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Carnaval de Rua, Escolas de Samba e personalidades do samba 
 
Os pesquisadores com trabalhos voltados para o samba e o 
Carnaval do Rio de Janeiro têm um vasto acervo à disposição 
no Arquivo Geral da Cidade. Trata-se da coleção Francisco 
Duarte, adquirida em 2006, com textos, iconografias, 
microfilmes, discos, livros e revistas. O pesquisador 
encontrará registros sobre o Carnaval, em suas mais variadas 
manifestações: carnaval de rua, escolas de samba e 
personalidades do mundo do samba. São recortes de jornais e 
revistas, além de anotações e entrevistas realizadas pelo 
próprio Francisco Duarte. A coleção foi tratada, acondicionada 
e está à disposição do público. 

Nas iconografias e nos microfilmes o pesquisador pode encontrar reproduções de revistas antigas com 
reportagens sobre o Carnaval, além de fotografias das agremiações, personalidades e blocos de rua. São 
fotografias da praça XI e arredores, que permitem a identificação das mudanças ocorridas naquele local. 
Também há uma extensa documentação bibliográfica que inclui diversos livros relacionados ao samba. Além 
disso, a parte sonora da coleção possui discos de sambas-enredo e de compositores consagrados. 
 

Estado precário de arquivos públicos compromete a Lei de Acesso à Informação 
 

    Em matéria publicada no Jornal O Globo/Extra, do dia 20, a Lei de Acesso à Informação, 
sancionada em novembro de 2011 pela presidenta Dilma Rousseff, corre o risco de não ser 
totalmente implementada por causa do estado precário dos arquivos públicos estaduais no país. 
Muitos ficam em instalações castigadas por infiltrações e riscos de incêndio, e com sua capacidade 
de armazenagem saturada. 
    No Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio, por intermédio da Secretaria da Casa Civil, é responsável 
pelo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, que esse ano passará por reformas de R$ 4,7 
milhões, incluindo a parte hidráulica, elétrica e sistema anti-incêndio. Técnicos da Riourbe já 
estiveram no prédio em visita técnica para organizar o projeto de obra nos sete andares da 
instituição projetada e construída, no final da década de 1970. Clique aqui e veja a matéria na 
íntegra. http://extra.globo.com/noticias/brasil/historia-caindo-aos-pedacos-7350805.html 
  

Comunicado Importante 
 
A direção do AGCRJ informa que, por questões de organização do acervo, o atendimento ao público para 
reproduções de mapas, imagens e documentos estarão suspensas, de 19 a 28 de fevereiro. A partir do dia 1º de 
março, o atendimento será normalizado, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h30. 
  
 
Para assistir os vídeos do AGCRJ, clique aqui. 
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http://extra.globo.com/noticias/brasil/historia-caindo-aos-pedacos-7350805.html
http://pt-br.facebook.com/pages/Arquivo-Geral-da-Cidade-do-RJ/104162926328723
https://twitter.com/AGCRJ
http://www0.rio.rj.gov.br/arquivo/
http://www.youtube.com/channel/UCLtjvgUrvJfx3dOvAoeLNCA
http://extra.globo.com/noticias/brasil/historia-caindo-aos-pedacos-7350805.html

