsivos.org.br). Você encontrará depoimentos 

de vários profissionais de saúde. Para mais informações, clique no link 

Diretrizes e fique por dentro desta e de outras novidades.

QUAIS OS MOTIVOS PARA IR A 
UMA CONVENÇÃO DE CCA?

COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE:
Sempre estender a mão e o coração de CCA a todos que 

compartilham da minha compulsão; por isto, eu sou 
responsável."

"

SÉTIMA TRADIÇÃO
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