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ALERTA APCIS/RJ

DEZEMBRO de
2008

L

FIM DE ANO
O futuro chegou! Estamos nos reinventando.
Descobrimos em 2008 que não estamos sós neste
processo. As parcerias com CRB, Redarte e CBIES
nos mostraram que a nossa luta é a deles também.
Nossos objetivos de valorização, visibilidade,
conectividade, são idênticos. A biblioteconomia
vive, em nossa cidade, um momento de revitalização.
Nossa agenda está sempre lotada de compromissos,
ora com um, ora com outro destes e de outros grupos.
É como se a letargia do início do novo século
tivesse de repente sido sacudida e de todos os lados
surgisse essa necessidade de revigorar-se, de
implantar uma nova ordem: mostrar a nossa
capacidade, a parcela que nos cabe trabalhar para
alavancar este estado e este país...
Vamos sonhar e agir. Afinal, quando sonhamos
juntos, temos a oportunidade de transformar a
realidade.

Muita paz, prosperidade e alegria em
2009!

Workshop sobre Elaboração de Relatórios
AGENDE-SE

Quarta-feira; 10 de dezembro, das 8:00 às 13:00 h
Dezembro é tempo de balanço e boa ocasião para discutir qual a melhor estratégia para elaborar
relatórios anuais que fujam da rotina.

Facilitadora: Carmélia
Brito, ENSP/Fiocruz

Muita interação, discussão livre e troca de idéias, informações e experiências pessoais entre os
participantes, além da análise de alguns relatórios-modelo.
Veja mais detalhes em http://www.apcisrj.org.
Carga Horária: 5 Horas
Local: ETIS, Escola de Formação Técnica em Saúde "Enfª Izabel dos Santos" SESDEC/SDSS
/SGPES - Rua da Passagem 179 – Botafogo (próxima ao Rio Sul)
Inscrição: Associados da APCIS/RJ - R$ 40,00 - Estudantes de Biblioteconomia - R$ 30,00
Outros interessados - R$ 80,00
Como Pagar: depósito nominal à APCIS/RJ – CNPJ 003-00642.979/0001.00 - Caixa Econômica
Agência 1624 – Conta Corrente 790863-6 / Código de Operação 003 - CNPJ da APCIS nº.
003.0062.979/0001.00. Enviar comprovante de pagamento para: Olímpia - olimpia@apcisrj.org
ou apcisrj@apcisrj.org (Ligar ou enviar e-mail comunicando depósito).
Contatos: Luciana - 3861-2400 ou Jane - jane@apcisrj.org

VAGAS LIMITADAS

Atenção!
Envio de resumos até o dia 30 de dezembro de 2008
Rio de Janeiro, 24 a 28 de
agosto de 2009.

Orientações detalhadas para submissão de trabalhos para o 5º ENBIB estão
divulgadas em http://www.apcisrj.org/5enbib
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CAMPANHA DE
AFILIAÇÃO 2009

Uma Associação é um compromisso coletivo. Precisa ser sustentada pelos seus membros.
Lançamos em novembro uma campanha de afiliação à APCIS/RJ. O que a APCIS oferece, os
valores, a forma de pagar, os formulários, tudo está no site. Junte-se a nós. Consulte:
>Afiliação>Campanha 2009 em http://www.apcisrj.org.
O debate do dia 12 de novembro de 2008,
promovido pela APCIS e realizado na Clínica São
Vicente, sobre "Como tirar proveito dos eventos
científicos" foi muito bem avaliado pelos
participantes.
"Debate bastante produtivo, debatedores de
altíssimo nível e posturas bastante complementares
que enriqueceram o evento. Sugiro outros debates
neste viés."
Esta e outras opiniões positivas estão em Clics
Práticos>Cursos,Workshops,Palestras
em
http://www.apcisrj.org. Veja também as fotos do
evento.

ECOS DO
DEBATE

Para Guilma Vidal Viruez "é essencial que se aprenda
fora da Biblioteconomia" (Veja Clics Práticos >
Cursos,Palestras).
Nossa entrevistada deste mês, Fádia Pacheco da ETIS,
bibliotecária que sabe das coisas, põe isto em prática.

QUEM ESTÁ LENDO, O
QUÊ?

acesse a entrevista.

Dia Mundial de Luta contra AIDS 2008
- Sexo não tem idade. Proteção também não "Descrição: A campanha do Dia Mundial de Luta Contra a Aids de 2008 tem
como foco principal os homens com mais de 50 anos". Campanha do Ministério
da Saúde.
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