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SETEMBRO 2004
EDITORIAL
SINDIB/RJ – 15 ANOS DE LUTA
Dia 27 de agosto foi comemorado o aniversário de 15
anos do nosso Sindicato.Falar da luta que tem sido
desenvolvida ao longo deste tempo é cair em um lugar
comum. Entretanto, faz-se necessário ressaltar o
trabalho desta turma que acreditou e acredita na união
como forma de vencer os obstáculos.Admirável o
trabalho de integração que a gestão atual está
conseguindo realizar, somando esforços em benefício de
todos, arregimentando inclusive as gestões anteriores,
Este tipo de integração é necessária..Assim como
salientamos no último editorial a necessidade da
parceria para o desenvolvimento de trabalhos que visem
o aperfeiçoamento do exercício da profissão, igualmente
é preciso que todos se unam para alcançar o bem
comum nas questões trabalhistas. Como somos poucos,
se estivermos todos no mesmo barco, seremos mais
fortes e as vitórias serão comuns . Apoiar o Sindib em
suas lutas
em prol da categoria é uma missão que
compete a todos nós!

ANUIDADE
O valor da anuidade da APCIS continua o mesmo.
Existe a possibilidade de negociar um
parcelamento.

REUNIÃO DE SETEMBRO

Dia: 08/09/04. 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 – Espaço do Associado:
Congresso da IFLA/2004 – relato de
participação com Célia Maria Gomes Maia
(UFRJ)

DICA DE LEITURA

Revista Eletrônica de Ciencias de la Informação
http://bibliotecas.rcp.net.pe/biblios/

PUBLICAÇÕES

A APCIS/RJ lançou durante o III ENBIB o CD “GUIA
DE BIBLIOTECAS BIOMÉDICAS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO.”
A publicação arrola informações sobre bibliotecas da
área biomédica,.com dados de localização, horário de
funcionamento, serviços oferecidos, correio eletrônico,
página na web, área de concentração dos acervos e
bibliotecária responsável. O CD custa R$ 10,00 e pode
ser solicitado pelo e-mail apcisrj@hotmail.com

CURSOS / PALESTRAS
CURSO: I Curso de Especialização em Informação
CT em Saúde.
O Centro de Informação Científica e Tecnológica da
FIOCRUZ (CICT) informa que as inscrições para o
curso foram prorrogadas até o dia 08 de setembro. O
objetivo desse Curso é capacitar os profissionais de
Informação, que atuam na área da Saúde, com um forte
investimento no perfil de Bibliotecário. O curso será
promovido pelo CICT / FIOCRUZ.
Informações: http://www.cict.fiocruz.br

SIMPÓSIO:
II Simpósio Ciência, Arte e Cidadania
Tema: “A integração entre arte e ciência, cada vez mais
explorada em instituições do Brasil e exterior como
meio para alcançar inovação criativa e promover a
cidadania,.”
Dias: 9 e 12 de setembro.
Informações no site : www.fiocruz.br

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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