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EDITORIAL
Os desafios acumulados da profissionalização e
das mudanças do mundo da informação, as
dificuldades enfrentadas para manter o padrão dos
profissionais que atuam na área, estão na origem
das interrogações e da inquietação que vimos
experimentando já há algum tempo. O novo estilo
de relação existente na sociedade globalizada nos
impele ao diálogo e às parcerias.
As parcerias podem ser feitas, por exemplo, com o
objetivo de alcançar um bem comum, que no caso
da APCIS é o enriquecimento e o aprimoramento
profissional. Para a realização do III ENBIB, a
parceria firmada entre a Apcis/RJ e a Data-Coop foi
uma dessas associações felizes. Como resultado, o
Encontro além da natural confraternização com
nossos pares, propiciou a discussão de assuntos,
que aparentemente dominávamos. O que podemos
concluir, é que algumas vezes as pessoas excedem
a nossa melhor expectativa e quando menos
esperamos, nos brindam com idéias que nos fazem
repensar uma série de conceitos que julgávamos
“definitivos” em nossa formação.
Vale lembrar, que essas idéias podem ser
aproveitadas, gerando novas idéias e o ciclo vá
sempre se renovando.
É interessante observar também que ao término de
um evento, nossas cabeças passam, pelo menos
momentaneamente, por uma fase de ebulição.
Desta, não raro, partimos para uma reavaliação do
nosso fazer cotidiano e muita coisa nova poderá ser
realizada.
Assim, como aconteceu no III ENBIB, a Associação
busca mais parcerias e que tragam como a DataCoop,
uma
contribuição
efetiva
para
o
aprimoramento de nossa categoria.
NOTÍCIA

“INAUGURADA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EM
DROGAS E CRIME. O Escritório das Nações Unidas
contra Drogas e Crime (UNODC) inaugurou em Brasília nesta
quinta-feira, 24/06, a Biblioteca Paulo Junqueira, especializada
nos temas de atuação do escritório. O acervo, de
aproximadamente três mil títulos, será aberto ao público.
Também conta com publicações sobre HIV/AIDS, direitos
humanos, terrorismo, lavagem de dinheiro, desenvolvimento
sócio-econômico e cooperação internacional. As visitas ao
acervo devem ser previamente agendadas pelo telefone (0xx61)
321-1377. Os títulos da biblioteca podem ser consultados pela
internet, no endereço http://www.unodc.org.br “

REUNIÃO DE JULHO
Dia: 14/07/04. 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)
10:30 – Palestra: Software Livre & Thin Clients Um novo paradgma em computação:

- Liberdade
- Racionalização
- Otimização
- Performance
- Nova vida para velhos equipamentos
Palestrante: Vitor Costa – IQuest Open
Technologies Ltda.
CURSOS, PALESTRAS e EVENTOS

II FESTIVAL LITERÁRIO INTERNACIONAL DE
PARATY – FLIP

Data: 09 a 11 de julho.
Informações: SINDIB-RJ. Telefax:2252 5746

WORKSHOP - RESILIÊNCIA (Psicologia) e CABALA
(Recebimento) – Do Caos à Reconstrução
Dia: 07 de agosto de 2004
Horário: de 09 às 18hs
Local: Rua Pereira da Silva, 555/casa
Investimento: R$ 93,00
PASSEIO PARA PAQUETÁ – CRB-7
Dias: 6, 7 e 8 de agosto
Preço Por Pessoa: R$ 160,00 (à vista) ou 2 X de 80,00,
sendo a 1ª até o dia 05/07 e a 2ª até 05/08/2004.
Contato para Inscrições com Cintia (CRB-7) pelo
telefone: 2533-3312
CURSOS WEB PARA BIBLIOTECONOMIA E
SIMULADOS DE CONCURSO. (descontos
especiais para associados da APCIS)
Inscrições e informações: www.datacoop.com.br
LEMBRETE
Para receber o ALERTA em dia atualize seu
cadastro Institucional e particular, enviando seus
dados para: apcisrj@hotmail.com
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
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