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Editorial – A atual direção do CBCISS tem o compromisso com a transparência de sua gestão e está investindo, cada vez mais, na
divulgação de suas ações. Esperamos, assim, contribuir com o fortalecimento de nossa entidade. Vale lembrar que o CBCISS é um dos
mais antigos Comitês do Conselho Internacional de Bem-Estar Social (ICSW) da América Latina e, além desta representação, está também
presente no Conselho Estadual de Assistência, no Fórum Estadual de Política Nacional do Idoso – RJ e na Associação Brasileira Terra dos
Homens, que tem a missão de promover o direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em situação de risco. A
direção está empenhada em aprimorar a prestação de serviços gratuitos de informação e divulgação do seu acervo documental.
Capacitação para os profissionais ligados à área social é um dos nossos principais objetivos. Confira no site do CBCISS, que está sendo
revitalizado, o relatório completo das atividades! Seja um sócio do CBCISS!
Rosely Reis Lorenzato – Presidente do CBCISS

Notícias
- O processo eleitoral do CBCISS já está aberto. A votação na sede acontecerá nos dias 29 e 30 de setembro. Haverá votos por
correspondência, e-mail e fax (21) 2220-8274. Confira o Regimento e o calendário eleitoral completo no site www.cbciss.org
- O CBCISS, por meio de sua presidente Rosely Lorenzato, está presente no Curso de Desenvolvimento Organizacional
promovido pelo Riovoluntário. O curso gratuito tem como finalidade capacitar os gestores das instituições sociais para a
realização de um trabalho mais organizado e de qualidade e terminará em dezembro deste ano.
- O CBCISS participou, no dia 23 de julho, do Encontro Estadual de Secretários Municipais, Conselheiros e Secretários
Executivos que teve como tema “Aprimoramento da Gestão Democrática – Desafio para as Três Esferas do Governo”. Neste
evento, promovido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, também estiveram presentes a ministra
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes; da secretária Nacional de Assistência Social, Maria Luiza
Rizzotti, do secretário Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos Ricardo Henriques e da subsecretária de Assistência
Social e Descentralização da Gestão, Márcia Maria Biondi Pinheiro.
- O Palácio das Ongs (Palong), em parceria com o Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela, promoveu o I
Prêmio Nelson Mandela de Direitos Humanos. O evento realizado no dia 14 de julho prestou homenagem a várias
personalidades indicadas pelas organizações não governamentais. A diretora do CBCISS, Ada Lúcia Costa Lobato, foi indicada
pela instituição para receber o prêmio, que teve como objetivo marcar as duas décadas de liberdade de Nelson Mandela.
Atenção - O CBCISS e o Cress/RJ convidam para o IV Encontro de Gerações de Assistentes Sociais. O evento a ser realizado
no dia 31 de agosto, das 14h às 18h, no Auditório da Confederação Nacional do Comércio (General Justo, 307 – 9o andar) é
aberto a todos os profissionais, aposentados e estudantes de Serviço Social. Este ano o tema escolhido para o Encontro é
“SUAS”: Perspectivas e Desafios. A palestrante convidada é a Superintendente de Proteção Social Básica Especial,
Heloísa Helena Mesquita Maciel. Após debate haverá uma confraternização. As inscrições gratuitas podem ser feitas até dia 20
de agosto no site www.cressrj.org.br/cursos.php
Cursos - A promoção de cursos de capacitação e reciclagem para assistentes sociais é uma das ações priorizadas pela atual
gestão do CBCISS. Por isso, já está previsto para acontecer nos meses de agosto e setembro o curso “Dimensão Investigativa
e exercício profissional”, com a professora Yolanda Guerra. Faça sua inscrição pelos telefones 2220-8174 ou 2220-8274(fax).
- “Parecer Social”, com a professora Maria Aparecida Evangelista do Nascimento, também será o tema de outro curso
promovido pelo CBCISS, com início previsto para dia 13 de setembro. A proposta é refletir sobre o exercício profissional,
privilegiando o aprimoramento sobre o Estudo Social e a produção de documentos pelo assistente social. As aulas acontecem
segundas e quartas-feiras, das 18h às 21h, na Rua da Lapa, 86 – Unigranrio. Mais informações com Helena pelo telefone 87549832 ou pelo e-mail cbciss@uol.com.br
* Campanha de Filiação ao CBCISS - Seja um sócio do CBCISS e contribua com a organização não governamental e sem fins
lucrativos, que estimula a produção de conhecimento em diversos assuntos e é responsável por manter o maior acervo de materiais
sobre a Área Social na sua sede, no Rio de Janeiro. Anuidade: R$ 180,00 (profissionais), R$ 70,00 (estudantes) e R$ 120,00 (mais
de 65 anos).

Biblioteca Zeny Miranda – Horário de funcionamento 12h às 17h (de 2ª a 6ª feira)
O acervo está disponível, gratuitamente, para consulta a todos que ensinam, pesquisam ou atuam na área social. A bibliotecária, Telma de
Freitas, informa a lista das novas Publicações:
Raça e Justiça de Ronaldo Laurentino de Sales.
Política Social, Família e Juventude de Mione Apolinário Sales, Maurílio Castro de Matos e Maria Cristina Leal.
Pesquisa para o Planejamento – Métodos & Técnicas (FGV) de Miranda Neto.
Conselho Gestores na Educação de Carlos Augusto Sant´Ánna Guimarães e colaboradores.
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