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EDITORIAL
Avançamos muito em 2003 rumo ao aperfeiçoamento e
ao estabelecimento de novas perspectivas de atuação. Os
resultados obtidos da participação dos colegas da rede
APCIS no debate franco dos temas apresentados nas
reuniões mensais, demonstram o que podemos fazer em
termos de atualização. Não temos dúvidas de que a
Biblioteconomia praticada no Brasil cria respostas `as
necessidades de nossos usuários. Desafiamos a máquina
do poder globalizado enfrentando as dificuldades com
criatividade e determinação. A consciência das nossas
limitações nos torna mais perseverantes. Preenchemos as
lacunas com boa vontade e uma capacidade surpreendente
de combater as dificuldades Nossa curiosidade e empenho
nos mantêm “up-to-date” e nos fazem absorver o que
interessa das novidades da tecnologia colocadas a serviço
da informação, tão logo elas são divulgadas nos paises
onde foram lançadas. Uma nova empreitada, entretanto,
vai exigir do grupo em futuro próximo, muita reflexão: Onde nossa competência profissional pode criar serviços
que preencham as deficiências sentidas por nossos
usuários malgrado a abundância de informação disponível
na Internet? Identificar essas lacunas e preenchê-las é o
nicho que deverá ser trabalhado para que possamos nos
autodenominar “legitimamente”, profissionais da
informação.

DICA DE LEITURA
CNBB. Fraternidade e água: manual CF-2004.
São Paulo: Editora Salesiana, 2003.
Leitura imperdível para todos aqueles, católicos ou
não,que vêem a questão da água com critérios éticos
baseados no valor da vida e no respeito aos direitos e
à dignidade da pessoa humana e desejam que a água
permaneça, de fato, fonte de vida abundante para
todos e que ninguém dela fique excluído.
ANUIDADE
O pagamento da anuidade em dia contribui para a oferta
de mais e melhores oportunidades de atualização e
aprimoramento profissional aos nossos associados
.Fortaleça sua associação.

LEMBRETE
Para receber o ALERTA em dia atualize seu
cadastro Institucional e particular, enviando seus
dados para: apcisrj@hotmail.com

REUNIÃO DE ABRIL

Dia: 14/04/04. Local: BEMFAM - Av. Republica do
Chile, 230 – 17º andar (antigo prédio BNH), Tel.
3861-2400. Bibliotecária Anfitriã: Ana Glória.
E-MAIL apcisrj@hotmail.com.
AGENDA:
9:00 – Início da reunião (Leitura da Ata)
Palestra: “Minha Estante" - Palestrante: Luiz
Fernando Macedo (CIN- Centro de Informações
Nucleares)

UTILIDADE PÚBLICA
Burocracia on-line está no ar desde 10.11.2003
Quem quiser tirar uma cópia da certidão de
nascimento, ou de casamento, não precisa mais ir até um
cartório, pegar senha e esperar um tempão na fila. O
cartório eletrônico, já está no ar! Nele você resolve essas
(e outras) burocracias, 24 horas por dia,
on-line. Cópias de certidões de óbito, de imóveis, e
protestos também podem ser solicitados pela Internet.
Para pagar, e preciso imprimir um boleto bancário.
Depois, o documento chega por Sedex.
O endereço é: http://www.cartorio24horas.com.br

EVENTOS

IV SICINF-SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIA
DA INFORMAÇÃO "Diálogos e Fronteiras da Ciência da
Informação" (Informações http://www.crb7.org.br/eventos.html )
BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE SÃO
PAULO
Data: 15 a 25 de abril de 2004
Horário: 10h às 22h
Local: Centro de Exposições Imigrantes
(Informações http://www.crb7.org.br/eventos.html )

CURSOS
Espanhol: conversação básica para viagem
Professor: Willy Rutherford
Dias: Sábados
Local: a confirmar
Horário: das 9h às 13h Nível: viajantes e afins
Início: previsto p/ abril Duração: 6 meses
Turmas: mínimo de 4 alunos
Investimento: R$80,00
(Informações: http://www.crb7.org.br/cursos.html)

Curso Preparatório para Concursos e Reciclagem
em Biblioteconomia - 6ª. Turma
Local: Av. Presidente Vargas, 583 sala 1220 Centro - (esquina da estação do Metrô da
Uruguaiana) Período: 17 de abril a 10 de julho
(Informações: http://www.crb7.org.br/cursos.html )
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