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Editorial
A Associação dos Arquivistas do Estado do
Rio de Janeiro sempre tem se empenhado
junto
às
autoridades
pelo
maior
reconhecimento da profissão e da
Arquivologia, nunca se omitindo, visto a
luta para inclusão dos arquivistas no maior
piso salarial estabelecido em lei pelo
governo estadual. Não poderia ser
diferente agora, quando surgiram rumores
de mudanças a frente da gestão do Arquivo
Nacional. Por isso a AAERJ apoiou a Carta
Aberta realizada em conjunto pela ENARA e
pelo SINARQUIVO para a Presidente eleita,
Dilma
Rousseff.
Entendemos
ser
preocupante que a direção não seja
exercida por um arquivista ou outro
profissional que não tenha o mesmo
compromisso com a manutenção do caráter
da instituição de órgão central do Sistema
de Gestão de Documentos de Arquivos da
Administração Pública Federal - SIGA,
responsável
por
implementar
e
acompanhar a política nacional de arquivos
e assim deve permanecer vinculado à Casa
Civil da Presidência da República. Em
consoante com essa diretriz, ainda em
novembro a AAERJ enviou carta ao Prefeito
do RJ, Eduardo Paes, parabenizando pela
contratação de arquivistas do último
concurso público de 2008, mas pleiteando
que aqui ocorra o mesmo e o Arquivo Geral
da Cidade passe a ser vinculado à Casa
Civil da Prefeitura, podendo assim efetivar
a Política Municipal de Arquivos.
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CARTA ABERTA DA ENARA E DO SINARQUIVO À
PRESIDENTE ELEITA, DILMA VANA ROUSSEFF
A ENARA e o SINARQUIVO, vem respeitosamente dirigir-se à Ilustre
Presidenta da República Eleita, a fim de manifestar nossa
preocupação a respeito de rumores que têm circulado no meio
acadêmico e profissional a respeito da futura ocupação do cargo de
Diretor Geral do Arquivo Nacional.
O Arquivo Nacional, criado em 1838, é o órgão central do Sistema
de Gestão de Documentos de Arquivos da Administração Pública
Federal – SIGA. Integrante da estrutura básica da Casa Civil da
Presidência da República, está diretamente subordinado à
Secretaria-Executiva.
Tem por finalidade implementar e acompanhar a política nacional de
arquivos, definida pelo Conselho Nacional de Arquivos – Conarq, por
meio da gestão, do recolhimento, do tratamento técnico, da
preservação e da divulgação do patrimônio documental do País,
garantindo pleno acesso à informação, visando apoiar as decisões
governamentais de caráter político-administrativo, o cidadão na
defesa de seus direitos e de incentivar a produção de conhecimento
científico e cultural.
Muito tem se especulado recentemente sobre possíveis mudanças a
frente da gestão da maior instituição arquivística do país, o Arquivo
Nacional, respeitada entidade vinculada a Casa Civil da Presidência
da República, órgão já dirigido outrora por vossa excelência.
Debates acalorados a respeito de questões polêmicas como o acesso
a documentos do período de regime militar e demais questões
relacionadas ao inegável valor histórico do raro e único acervo, sob
a custódia do Arquivo Nacional, tem permeado as discussões a
respeito do futuro da instituição.
Confira a carta na íntegra em: www.aaerj.org.br
_______________________________________________

AAERJ PREPARA LANÇAMENTO DE PERIÓDICO
A AAERJ, uma das entidades parceiras na organização do IV CNA,
participou da reunião da ENARA, realizada no dia 22 de outubro,
antes da Plenária Final do evento. A AAERJ esteve representada por
seu presidente, Carlos Frederico Machado e por Wagner Ridolphi.
Além de dialogar com as demais associações regionais, a AAERJ,
tendo em vista a demanda cada vez maior por espaços para a
publicação de trabalhos na área arquivística, explicitada durante o
congresso e cumprindo com uma de suas missões, que é promover
o desenvolvimento da Arquivologia, decidiu lançar um periódico
científico. Já no CNA foram feitos contatos iniciais com alguns
professores e reuniões estão sendo marcadas para formação do
Conselho Editorial do periódico, cujo título já foi escolhido:
“Informação Arquivística”.
Decidiu-se também, neste mesmo projeto, promover o prêmio
Jovem Arquivista, que premiará a melhor monografia dos alunos de
Arquivologia da UNIRIO e da UFF, escolhida pelo Conselho Editorial,
como forma de incentivo aos projetos de pesquisa acadêmica.
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REALIZOU-SE EM NOVEMBRO DE 2010

LINKS INTERESSANTES

HAPPY-ARQ
A AAERJ promoveu no dia 12 de novembro, no Centro do
Rio, mais uma edição do Happy-Arq, evento de
confraternização da associação, desta vez, em
homenagem ao Dia do Arquivista, comemorado no dia 20
de outubro.
JORNADA ARQUIVÍSTICA
De 10 a 11 de novembro, foi realizada na UNIRIO, a XXI
Jornada Arquivística. O evento mais tradicional da
Arquivologia no Rio de Janeiro, contou com a presença de
ilustres profissionais que apresentaram em síntese, o que
ocorreu de mais importante nos eventos paralelos do IV
CNA. Durante o evento, o Diretório Acadêmico de
Arquivologia da UNIRIO, entregou mais uma edição da
Condecoração José Pedro Esposel, desta vez, para a
professora Rosale Matos.
ELEITA NOVA GESTÃO DO D.A DA UNIRIO
No dia 19 de novembro, foi eleita a nova diretoria do
Diretório Acadêmico José Pedro Esposel, o D.A de
Arquivologia da UNIRIO. A chapa “Movimentação”
coordenará a entidade nos próximos 12 meses.
SEMINÁRIO DE ESTUDOS ARQUIVÍSTICOS
De 03 a 05 de novembro, o Tribunal de Contas do Estado
foi palco do I Seminário de Estudos Arquivísticos, evento
promovido pelo Arquivo Público do Estado do RJ (APERJ)
e o PPGCI/UFF, em parceria com diversas outras
entidades. O evento contou com a participação
internacional de Antonia Heredia Herrera.
SEMINÁRIO INTERNACIONAL NO EMERJ
De 23 a 26 de novembro, ocorreu no Rio de Janeiro, o I
Seminário Internacional sobre Acesso à Informação e
Direitos Humanos. O Seminário foi promovido pelo
Arquivo Nacional e pelo Centro de Referência das Lutas
Políticas no Brasil (1964-1985): Memórias Reveladas, com
o objetivo de favorecer a troca de reflexões sobre a
informação produzida ou acumulada durante o período do
regime militar.
_______________________________________________

- Blog da ENEA, está de volta ao ar, o blog da Executiva
Nacional dos Estudantes de Arquivologia (ENEA). Acesse:
http://enea-brasil.blogspot.com/
- Alerta Archivística, revista eletrônica de la Biblioteca
del Archivo de la PUCP, edição nº 98:
http://issuu.com/archivopucp/docs/alerta_archivi
stica_98
- SAI, boletim informativo eletrônico do Centro de
Estudos sobre Biblioteconomia da Sociedade Argentina de
Informação:
http://www.sai.com.ar/bibliotecologia/boletin/11
/bie074.htm
________________________________________

SINARQUIVO REALIZOU ASSEMBLÉIA GERAL
O Sindicato Nacional dos Arquivistas – SINARQUIVO,
realizou no dia 23 de outubro, nas dependências da
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em Vitória,
a 1ª Assembléia Geral Ordinária.
Na Assembléia foram abordadas questões como a
atualização do estatuto da entidade, filiações a entidades
sindicais, parcerias com associações profissionais de
arquivistas, valores de filiação e propostas de regimento
eleitoral. Os assuntos foram debatidos, mas não
deliberados. A expectativa é de que as deliberações
fundamentais
para
a
atividade
sindical
sejam
concretizadas num pretenso congresso sindical a ser
realizado em 2011, provavelmente, em Brasília.

LIVROS DA PROFª ZENY DUARTE NOVAMENTE
À VENDA NO SITE DA AAERJ
A AAERJ tem a satisfação de oferecer para a comunidade
arquivística mais uma publicação da estimada professora
Zeny Duarte, da Universidade Federal da Bahia – UFBA.
Trata-se do livro “O espólio incomensurável de
Godofredo Filho: resgate da memória e estudo
arquivístico”, que vem acompanhado do catálogo
informatizado do acervo, em CD-ROM. Além deste,
retomamos a venda dos livros “Preservação de
Documentos: Métodos e práticas de salvaguarda”,
publicação da National Preservation Office, da The British
Library, Reino Unido, que a professora traduziu para o
português e o livro “A Medicina na Era da
Informação”, organizado por ela, em parceria com Lúcio
Farias, que reúne os trabalhos apresentados durante o I
Colóquio Internacional A Medicina na Era da Informação,
realizado em Salvador, em 2008.
Acesse nossa página e veja todos os detalhes das
publicações. Garanta já o seu, o estoque é limitado!
Para efetuar a compra dos demais livros disponíveis, basta
acessar o site da AAERJ (www.aaerj.org.br), clicar no
link “compra de livros”, escolher o livro desejado e a
quantidade, preencher o formulário com seus dados e
clicar em pagar. Será gerado um boleto eletrônico, efetue
o pagamento da maneira que desejar, e a AAERJ
entregará por correspondência o material adquirido.
Associe-se: Aos que desejarem se associar a AAERJ, o
procedimento é praticamente o mesmo. Acesse o site e
clique no novo link “associe-se”. Siga as instruções
corretamente, preencha o formulário, efetue o pagamento
de sua anuidade e envie os comprovantes de conclusão
de curso (arquivistas) ou declaração de matrícula
(estudantes) para aaerj@aaerj.org.br
Para enviar matérias, sugestões e críticas
mande um e-mail para a comissão responsável:
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