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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.
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Vivendo a Primeira Tradição: Unidade

 primeira tradição, que traz a todos nós em ACCA o princípio da unidade, me mostrou a 
importância de trabalhar diariamente pela saúde 
dos meus relacionamentos. A necessidade de 
aprender a me relacionar com assertividade foi o 
que chamou, pela primeira vez, a minha atenção 
para as Doze Tradições de Comedores 
Compulsivos Anônimos. Após ter parado de 
comer compulsivamente, um dia de cada vez, 
ainda não tinha o entendimento do quanto o comer 
compulsivo havia devastado não só o meu corpo, 
mas também a minha percepção do que poderia 

Experiências dos membros de CCA no Brasil

aceitar, ou não, em meus relacionamentos. 
Enxergar a minha parte nestes relacionamentos 
falidos, cheios de mágoas e ressentimentos, me 
fez compreender que eu sou a única responsável 
pelas mudanças necessárias à minha vida, seja na 
comida, seja nas minhas escolhas de como me 
relacionar. Aplicar a primeira tradição em todas as 
minhas atividades representa, abrir mão de querer 
sempre estar certa em prol do bem-estar coletivo 
seja em CCA ou no meu grupo familiar. Nem 
sempre eu consigo isso, mas quando estou 
disposta a entregar a minha vontade e a minha a 
Deus,  como eu O concebo,  os meus 
relacionamentos melhoraram sensivelmente.

O espírito da recuperação que recebo através da 
amorosa irmandade de CCA, vem aos poucos 
transformando a minha vida. Concedendo-me 
uma nova vida com atitudes de amor e respeito ao 
próximo. Rogo a Deus para que eu esteja sempre 
disposta a trabalhar para receber as dádivas da 
unidade em todas as minhas atividades, dando de 
volta o amor que encontrei em CCA.                                                                 

                                                            Anônimo

NOVAS LITERATURAS CHEGANDO!

O livro PARA HOJE teve sua reimpressão liberada pelo WSO. Agora é 
só aguardar o re-lançamento. Outra literatura também aprovada e 
liberada para edição é o livro VOZES DE RECUPERAÇÃO. Fique 
atento, em breve haverá novidades nas mesas de literatura das reuniões 
de CCA pelo Brasil.
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FIQUE LIGADO!

 de Reuniões online, via 
Paltalk, da Junccab com os Comitês, Grupos Isolados e 
Intergrupos:

Março (25/03 - 3ª Feira) 
Abril (Reunião na Convenção) 
Maio (27/05 - 3ª Feira) 
Junho (29/06 - Domingo) 
Julho (29/07 - 3ª Feira) 
Agosto (31/08 - Domingo) 
Setembro (Apresentação dos Relatórios na Assembleia) 
Outubro (26/10 ) 
Novembro (25/11 - 3ª Feira) 
Dezembro (21/12 - A Reunião será no 3º Domingo devido as festas 
de fim de ano) 

Fique por dentro das datas de reuniões da Junccab com os Intergrupos, os Grupos Isolados e os Comitês. Na 3ª 
feira e no domingo as reuniões serão de 20:00 às 20:55 com os Comitês e de 21:00 às 22:00 com os Grupos 
Isolados e os Intergrupos. Segue a Agenda

Participe do InfoJunccab
A Junccab convida Grupos Isolados, Intergrupos e Comitês para contribuírem com o Infojunccab, 

compartilhando suas experiências de força e esperança  à luz das Tradições e dos Conceitos de CCA. 
As partilhas deverão ser enviadas para o e-mail  junccab@uol.com.br. 

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. 

RESULTADOS DA PESQUISA DO WSO 

SOBRE AS REUNIÕES VIRTUAIS
O Escritório Mundial promoveu uma pesquisa sobre as 

reuniões online. No Brasil, essa pesquisa esteve disponível 
virtualmente durante um mês e 26 membros responderam ao 
questionário. Abaixo o resultado da estatística, que será 
traduzido e enviado ao WSO. Eis as questões respondidas e 
suas respectivas respostas:

No último mês você participou de quantas reuniões? Os 
membros responderam que assistem em média a dez reuniões 
online por voz, uma média de duas reuniões online por escrito 
e de duas reuniões presenciais. Nenhum membro, dentre os 
que responderam o questionário, diz participar de reuniões 
por telefone.

Quais são os pontos mais fortes da sua reunião virtual 
favorita? Aceitação e suporte foi a resposta mais assinalada, 
com o percentual de 76,92%. Formato estruturado e 
Partilhas honestas e positivas empataram com 73,08%. 
Pessoas prestando serviço fechou em 57,69%. Enquanto 

Atração e retenção de 
recém-chegados como ponto forte da reunião virtual. 

50% consideraram o Número 
consistente de membros e 3,85% o Suporte do Intergrupo ou 

34,62% dos pesquisados assinalaram 
 Outros 

23,08%  disseram ser o ponto forte a presença de Muitos 
membros abstinentes. Ainda, 

da Junta de Serviços. Porém, ninguém (0%) assinalou 
Padrinhos Disponíveis. 

Escolha três tópicos que seriam os mais importantes 
para você: As três mais apontadas: Abstinência, 
Espiritualidade e Trabalho dos Passos, nesta ordem.

A pesquisa perguntou: Qual a sua média de doação para 
cada reunião virtual? Nenhuma doação e R$ 4,80 foram os 
valores mais apontados. Ainda sobre a Sétima Tradição, foi 
perguntado: Onde você faz a doação? Sendo que 76,92% 
afirmam fazer a doação nas reuniões virtuais, enquanto 
30,77% fazem doações em reunião presencial que participa 
como se estivesse doando para a reunião online.

Por fim, foram perguntados aos membros, que se 
dispuseram a responder o questionário: A melhor forma de 
melhorar CCA. Colocar a abstinência em primeiro lugar, 
continuar voltando, prestar serviço,  gratidão, 
comprometimento, unidade e trabalho de Décimo Segundo 
Passo foram os meios encontrados pelos membros para 
melhorar CCA. 

Fonte original para coleta dos dados: 
https://www.surveymonkey.com/s/VSSURVEY2014 
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