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Cartas Cadastrais – 1880 
 

O Arquivo Geral da Cidade disponibiliza ao público para pesquisa e consulta 1.032 plantas cartográficas da cidade, contidas na 
Série Cartas Cadastrais do Rio de Janeiro de 1880, pertencente ao Fundo Câmara Municipal da Cidade do Rio de Janeiro. O 
projeto teve incentivo da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) em parceria com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). São inúmeros os impactos positivos desta ação. O principal deles é dar 
acesso rápido aos interessados nesta documentação de grande valor histórico. Estes documentos poderão auxiliar na 
reconstituição da história econômica, política, social, cultural e urbana do Rio de Janeiro, já que são plantas relativas à cidade no 
ano de 1880, abrangendo diversas regiões e um conjunto de onze ilhas. 
 

Aconteceu o “I Workshop de Gestão Documental” no auditório do Arquivo Geral da Cidade 
 

O AGCRJ realizou, no dia 10 de dezembro, o “I Workshop de Gestão Documental” em seu 

auditório. O objetivo dessa reunião, que contou com forte comparecimento, foi proporcionar 
à Prefeitura do Rio a participação ativa no planejamento das ações de gestão de documentos 
e a capacitação dos seus órgãos para atender às novas funções sociais dos arquivos, de 
acordo com a Lei de Acesso à Informação. 
O público-alvo desse workshop foram os representantes dos Centros Arquivísticos, 
Arquivos e Protocolos das secretarias, autarquias, fundações e empresas públicas da 
Prefeitura do Rio. A mesa foi composta pela Dra. Beatriz Kushnir, Diretora do AGCRJ, e 

por Elizabeth Maia, Gerente de Documentação Escrita e Especial do AGCRJ, e apresentou propostas para a gestão de 
documentos. O intuito é elaborar um trabalho com todos os setores da Prefeitura, de modo conjunto. 
A Dra. Beatriz Kushnir ressaltou a importância para os diferentes órgãos da 
Prefeitura em promover a organização interna paralelamente ao planejamento no 
tratamento e na organização da documentação. “Somos capazes de nos 

organizarmos em um projeto integrado, a partir de prazos e de metas para 
alcançarmos esse foco, tendo como ponto de partida esse primeiro encontro. Para 
tal, todos os presentes preencheram uma planilha que nos permitirá um diagnóstico 
da situação em cada órgão. Os que não vieram, receberão o documento por e-mail e 
contamos com o engajamento deste para termos igualmente esse desenho do todo”, 

destacou a Diretora.  
 

Comunicado Importante 
 

A direção do AGCRJ informa que não haverá recesso neste final de ano. E, em janeiro de 2013, por questões de organização do 
acervo, o atendimento ao público será às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h30. 
A partir do mês de fevereiro/2013, o atendimento ao público será normal, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h30. 
 

Feliz Natal e Próspero 2013! 
 

2012 foi um ano de concretizações para o Arquivo da Cidade e sua equipe, demonstrando que a união, a solidariedade, o 
empenho e a crença no que fazemos formam a argamassa que sustenta as realizações. Que em 2013 prevaleçam esses 
sentimentos e que, cada vez mais, possamos cumprir nossa missão institucional. Desejamos a todos um Feliz Natal e que o Ano 
Novo renove os nossos sonhos e fortaleça nossa fé em construir um mundo melhor. 
São os votos da Direção-Geral e de toda a Equipe do AGCRJ. 
 
 
 Para assistir os vídeos do AGCRJ, clique aqui.         

 

http://www.youtube.com/channel/UCLtjvgUrvJfx3dOvAoeLNCA
https://www.facebook.com/pages/Arquivo-Geral-da-Cidade-do-RJ/104162926328723
https://twitter.com/AGCRJ
http://www0.rio.rj.gov.br/arquivo/

