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Editorial – Em Assembleia, realizada no dia 22 de novembro, o CBCISS foi eleito por
unanimidade para compor um Grupo de Trabalho (GT) junto com outras ONGs para
representar a Palong (Palácio das ONGs). Também integram o GT, a Secretaria de
Assuntos Estratégicos (SAE), IPEA e Presidência da República. No dia 26 de dezembro foi
realizada a primeira reunião do GT para a organização do cronograma para a apresentação
do relatório final, que deve ser entregue até dia 14 de março de 2014.
O CBCISS realizou ainda, em dezembro, uma reunião com seus associados para a
apresentação das atividades desenvolvidas em 2013 e plano de ações para 2014,
cumprindo com seu compromisso de transparência de gestão.
Registramos nossos agradecimentos a todos que vêm contribuindo para o fortalecimento do
CBCISS. Estamos trabalhando para garantir a preservação do nosso acervo.
Aproveitamos a oportunidade para desejar aos nossos sócios, colaboradores e apoiadores
um Feliz 2014!
Rosely Reis Lorenzato – Presidente do CBCISS

Notícias
- O CBCISS participou da Reunião da Coordenação Nacional dos Fóruns Permanentes dos
Direitos da Pessoa Idosa, que aconteceu de 2 a 4 de agosto, em Curitiba (PR). O evento foi
uma etapa preparatória para o V Encontro de Fóruns Permanentes de Defesa da Pessoa
Idosa, realizado de 14 a 18 de novembro, no Paraná (PR), que também contou com a
participação do CBCISS.
- De 8 a 11 de setembro o CBCISS esteve presente no “Fórum Perspectivas para Ações
junto ao Cidadão Idoso”, que marcou a comemoração dos 50 anos de trabalho social do
Sesc com idosos. O evento aconteceu no Sesc de Bertioga, São Paulo.
- Dentro das atividades “Encontros do mundo do conhecimento e a sociedade: desafios e
possibilidades”, realizada no dia 25 de setembro, foi debatido o tema "A questão indígena e
a política de Assistência social“. O evento foi realizado no Local CBCISS.

-Em 4 de outubro, o CBCISS participou do evento que comemorou os 50 anos da Agência
Comunidade de Emaús do Banco da Providência, em Cordovil, Rio de Janeiro.

- O CBCISS marcou presença no Curso Ética em Movimento, promovido pelo Conselho
Regional de Serviço Social – 7ª Região. O evento aconteceu no próprio Cress/RJ.
- A presidente do CBCISS Rosely Reis Lorenzato e a diretora técnica Ilda Rodrigues Lopes
foram homenageadas por suas contribuições na defesa do Projeto Ético-Político do Serviço
Social no Estado do Rio de Janeiro. A homenagem aconteceu durante evento comemorativo
dos 50 anos de Cress -7ª Região, no dia 10 de outubro, na OAB.
- No período de 16 a 18 de outubro, o CBCISS participou da Conferência Estadual de
Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro, promovida pela Secretaria Estadual de
Assistência Social e Direitos Humanos.
- A Reunião Ampliada do CEDEPI com os municípios para discutir os 10 anos do Estatuto do
Idoso foi realizada no dia 22 de outubro e o CBCISS esteve presente.
- “Fazendo Minha História” foi o tema do evento realizado na Defensoria Pública, dia 24 de
outubro, em que a estagiária de Serviço Social do CBCISS, Isabela Andrade Xavier,
apresentou relatório de suas atividades no Projeto Brasil Social, em parceria com a
Capemisa Social. O evento foi promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente e da Comissão Intersetorial de Acompanhamento do Plano Nacional de
Promoção e Proteção do Direito da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar e
Comunitária. O apoio ficou por conta da Capemisa Social, Instituto Ação Social, CBCISS e
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.
- O evento comemorativo pelos 10 anos da Lei 10741 /2013 que instituiu o Estatuto do Idoso
teve como tema “Guarnice e batuque dos idosos: amizade e cidadania nas universidades da
terceira idade São Luis (MA) e do Rio de Janeiro (RJ)” e aconteceu no CBCISS, dia 30 de
outubro, dentro das atividades “Encontros do Mundo do Conhecimento e a
Sociedade:desafios e possibilidades”.
- No dia 1 de novembro aconteceu o lançamento da publicação “Quem é o cuidador social e
qual é o seu papel?” na livraria da Travessa. O CBCISS prestigiou o evento.
- A Reunião da Comissão de Políticas Públicas do CEDEPI com a Promotoria para a
discussão da Lei 6553/13 sobre a Política Estadual do Idoso aconteceu no dia 5 de
novembro, no Ministério Público, com a participação do CBCISS.
- Dia 11 de novembro foi a data escolhida para a Audiência Pública na Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) sobre os 10 anos do Estatuto do Idoso. O CBCISS
participou do evento promovido pela Secretaria Estadual de Envelhecimento Saudável e
Qualidade de Vida.
- O CBCISS compôs a Comissão, por indicação dos conselheiros do CEDEPI, que realizou
uma visita no dia 21 de novembro ao Abrigo Cristo Redentor para apuração de denúncias de
irregularidades.
- No dia 22 de novembro foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária, convocada pela
Palong, com a presença de representantes do IPEA e da Presidência da República. O tema
da pauta foi “Permanência das ONGs no Edifício Darcy Vargas.

- O lançamento da Revista Debates Sociais (nº 71 e 72) aconteceu no dia 27 de novembro,
no Salão do Banco da Providência, à tarde e na Unisuam, à noite.
- Promovido pela Secretaria de Direitos Humanos, foi realizado em Brasília (DF) o Fórum
Mundial de Direitos Humanos de 10 a 13 de dezembro. O evento contou com a participação
do CBCISS.
- “As Potencialidades do Egresso do Sistema Penitenciário: para além do mercado, a
formação para a vida”. Esta é a publicação dos autores Mariana Leiras, Maria Augusta da
Silva Tavares e Terezinha Nascimento, lançada no dia 9 de dezembro, na Alerj, que contou
com a presença do CBCISS. O evento foi promovido pelo Banco da Providência.

- 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:







Dez anos do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso - Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República – 2013 – 2ª Edição.
Direitos Humanos e Cidadania – Desenvolvimento pela Educação com Direitos Humanos
José Paulo Gutierrez, Antônio H. Aguilera Urquiza – Ministério da Educação/ Ed. UFMS-2013.
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos Realização: Ministério da Educação e
Ministério da Justiça /Ed. UNESCO 2013 – 2ª Edição.
DOM para a defesa dos Direitos Humanos – Banco da Providência - 2013
Direito à Memória e à Verdade – Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos
– Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.

Fique ligado!
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
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