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Editorial
Neste mês de janeiro chegamos a uma
importante data: os 20 anos da
promulgação da Lei 8.159, de 08 de janeiro
de 1991, conhecida como Lei dos Arquivos,
que dispõe sobre a política nacional de
arquivos públicos e privados. A lei constitui
um marco legal em nossa área,
determinando como dever do Poder Público
a gestão documental e a de proteção
especial a documentos de arquivos, como
instrumento de apoio à administração, à
cultura, ao desenvolvimento científico e
como elementos de prova e informação,
além de estabelecer os conceitos de
arquivos e gestão de documentos para a
administração
pública.
Infelizmente,
justamente neste mês, em que se celebra
essa conquista, fomos surpreendidos com o
anúncio, pelo novo Ministro Chefe da Casa
Civil, Antonio Palocci, de que o Arquivo
Nacional sairá da estrutura da Casa Civil da
Presidência da República e voltará para o
Ministério da Justiça, o que representa um
retrocesso para as políticas arquivísticas de
gestão de documentos e acesso a
informações no Brasil. Mas prontamente a
classe arquivística se mobilizou e um
abaixo-assinado para o ministro foi
preparado, por iniciativa do SINARQUIVO,
obtendo rapidamente adesão extraordinária
contra essa decisão. Esperamos que o
governo seja sensível ao clamor dos
arquivistas e não incorra neste terrível erro.

DIRETORIA 2010 - 2012
Presidente:

Carlos Frederico Machado
Vice-Presidente:

Victor Rodrigues da Costa
Secretário Geral:

Claudia B. Souza
1º Tesoureiro:

Gustavo Garcia
2º Tesoureiro:

Wagner Ridolphi

www.aaerj.org.br

Rio de Janeiro - RJ, Brasil

TRANSFERÊNCIA DO ARQUIVO NACIONAL PARA O
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA GERA PROTESTOS NA
CLASSE ARQUIVÍSTICA NACIONAL
O anúncio do ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, em
entrevista coletiva no dia 02 de janeiro de 2011, no momento de
sua posse, a respeito da volta do Arquivo Nacional para o Ministério
da Justiça gerou imediatos protestos na classe arquivística brasileira.
Ao tomar conhecimento do fato pela mídia escrita, a AAERJ
imediatamente através de seu vice-presidente, Victor Costa, enviou
um manifesto a diversos órgãos de imprensa mostrando a
insatisfação da associação sobre a medida que no entendimento da
AAERJ representa um retrocesso para as políticas públicas de gestão
de documentos no Brasil.
O material a respeito da transferência do Arquivo nacional pode ser
visto no site da AAERJ: www.aaerj.org.br
_______________________________________________________

ABAIXO-ASSINADO UNE A CLASSE ARQUIVÍSTICA
Está correndo na internet um abaixo-assinado encabeçado pela
presidência do SINARQUIVO, que vem unindo e mobilizando a
classe arquivística brasileira. A petição pública online protesta contra
a saída do Arquivo Nacional da Casa Civil, explicando as razões e
circunstâncias que levaram a elaboração do documento. O texto
pode ser conferido na íntegra e na mesma página consta um link
para a assinatura do abaixo-assinado. O objetivo é chegar a 4000
mil assinaturas até o final da mobilização que não tem data para
acabar. Assine e fortaleça o movimento:
http://www.peticaopublica.com.br/PeticaoVer.aspx?pi=anc
civil
_______________________________________________

MOBILIZAÇÃO NO RIO E EM BRASÍLIA
No Rio de Janeiro, no dia 05 de janeiro, uma mesa-redonda
promovida pela Escola de Arquivologia da UNIRIO discutiu a
transferência do Arquivo Nacional para o MJ. O evento contou com
uma boa presença de público e com a participação de diretres da
AAERJ. Diversas instituições se fizeram presentes, entidades
associativas, membros do CONARQ e entidades de interesse
congêneres. Ficou decidido o apoio ao abraço ao Arquivo Nacional,
no dia 11 de janeiro, promovido pela ASSAN. Ficou decidida por
intermédio de uma comissão designada para tal, a intenção de uma
audiência pública com o ministro Palocci e a elaboração de um
documento a ser levado na oportunidade com o anexo do abaixoassinado público.
No dia 07 de janeiro, a ABARQ promoveu com a Universidade de
Brasília, um debate que abordou o papel do Arquivo Nacional nas
políticas de informação do Estado brasileiro. O evento teve a
presença de entidades do Distrito Federal e foi mais um passo nessa
mobilização que continua a todo vapor em prol da Arquivologia
nacional.
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REALIZOU-SE EM DEZEMBRO DE 2010

LINKS INTERESSANTES

ENCONTRO SOBRE ACERVO RARO
De 09 a 10 de dezembro, foi realizado na Biblioteca
Nacional, Rio de Janeiro, o IX Encontro Nacional de
Acervo Raro.
ENCONTRO SOBRE PRESERVAÇÃO
No dia 01 de dezembro, ocorreu no Arquivo Nacional, Rio
de Janeiro, realizado pela Coordenação-Geral de
Processamento e Preservação do Acervo do Arquivo
Nacional, o II Encontro de Preservação: Coleções Sonoras.
EVENTO SOBRE GESTÃO DE PROCESSO CULTURAL
No dia 11 de dezembro ocorreu, no CEDIC/PUC-SP, a
Mesa Redonda sobre Gestão de Projetos Culturais
intitulada “Instituições de Documentação: acesso, difusão
cultural e mundo digital”, em comemoração aos 30 anos
do Centro de Documentação.
_______________________________________________

- Blog da AABA, o Blog funciona como um canal de
comunicação entre profissionais arquivistas baianos
http://arquivistasbahia.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
- Blog do DA UNIRIO, encontra-se disponível no ar, o
blog do Diretório Acadêmico de Arquivologia da UNIRIO,
José Pedro Esposel:
http://www.dacar-unirio.blogspot.com/
________________________________________

LEI DE ARQUIVOS COMPLETA 20 ANOS
No dia 08 de janeiro de 2011, a lei nacional de arquivos
completou 20 anos. A lei 8.159 de 08 de janeiro de 1991
representou uma marco na legislação arquivística nacional
com o objetivo principal de dispor sobre uma política
nacional ampla de arquivos públicos e privados.
A execução da lei foi um prêmio ao esforço de renomados
profissionais, que em consonância com as causas
arquivísticas, conseguiram um avanço na política de
gestão documental do país, principalmente com o
estabelecimento do CONARQ.
Confira alguns trechos fundamentais da lei 8.159/91:
Art. 1º É dever do Poder Público a gestão documental e a
de proteção especial a documentos de arquivos, como
instrumento de apoio à administração, à cultura, ao
desenvolvimento científico e como elementos de prova e
informação.
Art. 2º Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os
conjuntos de documentos produzidos e recebidos por
órgãos públicos, instituições de caráter público e
entidades privadas, em decorrência do exercício de
atividades específicas, bem como por pessoa física,
qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza
dos documentos.
Art. 3º Considera-se gestão de documentos o conjunto de
procedimentos e operações técnicas referentes à sua
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em
fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou
recolhimento para guarda permanente.
Art. 22. É assegurado o direito de acesso pleno aos
documentos públicos.
Art. 26. Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos
(Conarq), órgão vinculado ao Arquivo Nacional, que
definirá a política nacional de arquivos, como órgão
central de um Sistema Nacional de Arquivos – SINAR.
Confira a lei na íntegra no site da AAERJ:
www.aaerj.org.br

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:

Carlos Frederico Machado
Gustavo Garcia
Wagner Ramos Ridolphi
informativo@aaerj.org.br

