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LIVRO DA ROZANNE 



CCA • 25 anos no Brasil 

1984•1985•1986•1987•1988•1989•1990•1991•1992•1993•1994•1995•1996•1997•1998•1999•2000•2001•2002•2003•2004•2005 

1984 - 2009 
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• O CCA (OA) iniciou-se no ano de 1960, na cidade de 

Los Angeles, estado da Califórnia, mas  demorou um 

pouco para chegar até nós. 

 

• A década de 80 é considerada a grande década da 

expansão dos grupos anônimos no mundo inteiro. 

Primórdios 
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• Em 1983, houve reuniões esparsas de CCA na Clínica de 

Recuperação de Adictos “Vila Serena”, situada no bairro de 

Santa Teresa.  

 

• Na época, uma americana, morando no Rio temporariamente, 

juntamente com o diretor da clínica, também americano, 

iniciaram as reuniões dentro da instituição. Os participantes 

eram os próprios funcionários e internos da clínica. 

O Início no Rio de Janeiro 
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• No ano seguinte - 1984 - uma das pacientes da instituição, que 

também apresentava dependência de comida, recebeu como 

tarefa de pós-tratamento iniciar um grupo de Comedores 

Compulsivos Anônimos na cidade e ela conseguiu uma sala 

anexa ao grupo de Alcoólicos Anônimos de Copacabana.  

• Nestas condições, surgiu o primeiro grupo de CCA no Brasil, em  

agosto de 1984. 

• Uma das companheiras desse grupo traduziu, em forma de 

apostila, uma grande parte da nossa Literatura para o Português. 

O Início no Rio de Janeiro 
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• Nosso primeiro grupo teve altos e baixos mas as reuniões não 

deixaram de acontecer de forma contínua.  

• Havia dedicação da parte de algumas companheiras e, ao mesmo 

tempo, muita falta de experiência prática da abstinência do comer 

compulsivo e de como funcionava o apadrinhamento. 

• Ainda em 1984, uma companheira que estava morando 

temporariamente nos Estados Unidos, tendo experimentado uma 

boa recuperação freqüentando o CCA, veio passar suas férias no 

Rio de Janeiro e ficou sabendo da existência desta reunião.  

• A companheira freqüentou o nosso primeiro grupo e chegou a dar 

um depoimento longo no mesmo. 

Primeira Infância 
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• Em 1986, a companheira que havia iniciado nosso primeiro 

grupo mudou-se para outro estado, deixando a coordenação 

nas mãos de outras duas companheiras do Rio.  

• Neste mesmo ano, em julho, a companheira que estava 

morando nos Estados Unidos retornou ao Brasil e passou a 

freqüentar e a prestar serviço no grupo. 

Primeira Infância 
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• Verificou-se a necessidade de estruturar o CCA, a fim de que a 

Irmandade pudesse se expandir com segurança.  

• Várias iniciativas foram tomadas para divulgação: 

– Participação no programa “Roda Viva” da TV Educativa,  

– Entrevista no jornal “O Globo” e  

– Entrevista no “Jornal do Brasil”. 

• 1987 - Foi um ano de grande expansão do CCA no Brasil. 

• Paralelamente ao crescimento no Rio, já havia sido iniciada uma 

reunião de CCA na cidade de São Paulo (Igreja de Santa Cruz), 

orientada por uma companheira do grupo de Copacabana. 

Segunda Infância 
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• Neste mesmo ano (1987):  

– CCA surge na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas 
Gerais, iniciado por um membro de outras irmandades 
anônimas. Este membro, o Sr. Zezinho, já falecido, havia 
doado uma sala para os grupos anônimos. 

– Soubemos do início do CCA na cidade de Porto Alegre, 
através de uma reunião na Associação Médica do Rio Grande 
do Sul. O grupo foi fundado por uma companheira, hoje 
falecida que, sempre que vinha ao Rio, freqüentava o grupo 
de Copacabana. Esta iniciativa propiciou um intercâmbio entre 
os grupos de CCA das duas cidades. 

Segunda Infância 
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• A Unidade (Primeira Tradição) preocupava alguns companheiros. 

• Ainda não havia nenhuma Literatura impressa em Português, só 

apostilas. Assim como também não tínhamos Passos ou 

Tradições “específicas de CCA”. 

• Apesar da boa vontade, havia pouco conhecimento das Tradições 

e muita influência de outros grupos e Literaturas no CCA. 

Crescendo com Unidade 
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• Neste momento, surge no Rio a idéia de fazer um Encontro 

Nacional CCA, uma vez que já contávamos com três grupos:  

– Copacabana (o primeiro),  

– Tijuca (o segundo) e  

– Ipanema (o terceiro, na Igreja Nossa Senhora da Paz). 

Crescendo com Unidade 
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• Foi realizado em agosto de 1987, no auditório da Cruz Vermelha 

Brasileira, centro do Rio.  

• Houve grande divulgação e diversas entrevistas durante o evento. 

CCA apareceu no “Jornal Hoje” da Rede Globo, em duas 

emissoras de rádio e em uma nota publicada no “Jornal do Brasil”. 

• Compareceram cerca de 70 pessoas, a maioria do Rio de Janeiro.  

• Tivemos também a presença de uma boa delegação da cidade de 

São Paulo, um representante de Belo Horizonte e Porto Alegre 

nos enviou uma bela carta, escrita por uma companheira. 

O Primeiro Evento Nacional 
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O Primeiro Evento Nacional 

 Cruz Vermelha Brasileira 
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• Iniciar um novo grupo é fácil, o difícil é dar continuidade 

mas, graças à prestação de serviço, o CCA começou a 

crescer rapidamente. 

• Nosso primeiro Encontro Nacional havia dado filhote: foi 

fundado nosso primeiro grupo no Nordeste do país, na 

cidade de Fortaleza, estado do Ceará, por uma 

companheira que havia conhecido o CCA através da 

divulgação do Encontro Nacional. 

Segunda Infância 
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Nossa Lista de Endereços em 1988 

Informação Pública 
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• A idéia de formar um Intergrupo surgiu da 

necessidade de Unidade.  

• O primeiro Intergrupo formado foi o da cidade do Rio 

de Janeiro. 

• As reuniões do aconteciam mensalmente, na sala 

da reunião de Ipanema, na Rua Visconde de Pirajá. 

O Primeiro Intergrupo 
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Sede da AMAL - Rua Pinheiro Machado - 

Laranjeiras 

Local de 

Reuniões da 

Junccab 
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• Escrevemos ao WSO comunicando a formação do 

Intergrupo do Rio de Janeiro e pedimos para registrar os 

grupos existentes.  

• Ficamos surpresos ao recebermos um envelope contendo 

uma “papelada” enorme, toda em Inglês. 

• E, claro, ficamos tontos com tanta informação! 

• Em outubro de 1987 ainda não tínhamos estatuto e a 

“papelada” ficava na casa de um dos membros antigos.  

com o Escritório de Serviço Mundial 

Estabelecendo Contato 



CCA • 25 anos no Brasil 

1984•1985•1986•1987•1988•1989•1990•1991•1992•1993•1994•1995•1996•1997•1998•1999•2000•2001•2002•2003•2004•2005 

• Atas das reuniões da Junta de Custódios daquele ano,  

• Formulários de registro de grupos,  

• Formulários de registro de Intergrupos, 

• Convite para enviar delegado à Conferência de Serviço Mundial,  

• Relatório de custódio da Região 9 e um 

• Modelo de estatuto de Intergrupo.  

com o Escritório de Serviço Mundial 

Estabelecendo Contato 

 Conteúdo... 

 ... da “papelada”  
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• No Rio, sempre recebíamos a visita de companheiros de outras 

cidades, sobretudo São Paulo e Porto Alegre.  

• Uma companheira do CCA solicitou a um Al-Anon, que havia 

participado da estruturação inicial de sua Irmandade, que nos 

ajudasse a formar um órgão de serviço de CCA de âmbito 

nacional. Foi esse companheiro que nos orientou a convidar 

participantes de outros estados para uma reunião no Rio, visando 

a formação deste órgão. 

Nascimento da Junta Nacional 

Atual Junccab 
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Local das Primeiras Reuniões da Junccab 

ASA - Rua São Clemente - Botafogo 
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• E continuávamos crescendo, ainda com dificuldades e com a 

Literatura toda em apostilas. 

• Alguns companheiros achavam que devíamos partir logo para a 

impressão de folhetos enquanto outros argumentavam que não 

havia dinheiro.  

• Em torno de 1992, foi impresso nosso primeiro folheto - “Os 

Instrumentos de Recuperação” - em uma gráfica localizada no 

bairro da Penha. 

• A Impressão da Literatura foi um grande passo! 

Impressão de Literatura 
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“Os Instrumentos de Recuperação” 

Rio de Janeiro, em torno de 1992 

Primeira Impressão 
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• As primeiras Assembléias aconteceram no Rio de Janeiro. 

• Foram eventos diurnos, nos quais os participantes 

retornavam às suas casas após os trabalhos. 

• Em 1989, a Assembléia foi em Ipanema, na sala de reunião 

de CCA. 

Assembléias Nacionais: 1989, 1990 e 1991 
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• Em 1990, fomos para uma pré-escola chamada “O Pequeno 

Polegar”, situada no bairro do Leblon. Esta Assembléia 

durou dois dias e contou com a presença de uma grande 

delegação de Belo Horizonte. 

• Em 1991, houve a terceira Assembléia Nacional e, desta 

vez, junto com uma Convenção. O local escolhido foi a PUC-

RIO - Universidade Católica do Rio de Janeiro. As instalações 

eram boas e abrigaram até oficinas em salas separadas 

sobre temas como Quarto Passo, Apadrinhamento etc.. 

Assembléias Nacionais: 1989, 1990 e 1991 
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• O envio de um delegado à Conferência de Serviço 

Mundial vinha sendo estimulado pela nossa Custódia 

Regional desde que estabelecemos nossos primeiros 

contatos, no final de 1987.  

• Enquanto isso, continuávamos organizando as 

Assembléias, com boa participação de companheiros. 

Participação na Conferência de Serviço Mundial 
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• No ano de 1991, duas novidades entraram em pauta: 

 

1. A elaboração de um Estatuto para o Escritório de 

Serviço Nacional e  

2. O envio de um Delegado do Rio de Janeiro à 

Conferência de Serviço Mundial. 

Participação na Conferência de Serviço Mundial 
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• E em 1991, também houve:  

– Eleição para as funções executivas da Junta Nacional.  

– Formação de um Comitê para pesquisa e elaboração do 

anteprojeto do Estatuto da Junta Nacional. 

– Constituição de um Comitê (por alguns membros do Rio) para 

elaboração de um anteprojeto do estatuto do Intergrupo do Rio 

de Janeiro. 

• Tivemos muita pesquisa e muito trabalho! 

• O estatuto do Intergrupo do Rio foi aprovado na Assembléia de 

2002 e restava fazer o estatuto da Junta Nacional.  

Adolescência 
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• Aconteceu em julho de 1992. 

• Houve muita expectativa com relação a esta visita. Como seria 

ela? Teria uma boa recuperação? E ficamos admirados com sua 

vitalidade e disposição. 

• A Custódia da Região 9 veio de Israel, acompanhada por seu 

marido e seu filho. Ficamos surpresos com sua chegada à reunião 

de Vila Isabel, em seu segundo dia no Brasil, descendo de um 

ônibus 433, sem falar sequer uma palavra em Português! 

• Após o evento, realizado na Rua Paula Freitas, em Copacabana, 

fomos todos almoçar na Churrascaria Jardim, perto do local. 

Compareceram em torno de 100 pessoas! 

Primeira Visita de uma Custódia 
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• Assim como tivemos nossas “dores do crescimento”, CCA 

também passou por provações e emergiu delas fortalecido. 

• Em 1994, iniciou-se uma pequena polêmica que acabou 

envolvendo toda a nossa Irmandade. Todos tiveram sua parcela 

de responsabilidade no episódio: uns mais, outros menos e 

alguns por omissão. 

• Foi quebrada a Primeira Tradição, ou seja, a Unidade de CCA e 

perdemos muitos membros por causa da controvérsia gerada.  

• Alguns retornaram, outros nunca mais! E foi neste clima que 

partimos para a Convenção Mundial de CCA do ano de 1994. 

As Dores do Crescimento 
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• A Convenção Mundial de CCA de 1994 aconteceu em vários 

países do mundo simultaneamente, patrocinada pela Junta de 

Custódios e pelo Intergrupo local.  

• Contamos com a Custódia da Região 2 (cidade de São Francisco e 

áreas adjacentes) e da Coordenadora da Região 9 (Israel). 

• Estas duas companheiras contribuíram para “acalmar nossos 

ânimos” agindo como mensageiras da paz. 

• Neste mesmo ano foi publicada, pela primeira vez, a tradução das 

Doze Tradições de CCA, em forma de apostila. 

de 1994 no Rio de Janeiro 

Convenção Mundial de CCA 
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• Percebendo que nossa Junta Nacional sairia muito 

prejudicada pela polêmica que se instalara no Rio de 

Janeiro, alguns membros e colaboradores da Junta, 

certamente inspirados pelo Poder Superior, entraram 

em contato com o Intergrupo de Porto Alegre e 

solicitaram a eles que assumissem a Junta Nacional.  

• Colocada em votação durante a Assembléia, a 

proposta foi aprovada. 

Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
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• Deixaram saudades as Assembléias e Convenções organizadas 

no Rio Grande do Sul em 1995, 1996 e 1997. 

• Em 1996, na cidade de São Francisco de Paula, contamos com 

aproximadamente 90 presenças... Apesar do frio mês de Abril, 

uma enorme fogueira acesa em frente ao hotel nos aqueceu ao 

cantarmos músicas do folclore Gaúcho. Na noite de sábado, 

tivemos uma discoteca super animada e muito participada.  

• Em 1997, nosso encontro foi na cidade de Gramado, em um hotel. 

As Assembléias e Convenções do Sul 
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• A  contribuição do Rio Grande do Sul com a impressão de 

Literatura foi enorme. 

• Nosso “Livro dos Passos de CCA”, que havia se esgotado 

rapidamente, logo recebeu uma segunda tiragem.  

• O “Para Hoje” foi impresso lá pela primeira vez, em 1996. 

• E quase todos os nossos folhetos existentes apenas em Inglês, 

na época, foram traduzidos e impressos graças aos viáveis 

orçamentos de impressão locais. 

Impressão de Literatura 

A Contribuição do Rio Grande do Sul 
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Impressão de Literatura 

A Contribuição do Rio Grande do Sul 
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“Para Hoje” 

Rio Grande do Sul - 1996 

Primeira Impressão 
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• O estado de Minas Gerais havia se oferecido para sediar 

nossa Assembléia de 1998, que foi realizada na Colônia 

de Férias do Sesc, na cidade de Belo Horizonte.  

• Compareceram companheiros de várias partes do Brasil.  

• Pela primeira vez, duas companheiras de Brasília 

apareceram. Uma delas foi Zi, já falecida. 

1998 - Belo Horizonte 
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• Em 1998, votou-se pela transferência da Junccab para Belo 

Horizonte. Outra mudança, novos custos. E lá se ia nossa 

“junta itinerante” para outros cantos do país... 

• Em 1999, nossa Assembléia e Convenção aconteceu em 

Belo Horizonte, com aproximadamente 90 inscritos.  

• Desta vez, a novidade foi a primeira impressão do “Manual 

de Grupos”. 

• Contamos também com o comparecimento da Custódia da 

Região 9. 

Mudança da Junccab para Belo Horizonte - 1999 
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• Nossa Junta Nacional ainda passou pela cidade de Santo 

André (no estado de São Paulo) onde companheiras 

dedicadas se desdobraram por dois anos na prestação de 

serviço para a Irmandade. 

• Em setembro de 2003, votou-se pela transferência da 

Junccab para o Rio de Janeiro e, em 2004, votou-se pela 

retirada do “caráter itinerante” da mesma. 

Epílogo I 
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• Em 2005, a Junccab apresenta a filiação de: 

– 139 Grupos em vários estados do Brasil,  

– 12 Intergrupos e 

– 6 Reuniões On-line.  

• Nosso grupo mais recente está situado na cidade de Natal, estado 

do Rio Grande do Norte. 

• A Junccab permanece como grande responsável pela tradução e 

impressão da Literatura oficial de CCA, velando pela UNIDADE 

da nossa Irmandade de Comedores Compulsivos Anônimos. 

Epílogo II 
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Epílogo III 

 

• Em 2010, a Junccab apresenta a filiação de: 

– 87 Grupos em vários estados do Brasil,  

–  7 Intergrupos e 

–  1 Reunião On-line com 4 horários. 
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 PARABÉNS JUNCCAB! 

 CONTINUEM VOLTANDO!  

PARABÉNS BRASIL! 


