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ATENÇÃO

EDITORIAL

Novo serviço em nosso site

Dificuldades podem imobilizar algumas
pessoas, mas são combustível para a criatividade
de outras. Se dão um limão a uma pessoa destas,
pode-se ter certeza que ela logo, logo, vai fazer
com ele uma limonada. Ela cava oportunidades. A
TV Futura tem uma série "O bom do jeitinho
brasileiro" que explora esta vontade de realizar
aliada a uma boa dose de perseverança.
Pois vendo o programa, me veio o paralelo com
Alex Branco. É, nós temos um exemplo assim na
nossa área. Os colegas que estiveram na sua
palestra do dia 8 de junho na COFEN puderam ver
com detalhes como Alex transformou uma sala,
dois computadores e a ausência quase total de
coleção impressa numa biblioteca virtual de grande
aceitação na área de enfermagem. Ousou e criou.
Uma das funções da APCIS é difundir boas
idéias gerenciais, o que os gringos chamam de "
good practices". Aí está uma. Aproveite para
conhecê-la de perto e pegar algumas dicas com
Alex. E não esqueça, a APCIS pode facilitar essa
troca de informações, é só ligar para a gente.

INTERCÂMBIO DE DUPLICATAS DE PERIÓDICOS

Mande sua lista para Jane@apcisrj.org

REUNIÃO DE 12 de JULHO

Programação:
10:00 – Palestra: "Como se constrói uma carreira"
Palestrante: Gilda Gama de Queiroz, Bibliotecária
aposentada do CIN-Centro de Informações Nucleares e
NAÇÕES UNIDAS – IAEA.
VAGAS LIMITADAS – Inscrições: Tel.: 3861-2400
(Luciana) – E-mail: Jane@apcis.org

Endereço:
BEMFAM – Bem-Estar Familiar no Brasil
Auditório do CEFEL
Av. República do Chile, 230/17 andar.
Informações: apcisrj@hotmail.comou pelo telefone 2599-5593 (Jane)

LANÇAMENTO
Livro “Comunicação e
Produção Científica:
contexto, indicadores e
avaliação”, organizado
pela Profa. Dra.Dinah
Aguiar Población,
(CDB/ECA/USP).
Editora Angellara, 2006.

Até o próximo mês.
Visite a Biblioteca Virtual http://www.bve.com.br
Visite o site do COFEN http://www.portalcofen.gov.br
Envie um e-mail para Alex: alex@cofen.com.br
Comente o editorial: jane@apcisrj.org

DICAS DE INTERNET

- UNESCO Libraries Portal – “para bibliotecários e
usuários de bibliotecas da UNESCO”
<http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/portal_bib2/cgi/page.cgi?d=1>
- Internet Library for Librarians – “Base de dados com
inúmeros recursos, revisados, para bibliotecários e
bibliotecas”. Em inglês. <http://www.itcompany.com/inforetriever/>

- Portal Domínio público - "acesso às obras literárias,
artísticas e científicas (na forma de textos, sons,
imagens e vídeos), já em domínio público ou que
tenham a sua divulgação devidamente autorizada, que
constituem o patrimônio cultural brasileiro e universal"

ATUALIZE-SE
Packer, Abel L. Políticas regionales de información
científica y técnica en salud hacia una construcción
colectiva. In: Congresso Internacional de Información
INFO’2006, 9., 2006. Cuba.
<http://espacio.bvsalud.org/files/4/3/051810412006/politicas-regionalesdeinformacion%20cientifica%20y%20tecnica%20-3c.pdf>.

Packer, Abel L. Bibliotecas Virtuais. In: Congresso
Internacional de Información INFO’2006, 9., 2006.
Cuba. < http://espacio.bvsalud.org/files/7/2/051810402006/info-2006la%20biblioteca%20virtual%20en%20salud%20-%203a.pdf >.

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp>

Precisando de ajuda para organizar a documentação de sua Empresa?
A Data Coop tem a solução!! Projetos arquitetônicos, planejamento, seleção e organização de acervo, treinamento e reciclagem de pessoal, higienização e embalagem
de acervos, informatização, cursos via Web. Solicite demonstração à distância do software Biblioteca Argonauta®, Linhas Biblioteca, Museu, Arquivo e
Webnauta. Fale conosco: www.datacoop.com.br e-mail: datacoop@datacoop.com.br Tel.: 55(21)38525653 / 38521117 Fax: ramal 21
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