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Construção do prédio do Arquivo Central

Um dos dois galpões (Centros de
Informação) em construção

Continuam a todo vapor as
obras de construção do prédio do
Arquivo Central do TJRJ, em São
Cristóvão. Na foto à esquerda,
acima, vê-se um dos dois galpões
(Centros de Informação) nos
quais serão instaladas as
estanterias que receberão as
caixas-arquivo com os
documentos do TJRJ. Na foto à
direita vemos parte do prédio
administrativo onde funcionarão
vários serviços do DEGEA.
Os Centros de Informação
estão sendo construídos de
acordo com os mais modernos
preceitos da Arquivística. Apenas
este fato já seria suficiente para
colocar o Arquivo Central numa
categoria particular, uma vez que
a maioria dos arquivos brasileiros
e estrangeiros estão, ao
contrário, instalados em prédios

Visão de parte da área administrativa

não destinados originalmente à
guarda de documentos.
Um exemplo da moderna
tecnologia utilizada é o sistema
de sensores e exaustores
instalado nos Centros de
Informação. Este sistema
possibilitará a manutenção de
condições ambientais adequadas
para a guarda de documentos.
Caso detecte partículas

Visão das laterais dos Centros de Informação,
onde serão instalados os exaustores.

estranhas ou variações
significativas de umidade ou
temperatura, ele fará disparar
um alarme. O sistema, além disso,
s e r á m o n i t o r a d o
ininterruptamente por uma
brigada de incêndio à disposição
no Arquivo Central.
Na eventualidade de um
incêndio se iniciar e a brigada de
incêndio não responder a tempo, o
sistema responderá
automaticamente acionando
sprinklers para combate local ao
foco de incêndio. Uma vez que
apenas os sprinklers necessários
serão acionados, os documentos
distantes do fogo serão
preservados da água liberada.
Após a extinção do incêndio, os
exaustores funcionariam na
potência máxima para expulsar a
fumaça de dentro dos galpões.

Novos
funcionários do
DEGEA

Novo layout do
balcão do SERCA

D o i s n o v o s
funcionários, recémconcursados, acabaram
de se juntar à equipe do
DEGEA: Lucimar
Medeiros Coelho e José
de Arimatéa Souza
Fernandes. Ambos
ficarão à disposição do SERCA (Serviço da
Central de Atendimento). Para os dois, parabéns
e um ótimo trabalho!

O balcão de
atendimento do SERCA
foi reformado. Motivou a
reforma a futura
instalação do sistema
ARQGER, que implicará na
completa informatização
das rotinas de
arquivamento e
desarquivamento. O
próximo passo será a instalação de um terminal em
cada guichê de atendimento.

I Congresso Nacional de Arquivologia
Acontecerá em Brasília, entre 23 e 26 de novembro de 2004, o I Congresso Nacional de
Arquivologia, com o objetivo de “promover reflexões, debates e encaminhamentos em torno de três
aspectos relacionados ao acesso: físico, legal e intelectual”. O evento contará com as seguintes plenárias:
1) Políticas públicas de acesso às informações arquivísticas;
2) Práticas informacionais arquivísticas: um diálogo entre usuários e arquivistas;
3) A tradição e os novos desafios para a conservação/preservação das informações arquivísticas.
Além das plenárias, acontecerão também debates, minicursos, lançamento de livros, comunicações
livres, etc.
Mais informações no site www.abarq.org.br/congresso.

Obras de Rio Bonito
Continuam também as obras de reforma do
prédio do arquivo de Rio Bonito, cujo término está
previsto para dezembro do corrente. Após a reforma,
o prédio de Rio Bonito terá estrutura semelhante ao
do Arquivo de Itaipava.

Ato Normativo Conjunto nº 05/2004
Foi publicado no dia 8 do corrente o Ato Normativo Conjunto 05/2004, que altera os procedimentos
de recebimento de documentos desarquivados pelo DEGEA no âmbito do SERCA (Serviço da Central de
Atendimento). De acordo com este Ato, o recebimento dos documentos desarquivados no SERCA poderá
ser realizado apenas por Serventuários ou funcionários terceirizados lotados na Unidade Organizacional
que solicitou o desarquivamento e devidamente identificados por carteira-crachá. Para tanto, as Unidades
Organizacionais deverão encaminhar ao DEGEA, através de ofício, a relação dos funcionários
terceirizados autorizados.

