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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.

NOVO PREÂMBULO DE CCA
APROVADO NA CONFERÊNCIA MUNDIAL
Segue o novo preâmbulo de CCA, aprovado na Conferência
Mundial 2015. A delegada de CCA no Brasil grifou a parte que
foi alterada:
Comedores Compulsivos Anônimos é uma Irmandade de
indivíduos que, compartilhando experiências, força e
esperança estão se recuperando do comer compulsivo. Em
CCA damos as boas-vindas a todos que desejam parar de
comer compulsivamente. Não há taxas ou mensalidades para
ser membro de CCA; somos auto-sustentados por meio de

nossas próprias contribuições, não solicitando nem aceitando
doações de fora. CCA não se filia a nenhuma organização pública
ou privada, movimento político, ideologia ou doutrina religiosa;
não tomamos posição em assuntos externos. Nosso propósito
primordial é abster-nos do comer compulsivo e dos
comportamentos alimentares compulsivos e transmitir esta
mensagem de recuperação através dos Doze Passos de CCA
àqueles que ainda sofrem.

Pergunta: Esta Assembleia é para coordenadores e nos intervalos os membros possam partilhar entre si.
trabalhadores do CCA ou também é um encontro Entretanto na assembleia teremos eleições, relatórios,
para membros? Se também for para membros, quais perguntas aos servidores, possivelmente aprovação da
revisão em nosso estatuto.
temas serão abordados?
Vale destacar que serviço é recuperação e que todos são
Resposta da coordenadora da JUNCCAB: A bem vindos em nossa Assembleia. O evento este ano
assembleia é um fórum de serviço, entretanto se os acontecerá de 25 a 27 de setembro no Rio de Janeiro, em
membros de CCA que não prestam serviço ou não Santa Tereza.
representam um órgão de serviço tiver o desejo de Reforçamos a importância de ler o estatuto que já está
participar serão muito bem vindos, mesmo porque disponível para download no nosso site:
serviço é um dos instrumentos de recuperação e na http://comedorescompulsivos.org.br/arquivos/material/E
statuto_Comedores_Compulsivos_Anonimos_atual.pdf
Assembleia Nacional estaremos irmanados.
Haverá workshops com assuntos relacionados ao tema Você tem dúvidas sobre como funciona uma assembleia de
central que este ano é UNIDADE & RESPONSA- CCA? Escreva-nos: junccab@uol.com.br
BILIDADE. Também faremos dinâmicas, a fim de que

Calendário de reuniões da JUNCCAB com grupos, intergrupos e comitês
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.

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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CESTA DE PERGUNTAS SOBRE A ASSEMBLEIA 2015:
Esse evento é apenas para prestadores de serviço?
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GRUPO DE CCA ABRE EM GOIÂNIA
É com grande alegria que informamos que em Goiás já
há grupo de CCA funcionando semanalmente, duas
vezes na semana. Terças, das 19:00 às 21:00, e sábados,
das 16:30 às 18:30, na Av. Castelo Branco, 905 - Setor
Coimbra (Em frente a Praça do Cigano). Contato:
ccagyn@gmail.com e Telefones: (62) 9925-7073
(TIM)/ (62)8102-0092 (OI).
Este grupo que começou de modo experimental,
agora é uma realidade. Se você e outros membros tem o
desejo de abrir um grupo na sua cidade, peça apoio ao
Comitê de Informação Pública da JUNCCAB.
Geralmente, membros interessados em abrir um grupo,
estudam as Doze Tradições de CCA por algum tempo. E
quando percebem que estão prontos para abrir um grupo
buscam um local para a realização de suas reuniões, que
duram entre 1 e 2 horas. Com tudo consolidado, é
interessante fazer a divulgação nos meios de

Participe do InfoJUNCCAB contando quais são as atividades
do seu Intergrupo e o que estão fazendo para levar a mensagem
ao comedor compulsivos que ainda sofre. Vamos juntos?
Escreva-nos: junccab@uol.com.br

Grupos do WhatsApp,
Vamos registrar?
Se você tem um grupo no WhatsApp que segue os Doze Passos
e as Doze Tradições de CCA registre-o junto a JUNCCAB,
enviando um e-mail para junccab@uol.com.br.

O EXERCÍCIO ABAIXO, APRESENTADO NO WSBC, mim mesmo(a). Liste quaisquer medos, ressentimentos, danos.
FAZ PARTE DAS ATIVIDADES SUGERIDAS PELA Qual a minha parte nisso?
5. Estou disposta a admitir para Deus /Poder Superior, a mim
JUNTA DE CUSTÓDIOS PARA TRABALHAR O
mesmo(a) e para outra pessoa a exata natureza dos erros que
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.
contribuíram para essa situação? Se SIM, continue para o
ESSE ANO O FOCO É TRABALHAR
número 6. Caso contrário retorne ao número 1.
TODOS OS PASSOS
6. Eu estou inteiramente pronto(a) para deixar que Deus/Poder
Superior remova todos esses defeitos de caráter? SIM ou NÃO.
USANDO OS 12 PASSOS PARA UM PROBLEMA
Se a resposta for NÃO, explique porque não.
Esse exercício escrito é uma forma de utilizar os 12 Passos
7. Pedi humildemente a Deus /Poder Superior para remover
de CCA para encarar os problemas e desafios da vida sem
meus defeitos de caráter? SIM ou NÃO (Remeta-se aos medos,
buscar a comida. Melhore a sua recuperação usando esse
ressentimentos e danos, relatados na questão quatro acima)
documento individualmente ou como objeto de um
8. Faça uma lista de todas as pessoas que eu tenha prejudicado
workshop.
por causa desse problema (incluindo a si mesmo(a)). Como elas
1. Admito a impotência em relação à _________________.
foram prejudicadas? Desejo fazer reparações para todos elas?
Como isso torna minha vida ingovernável?
9. Como e quando farei as reparações?
2. Eu acredito que um poder maior que eu mesmo(a) pode
restaurar a minha sanidade? SIM ou NÃO. Se não, explique 10. Continue fazendo o inventário pessoal. Que ações
específicas posso realizar hoje?
porque não. O que poderia ser considerado recuperação em
11. Que ações específicas posso fazer hoje para estabelecer, rerelação a esse problema ?
estabelecer, melhorar meu contato consciente com Deus /Poder
3. Tomei a decisão de entregar
Superior?
______________________________ aos cuidados de um
12. Que despertar espiritual ou que novas descobertas eu tive
Poder Superior/Deus? SIM ou NÃO. Se não, explique por
como resultado de trabalhar esses Passos nesse problema
que não.
específico?
4. Faça um minucioso e destemido inventário a respeito de
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Como anda o meu
Intergrupo?

comunicação para receber os membros novos. O local pode
ser uma sala de centro comunitário, Igreja, escola, posto de
saúde etc.
É importante o grupo se filiar ao Intergrupo da área, o
mais rápido possível, para receber as informações do CCA
como um todo. Além das informações, o grupo se fortalece
trocando experiências com os outros grupos. Vocês também
poderão estar recebendo visitas de membros antigos que
compartilham sua história de recuperação no programa e
como se mantém abstinente.
É imprescindível comunicar a JUNCCAB da abertura do
grupo, assim enviaremos um formulário de abertura de
grupo e faremos o registro do grupo junto ao WSO
(Escritório de Serviço Mundial). Isso garante a unidade de
CCA no Brasil, ao passo que o grupo passa a ser divulgado
no nosso site. Para mais informações, escreva para
junccab@uol.com.br

