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Editorial – Temos o enorme prazer de publicar mais este boletim, que está circulando com
intervalos aproximados, a fim de prestar contas e manter nossos sócios informados sobre
grande quantidade de atividades que aconteceram ao longo do ano. Honramos nosso
compromisso com a transparência e comunicamos que nossas contas continuam sendo
aprovadas, sem ressalvas, pelo Conselho Fiscal.
Com muito orgulho, esta gestão tem se empenhado para participar, organizar, apoiar e
promover vários eventos que estão relacionados com as temáticas de interesse da entidade
e dos associados. Cabe ressaltar que as parcerias firmadas com outras instituições afins e
universidades têm sido de fundamental importância para as ações do CBCISS.

Agradecemos a todos que contribuem para o fortalecimento do CBCISS e convidamos para
conhecerem nosso acervo, que é considerado um dos melhores na área social e de Ciências
Humanas, na América Latina.
Rosely Reis Lorenzato
Presidente do CBCISS

Notícias
- O Segundo Foro Internacional sobre Los Derechos Humanos de Las Personas Mayores,
organizado pela Secretaria de Desarrollo Social Del Districto Federal foi realizado de 3 a 6 de
junho na Ciudad de México y Centro Latinoamericano Y Caribeño de Demografia (CELADE) –
Division de Población de La Comisión Económica para a América Latina Y El Caribe (CEPAL) e
Naciones Unidas.
- No dia 25 de junho foi realizada uma reunião, em que foi encaminhado o relatório do IPEA
para a apreciação da Presidência da República.
- No dia 1º de julho o CBCISS participou da reunião da Diretoria Executiva do CEDEPI.
- No dia 2 de julho, o CBCISS e outras ONGs, instaladas no Palong, receberam a notificação
judicial do Ministério Público sobre a reintegração de posse do prédio. Rosely Lorenzato
presidente do CBCISS e da Associação das ONGs do Palong convocou uma assembleia no dia
14 de julho, quando foram discutidas as providências a serem tomadas.

- A reunião ampliada do CEDEPI foi realizada no dia 15 de julho com a presença do CBCISS e
dos Conselhos Municipais da Pessoa Idosa. O tema abordado foi “A seguridade social e as
perspectivas para o envelhecimento no Brasil e a Política de Saúde da Pessoa Idosa e os
desafios para sua efetivação”.
- No dia 30 de julho aconteceu o 12º Encontro do Mundo do Conhecimento e a Sociedade:
desafios e possibilidades. Na oportunidade foi lançado o livro “Mulheres brasileiras e gêneros
nos espaços públicos e privados: uma década de mudanças na opinião pública”. O evento foi
realizado em parceria com o Sesc/SP e Sesc/Administração Nacional - AN. Os organizadores
do livro foram Gustavo Venturi e Tatau Godinho – Editora Fundação Perseu Abramo e Edições
Sesc/SP.
- No período de 6 a 9 de agosto foi realizada a reunião da Coordenação Nacional dos Fóruns
Permanentes da Pessoa Idosa com o Fórum Permanente do Ceará (Focepi) para a elaboração
do programa para a o VI Encontro Nacional do Fórum Permanente de Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa a ser realizado de 18 a 23 de novembro em Fortaleza (CE).
- No dia 19 de agosto o CBCISS participou de uma reunião com o Sesc/AN para renovar a
assinatura do convênio de Cooperação Técnica.
O CBCISS se reuniu no dia 20 de agosto com representantes do Conselho Regional de Serviço
Social – 7ª Região (Cress/RJ) para organizar o VIII Encontro de Gerações de Assistentes
Sociais, que foi realizado no dia 29 do mesmo mês com o tema: “ Desenvolvimento sustentável
– combate à pobreza e proteção do ambiente”. O evento foi realizado na Uerj.
- No dia 2 de setembro foi realizada a reunião da Executiva do CEDEPI, com a presença do
CBCISS.
- A reunião com o Ministério Público, que teve como objetivo discutir as dificuldades
encontradas para atendimento das necessidades dos idosos, abrigados no Abrigo Cristo
Redentor, aconteceu no dia 11 de setembro e contou com os seguintes participantes: CBCISS,
Secretaria Estadual de Saúde, CEDEPI, Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e
Qualidade de Vida e Abrigo Cristo Redentor. A participação do CBCISS é em função da
entidade estar na Comissão de Políticas Públicas do CEDEPI e também na comissão que ficou
encarregada de averiguar as denúncias contra o referido abrigo.
- O I encontro Acadêmico Literário promovido pelo CBCISS, em parceria com a Capemisa
Social, foi realizado no dia 16 de setembro, com a leitura do livro “O trabalho com grupos em
Serviço Social – a dinâmica de grupos como estratégia para reflexão crítica” pelo autor Carlos
Felipe Nunes Moreira. O evento aconteceu na Capemisa.
- No dia 18 de setembro foi realizada a capacitação de conselheiros da Baixada Fluminense,
no município de Mesquita. A presidente do CBCISS participou como conselheira do CEDEPI.

- No dia 26 de setembro aconteceu a reunião do Conselho Fiscal, que aprovou, sem ressalvas,
a movimentação financeira da entidade no período de 1º de maio a 30 de agosto de 2014.
- “Globalização Direitos Humanos e Relações Internacionais” Esse foi o tema da Mesa Redonda
que aconteceu no dia 29 de setembro, com docentes da Universidade de Puebla (México). O
evento contou com os convidados: Alex Mungia Salazar que abordou “Migração e Direitos
Humanos”, com Silvano Victória de La Rosa que tratou do tema “Terrorismo e direitos
internacionais”, Salvador Vásquez Vallejo que falou sobre “Teoria das relações internacionais” e
Rocio González Pereira com “Economia e relações internacionais”.
- No dia 29 de setembro foi assinado o Termo de Cooperação Técnica do CBCISS com a
Universidade de Puebla (México) para fins de intercâmbio e informações de pesquisa na área
das Ciências Políticas e Direito Internacional.
- 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:







Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - Secretaria Nacional de Promoção
dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência.
Los Derechos de las Personas Mayores em El Siglo XXI: situación, experiências Y desafios –
Ed. Sandra Huenchuan.
Migración Y Derechos Humanos – Alex Munguia Salazar /Ed. Errante.
Psicologia, Violência e Direitos Humanos – Conselho Regional de Psicologia (SP) Orgs: Karen
Dotto, Paulo Cesar Endo, Sandra Elena Sposito e Teresa Cristina Endo.
Contribuiciones de La doctrina y El Pensamiento internacional mexicano e La Teoría Normativa
de lãs Relaciones Internacionales em La Obra de Manuel Tello Barraud y Emília O. Rabasa –
Salvador Vásquez Vallejo. Ed/ Miguel Angel Porruá.
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
CBCISS – Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais

Av. General Justo, 275, salas 301 e 302 – Centro, Rio de Janeiro. Cep: 20021-130
Site: www.cbciss.org

E-mail: cbciss@uol.com.br

Tels: (21) 2220-8174/2220-8274(fax)

