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Editorial – Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 12 de julho, o CBCISS foi
eleito por unanimidade como órgão presidente da Palong (Palácio das Ongs), onde está
situada a sede da entidade. A gestão foi eleita para ficar até 2015, em função da renúncia
da presidente anterior. Cabe ressaltar que a situação do prédio ainda é de vulnerabilidade.
Mas estamos fazendo articulações políticas e lutando pela permanência do CBCISS no
local. Há uma proposta de licitação pública, mas ainda estamos aguardando o
pronunciamento do governador do Estado.
Informamos que no dia 18 de julho do corrente ano foi realizada uma Assembleia Geral
Ordinária e do Conselho Nacional, em que foi apresentado e aprovado o Plano de Ação do
CBCISS para 2013. Na ocasião, também foi apresentada a ata de reunião do Conselho
Fiscal, que aprovou, sem ressalvas, a prestação de contas até o mês de junho. Vale
destacar que a diretoria do CBCISS elaborou um plano de ação que prevê a realização de
Palestras, Seminários, Oficinas e Encontros.
Comunicamos, com muita satisfação, que a Revista Debates Sociais está prevista para ser
publicada no segundo semestre deste ano.
Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que vêm contribuindo para o fortalecimento do
CBCISS e para que a entidade continue a ocupar o espaço na Palong, a fim de garantir a
preservação do nosso acervo.
Rosely Reis Lorenzato – Presidente do CBCISS

Notícias
- O CBCISS foi eleito no mês de março para o cargo de sub-coordenadordo Fórum Permanente
Municipal do Rio de Janeiro (FPM-RJ) para a gestão 2013/2015.
- A reeleição do CBCISS foi confirmada no Conselho Estadual de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa
para a gestão 2013/2015, no cargo de vice-presidência.
-Em junho, o CBCISS foi eleito como membro da Coordenação Nacional dos Fóruns Permanentes dos
Direitos da Pessoa Idosa.

- O CBCISS informa que, de janeiro a junho de 2013, participou de várias reuniões e atividades
dos fóruns permanentes ligados a sua área de atuação. Também marcou presença no CEDEPI,
PNEI/RJ e PMI/RJ (entidades da sociedade civil que defendem os direitos da pessoa idosa).

- De 6 a 8 de março, o CBCISS participou do Congresso de Comunicação promovido pela
Agência Nacional de Comunicação e Direito – ANDI. O evento aconteceu em Brasília
- No dia 30 de abril foi realizada uma reunião da diretoria do CBCISS em função da visita do
diretor executivo do ICSW, Sergei Zelenev. Ele informou que está estudando uma nova
categoria de membro individual com a contribuição de 120 dólares anuais. A nova diretoria do
ICWS tomou posse recentemente e pretendem montar um observatório para estudos e
pesquisas sobre o piso social e desigualdade social.
- O I Congresso de Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro, organizado pelo Cress/RJ,
foi realizado em maio de 2013 e contou com a presença do CBCISS.
- Em julho, o CBCISS promoveu o evento Resumo do 4º Encontro do Mundo do Conhecimento
e a Sociedade: desafios e possibilidades. O tema escolhido foi “Família e Cuidado do Idoso: a
contribuição da equipe de saúde na prevenção da violência”, com a palestrante assistente
social, Eliza Regina Ambrósio, e a coordenadora assistente social, Ilda Lopes Rodrigues da
Silva. O evento fez parte das comemorações pelo Dia Mundial de Conscientização da Violência
contra o Idoso, no dia 15 de junho.
- O CEDEPI e os Fóruns Permanentes de Defesa da Pessoa Idosa organizaram um evento no
dia 15 de junho na Praia de Copacabana, com participação de várias entidades para
comemorar o pelo Dia Mundial de Conscientização da Violência contra o Idoso. O CBCISS
marcou presença no evento, que contou com o apoio do Sindpetro, da Cedae e da
Universidade Veiga de Almeida.
- I Seminário do Serviço Social no Futebol foi um sucesso, com participação de profissionais do
Serviço Social, Psicologia, Ministério Publico e de clubes de vários estados.O Cress/RJ esteve
presente. O evento aconteceu no dia 19 de agosto na Federação Estadual de Esportes do Rio
de Janeiro.
- O VII Encontro de Gerações do Serviço Social foi realizado no dia 30 de agosto, na
Confederação Nacional do Comércio (CNC). O tema do evento foi “Lei Orgânica do SUS e da
LOAS – 20 anos depois”.O evento contou com a presença do Cress/RJ e foi um sucesso pela
expressiva a participação de profissionais ,estudantes e aposentados.
- O III Encuentro de de La Region América Latina y Caribe de La Federaciójn Internacional de
Trabajo Socials foi realizado de 30 de maio a 1 de junho, em Montevidéu, no Uruguai. O
CBCISS participou como palestrante no eixo dos Direitos Humanos e Violência e abordou as
atividades realizadas pela entidade junto aos fóruns de Direitos da Pessoa Idosa.
- O evento comemorativo dos 40 anos de Curso de Serviço Social da Unisuam aconteceu no
dia 22 de maio. O CBCISS participou da mesa de abertura e do encerramento no dia 4 de
junho. Na ocasião foram homenageados os professores Roberto Soares Dias e Ilda Rodrigues
Lopes, membros diretores da atual gestão do CBCISS e fundadores do curso da Unisuam.

- No dia 28 de agosto foi realizada uma Oficina com o tema “ Cuidados da Família com
Crianças e Adolescentes com Transtorno Mental. O evento aconteceu no PALONG.
Convênio
Foi firmado um convênio do CBCISS e da Capemisa com a Pontifícia Universidade Católica (PUC/RJ)
e com a Universidade Federal Fluminense (UFF) para campo de estágio de estudantes de Serviço
Social dentro do Projeto Brasil Social As ações se desenvolverão em dois eixos: promoção de direitos
socioassistenciais, convivência familiar e comunitária e atividades de estudo e pesquisa por meio do
Centro de Estudos em Niterói.

Seja 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). Saiba mais www.cbciss.org
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:

Movimentos Sociais, Saúde e Trabalho de Maria Inês Souza Bravo, Vanda DÁcri e Janaína Bilate
Martins (Organizadoras)/ Ed. ENSP.
Código de Ética do/a Assistente Social - Comentado Maria Lúcia Silva Barroco, Sylvia Helena
Terra – CFESS (Org)/ Ed. Cortez.

Recolhimento é Internação Compulsória: uma política violadora de direitos humanos
Realização:CEDECA Apoio: Fundação Brasil de Direitos Humanos.
Estatuto do Idoso – Comentado – 2ª Edição Revisada e Atualizada deAndré Oliveira –
Procurador Geral/ Ed. Imprinta Express.

Estado e Sociedade: Parcerias e Práticas contra a Violência Social de Vicente Faleiros/ Ed.
Universa.
Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração
Sexual e de suas famílias- referências para atuação do psicólogo – CFP.
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