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Editorial – Reafirmando nosso compromisso de promover mais
transparência na administração da entidade, nós, da atual
gestão do CBCISS, temos o prazer de informar que já estamos
atuando dentro de um Plano de Ação elaborado para todo ano
de 2011.
Hoje podemos afirmar que o CBCISS é uma entidade atuante
e fortalecida. Basta ler esta edição para verificar que estamos
trabalhando em diversas frentes e ampliando nossas ações.
Aproveitamos a oportunidade, neste boletim especial de maio,
Mês do Assistente Social, para parabenizar a todos os
profissionais de Serviço Social.
* Material comemorativo do Dia do
Assistente Social
Fonte CFESS/ Elaborado por Márcia Carnaval

Rosely Reis Lorenzato – Presidente do CBCISS

Notícias
- O CBCISS renovou o convênio com a Capemisa Social e juntos disponibilizam no
www.portalcapemisa.com.br e dentro do Site: Capemisa Social, sinopses do acervo de sua biblioteca na
área da Criança e do Adolescente.
- A presidente do CBCISS, Rosely Lorenzato confirmou presença na posse da nova diretoria do Cress 7ª
Região que será realizada no dia 13 de maio, na Capela Ecumênica da Uerj.
- A diretoria do CBCISS elaborou um questionário, que foi 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 ideia também é formalizar futuras parcerias. O
questionário será enviado para universidades de outros estados brasileiros.
- 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.
- O CBCISS tem participado das reuniões do Fórum Permanente da Política Nacional e Estadual do
Idoso no Estado do Rio de Janeiro (Fórum PNEI-RJ) e do Fórum Permanente da Política Municipal do
Idoso no Município do Rio de Janeiro (Fórum PMI-RJ). Vale ressaltar que o CBCISS está inscrito no
Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Idosa (CEDEPI). A entidade foi eleita e a previsão de posse é
no mês de junho. Acompanhe as informações no site www.cbciss.org

- O XI Congreso Nacional de Trabajo Social – Primera Conferencia Latinoamericana de Bienestar Social
Y Trabajo Social, que terá como tema: “Autonomia, Ética Y Compromiso Social Hacia um Piso de
Protección Social, será realizado em Montevidéu de 12 a 14 de maio. O CBCISS participará do evento
representado pela vice-presidente e assistente social, Heloísa Mesquita Maciel.
Aconteceu
- Em abril, a presidente do CBCISS ministrou uma palestra sobre a entidade e a importância do convênio
com a Capemisa. O evento aconteceu na UFF.
- Em março, nos dias 28,29 e 30, o CBCISS esteve presente ao seminário “Da infância à Velhice”,
realizado na UFF.
- A diretora técnica do CBCISS, Anna Maria Nunes, apresentou o evento “Contraturas – Modo de
construir” que aconteceu no período de 9 a 30 de março, no Sesc Engenho de Dentro.

Atenção

No dia 18 de maio, às 14h, em comemoração ao Dia do Assistente Social, o CBCISS, em
parceria com a Capemisa, estará presente ao evento “Gestão de equipes de trabalho dos
serviços socioassistenciais. Av. Rio Branco 37, 10º andar.

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 da assistente social
Jurema Rodrigues Vieira Utinga, ocorrido em fevereiro do corrente ano. Jurema foi uma grande
colaboradora do CBCISS.
Também cabe registrar o falecimento do Dr. Luiz Carlos Mancini, em março. Ele foi um dos fundadores
da entidade.
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 Teles de Freitas, informa as mais recentes aquisições para consulta e
pesquisa:
• Os novos idosos brasileiros. Muito além dos 60? de Ana Amélia Camarano (org) / Ipea.
• Trabalho e Seguridade Social – percursos e dilemas de Elaine Rossetti Behring e Maria Helena
Tenório de Almeida (Organizadoras)/ Editora Cortez.
• A Cidade contra a Escola – Segregação urbana e desigualdades educacionais em grandes
cidades da América Latina de Luiz César de Queiroz Ribeiro e Ruben Kaztman (org)/ Letra
Capital
•
• Os Direitos Humanos na Perspectiva de Marx e Engels – Emancipação política e emancipação
humana de José Damião de Lima Trindade / Ed. Alfa-Ômega.
• Nem Guerra nem Paz – comparações internacionais de crianças e jovens em violência armada
organizada de Luke Dowdney / 7 letras
• Acolhimento familiar – experiências e perspectivas de Cláudia Cabral (org) / Book Link
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