apcisrj@apcisrj.org http://www.apcisrj.org http://twitter.com/APCIS

ALERTA APCISRJ
Editorial

MARÇO/2015
Começando o ano pra valer!
Dizem que no Brasil o ano só começa depois do Carnaval. Bem, tivemos nosso
carnaval e entramos em março com o primeiro Alerta de 2015 que marca a mudança
de diretoria, gestão 2015-2018.
Quando tomamos parte de uma associação de classe, reconhecemos a
necessidade de praticar ações que exigirão de nós posicionamentos bem definidos.
Sabemos, a priori, que esses posicionamentos devem ser direcionados para
alavancar a profissão, no nosso caso, para tornar os bibliotecários mais visíveis.
Entretanto, essas atitudes devem sempre ser pautadas pela ética e absoluto respeito
aos demais integrantes do grupo ao qual nos propomos pertencer.
Acreditamos que partilhar conhecimento é uma forma de aproximação. Desde a sua
criação em 1969 até os dias de hoje a APCIS vem atuando na capacitação e
atualização dos profissionais que atuam na área de ciências da saúde.
Nossa expectativa para a gestão 2015-2018 é contribuir na capacitação do
profissional para que ele tenha um papel mais crítico de sua função na sociedade e,
consequentemente, fortalecer a qualidade do desempenho dos nossos afiliados.
Para que isso se torne uma realidade, lançamos a Campanha de Afiliação à
APCIS/RJ. Uma Associação é um compromisso coletivo que precisa ser mantido
pelos seus membros. Junte-se a nós!
Consulte o nosso site
http://www.apcisrj.org

para

mais

informações

sobre

como

afiliar-se:

Jeorgina Gentil Rodrigues
Presidente APCIS/RJ

Posse da nova diretoria APCIS/RJ, gestão 2015-2018
Colegas, colaboradores, representantes de entidades de classe e
diretores de unidades de informação estiveram presentes na
cerimônia de posse da diretoria da APCIS/RJ, realizada no auditório
da Rede Sirius (UERJ), dia 25 de fevereiro de 2015.
Vejam e curtam as fotos: https://www.facebook.com/Apcisrj

O bibliotecário não tem futuro! O bibliotecário é o futuro.
Carminda Nogueira de Castro Ferreira (1921-2010)

Semana do Bibliotecário 2015
A APCIS/RJ integra-se ao esforço do CRB7 para a realização da Semana do
Bibliotecário, junto a outras instituições do Rio de Janeiro. Com a temática Integrar
para avançar, serão três dias de atividades (10, 11 e 12/03) inteiramente gratuitas.
Locais e hora dos eventos serão divulgados em breve. Acesse:
http://www.crb7.org.br/

Fique de Olho!
Curso Normalização de Trabalhos Acadêmicos
Em maio, a APCIS/RJ oferecerá um curso voltado para normalização de trabalhos
acadêmicos pelas normas da ABNT e como referenciar pelo estilo Vancouver.
Aguarde mais informações no próximo Alerta e nos outros canais de comunicação:
http://www.apcisrj.org
https://www.facebook.com/Apcisrj
https://twitter.com/Apcis

Sites Interessantes
BORE: Biblioteca Digital de Obras Raras,
Especiais e Documentação Histórica
Essa biblioteca da USP disponibiliza para pesquisadores e público em geral o
conteúdo integral de títulos existentes nas diversas bibliotecas da universidade:
http://www.obrasraras.usp.br/

Datas da Saúde
08.03 - Dia Internacional da Mulher
12.03 - Dia Mundial do Rim
21.03 - Dia Internacional contra a Discriminação Racial
21.03 - Dia Mundial da Infância
21.03 - Dia Nacional da Síndrome de Down
22.03 - Dia Mundial da Água (OMS)
24.03 - Dia Mundial de Combate à Tuberculose
31.03 - Dia da Saúde e da Nutrição
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Diretoria
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