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A prata do Arquivo 

 
O Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro é o 

órgão responsável pela gestão e preservação da 
Memória de nossa cidade. E Sandra Horta, Ruth 
Pontes e Sheila Riente, servidoras da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro há mais de 30 anos, lidam 
diretamente com as pesquisas e o acervo do 
Arquivo, que é formado por documentos 
manuscritos e impressos, fotografias, gravuras, 
fitas, vídeos, livros e periódicos.  

Sandra Horta é Gerente de Pesquisa do 
Arquivo, e fala com orgulho sobre o trabalho que 
realiza: “é gratificante trabalhar com documentos 
que vêm desde a época da fundação da cidade. E 
fazer com que uma parte tão significativa da 

Memória se mantenha organizada e preservada para pesquisadores, estudantes e o público em geral, só reforça 
a paixão que tenho pelo que faço”. 

Sheila Riente, Gerente de Apoio Técnico, desenvolve, por sua vez, as atividades de preservação, 
conservação e restauração do acervo. “É de extrema importância resguardar informações e reconstituir a 
História do Rio para as futuras gerações”, afirma. Ela gerencia os cuidados básicos de todo o acervo, que 
consistem no controle ambiental: temperatura e umidade relativa ideal; acondicionamento para proteção dos 
documentos; reprodução de coleções para evitar o manuseio, por meio de microfilmagem e digitalização; entre 
outros cuidados técnicos.  

O trabalho que Ruth Pontes, Subgerente de Documentação Especial e Biblioteca, realiza é o de preparar o 
acervo iconográfico – fotografias, mapas, quadros, CDs, DVDs, fitas cassetes, discos, filmes, negativos e cartões 
postais – de forma a dar acesso ao pesquisador, dentro das normas da instituição. “O Arquivo tem sob sua 
custódia cerca de 6,5 km de documentos acumulados desde a refundação da cidade, em 1567. Sem falar de mais 
de 20 km de documentos em órgãos municipais aguardando recolhimento de guarda”, revela Ruth, que é 
professora e bibliotecária. 

O reconhecimento do trabalho e da qualificação das servidoras do AGCRJ pode ser visto na entrevista 
completa concedida ao Portal do Servidor no site: http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldoservidor 

 
Aniversário do AGCRJ 

 
A partir de novembro iniciaremos as comemorações dos 120 anos de história do AGCRJ na Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro com uma programação bem diversificada: workshop, palestra, lançamentos de 
publicações do Arquivo e exposição.   
 

http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldoservidor
http://pt-br.facebook.com/pages/Arquivo-Geral-da-Cidade-do-RJ/104162926328723?ref=stream
https://twitter.com/AGCRJ
http://http://www0.rio.rj.gov.br/arquivo/atividades-editais-ragcrj.html
http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldoservidor

