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Editorial – É com muita satisfação que a atual gestão “A chama continua acesa” comunica a
todos que a última reunião do Conselho Fiscal aprovou a prestação de contas da entidade,
sem ressalvas. O CBCISS encontra-se hoje com suas dívidas quitadas. Estamos trabalhando
com transparência e reafirmando nosso compromisso de fortalecer o CBCISS.
Neste fim de ano, desejamos que a chama da luta contra as injustiças e as
desigualdades sociais esteja sempre acesa dentro de cada um de nós!
Boas Festas!
Rosely Reis Lorenzato – Presidente do CBCISS

Notícias
- O CBCISS esteve presente na cerimônia de encerramento das comemorações dos 70 anos da Puc, que aconteceu no dia 24
de novembro. Na ocasião, a professora Ilda Lopes, do Departamento de Serviço Social, foi homenageada.

No mês de dezembro
-O CBCISS participou do I Seminário Estadual sobre Direitos Humanos e Serviço Social organizado pelo Cress 7ª Região.
- O Dia Internacional da Década do voluntariado, promovido pelo Rio Voluntário foi comemorado no dia 2 e o CBCISS esteve
presente na festividade.
No dia 13, aconteceu a cerimônia de enceramento do Curso de Desenvolvimento Organizacional (cinco meses) promovido pelo
Rio Voluntário, em parceria com o Unibanco. A presidente Rosely Lorenzato recebeu o certificado de conclusão do curso.
- A cerimônia de entrega do troféu Beija-Flor, organizada pelo Rio Voluntário, aconteceu dia 15, na Firjan, e o CBCISS não
poderia deixar de estar presente no evento.
- O lançamento do livro “Cuidados de longa duração para a população idosa: um novo risco social”, organizado por Ana Amélia
Camarano foi feito na UFRJ e contou com a presença do CBCISS.

Aconteceu
- A V mostra de Direitos Humanos na América do Sul foi realizada na UFRJ, de 30 de novembro a 5 de dezembro.
- Brasília foi o local escolhido para a realização da I Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento de Sistemas Universais de
Seguridade Social, de 1 a 5 de novembro.
Em reunião do Palácio das Ongs (Palong), o CBCISS foi eleito membro do Conselho Consultivo da atual gestão
responsável pelo prédio, onde funciona a entidade.

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).
Acesse o site www.cbciss.org e confira as nossas propostas!
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:
•
Mentalidades e Trabalho: do local o global – Panorama do Calçado Francano de Helen Barbosa Raiz Engler (org)
•
Famílias de crianças e adolescentes abrigados. Quem são, como vivem, o que pensam, o que desejam de Eunice
Teresinha Fávero, Maria Amália Faller Vitate e Myrian Veras Baptista (Organizadoras).
•
A Cidade contra a Escola – Segregação urbana e desigualdades educacionais em grandes cidades da América Latina
de Luiz César de Queiroz Ribeiro e Ruben Kaztman (org).
•
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária.
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