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Primavera dos Livros    
 

De 27 a 30 de setembro, o AGCRJ vai participar de mais 
uma edição da “Primavera dos Livros” – evento de editoras 
independentes do país, que arrasta milhares de cariocas aos 
jardins do Museu da República, na Rua do Catete, 153.  
No estande do AGCRJ o público terá a disposição: 
“Memórias do Rio: O Arquivo Geral da Cidade do Rio de 

Janeiro na sua trajetória republicana”, de Beatriz Kushnir e 

Sandra Horta; “Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro: 

a travessia da „arca grande e boa‟ na história carioca”, de 

Maria Célia Fernandes; “Viver nos subúrbios: A experiência 

dos Trabalhadores de Inhaúma Rio de Janeiro (1890-1910)”, 

de Cristiane Regina Miyasaka; “Poder, administração e 

justiça: os ouvidores gerais no Rio de Janeiro (1624-1696)”, 
de Isabele de Matos Pereira de Mello; as Revistas AGCRJ e Cidade Nova; entre outras publicações.  
A “Primavera dos Livros” também promove palestras, debates e encontros com autores, bem como apresentações 

artísticas variadas e diversas atividades relacionadas ao mundo editorial. 
 

Fundo RIOTUR 
 
Encontra-se à disposição dos pesquisadores e do público em geral o Fundo RIOTUR, com 2.547 fotografias, 1.525 
fotogramas e um CD contendo cinco fotos. São imagens de carnavais de 1980 e de 1997 a 2003, com fotos de desfiles 
das escolas do grupo especial e de acesso, de Carnaval de Rua, e de shows na Cinelândia, no Terreirão do Samba e na 
Av. Rio Branco. 
 

Polícia Federal recupera fotos antigas roubadas 
  
Após ação da Polícia Federal, através da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente e o Patrimônio 
Histórico – DELEMAPH-RJ, retornaram ao Arquivo Geral da Cidade duas imagens de Augusto Malta, que foram 
furtadas em 2006. As imagens são patrimônios da cultura do país e de valor inestimável. 
 

Legado Olímpico 
  
Foi criado o grupo de trabalho do Legado Documental junto ao Comitê Executivo dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos de 2016. O objetivo é elaborar a estratégia e o Plano de Legado Documental, com a missão de garantir 
que a cidade do Rio de Janeiro cumpra os requerimentos e especificações dos jogos nas entregas de todos os 
produtos, serviços e instalações.  
Os membros integrantes são: Lucia Peixoto (Rio 2016), Beatriz Kushinir (AGCRJ), José Silva de Albuquerque 
(APO), Cristiana Rocha (EGP-Rio), Ari Vainer e Augusto Ivan (EOM), Christiane Paquelet (COB) e Paulo Knauss 
(APERJ). 

 
 

http://pt-br.facebook.com/pages/Arquivo-Geral-da-Cidade-do-RJ/104162926328723
http://twitter.com/agcrj
http://www0.rio.rj.gov.br/arquivo/

