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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 se viver o programa de Doze Passos de CCA.
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META DA JUNCCAB PARA 2015:
Fortalecer os Comitês

A JUNCCAB percebeu que para atingir objetivos 
eficazes de levar a mensagem ao comedor compulsivo 
precisava trabalhar ativamente com os comitês. Afinal 
são os comitês que trabalham com assuntos específicos. 
Portanto para este ano, a grande meta da JUNCCAB é 
fortalecer os comitês. 

Hoje contamos ativamente com os seguintes comitês: 
Comitê de Regimento Interno, Comitê de Sétima 

Tradição, Comitê de Tecnologia, Comitê de Informação 
Pública, Comite de 12º Passo dentro da Irmandade, Comitê 
de Literatura e Comitê de Lifeline. 

Cada comitê tem contribuído para que a JUNCCAB 
continue empreendendo seus objetivos. Trabalhe nos 
comitês e fortaleça a JUNCCAB. Basta escrever para o 
nosso e-mail: .junccab@uol.com.br

O Comitê de Sétima Tradição com o 
desejo de estimular as doações pessoais 
lança na Convenção 2015 a Campanha " 
Menos peso, Mais Sétima". A proposta é 
conscientizar os membros sobre a 
importância da Sétima Tradição. O 
lançamento da Campanha promete 
e s t i m u l a r  o s  s e n t i m e n t o s  d e  
responsabilidade, autossustentabilidade, 
compromisso e compaixão. 

Pergunta o livro 12/12: Quando a cesta esta passando, 
pensamos em quanto poderíamos estar gastando se 
estivéssemos fazendo uma farra alimentar, em vez de 
estarmos em uma reunião de CCA? Será que nos 
lembramos de todo o dinheiro gasto nos programas de 
perda de peso que não funcionaram? 

Em CCA descobrimos que o peso físico era apenas um 
dos muitos problemas da doença do comer compulsivo, 
descobrimos afinal que os pesos emocional e espiritual 
eram, de fato, os que nos mantinham presos nas garras 
da doença. 

Ao trabalhar os Passos de CCA descobrimos um novo 
modo de viver, sem a obsessão por comida. Sensação 
que nunca antes havíamos experimentado. Se queremos 
que o que nos foi dado amorosamente continue 
circulando, temos que manter a nossa irmandade. 

Lembrando-nos sempre o nosso compromisso 
de responsabilidade: estender a mão e o coração 
a outro que sofre da minha compulsão, por isto 
eu sou responsável. 

Na convenção serão vendidos bottons de 
adesão à campanha com a marca "mais sétima, 
menos peso" pelo valor simbólico de R$ 7,00. 
Os membros poderão presentear outros, 
comprar para vender no grupo que participa 

e/ou fazer doações dirigidas a essa campanha. 

Gostou da ideia? Quer estimular as doações pessoais? 
Ofereça-se como servidor do comitê de sétima tradição em 
seu grupo e intergrupo. Você pode recolher as contribuições 
pessoais a cada semana e ao final do mês ir ao banco fazer o 
depósito no Banco do Brasil, Agência 2860-6 Conta 
Corrente 19179-5. Se o grupo que você participa não tiver 
um prestador de serviço específico para esse fim, o 
tesoureiro pode ser o representante do comitê no grupo. 
Vamos em unidade rumo à autossutentabilidade da nossa 
JUNCCAB, pois juntos conseguimos o que jamais 
conseguiríamos sozinhos. 

Para prestar esse serviço e identificar o depósito para esse 
fim, escreva para , se identifique como 
representante do comitê de sétima tradição e ajude a levar a 
mensagem ao comedor compulsivo que ainda sofre dentro e 
fora da irmandade.

junccab@uol.com.br

CAMPANHA "MENOS PESO, MAIS SÉTIMA" 



Tendo em vista a indisponibilidade de boas ofertas de 
hospedagem para setembro, ocasião da nossa 
Assembleia, surgiu uma discussão saudável sobre 
reduzir a duração desse evento para 3 dias. O que nós 
queremos saber é a sua opinião. 

Alguns membros argumentam que iniciar os trabalhos 
a partir da sexta-feira e não da quinta-feira como 
acontecia anteriormente, seria muito bom, pois muitos 
membros não conseguem se ausentar do trabalho na 
quinta-feira. O mais importante argumento para a 
Irmandade é reduzir custo, considerando que 4 dias de 
hospedagem sai por mais de R$ 400,00 para cada 

membro. Na nossa última reunião com grupos, intergrupos 
e comitês ouvimos os membros sobre o assunto e alguns se 
preocupavam com a redução de dias por entenderem que as 
atividades demandam muito tempo dos servidores. Em 
contrapartida, alguns membros argumentam que a 
programação da Assembleia pode ser revisada a fim de 
atender os 3 dias propostos, assim as inscrições poderão ter 
um custo menor e, ainda, poderia acolher àquele membro 
que não pode se ausentar do trabalho já na quinta-feira. 

Queremos saber de você: O que acha sobre a Assembleia 
de CCA ter a duração de 3 dias? Responda, acessando o site 
da JUNCCAB - www.comedorescompulsivos.org.br

 A JUNCCAB quer saber:
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O que você acha da Assembleia ser realizada em 3 dias? 

Comunicamos que o calendário de reuniões da 
JUNCCAB com grupos, intergrupos e comitês foi 
alterado para atender a Sétima Tradição e oferecer uma 
reunião online de melhor qualidade, sem interrupções ou 
problemas técnicos. Por isso, A partir da próxima 
reunião utilizaremos, junto com os três grupos online,  a 
sala paga do Paltalk (pagando também um valor 
proporcional) da sala comedores compulsivos anônimos 
- Grupos Online. 

Confira o calendário abaixo 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, a fim de 
estreitar nossos relacionamentos e fortalecer a nossa 
unidade. 

Março - 29 (Domingo) - 17h
Abril - 17 (Convenção)
Maio - 31 (Domingo) - 17h
Junho - 28 (Domingo) - 17h
Julho - 26 (Domingo) - 17h
Agosto - 30 (Domingo) - 17h
Setembro - (Assembléia)
Outubro - 25 (Domingo) - 17h
Novembro - 29 (Domingo) - 17h
Dezembro - 20 (Domingo) - 17h

COMUNICADO 
IMPORTANTE[                                 ]

Promoção de 
Lançamento do Livro 
Um Novo Começo: 
Histórias de Recuperação 
depois da Recaída
Neste mês o livro Um Novo Começo 
será vendido por apenas R$ 12,00 para 
possibilitar que todos adquiram a nova 
publicação. Solicite por e-mail: 
junccab@uol.com.br.
Diz a contracapa do livro: O programa 
de Doze Passos de Comedores 
CompulsivosAnônimos permite aos 

comedores compulsivos de todo o mundo o que a co-fundadora de 
CCA chama de “uma alegre apreciação da vida sem excesso de 
comida”.Mas a jornada para a liberdade em relação ao comer 
compulsivo nem sempre é tranquila. Os membros de CCA 
respondem aos desafios de diferentes modos. Muitos reconhecem 
os sinais de perigo e dobram seus esforços no programa. Algumas 
recaem no comer compulsivo antes de admitir que não podem se 
recuperar sozinhos. Em “Um novo começo”, junte-se aos 
companheiros membros de CCA enquanto eles compartilham 
suas lutas e triunfos em recuperação. Encontrei inspiração e 
esperança por intermédio de descobertas como estas.
Os “pequenos deslizes” são nada menos que ameaças à vida. 
Quando finalmente comprometi-me com CCA, com todo o meu 
ser, quando afinal me tornei disposto a ir aos extremos no 
programa, a compulsão por comer demais foi removida.
Foi somente quando me tornei abstinente e vi desaparecerem 
todos os problemas físicos que ameaçavam minha vida...Que 
percebi como tinha enganado a mim mesmo. Descobri que cada 
dificuldade pode ser superada, cada sonho pode tornar-se 
realidade... se eu mantiver minha recuperação em primeiro lugar.




