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Política de Unidade com Diversidade 

1992a (Alterado em 2013)  A seguinte declaração de política foi adotada: 

 A IRMANDADE incentiva e estimula a aceitação e a inclusão. Todos são bem-
vindos a CCA e não serão excluídos por motivo de raça, credo, nacionalidade, 
religião, identidade de gênero, orientação sexual ou qualquer outra característica. 
Damos as boas-vindas a todos aqueles que compartilham nossa compulsão. 

A IRMANDADE de Comedores Compulsivos Anônimos reconhece a existência de 
abordagens individuais e diferentes conceitos estruturados para se trabalhar nosso 
programa de Doze Passos de recuperação; reconhece que a Irmandade é unida 
por nossa doença e nosso objetivo comum e que as diferenças individuais na 
abordagem da recuperação, dentro da Irmandade, não precisam nos dividir. 

A IRMANDADE respeita os direitos individuais, de grupos e juntas de serviço 
de seguirem um conceito específico de recuperação dentro de Comedores 
Compulsivos Anônimos e incentiva cada membro, grupo ou junta de serviço a 
também respeitar esses direitos ao estenderem a acolhedora mão dessa 
Irmandade àqueles que ainda sofrem.  

A IRMANDADE incentiva cada grupo ou junta de serviço devidamente registrados 
a confirmarem e manterem as Doze Tradições de Comedores Compulsivos 
Anônimos, permitindo que qualquer membro compartilhe sua experiência, força e 
esperança nas reuniões, independentemente da abordagem ou do conceito 
específico adotado pelo membro. A definição de “devidamente registrado” é 
estar totalmente de acordo com o disposto no Estatuto, Subparte B, Artigo V. 

- Manual de Política da Conferência de Serviço   

1994b (Alterado em 2008) A seguinte declaração de política foi adotada: 

A Irmandade de Comedores Compulsivos Anônimos reconhece a existência 
de reuniões com focos especiais (por exemplo, reuniões de gays e lésbicas, 
reuniões de mulheres, reuniões de homens, reunião 100 Pounds (45Kg), 
reuniões de quem se encontra em manutenção, reunião de antigos membros e 
de pessoas com várias experiências culturais etc) que foram criadas por pessoas 
que se identificam mais com companheiros que possuem características similares. 
De acordo com as Tradições, estatutos e políticas de CCA, o único requisito 
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para ser membro de CCA é o desejo de parar de comer compulsivamente. 
Pedimos a cada participante de reuniões que respeite e leve em conta a 
consciência coletiva. Todos os grupos registrados devem acolher e dar voz 
àqueles que desejam de parar de comer compulsivamente. 

 - Manual de Política da Conferência de Serviço   

Traduzido por JUNCCAB.  
N.T. Por estar disponível no site www.oa.org.br não necessita de autorização para tradução 
e impressão. Originalmente em: http://www.oa.org/pdfs/Unity_Diversity_statements.pdf 
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