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Editorial – O CBCISS hoje é uma entidade cada vez mais atuante, que está ampliando suas atividades e
representações por meio de parcerias e apoio de várias entidades e dos profissionais ligados à área social. Vale
ressaltar que a reunião do Conselho Fiscal, realizada em julho, aprovou as contas da entidade no período de
dezembro de 2010 a junho de 2011.
Temos o prazer de informar que já tomamos posse no Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Idosa (CEDEPI)
– biênio 2011/2013 e estaremos atuando nas Conferências em todos os âmbitos governamentais relativas a esta
temática.
O Colóquio “O Trabalho Social França Brasil”, realizado em junho, promovido em parceria pelo SESC/SP e
CBCISS, retomou algumas reflexões apresentadas no Seminário Internacional “O Trabalho Social França Brasil”
ocorrido em 2009 (SP), principalmente os temas comprometidos com ações voltadas para a realidade latinoamericana. O resultado deste evento já pode ser conferido em uma publicação organizada pelo CBCISS e
SESC/SP.
Estamos atuando para contribuir com o fortalecimento da profissão!
Rosely Reis Lorenzato – Presidente do CBCISS

Notícias
- O CBCISS renovou o convênio com a Capemisa Social e juntos organizaram vários eventos em
parceria. Entre eles pode ser citado o Ciclo de Estudos e Debates “Sistema Único da Assistência Social
–SUAS” que iniciou dia 27 de julho e terminará no dia 28 de setembro. São três oficinas promovidas e
coordenadas pelas duas entidades. Vale ressaltar que o lançamento do evento foi feito em junho na
Central Única dos Trabalhadores (CUT/RJ) e a proposta foi feita pela presidente da Subcomissão
Parlamentar de Acompanhamento do SUAS, Benedita da Silva. A ideia é continuar realizando cursos de
capacitação para os trabalhadores que atuam no campo social.
Outro resultado da parceria CBCISS e Capemisa Social foi o lançamento da Coleção Abrigos em
Movimento, realizado no primeiro semestre deste ano na Uerj.
- O CBCISS elaborou um questionário, enviado para todas as universidades públicas e privadas do
Estado do Rio de Janeiro, com a proposta de abrir um canal de comunicação entre a entidade e as
Instituições de Ensino Superior. A diretoria agradece as informações prestadas e continua aguardando o
retorno daqueles que ainda não puderam enviar.
- A Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Augusto Motta (Unisuam) firmaram convênio
com o CBCISS com o objetivo de promover a divulgação e a venda das publicações, estimular a
pesquisa de estudantes e profissionais, além de atuarem como parceiros em diversos eventos.
Aconteceu
- O CBCISS, em parceria com o CRESS - 7ª Região (RJ) promoveram o V Encontro de Gerações de
Assistentes Sociais no dia 31 de agosto, no auditório da Confederação Nacional do Comércio - CNC. O
evento, voltado para estudantes, profissionais e aposentados do Serviço Social, teve como tema
“Desafios e Perspectivas do Sistema Único de Saúde – SUS”.

- O CBCISS esteve presente na III Conferência Estadual do Idoso realizada nos dias 30 e 31 de agosto
e 1 de setembro, no Hotel Othon, em Copacabana.
- Em junho o CBCISS esteve presente no Debate “Estatuto do Idoso, perguntas e respostas”, realizado
no Centro Cultural da Justiça Federal.
- O CBCISS participou da VII Jornada de Intercâmbio de Trabalhos de Serviço Social na Área da Saúde
do Estado do Rio de Janeiro. O evento aconteceu no dia 3 de junho, no Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho.
- O Encontro do Fórum Permanente Sobre Acolhimento, promovido pela II Vara Regional da Infância,
Juventude e Idoso da Comarca Regional de Santa Cruz aconteceu dia 26 de maio. O CBCISS marcou
presença no evento.
- No dia 18 de maio, em comemoração ao Dia do Assistente Social, o CBCISS, esteve presente ao
evento “Gestão de equipes de trabalho dos serviços socioassistenciais realizado no auditório da
Capemisa Social. Também como parte das comemorações da data profissional, no dia 25 de maio, a
entidade participou do evento promovido pela Previ-Rio “Acolhimento familiar de Crianças e
Adolescentes: o Processo de Adoção e o Programa Família Acolhedora”. O CBCISS, no mês de maio,
participou ativamente de toda a programação comemorativa promovida pelo Cress – 7ª Região voltada
para os assistentes sociais.
- O CBCISS marcou presença na cerimônia de lançamento da campanha do Programa Rio sem
Homofobia, realizado na Central do Brasil.
- No final do primeiro semestre deste ano, o CBCISS encaminhou várias ações e estratégias articuladas,
resultando na organização de diversos eventos e também convites para palestras e debates, refletindo o
êxito da divulgação do Projeto Brasil Social.
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!
Nota de falecimento – É com pesar que a direção do CBCISS informa o falecimento do Dr. Gerardo
Ribeiro Leitão, em julho. Ele foi um dos pioneiros na fundação do CBCISS.
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 Freitas, informa as recentes aquisições para consulta e pesquisa:
•
•
•
•

O trabalho Social França Brasil – Sesc/SP e CBCISS (org) / Sesc. Vale destacar que esta publicação
(edição bilíngüe francês/português) está à venda por R$ 25,00 na sede da entidade
Estado e Sociedade: Parcerias e Práticas contra a Violência Sexual de Vicente Faleiros/ Editora Universa.
Cultura Política, Questão Social e Ditadura Militar no Brasil – O Simulacro do pensamento político de
militares e tecnocratas no pós-64 de Silene de Moraes Freire / Ed. Gramma.
Desigualdade e Pobreza no Brasil de Ricardo Henriques (org) / Ipea
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