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Editorial

I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ARQUIVOS

Passadas as festividades de ano novo e as
folias de carnaval, é chegada a hora de
voltarmos nossas atenções para os eventos
que ocuparão o calendário arquivístico em
2011. Mesmo não sendo um ano de
Congresso Nacional de Arquivologia, irão
ocorrer outros eventos, de âmbito nacional,
de grande importância. Em maio, em
Campos dos Goytacazes-RJ, teremos o I
Congresso Brasileiro de Paleografia e
Diplomática, organizado pelo Arquivo
Público de Campos e que conta com nosso
apoio. Em julho, será realizado o XV
ENEArq,
o
Encontro
Nacional
dos
Estudantes de Arquivologia, em João
Pessoa-PB. Em novembro, o Rio irá sediar
a II Reunião Brasileira de Ensino e
Pesquisa em Arquivologia. Além disso,
tivemos a publicação este mês, pelo
Ministério da Justiça, da Portaria nº 227,
nomeando o Comitê de Elaboração do
Projeto para realização da I Conferência
Nacional de Arquivos, cujo objetivo será
discutir uma Política Nacional de Arquivos.
E ainda teremos um evento internacional
que sempre conta com grande presença
brasileira, o IX Congresso de Arquivologia
do Mercosul, no mês de novembro, em San
Lorenzo, Paraguai. Nós da AAERJ teremos
como primeiro evento no ano a realização
de nossa Assembléia Geral Ordinária, no
próximo mês de abril.

O Ministério da Justiça, anunciou, através da Portaria nº 227,
publicada no dia 09/03/2011, a composição de um Comitê que
elaborará estudos que visam a realização da I Conferência Nacional
de Arquivos. Confira os principais trechos da Portaria 227 MJ:
Art. 1o Criar o Comitê de Elaboração do Projeto para realização da I
Conferência Nacional de Arquivos.
Art. 2o O Comitê terá como função elaborar o projeto de realização
da Conferência, incluindo sua estrutura, bem como das préconferências regionais que a integram, cronograma, orçamento
necessário e providências iniciais a serem tomadas pelo Ministério
da Justiça.
§ 2o O Comitê em sua primeira reunião elegerá um Grupo de
Trabalho para sistematizar as informações coligidas e redigir minuta
do projeto de realização da I Conferência Nacional de Arquivos.
Art. 3o O Comitê será integrado pelos seguintes membros:
I - Ismênia de Lima Martins - Associação Nacional de História ANPUH, que o Coordenará;
II - Alfredo Tiomno Tolmasquim - Museu de Astronomia e Ciências
Afins - MAST/MCT;
III - Anna Carla Almeida Mariz - Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro - UNIRIO;
IV - Beatriz Kushnir - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro AGCRJ/SC/RIO;
V - Carmen Tereza Coelho Moreno - Arquivo Nacional - NA/MJ;
VI - Célia Maria Leite Costa - Museu da Imagem e do Som - MIS/RJ;
VII - Daniel Beltran Motta - Sindicato Nacional dos Arquivistas SINARQUIVO;
VIII - José Maria Jardim - Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro - UNIRIO;
IX - Lúcia Maria Velloso de Oliveira - Associação dos Arquivistas
Brasileiros - AAB;
X - Paulo Knauss de Mendonça - Arquivo Público do Estado do Rio
de Janeiro - APERJ/CC/RJ;
XI - Paulo Roberto Elian dos Santos - Casa de Oswaldo Cruz COC/FIOCRUZ/MS;
XII - Ivan Fernandes Neves - Assessoria Especial do MJ.
§ 1o O Comitê terá um prazo de 60 dias para elaboração do projeto,
podendo ser prorrogado por aprovação e solicitação deste.
§ 2o A participação no Comitê não enseja remuneração de qualquer
espécie, considerada serviço público relevante.
Art. 4o Findos os trabalhos do Comitê, a Presidência do CONARQ
convocará, no prazo máximo de 30 dias, reunião de seu Plenário
para exame, avaliação e aprovação do projeto da I Conferência
Nacional de Arquivos, que deverá ser encaminhado ao Ministro da
Justiça para aprovação final e publicação de Decreto de convocação
da Conferência e criação da Comissão Organizadora visando a sua
consecução.
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II REPARQ

LINKS INTERESSANTES

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/
_______________________________________________

- 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/
________________________________________

XV ENEARQ
O maior evento estudantil de Arquivologia do Brasil se
aproxima. De 18 a 23 de julho, será realizado em João
Pessoa, na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), a
décima quinta edição do Encontro Nacional dos
Estudantes de Arquivologia (ENEArq).
O Encontro deste ano terá uma novidade, a realização do
MonoArq, que é apresentação de trabalhos de conclusão
de curso de alunos recém-formados. Também estão
previstas na programação inicial atividades esportivas,
culturais e turísticas, além das atividades tradicionais do
evento, como palestras e apresentação dos trabalhos
científicos.
As informações iniciais estão disponíveis na página oficial
do evento:
http://xvenearq.blogspot.com/
_______________________________________________

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/36/2seminario-internacional-o-mundo-dostrabalhadores-e-seus-arquivos

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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