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Editorial – O boletim eletrônico do CBCISS está de cara nova! Em comemoração ao Dia do Assistente Social – 15 de maio, a direção do
CBCISS está lançando uma edição especial do CBCISS em REDE. O site também entrará em processo de reformulação, com o objetivo de
garantir informações com a maior agilidade possível. A proposta é profissionalizar a comunicação da entidade e, com isso, chegar mais
perto dos nossos sócios e colaboradores!
Estamos iniciando uma campanha de filiação ao CBCISS, visando ampliar nossa atuação junto aos profissionais da área social.
Nós, da diretoria do CBCISS, saudamos todos os profissionais de Serviço Social, que lutam por uma sociedade sem
desigualdades sociais. Parabéns!
Rosely Reis Lorenzato – Presidente do CBCISS

Notícias
- A próxima Conferência de Bem-Estar Social será realizada de 10 a 14 de junho de 2010 em Hong Kong, na China. Para mais
informações acesse www.icsw.org
- O CBCISS participou, em Brasília, da Cerimônia de outorga de título de professor emérito ao assistente social Vicente Paula
Faleiros, antigo colaborador da entidade.
- A presidente do CBCISS, Rosely Lorenzato, esteve presente na mesa de abertura do evento comemorativo ao Dia do
Assistente Social, junto aos representantes da ABEPSS, CFESS, CRESS/RJ, ENESSO e Direção da Faculdade de Serviço
Social da Uerj. A atividade foi realizada no dia 13 de maio, no Teatro Odylo Costa Filho, Uerj.

- O CBCISS foi convidado para participar do evento comemorativo ao Dia do Assistente Social promovido pelo
Hospital de Ipanema.
- A parceria com a Capemi é uma novidade, que visa incentivar o maior número de pesquisas. O site
www.capemi.com.br homenageou o CBCISS com uma matéria neste mês de maio, destacando o centro como
referência na área social.
- A promoção de cursos de capacitação e reciclagem para assistentes sociais é uma das ações mais importantes
para a atual gestão do CBCISS, que organiza também cursos preparatórios para concursos. O último curso teve
como tema a instrumentalidade do Serviço Social. “O debate em torno do processo de trabalho do Serviço Social e
a questão da instrumentalidade: questões contemporâneas do Serviço Social. Trajetória histórica”.
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 de Freitas, informa que há constante atualização deste acervo, com aquisições de publicações recentes,
inclusive voltadas para a bibliografia recomendada dos concursos públicos para o cargo de assistente social. Veja a lista das
novas Publicações:
.Economia Solidária como Política Pública: Uma tendência de geração de renda e ressignificação do trabalho no Brasil. Esse
livro de Rosângela Nair de Carvalho Barbosa, lançado pela Cortez Editora, apresenta reflexões e análises que buscam
entender o surgimento e os limites das novas formas de regulação do trabalho no ambiente neoliberal.
.Direitos Humanos e Questão Social na América Latina de Silene de Moraes Freire (Organizadora). Os textos desta obra são
frutos do II Seminário Internacional sobre Direitos Humanos realizado pelo PROEALC, do Centro de Ciências Sociais da Uerj.
Vale a pena conferir!
.Serviço Social:Direitos Sociais e Competências Profissionais. Esta publicação reúne textos que abordam uma temática
essencial ao trabalho do assistente social. Resultado da articulação entre o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e
Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Serviço Social (ABEPSS), constitui um importante elemento de difusão dos
conteúdos teóricos, políticos, éticos e técnicos que fundamentam o Projeto Ético e Político do Serviço Social brasileiro.
Campanha de Filiação ao CBCISS
Fundado em 1946, o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais (CBCISS), tem como missão manter o
diálogo com a sociedade civil e o poder público em busca de estratégias para promover o Bem-Estar Social, o Desenvolvimento
e a Justiça Social. A organização não governamental e sem fins lucrativos 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.
Atualmente a entidade se mantém através de convênios com o SESC, de cursos e publicações que promove e do apoio
financeiro dos sócios. Saiba como se associar:
Anuidade: R$ 180,00, R$ 70,00 (estudantes) e R$ 120,00 (mais de 65 anos).
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