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Fim de ano
O objetivo da APCIS de provocar maior valorização, visibilidade, interação entre os
bibliotecários da Saúde, continuou sendo trabalhado com afinco em 2010. No
próximo ano, vamos seguir nesta trilha, vamos 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 2011!

Confraternização de fim de ano
Desta vez não falaremos de liderança, competência,novas tecnologias, ontologias,
open access, nada disso. Nosso compromisso é com a amizade.
Compareça à nossa festinha.

Programa: Visita guiada à Biblioteca do Jardim Botânico  Visita ao Arboreto –
Ingresso: R$ 5,00 .Gratuidade para Maiores de 60 anos .Almoço de confraternização
– adesão sorteio de brindes  muita conversa, risos e alegria
Data:
Dia 7 de Dezembro –- 3a. feira
Horário
8.30 h
Local:
Jardim Botânico - http://www.jbrj.gov.br/
Endereço: Rua Jardim Botânico,1008
Estacionamento: Centro de Visitantes- R$ 5,00 - endereço acima

Confirme sua adesão:

jane@apcisrj.org - 8853-5982

Vá seguindo todas as nossas novidades!
Para acompanhar o que dizemos todos os dias no Twitter, você não precisa ter um
perfil no serviço.
Basta abrir http://twitter.com/APCIS
Temos um perfil ativo, com mais de 300 "tweets", com atualizações constantes e
com conteúdo sério.
Começamos a alimentar o Twitter no dia 7 de abril de 2009. Assim, não fomos
exatamente pioneiros, mas chegamos ao uso do Twitter bem cedo, não só se
compararmos com a área de Biblioteconomia, mas de uma forma geral no Brasil! .
A ferramenta é muito útil para atualização, de acordo com o conteúdo divulgado por
quem você "segue". E aqueles que a APCIS segue - bibliotecas, bibliotecários,
serviços de informação, associações, podem servir de orientação para sua própria
escolha.

Acessibilidade para leitores
especiais
Icict/Fiocruz

DIRETORI
A
Gestão
2010

A Biblioteca de Saúde Pública, do Instituto de Comunicação e
Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz), acaba de adquirir um
conjunto de equipamentos que facilitam o acesso à informação em saúde a todos os
usuários com deficiência visual ou cegueira completa. É a primeira biblioteca
especializada do Estado do Rio de Janeiro a instalar este tipo de equipamento.
http://www.fiocruz.br/cict/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1852&sid=18
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