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Editorial – Nesta edição temos o prazer de informar que a nossa gestão cumpriu as metas e respondeu
às demandas postas à entidade, desempenhando o papel de protagonista com a promoção de eventos
abordando temas relevantes, que mobilizaram os profissionais que atuam na área social, inclusive de
outros municípios do Estado do Rio de Janeiro.
Ao cumprir nosso compromisso com a transparência e ao desenvolver ações voltadas para o
fortalecimento do Serviço Social, mostramos, com muita garra, que assumimos a entidade para renovála. O resultado do nosso processo eleitoral definido no dia 1º de outubro aponta claramente que nosso
trabalho foi reconhecido. Nesta data aconteceu a posse do Conselho Nacional, da nova Diretoria e do
Conselho Fiscal do CBCISS.
É com muita honra que estarei em mais um mandato como presidente desta entidade. Mas reitero que
] para continuarmos este processo de renovação é fundamental a participação de todos.
Rosely Reis Lorenzato – Presidente do CBCISS

Notícias
- Em junho o CBCISS realizou o Seminário “Atenção às questões da violência à Mulher, à criança e adolescente,
ao idoso, à população LGBT, à população em situação de rua e à intolerância religiosa”. O evento aconteceu no
auditório Adauto Belarmino da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e reuniu
cerca de 200 pessoas, lotando o local. Devido ao enorme sucesso do Seminário realizado em junho, o CBCISS
promoveu nos meses de julho e agosto oficinas, em seu próprio espaço físico, com a finalidade de aprofundar os
temas discutidos. O evento contou com a participação de cerca de 120 pessoas.
- No dia 15 de agosto, dando prosseguimento ao Projeto Brasil Social, o CBCISS, em parceria com a Capemisa,
realizou o Seminário “De anjinhos a Sujeito de Direitos”. O evento foi um desdobramento do Seminário realizado
em junho. Vale destacar que o Projeto Brasil Social tem um Centro de Estudos e são realizados encontros mensais
com o objetivo de reunir instituições sociais que atuam em Niterói para debater e coordenar mudanças a partir da
Legislação. Tanto o CBCISS quanto a Capemisa têm o papel de assessoramento. No dia 8 de agosto o tema da
Oficina do Centro de Estudos foi “Acompanhamento Sócio-familiar”. A parceria CBCISS/Capemisa também atuou
para a realização da Oficina de Estudos “ECA: Reflexões Teórico-Práticas e Sistemas de Garantia de Direitos”.
- De 8 a 12 de julho, a presidente do CBCISS, Rosely Reis Lorenzato, esteve na Suécia representando a entidade
na 2ª Conferência Mundial de Bem-Estar Social e na Assembléia do ICSW, quando o CBCISS tomou posse como
vice-presidente do Comitê de Bem-Estar Social na América Latina.
- O VI Encontro de Gerações de Assistentes Sociais, que teve como tema central “Violência ao Idoso”, aconteceu
no dia 31 de agosto, no auditório da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Este evento, realizado em
parceria do CBCISS com o Cress – 7ª Região (RJ), já é uma marca de sucesso, com auditório lotado. Desta vez os
palestrantes convidados foram Eliza Regina Ambrósio (Assistente Social – HUCFF/UFRJ) e Maria José Ponciano
Sena Silvestre (Presidente do CEDEPIRJ) que abordaram os temas “Violência contra o idoso: o avesso aos
direitos” e “Como funciona o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idoso”, respectivamente.
- O 41º Encontro Descentralizado CFESS/Cress foi realizado de 3 a 5 de agosto, no Rio de Janeiro. O CBCISS
marcou presença no evento.

- O Curso de Capacitação e Atualização Profissional: “Aperfeiçoamento Técnico em Saúde”, promovido pelo
CBCISS aconteceu no período de maio a setembro de 2012, no setor da Assistência Social do Hospital Naval
Marcília Dias (RJ).
-O CBCISS tem participado, desde o início deste ano, de todas as reuniões do CEDEPI, que acontecem
mensalmente. Nos dias 17 e 18 de maio foi feita uma capacitação de conselheiros – Conselho do Idoso em Miguel
Pereira. Participaram representantes dos municípios de Paty de Alferes, Vassouras e Barra Mansa, além do Rio de
Janeiro. No período de 8 a 10 de agosto aconteceu o Encontro Macro-Regional de Conselhos Estaduais do Idoso e
uma Reunião Descentralizada do Conselho Nacional do Idoso (CNDI).
•

Está previsto para os dias 23 e 24 de outubro o I Seminário sobre Políticas Públicas: “Os
Desafios da Assistência Social para a cidadania na perspectiva do LGBT no Rio de
Janeiro”. O CBCISS é uma das entidades organizadoras do evento. Fique ligado!

•

O CBCISS está organizando o Seminário de Estudos sobre o Direito das Mulheres nos
dias 27 e 28 de novembro na Universidade Estácio de Sá (Centro).

Agende-se

1º de Outubro - Dia Nacional e Internacional do Idoso – O CBCISS parabeniza todos os idosos
pelo seu dia, e também aos que lutaram por uma legislação que garantisse os direitos desta população.

Filie-se ao CBCISS
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).
Acesse 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.
Veja as recentes aquisições para consulta e pesquisa:
•

Estatuto do Idoso Comentado – completo com a coletânea de Normas Federais Protetivas do Idoso – 2004
(2ª Edição revisada e atualizada) de André Oliveira/ Ed. Imprinta Express.

•

Mídia e Violência – Novas tendências na cobertura de criminalidade e segurança no Brasil de Silvia Ramos
e Anabela Paiva/Iuperj.

•

Família: Teorias e Debates de Vânia Morales/ Ed.Saraiva.

•

Empreendedorismo, Trabalho e Qualidade de Vida na Terceira Idade de Juarez Correia Barros Júnior
(Organizador)/ Ed. Edicon.

•

Concursos de Monografia (V,VI,VII) – Secretaria Municipal de Assistência Social – Prefeitura do Rio de
Janeiro.

•

Relatório 2ª Conferência Estadual LGBT – Rio 2011 – Governo do Estado do Rio de Janeiro.
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