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Editorial – Temos o prazer de informar nesse primeiro boletim de 2012 que o Conselho Fiscal aprovou
todas as contas de 2011, sem ressalvas! Nosso compromisso é assegurar a transparência da entidade
e garantir a continuidade do trabalho desenvolvido pelo CBCISS, voltado para o fortalecimento do
Serviço Social. Por isso, comunicamos que já estamos encaminhando o Plano de Ação das Atividades
do CBCISS para este ano. Entre as ações, podemos destacar a renovação do convênio com o SESCDN, com a Universidade Federal Fluminense (UFF) e com a Capemisa Social. O CBCISS está se
renovando e conta com a participação de todos nesse processo.
Neste mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o CBCISS presta uma homenagem às
mulheres por suas conquistas na luta pela igualdade de direitos, pela defesa da ética e por um mundo
com menos desigualdades sociais!
Rosely Reis Lorenzato – Presidente do CBCISS
]

Notícias
- No dia 6 de dezembro, o CBCISS coordenou o Seminário sobre Organização Não-Governamentais
dentro da exposição “Um Século de Vivências nem Porto Moderno: Rio de Janeiro – 1901/2012”.
- O CBCISS esteve presente no Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Fundo Social do PréSal, que aconteceu no dia 6 de dezembro, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados em Brasília. A
entidade apóia esta Frente.
- No dia 13 de dezembro, o CBCISS participou da Comemoração dos 15 anos do Conselho Estadual da
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa –CEDEPI. Na ocasião foram homenageados vários ex-presidentes
do referido Conselho. Entre eles, Oswaldo Deleuza Raymundo e a assistente social Maria da Penha da
Silva Franco. Vale ressaltar que o CBCISS tem participado, desde o início deste ano, de todas as
reuniões do CEDEPI, que acontecem mensalmente.
- A posse da nova gestão da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
(ADPERJ) aconteceu no dia 10 de janeiro e o CBCISS marcou presença no evento.
- A participação do CBCISS no Fórum Permanente da Política Nacional e Estadual do Idoso no Estado
do Rio de Janeiro (Fórum PNEI-RJ) e no Forum Municipal de Defesa dos Direitos do Idoso tem sido
frequente. É preciso salientar que o Fórum PNEI-RJ é um espaço de articulação política e mobilização
de organizações da sociedade civil, na perspectiva de protagonização e participação social por
conquista e defesa dos direitos da pessoa idosa.
- No mês de fevereiro o CBCISS esteve presente em várias reuniões de diversas entidades, que atuam
com o tema social. É importante lembrar ainda que o CBCISS integra um Grupo de Trabalho que
participa da discussão relacionada à regulamentação da profissão de cuidadores de Idosos, em que a
Associação Nacional de Gerontologia puxou o tema.

- No dia 15 de março aconteceu a reunião que tratou da cessão do uso dos espaços do Edifício Darcy
Vargas, onde funciona o Palácio das ONGS e está situada a sede do CBCISS. A entidade esteve
presente neste encontro que tratou do acompanhamento do processo e prestação de contas.

Vem aí 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, que está previsto para acontecer no mês de abril. Fique ligado!
Uma carta aberta foi escrita em defesa dos direitos dos idosos que necessitam de
cuidados, em apoio aos familiares e cuidadores, em prol do envelhecimento com dignidade no Estado
do Rio de Janeiro. O CBCISS assina este documento junto com várias entidades. Confira a íntegra do
documento no site www.cbciss.org
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 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. Veja as recentes aquisições para consulta e pesquisa:
•

A pastoral do envelhecimento ativo de Edmundo de Drumond Alves Júnior/ Ed. Apicuri.

•

A Seguridade Social é um direito das mulheres: vamos à luta de Izabel Freitas, Natália Mori e
Verônica Ferreira (organizadoras)/ FIPSS.

•

Direitos Humanos Fundamentais: positivação e concretização de Eduardo Bittar e Anna Cândida
Ferraz/ Ed. Edifieo.

•

O fim do silêncio na violência familiar – teoria e prática de Dalka C.A. Ferraria e Tereza C.C.
Vecina (Organizadoras)/ Ed. Ágora.

•

Conselhos Gestores na Educação – Perfil, discurso e funcionamento de Carlos Augusto
Sant´Anna Guimarães e colaboradores/ Ed. Massangana.
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