
Informações importantes para profissionais de saúde (médicos,
psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, endocrinologistas, etc) e
profissionais da mídia em geral:

Comedores Compulsivos Anônimos é uma irmandade de indivíduos que se apoiam
mutuamente para resolver nosso problema comum: o comer compulsivo.

Nosso programa, baseado em Alcoólicos Anônimos, não tem obrigações ou taxas para
filiação, pesagens, prêmios ou recompensas. Não somos filiados a nenhuma outra
organização, nem estamos competindo com nenhum programa ou grupo de perda de peso.

Além disso, não somos especialistas em obesidade, alimentação saudável, perda de peso ou
transtornos alimentares. Simplesmente queremos partilhar nossa experiência de recuperação
do comer compulsivo com outros que desejam nossa ajuda.

Temos uma atuação estritamente baseada no programa de 12 Passos, 12 Tradições e 12
Conceitos de CCA, o qual nos sugere, fortemente, não emitir nenhuma opinião sobre
qualquer assunto alheio à nossa irmandade.

Assim, nossa participação em eventos, lives, debates, palestras, apresentações, pesquisas,
encontros, seminários ou entrevistas só é viável se o objetivo for, tão somente, falar sobre
CCA, sem nenhuma vinculação ou apoio a qualquer entidade, programa, partido, ideologia,
causa, empresa, órgão público, etc.

Se for esse o caso, ficaremos felizes em participar, guardando sempre os devidos cuidados
com o nosso anonimato pessoal. Não revelamos nossos nomes completos e não autorizamos o
uso da nossa imagem em nenhuma rede social ou meio público de comunicação (TV, jornais,
revistas, rádios, podcasts, etc).

Em função do anonimato, também não revelamos nem repassamos nomes e contatos pessoais
de nenhum dos nossos membros e não autorizamos a presença de profissionais em nossas
reuniões ou eventos, que tenham o intuito de angariar potenciais clientes ou seguidores.

CCA tem um evento especialmente criado para informação pública: sempre na última
quarta-feira do mês, às 18h30 horas, fazemos uma reunião aberta, onde damos as boas vindas
a todos os profissionais de saúde, da mídia ou de outros setores. Para participar, no dia e
horário determinados, clique no link: Zoom ID 3152274896 senha 121212

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer outras dúvidas, pelo e-mail:

informacaopublicacca@gmail.com

Em serviço,

Comitê de Informação Pública de CCA

https://us02web.zoom.us/j/3152274896?pwd=eTlTZ0NqNGRqUFlTM1lJRzhnbWpOQT09
mailto:informacaopublicacca@gmail.com

