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INFORMATION NEW WAVE – uma organização beneficente internacional que 

busca fazer uma ponte de acesso da informação para populações multilíngues 

em qualquer lugar e momento. 

 

Nova Iorque - O Conselho Administrativo de Information New Wave orgulha-se 

em anunciar a criação desta organização beneficente internacional que busca 

melhorar a educação de comunidades, usuários de bibliotecas, estudantes e 

profissionais de informação de grupos minoritários nos EUA e países em 

desenvolvimento.  

Como uma organização multicultural, Information New Wave trabalha com 

parceiros para identificar necessidades e desenhar soluções que melhorem a 

qualidade de programas e serviços fornecidos por bibliotecas, escolas e 

serviços de informação servindo populações multiétnicas e multilíngues em 

diferentes regiões do mundo. 

Associar-se com outras organizações sem fins lucrativos, organizações não 

governamentais, agências de governo e funcionários públicos é vital para 

cumprir a nossa missão. 

“Information New Wave busca fazer uma ponte de acesso da informação para 

populações multilíngues em qualquer lugar, em qualquer momento” disse Loida 

Garcia-Febo, Presidente de Information New Wave. “INW oferece 

oportunidades para a educação profissional contínua e executa pesquisas em 

âmbito mundial para melhorar a educação de grupos minoritários e em países 

em desenvolvimento. Os serviços são desenhados de acordo com as 

necessidades de cada país e comunidade”. 

Information New Wave estará se apresentado exclusivamente durante a 

Conferência de Inverno da Associação Americana de Bibliotecas em Seattle no 

sábado, 26 de janeiro às 20:00 para patrocinar a Noite de Contos apresentada 

por REFORMA na Biblioteca Pública de Seattle. Visite-nos e fale com nossa 

presidente e os membros do Conselho Administrativo. 

Mais informações sobre Information New Wave pode ser encontrada online em 

http://informationnewwave.org/ e através das redes sociais em 



http://www.facebook.com/InformationNewWave y @InfoNewWave en Twitter. 

Para se associar, colaborar e mais informações, contate a Presidente de 

Information New Wave  

Presidente loida@informationnewwave.org 

Conselho Administrativo: Mario Ascencio, Robin Kear, Nathan T. Wright 
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