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Editorial – Em função da grande demanda de atividades e por conta de questões
administrativas, o boletim eletrônico do CBCISS deixou de circular. Mas estamos nos
reorganizando para continuar publicando este informativo. Nosso objetivo é manter nossos
sócios informados e prestar conta das atividades da entidade, dando continuidade ao nosso
compromisso com a transparência, que sempre norteou nossa gestão.
Cabe registrar que as contas do CBCISS de 2013 foram aprovadas pelo Conselho Fiscal.
Em Assembleia da Palong(Palácio das ONGs), realizada no dia 22 de novembro, o CBCISS
foi eleito, por unanimidade, para compor um Grupo de Trabalho (GT) junto com outras
ONGs para representar a Palong. O CBCISS participou da Reunião do GT com o IPEA
dando continuidade às discussões para o chamamento público para a permanência das
Ongs no prédio Darcy Vargas.Também integram o GT, a Secretaria de Assuntos
Estratégicos (SAE), IPEA e Presidência da República. No dia 26 de dezembro foi realizada
a primeira reunião do GT para a organização do cronograma para a apresentação do
relatório final.
Agradecemos a todos que contribuem para o fortalecimento do CBCISS.
Rosely Reis Lorenzato
Presidente do CBCISS

Rosely Reis Lorenzato – Presidente do CBCISS
Notícias
- Logo no início de 2014, o CBCISS elaborou um relatório de atividades do ano anterior e traçou
um plano de ação para o ano em curso.

- Em fevereiro, no Fórum Permanente para Política Nacional e Estadual do Idoso no Estado do
Rio de Janeiro - PNEI/RJ e no Fórum do PMI/RJ, o CBCISS marcou presença.
-O CBCISS esteve presente na Reunião do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Idosa CEDEPI, que foi realizada no mês de fevereiro. Vale registrar que o CBCISS continua ocupando
o cargo da vice-presidência até julho de 2015.
- Com o tema “Vira Vida”, um programa do Sesc que virou política pública, foi realizado no dia
26 de fevereiro, no prédio da Palong, sala 516, o 9º Encontros do Mundo do Conhecimento e a
Sociedade: desafios e possibilidades.

- No período de 18 a 22 de março aconteceu a Reunião da Coordenação do Fórum Nacional
Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, em Brasília. O objetivo foi elaborar o
programa do VI Encontro Nacional a ser realizado em Fortaleza, em novembro. Na
oportunidade também foi promovida uma audiência com o Senador Paulo Paim e reuniões com
o Movimento dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas (MOSAP) e com a
Associação dos Aposentados e Pensionistas da Previdência (ASAPREV). Na pauta dessas
reuniões estiveram a defesa do Estatuto do Idoso, o documento do IPEA sobre as mudanças no
referido Estatuto e a PEC nº 555/2006 – que dispõe sobre a suspensão da contribuição
previdenciária dos servidores públicos aposentados.
- Em março foi realizada uma reunião da administração da Palong com os associados para
discussão sobre os rumos do processo de reintegração de posse do prédio.
- No dia 11 de março, o CBCISS participou da Reunião do CEDEPI e no dia 26 de março, do
Fórum PMI/RJ. Ambas acontecem mensalmente.
“Mulheres Negras na Escrita da História Brasil e Angola”. Este foi o tema do 10º Encontros do
Mundo do Conhecimento e a Sociedade: desafios e possibilidades, que aconteceu no dia 26 de
março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março.
- Nos dias 1 e 2 de abril foram realizadas as reuniões da Executiva do CEDEPI e do Fórum
PNEI/RJ respectivamente e o CBCISS esteve presente.
- Nos meses de abril e maio também aconteceu o Curso de Gestão de Projetos Sociais- Desafio
Atual, com a professora Maria Cristina Salomão, na sala 516, do mesmo prédio em que está
situado o CBCISS.
- No dia 4 de abril o CBCISS participou do GT com o IPEA e no dia 8 esteve presente na
Reunião do CEDEPI.
- A Reunião da Comissão do Abrigo Cristo Redentor,organizada pelo CEDEPI, da qual o
CBCISS é membro, aconteceu na Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos
Humanos em abril, com Leonardo Pecoraro Costa que representa a entidade. A finalidade foi
discutir problemas relativos à provisão de fraldas, medicamentos e outros itens ligados à saúde
do idoso.
- O CBCISS participou da Reunião do Fórum PMI, que aconteceu no dia 30 de abril.
- Em maio, o CBCISS esteve presente nas reuniões mensais do CEDEPÌ e do Fórum PNEI-RJ,
além de participar da Reunião Executiva do CEDEPI.
- O 1º Ciclo de Estudos 2014 que teve como tema “Paradigmas de Proteção para a Criança e
Adolescente” aconteceu na Confederação Nacional do Comércio (CNC) no dia 14 de maio. A
Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) promoveu o evento com o apoio do CBCISS.
- Dia 15 de maio, o CBCISS marcou presença na posse da nova diretoria do Conselho Regional
de Serviço Social (Cress/RJ) realizada na Uerj.

- O evento, promovido pelo Serviço Social do Tribunal de Justiça (TJ) com a colaboração do
CBCISS, “Serviço Social – 68 anos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de janeiro: história,
projetos e perspectivas contemporâneas” foi realizado no dia 16 de maio, no Auditório da Emerj.
O evento contou com a participação do CBCISS, que aproveitou a oportunidade para divulgar
as publicações do acervo da entidade.
- No dia 28 de maio aconteceu o 11º Encontros do Mundo do Conhecimento e a Sociedade:
desafios e possibilidades com o tema “ Conferência Mundial 2014 de Serviço Social, Educação
e Desenvolvimento Social”. O eixo dos trabalhos foi “Educar para transformar, Direitos
Humanos e Igualdade”. O evento foi realizado em comemoração ao Dia do Assistente Social –
15 de maio.
- O CBCISS participa de todas as reuniões que acontecem mensalmente, do CEDEPI, dos
fóruns PNEI/RJ e dos fóruns PMI/RJ.
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:








Estúdios Fundamentales em La Enseñanza de lãs relaciones internacionales - Silvano de La
Rosa, Salvador Vázquez Vallejo, Alex. M. Salazar e Manuel B. Ramirez (coordenadores)/Ed.
PYV.
El Pensamiento Internacional de Octávio Paz – Salvador Vásquez Vallejo./ Ed. Miguel Angel
Porrua.
O Trabalho com Grupos em Serviço Social – A dinâmica de grupo como estratégia para reflexão
crítica /Ed. Cortez.
Cultura Política, Questão Social e ditadura Militar no Brasil – o simulacro do pensamento político
de militares e tecnocratas no pós 1964. – Silene de Moraes Freire./Ed.Gramma.
Projeto Ético-Político e Exercício Profissional no Serviço Social – Os princípios do Código de
Ética articulados à atuação crítica dos assistentes sociais. Org. Cress/RJ. /Ed. Ediouro.
Roteiro de Atuação na Ação de Interdição: uma releitura a partir da convenção sobre o direito das
pessoas com deficiência – Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
ATENÇÃO
Você também pode ser um sócio do CBCISS e contribuir 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).
Saiba mais www.cbciss.org
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