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Editorial – Nossa gestão, dando continuidade ao comprometimento com o processo de
transparência da entidade, tem a satisfação de informar que a assembleia geral, reunindo o
Conselho Fiscal e o Conselho Nacional, aprovou as contas do CBCISS até setembro de 2011 e o
relatório de atividades anual (outubro de 2010 a outubro de 2011).
A participação desta gestão do CBCISS nos principais em eventos de interesse do Serviço Social
continua intensa. Nossa proposta é atuar para contribuir com o fortalecimento da profissão! Entre
as atividades que podemos destacar, citamos a VIII Conferência Estadual de Assistência Social
do Estado do Rio de Janeiro, que foi realizado de 23 a 25 de outubro no Centro de Convenções
Sul América. O Encerramento do Ciclo de Debates do SUAS e do lançamento do Livro “Trabalho
Social França-Brasil”. Nesta última edição de 2011 do nosso boletim eletrônico não poderíamos
deixar de registrar o sucesso do V Encontro de Gerações do Serviço Social.
Neste fim de ano, momento em que as esperanças se renovam, desejamos a todos um futuro
sem desigualdades sociais, pois acreditamos que um mundo melhor é possível. Agradecemos
aos nossos sócios, funcionários e colaboradores e desejamos um 2012 repleto de realizações!

Boas festas!
Rosely Reis Lorenzato – Presidente do CBCISS

Notícias
- Nos dias 21 e 22 de setembro, o CBCISS marcou presença na Justiça Federal do Rio de Janeiro com a
finalidade de participar do V Seminário de Seguridade Social, Justiça Social e Cidadania, que teve como
tema “A saúde mental nos caminhos da Cidadania e da Justiça”.
- O CBCISS participou da III Oficina do Ciclo de Debates sobre o Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) no dia 28 de setembro, na Capemisa Social, com o tema “Atuação Profissional – Tendências e
particularidades da seguridade social na perspectiva da Previdência Social”.
- O CBCISS esteve presente na Palestra: “Os Desafios Atuais Frente a Criminalização do Aborto”, em
comemoração ao Dia Latino-americano e Caribenho de Luta pela Discriminalização e Legalização do
Aborto. O evento aconteceu dia 28 de setembro, na sede do Conselho Regional de Serviço Social – 7ª
Região.

- No dia 1º de outubro o CBCISS participou da atividade do Conselho Estadual para Defesa dos Direitos
da Pessoa Idosa – Cedepi em comemoração ao Dia Nacional do Idoso. Na oportunidade foram
distribuídos cerca de mil Estatutos do Idoso na Praia de Copacabana. A entidade participa ativamente
das discussões referentes ao idoso e esteve presente no Encontro Nacional do Fórum do Idoso que
aconteceu no período de 17 a 19 de novembro, em Salvador (BA).
- O tema “O Papel e a Atuação do CBCISS nas Lutas e Desafios na História Social Brasileira”, que
aconteceu dentro do Seminário de Ciências Sociais Aplicadas da Unigranrio foi motivo de orgulho para a
atual gestão da entidade. No dia 27 de outubro foi ministrada palestra para os alunos do Curso de
Serviço Social da Unigranrio.
- O CBCISS marcou presença no lançamento do Livro Empreendedorismo e Cooperativismo: uma
introdução ao pensamento e à prática do empreendedorismo social, que aconteceu no dia 16 de
novembro na Unisuam.
- A II Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais(LGBT) foi realizada de 18 a 20 de novembro no Centro de Convenções da
Bolsa de Valores. O CBCISS participou desta importante discussão.
- O Seminário de Encerramento do 1º Ciclo de Estudos e Debates sobre o Sistema Único de Assistência
Social – SUAS aconteceu no dia 25 de novembro, na Confederação Nacional do Comércio (CNC). O
evento foi organizado pelo CBCISS, em parceria com a Capemisa Social e a Sub-Comissão Parlamentar
da Câmara dos Deputados.
- No dia 25 de novembro, o CBCISS organizou o lançamento, no Rio de Janeiro, do livro publicado em
parceria com o SESC/SP “O Trabalho Social França Brasil”. O evento contou a palestra das assistentes
sociais Marta Lordello Gonçalves e Marilda Iamamoto intitulada “ A Formação para o Trabalho Social na
França e no Brasil”.
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 Freitas, informa as recentes aquisições para consulta e pesquisa:
•
•
•
•

Empreendedorismo e Cooperativismo: uma introdução ao pensamento e à prática do empreendedorismo
social de Ana Maria Branco da Costa Arantes, Lídia Medeiros e RogérioTerra de Oliveira (org) / Ed.
Unisuam.
A Pastoral do Envelhecimento Ativo de Edmundo de Drummond Alves Júnior/ Editora Apicuri.
Direitos Humanos Fundamentais: positivação e concretização de Eduardo Bittar e Anna Cândida Ferraz/
Ed. Edifieo.
A Seguridade Social é um direito das mulheres – Vamos à luta! de Isabel Freitas, Natalia Mori e Verônica
Ferreira/ Editora Fórum Itinerante das Mulheres em Defesa da Seguridade Social (FIPSS).
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