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Editorial – Em função da situação da Palong (Palácio das ONGS),
onde está situada a sede do CBCISS, que chegou a ser interditado
pela Defesa Civil, muitas atividades foram suspensas. As entidades
instaladas no Edifício Darcy Vargas (espólio da extinta Legião
Brasileira de Assistência – LBA) receberam notificação de despejo,
no dia 5 de novembro do corrente ano, da Secretaria de Patrimônio
da União (SPU) ligada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão. Desde então nossa gestão se articulou politicamente com as
demais ONGs e parlamentares, a fim de tomar todas as providências
cabíveis para evitar que seja feita a desocupação, inicialmente
prevista para o dia 12 de novembro. Todas as ações estão sendo
encaminhadas e já há sinais de uma solução em breve. Temos a
confiança que já no início de 2013 poderemos comemorar as boas
notícias com nossos associados e todos os que utilizam nossos
serviços e acervo.
Desejamos Boas Festas para todos aqueles que vem contribuindo
para tornar o CBCISS uma entidade fortalecida e que as nossas
esperanças se renovem em 2013 para a continuação da luta pela
desigualdade social!
Rosely Reis Lorenzato – Presidente do CBCISS

Notícias
- O Centro de Estudos do Projeto Brasil Social, em parceria com a Capemisa, encerrou as atividades de
2012 e reiniciará em fevereiro de 2013. Os encontros mensais visam reunir instituições sociais que
atuam em Niterói. O CBCISS e a Capemisa têm o papel de assessoramento.
- Nos dias 6 e 7 de dezembro a vice-presidente do CBCISS, a assistente social Heloísa Mesquita
representou o CBCISS no Seminário realizado em Montevidéu, Uruguai que teve como tema “Agenda
Social Global 2012-2016: condições para sua implementação na América Latina”. A vice-presidente
palestrou sobre ¨Proteção Social: desafios para o Brasil e para o mundo em face da agenda social
global¨.

- O CBCISS informa, com muito orgulho, que Joel Naimayer Padula, membro do Conselho Nacional e do
Conselho Fiscal do CBCISS foi agraciado em dezembro, pelo Consulado Francês com as insígnias de
¨¨Chevalier de l`'Ordre des Arts et des Lettres¨.
- A direção do CBCISS comunica, com pesar, que no dia 30 de novembro foi realizada a missa de um
mês da assistente social Ana Augusta de Almeida, grande colaboradora da entidade, na Igreja Santa
Luzia.
- De 19 a 21 de novembro o CBCISS participou do IV Encontro Nacional de Fóruns Permanentes da
Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa, realizado em Xerém/RJ. O evento deu visibilidade para
a situação vivida pelas ONGs situadas no Palong. Na oportunidade a presidente do CBCISS, Rosely
Lorenzato, ficou responsável por elaborar uma moção de apoio às ONGs, que foi aprovada por
unanimidade e depois encaminhada pela Coordenação Nacional dos Fóruns ao Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e para o SPU/RJ – Ministério do Planejamento Orçamento e
Gestão.
Seja um sócio do CBCISS e contribua com a organização não governamental e sem fins lucrativos, que
estimula a produção de conhecimento e é responsável por manter o maior acervo de materiais sobre a
Área Social na sua sede (RJ). Anuidade: R$ 180,00 (profissionais), R$ 70,00 (estudantes) e R$ 120,00
(mais de 65 anos. Para saber mais acesse nosso site www.cbciss.org

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.
Veja as recentes aquisições para consulta e pesquisa:



Envelhecimento Humano: experiência, diálogo e conflito de Astor Antônio Diehl, Péricles
Saremba Vieira e Telma Elita Bertolin (Orgs)/ Ed. UFP.



Envelhecimento Humano: saúde e dignidade de Janaína Rigo Santin, Péricles Saremba Vieira e
Hugo Tourinho Filho (Orgs)/Ed. UPF.



Saúde, Serviço Social, Movimentos Sociais e Conselhos de Maria Inês Souza Bravo e Juliana
Souza Bravo de Menezes (Orgs)/ Ed.Cortez.



Movimentos Sociais, Saúde e Trabalho de Maria Inês Souza Bravo, Vanda D’Acri e Janaína
Bilate Martins (Orgs)/ Ed. ENSP.



A Crise no Emprego: uma visão além da economia de Paulo C. Moura? Ed. Mauad.



Os Direitos Humanos na perspectiva de Marx e Engels – Emancipação política e emancipação
humana de José Damião de Lima Trindade/ Ed. Alfa-Omega.



Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração
Sexual e de suas famílias- referências para atuação do psicólogo – CFP.
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