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Somando esforços
Temos uma boa notícia: em breve uma nova edição do Guia de Bibliotecas Biomédicas estará à disposição de todos
em nosso site e poderá também ser baixada em .pdf. Reduzimos os itens ao mínimo indispensável, para produzir um
Guia enxuto e útil.
O Guia de Bibliotecas Biomédicas é um instrumento para facilitar a comunicação entre bibliotecários da área.
Atualização confiável é fundamental para preencher esta função e, no entanto, ficamos três anos sem modificá-lo. Não
foi por negligência, foi por falta de recursos. Pensem, ao ficar pronta, uma compilação de dados parece demasiado
simples e no entanto, como sabem todos os bibliotecários, sua elaboração é muito trabalhosa, requer gente disposta a
por a mão na massa. Para a atualização deste ano pudemos, enfim, contar com um grupo de voluntárias, que é
formado por Alessandra Rosalba, Danielle dos Santos e Tatiana D'Almeida, três estudantes de Biblioteconomia da
UFRJ, sob a orientação de Jane Guzmán.
Há outros atores, igualmente importantes, envolvidos da construção do Guia: vocês. Este trabalho coletivo
depende especialmente da colaboração de cada biblioteca da área de saúde para que se obtenha completeza e
qualidade nos dados incluidos. Agradecemos, portanto, a todos os colegas que já deram ou venham a dar suas
contribuições para alcançarmos um bom resultado finai.

Ainda sobre
o Guia



Ainda há tempo - Colabore e atualize os dados de sua biblioteca

Você não recebeu email pedindo os dados de sua biblioteca?
 Veja se sua biblioteca está no Guia edição 2008
 Verifique se seu e-mail está atualizado no Guia.
Estas e outras informações você acha em http://www.apcisrj.org/sitebck/index.htm
Estamos ampliando o raio de abrangência geográfica. A partir desta edição, bibliotecas de qualquer estado poderão
enviar seus dados e se a sua ainda não está incluída, entre em contato com jguzman@apcisrj.org

6º.ENBIB
2012

6º ENBIB - Encontro de Bibliotecas Biomédicas
Novos caminhos para os bibliotecários da Saúde: desafios e perspectivas.
27 a 30 de Agosto de 2012.
O programa preliminar do Encontro já está se delineando. Um dos debates, sobre o papel do bibliotecário na editoração
de periódicos, terá como participantes: Antonio Jatobá - cirurgião dentista da Odontoclínica da Marinha e membro da
comissao editorial dos Arquivos Brasileiros de Medicina Naval; Rogério Lannes, coordenador do Programa RADIS; e
Volmer Gerônimo, bibliotecário da FM/FASE de Petrópolis e membro da comissao editorial dos Arquivos FOG. A mesa
será moderada por Jane Guzmán, bibliotecária do Hospital Naval Marcílio Dias, que também é membro da comissao
editorial dos Arquivos Brasileiros de Medicina Naval.

Novos
colegas no
CRB-7

Boas vindas à nova direção do CRB-7

Portal com
Novidades

Atualize-se pelo portal da APCIS/RJ

Foi eleita uma nova diretoria para o Conselho de Biblioteconomia da 7a. Região. Nossos cumprimentos aos colegas,
encabeçados por Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda, que se dispõem a fazer um trabalho voluntário que vai beneficiar
a todos os bibliotecários do Rio de Janeiro: Ana Angélica de Almeida, Anderson M.Chalaça, Edson S. Silva, Elisete S.
Melo, Eloísa Helena P. Almeida, Katia T. Oliveira, Lidiane S Carvalho, Lucia A.S. Lino, Luiz Antônio de Souza, Maria
Simone Rosa, Marilda M. Coelho, Marilúcia P. Ribeiro, Miguel Amorim Neto, Roberta P. Silva, Robson Martins, Tatiana
Cosmo e Vera Lucia Guilhon.

Notícias e Novidades tem um pouco de tudo - Um novo artigo sobre informação na área de saúde, uma data que você
não pode perder, uma chamada para um curso... Mesmo que a notícia chegue de última hora, entra no novo portal da
APCIS/RJ. Acostume-se a dar uma olhada por lá, na coluna à esquerda da tela: http://www.apcisrj.org

Tudo que
fizemos em
2011

Relatório APCIS/RJ 2011
Você, que nos acompanhou, viu que nos mexemos em 2011. Mas nunca é demais fazer um pequeno resumo.

Eventos da APCIS
Palestras
A educação do Jeca: Wanda Weltman, da Fiocruz ; Os serviços de informação em Propriedade Industrial:
Evanildo Vieira dos Santos, do INPI; Atuação do Bibliotecário em Medicina Baseada em Evidências: Anna Lucia
Aguiar; A Política de Acesso Livre à Informação em Saúde:Ilma Noronha (ICICT/Fiocruz)
Rodas de conversa
Multas; Aspectos práticos do gerenciamento – competências críticas do gerente;
Cursos
Didática/Capacitando capacitadores: Jane Guzmán
Marketing: Gilda Queiroz
Visita de aproximação: IPUB/UFRJ (Praia Vermelha)

Comunicação
Twitter – O microblog manteve-se ativo, com uma média de 27 notícias/mês de dez 2010 a novembro 2011,
raramente baixando dos 20 tweets/mês.
Facebook – Criamos um perfil,em fevereiro de 2011, com uma mensagem no Twitter: criar é fácil, manter é que é
o xis do problema. Vamos dando conta do recado, aprendendo a lidar com o “bicho”.
Portal – Portal lançado em novembro. Houve um mínimo de inclusões em 2011 e o banho-maria durou até o
lançamento do novo portal. Trabalho longo, árduo, de mais de dois anos, mas o resultado trouxe muitos avanços de
filosofia, estrutura e tecnologia, em relação ao site anterior.
Alertas. Regularidade retomada, com 11 número publicados em 2011, contra os 4 do ano de 2010.
Outras atividades em curso já divulgadas neste número: Trabalhos de preparação do 6.ENBIB e atualização do
Guia de Bibliotecas

Gestão
E tem muito mais: Por trás destas atividades todas há formação de lideranças, controle de finanças,
manutenção de malas diretas,

Anuidades

Afiliado à APCIS, aí vai um lembrete:
Você que se afiliou à APCIS para fazer o 5º.ENBIB em 2009 ou algum curso depois disto, lembrou-se de pagar os anos
de 2010 e 2011? Nós não mandamos boletos de cobrança.
Não deixe acumular – A APCIS mantém anuidades com valores baixos mas tem por política não dar anistia. Veja se
seus pagamentos estão em dia.
Quer afiliar-se? Veja todos os detalhes > Sobre>Afiliação>Inscrição em http://www.apcisrj.org

Cursos
2012

Cursos planejados: No próximo ano teremos cursos de Liderança, com Rafael Guzmán; Desenvolvimento de

Datas da
Saúde

01.12 - Dia Mundial de Luta Contra a Aids
02.12 - Dia Pan-Americano de Saúde
05.12 - Dia da Acessibilidade
06.12 - Dia Nacional de Mobilização dos Homens
pelo fim da Violência contra as Mulheres

coleções, com Dolores Perez; Didática, com Jane Guzmán; Propriedade Industrial, com Evanildo dos Santos e muito
mais. Aguarde detalhes. Acompanhe pelo portal: http://www.apcisrj.org

Diretoria

09.12 - Dia do Fonoaudiólogo
09.12 - Dia da Criança Defeituosa
09.12 - Dia do Alcoólico Recuperado
10.12 - Dia Internacional dos Povos Indígenas
10.12 - Dia dos Direitos Humanos
13.12 - Dia do Cego

Presidente: Sandra Rocha Suzano Benigno; Vice-Presidente: Thais Vieira; 1ª. Tesoureira: Maria Martha Magno Calheiros; 2ª. Tesoureira: Carla Lucia Gama; 1ª.
Secretária: Fatima Lopes Santos; 2ª. Secretária: Antonia Carmélia Brito; Assessoria Técnica: Celia Maria Lobo Mendes de Barros; Assessoria de Relações Públicas: Célia
Maria Gomes Maia; Conselho Fiscal: Ana Glória Pires, Wanda Latmann Weltman, Olimpia Vale de Resende.

Caso deseje cancelar o recebimento de nossos e-mails informativos, mande um e-mail para: fatima@apcisrj.org

