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MOVIMENTO EM PROL DO ARQUIVO NACIONAL 

E DA POLÍTICA NACIONAL DE ARQUIVOS 
 

Segue formado o Movimento que acompanha a atual situação de 
mudanças políticas na estrutura administrativa do Arquivo Nacional. 
Acompanhe as principais informações divulgadas pelo Comitê do 
Movimento pela permanência do Arquivo Nacional na Casa Civil.   
Face à confirmação da transferência do Arquivo Nacional para o 
Ministério da Justiça, reiterada pelo Ministro da Justiça, Sr. José 
Eduardo Cardozo, em reunião realizada no Arquivo Nacional, no dia 
12 de janeiro (ver informe em 
http://arquivonacional.arquivista.org/), e a publicação, no Diário 
Oficial, do Decreto 7.430, de 17 de janeiro (ver em 
http://arquivonacional.arquivista.org/documentos/diario-oficial-da-
uniao---pagina-001), que insere o Arquivo Nacional e o CONARQ no 
Ministério da Justiça, membros do Comitê do Movimento pela 
permanência do Arquivo Nacional na Casa Civil, reuniram-se se no 
dia 18 de janeiro, às 18h, na Escola de Arquivologia da UNIRIO. 
Estiveram presentes os professores José Maria Jardim e Anna Carla 
Mariz da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO); Lucia Maria Velloso de Oliveira (Presidente) e Margareth 
da Silva (membro da Diretoria) da Associação dos Arquivistas 
Brasileiros (AAB); os arquivistas Daniel Beltran (Presidente) e 
Marcelo Nogueira de Siqueira (Membro do Secretariado Técnico) do 
Sindicato Nacional dos Arquivistas e Técnicos de Arquivo 
(SINARQUIVO); Wagner Ridolphi, da Associação dos Arquivistas do 
Estado do Rio de Janeiro (AAERJ); Beatriz Kushnir, Diretora Arquivo 
Geral da Cidade do Rio de Janeiro; Paulo Elian, Fundação Oswaldo 
Cruz; Rodrigo Aldeia Duarte e Christiano Cantarino, Associação dos 
Servidores do Arquivo Nacional (ASSAN). 
A reunião teve como objetivo avaliar o quadro atual da situação e as 
perspectivas do Movimento.  
O arquivista Daniel Beltran informou que a Petição Pública 
(http://www.peticaopublica.com.br/PeticaoVer.aspx?pi=anccivil)  
iniciada em 03 de janeiro já conta com mais de 3.500 assinaturas. 
Os presentes concordaram que o melhor posicionamento político 
para o Arquivo Nacional e para o Conselho Nacional de Arquivos 
está em sua permanência na estrutura da Presidência da República. 
Em sua nova configuração, o Movimento passará a ser identificado 
como Movimento em prol do Arquivo Nacional e da Política Nacional 
de Arquivos,  tendo como seus objetivos principais: fomentar o 
debate sobre o Arquivo Nacional, as instituições arquivísticas e a 
política nacional de arquivos; acompanhar o primeiro ano do Arquivo 
Nacional na estrutura do Ministério da Justiça; participar da 
discussão das iniciativas de políticas públicas arquivísticas em todo o 
país; integrar a concepção e organização da Conferência Nacional de 
Política Pública, proposta pelo Ministro da Justiça e ampliar o 
número de instituições públicas e privadas na rede formada pela 
mobilização. 

Acompanhe o movimento em: 
 

www.movimento.arquivistico.com 
 

 
 

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 

Editorial 
 

Apesar do clamor da classe arquivística, 
que em poucos dias conseguiu reunir mais 
de 3.600 assinaturas no abaixo-assinado 
contra a saída do Arquivo Nacional da Casa 
Civil da Presidência da República, em 17 de 
janeiro saiu publicado no Diário Oficial o 
Decreto nº 7.430, oficializando a 
transferência para o Ministério da Justiça. 
Além do abaixo-assinado, o movimento 
reuniu um grande público em uma mesa-
redonda realizada na UNIRIO e transmitida 
via web para todo o Brasil, realizou um 
abraço simbólico ao Arquivo Nacional e 
conseguiu uma audiência com o Ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardozo. Apesar de 
não ter alcançado seu principal objetivo, o 
movimento que reuniu universidades, 
associações profissionais e entidades 
representativas da classe arquivística e do 
meio científico, em reunião realizada no dia 
18 de janeiro, deliberou que este deve ser 
mantido e ampliado, agora sendo 
identificado como Movimento em prol do 
Arquivo Nacional e da Política Nacional de 
Arquivos, tendo em visto a proposta do 
Ministro da Justiça de avaliar em um ano a 
transferência e realizar uma Conferência 
Nacional para discutir uma Política Pública 
Arquivística. Para que essa mudança não 
represente um retrocesso, precisamos nos 
manter unidos e cobrarmos que se 
cumpram as promessas do ministro de 
valorizar a instituição. 
 

http://www.aaerj.org.br/
http://www.movimento.arquivistico.com/
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II REPARQ 
 

Está confirmada para novembro de 2011, de 16 a 18, no 
Rio de Janeiro, a segunda edição da Reunião Brasileira de 
Ensino e Pesquisa em Arquivologia (REPARQ). O evento 
terá como tema: “Novas dimensões da Pesquisa e do 
Ensino da Arquivologia no Brasil”. 
A II REPARQ é uma promoção da Escola de Arquivologia 
da UNIRIO e do Curso de Arquivologia da UFF. 
 

Informações completas em: 
 

http://reparq2011.blogspot.com/ 
_______________________________________________ 
 

ARQUIVISTA LANÇA LIVRO SOBRE 
ALBERTO SANTOS-DUMONT 

 

O arquivista Rodrigo Moura Visoni, do Instituto Histórico-
Cultural da Aeronáutica, acaba de lançar o livro Os balões 
de Santos Dumont, sobre a épica carreira do grande 
inventor brasileiro Alberto Santos-Dumont antes da 
invenção do avião. O livro reproduz um álbum recém-
descoberto com setenta fotografias originais dos balões e 
dirigíveis de Santos-Dumont, e resgata dez artigos do 
aeronauta que permaneciam inéditos em português. Os 
balões de Santos-Dumont também publica – pela primeira 
vez, traduzido do francês – a íntegra do último texto do 
Pai da Aviação, "O homem mecânico". O livro está à 
venda na Livraria da Travessa do Shopping Leblon (Av. 
Afrânio de Melo Franco, 290, 2º piso, Leblon, Rio de 
Janeiro). Preço: 160 reais. 
_______________________________________________ 
 

2º SEMINÁRIO INTERNACIONAL: O MUNDO 
DOS TRABALHADORES E SEUS ARQUIVOS 
 

Entre os dias 30, 31 de março e 1º abril acontece no Rio 
de Janeiro, nas dependências do Arquivo Nacional, o 2º 
Seminário Internacional o Mundo dos Trabalhadores e 
seus Arquivos. 
O encontro visa realizar debates sobre os documentos 
reunidos pelos arquivos operários, rurais, sindicais e 
populares, bem como sobre as particularidades que 
envolvem o tratamento desses acervos, constituindo-se 
em um fórum privilegiado para a transferência de 
informações e o incentivo à recuperação e à preservação 
dos arquivos dos trabalhadores e suas organizações. 
Público: Profissionais com atuação nos âmbitos dos 
arquivos e centros de documentação operários, rurais, 
sindicais e dos movimentos sociais. Dirigentes e militantes 
sindicais e populares. Profissionais de arquivos públicos e 
privados que mantêm sob sua guarda acervos de 
organizações dos trabalhadores da cidade e do campo. 
Arquivistas, historiadores, cientistas políticos e sociais, 
documentalistas, bibliotecários e estudantes interessados 
na temática. 
 

Informações completas em: 
 

http://www.cut.org.br/cut-em-acao/36/2-
seminario-internacional-o-mundo-dos-
trabalhadores-e-seus-arquivos 

LINKS INTERESSANTES 
 

- 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/ 
________________________________________ 
 

 

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  
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