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BOB NEWS
Lançamento da Revista CRBCRB-8 Digital, na próxima, na próxima sextasexta-feira, às 19h00
A Revista CRB-8 Digital será lançada na próxima sexta-feira, dia 11 de julho, a
partir das 19h na sede da entidade. Sua presença é fundamental para encontrar os
colegas, ampliar sua rede de relacionamentos, trocar idéias, prestigiar o evento e
conhecer pessoalmente toda a equipe responsável pela Revista CRB-8 Digital.
Após o evento será servido um delicioso coquetel.
A coordenadora do projeto, Emília da Conceição Camargo, define o novo veículo de
comunicação como um fórum para divulgação de experiências, discussão e
valorização do profissional.
O bibliotecário atua no processo de gestão integrada da informação e do
conhecimento para o negócio, atuando em escritórios de advocacia, de
engenharia, hospitais e agências de comunicação, provedores de internet,
tribunais, entre outras áreas. “Por isso criamos esse espaço mais informal para o
registro de cases e de informações voltadas para os negócios, considerando a
multidisciplinaridade de nosso trabalho”, afirma Emília, Conselheira suplente do
CRB-8.
Para Maria das Mercês Pereira Apóstolo, membro da comissão da Revista, o novo
canal enfatiza o intercâmbio de experiências e possui um caráter menos científico.
“Há carência de trabalhos em nossa área. Como somos mais da práxis, do fazer,
temos agora oportunidade de aliar a prática à teoria”, diz Maria das Mercês.
Com periodicidade quadrimestral, a Revista CRB-8 Digital terá um tema central,
sendo o primeiro: “Criatividade e Inovação”. A base digital foi elaborada no
software em código livre “Seer”, disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).
CRB-8: Rua Maracaju, 58, Vila Mariana. A alguns minutos da estação do Metrô
Ana Rosa.
Confirme sua presença por e-mail crb8@crb8.org.br ou pelo tel. 5082-1404
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