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Caros(as) sócios(as) e amigos(as),
No período de 24 a 26 de setembro, foi realizado no SESC-São Paulo o Seminário Internacional “O Trabalho Social França Brasil”. Esse evento foi uma parceria com o CBCISS e SESC São Paulo e teve como objetivo possibilitar o intercâmbio de experiências entre a França
e o Brasil nas diferentes áreas de trabalho social.
A Presidente do CBCISS – AS. Rosely Reis Lorenzato participou da mesa de abertura da qual participaram o Diretor do SESC-SP; o Cônsul
Geral da França e Representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Na exposição apresentada pela Presidente do CBCISS foi destacada a trajetória do CBCISS no Brasil e a forte influência da França na estruturação do trabalho social no Brasil desde os anos 30, foram implantados no país os primeiros cursos de formação para o Serviço Social: em São Paulo em 1936 e no Rio de Janeiro em 1937.
Foi ressaltado que o CBCISS após 60 anos de sua criação, se firmou como um espaço aberto para a discussão de políticas sociais, intercâmbio de experiências nacionais e internacionais, em busca da construção de um mundo mais justo e humano.

O Seminário “O Trabalho Social França Brasil” propôs reflexões e estimulou o debate sobre trabalho social no Brasil. Realidades tão diversas foram tratadas na conferência, nos painéis e nos relatos de experiências.
Rosely Lorenzato
Presidente do CBCISS

NOTÍCIAS
 Seminário Internacional – O Trabalho
Social França Brasil - O CBCISS em parceria com o SESC São Paulo. Período: 24
a 26/09. Local: SESC São Paulo – Vila Mariana
 Reunion Regional de Organismos de la
Sociedad Civil de América Latina y el
Caribe sobre Envejecimiento. Período: 1 e
2 de outubro de 2009. Local: sede da
CEPAL – Santiago do Chile.
EVENTOS
Em Agosto:
 O CBCISS em parceria com o CRESS 7ª
Região – Promoveu o Terceiro Encontro de
Gerações de Assistentes Sociais. Local:
Auditório da Confederação Nacional do
Comércio – CNC no dia 28.
 Seminário Preparatório para 34ª Conferência Internacional de Bem-estar em
Montevideo - agosto/09, promovido pelo
CUBS Comitê Uruguaio de Bem-estar Social.

Em setembro
 38º Encontro Nacional CFESS/CRESS na
cidade de Campo Grande. Período: 6 a 10.
Local: Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
 Participação nas Comemorações de 65
anos da UERJ:
• Lançamentos dos livros:
- Mídia e Questão social e Serviço Social –
Jefferson Lee, assessor político do
CRESS 7ª Região. Membros da Comissão de Comunicação do CRESS e da
Profª Mione Apolinário Sales.
- Ética, Crime e loucura - Profª Valéria Forti
- Ética e Direitos; Ensaios Críticos – org.
Valeria Forti e Yolanda Guerra.
- Pensamento de Octávio Ianni – Marilda
Iamamoto e Elaine Behring.
 Iª Jornada de Estudos: Atenção aos
Idosos um Desafio - O CBCISS em parceria com a ANG e com o apoio do Departamento do Curso de Serviço Social da PUCRio. Dias: 21, 22 e 23. Local: PUC-Rio de
Janeiro.

 - Lançamento dos livros “Ética e Direitos:
Ensaios Críticos” - organizado pelas profªs
Valeria Forti e Yolanda Guerra e
“Ética, Crime e Loucura” de autoria da
Profª Valéria Forti. Agradecemos às autoras a doação dos livros para a Biblioteca
Zeny Miranda.
CURSOS
 Iª Oficina de Estudos – Garantia de Direitos em Relação aos Benefícios Previdenciários - Aposentadoria, o Benefício de Prestação Continuada - BPC - Prof. Oswaldo
Deleuze Raimundo e Profª Rosângela da
Silva Terra – CBCISS em parceria com a
ANG. Período de 10 a 29 de setembro.
Local: Auditório da Fundação Real Grandeza (FURNAS)
 Curso CBCISS - Iº Módulo - Curso Preparatório para o Concurso da Saúde.
Destinado a Assistentes Sociais e estudantes. Capacitando para concursos tanto para
a área da saúde, como aos demais concursos. Início 13 de outubro de 2009. Informações: www.cbciss.org Tel.: 2220-8174 /
2220-8274 ou E-mail: cbciss@uol.com.br

Publicações para consulta na Biblioteca do CBCISS:
Este Livro inaugura um debate
que amplia e enriquece o campo
de possibilidades do Serviço Social e de outras profissões interessadas em qualificar sua intervenção social de forma criativa e
crítica. (...)
Maria Lucia Silva Barroco

O conjunto de artigos que compõe este
livro é uma importante contribuição crítica
não apenas para o debate sobre os direitos (humanos) e o seu potencial transformador, como também um instrumento
a ser utilizado por estudiosos, acadêmicos, docentes e discentes, além de ativistas sociais.
João Ricardo W. Dornelles

(...) O livro faz um alerta ao mostrar
que os principais agressores da violência intrafamiliar são filhos e filhas, e
as principais vítimas são as mulheres,
com manifestação, tanto da violência
psicológica quanto das violências física, financeira, de abandono e negligência. (...) Vicente de Paula Faleiros

Um estudo profundo, sério e
comprometido com a emancipação humana, revelador do
engajamento - acadêmico e
profissional – da autora. (...)
João Ricardo W. Dornelles

Biblioteca Zeny Miranda
Agradecemos aos autores que fizeram doações para o acervo da Biblioteca Zeny Miranda.
A Bibliotecária Telma de Freitas informa que a Biblioteca Zeny Miranda continua aberta para atendimento ao público, de 2ª a 6ª feira, das 12 às 17
horas. O acervo está disponível para consulta inclusive a bibliografia recomendada para os diferentes concursos públicos que ocorrerão para provimento de cargo de assistente social. Além disso, recebe regularmente periódicos de interesse para os que ensinam, pesquisam ou atuam na área social e
realiza constantemente novas aquisições.
Em Aberto
Você pode divulgar suas notícias através do e-mail do CBCISS. Agradecemos a divulgação de nosso Boletim. Até breve!

