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Infoimagem 2004

Funcionários da DGCON e da DGTEC que participaram do Infoimagem 2004
Na foto à esquerda, da esquerda para a direita: Lilliana, Marcio, Flávio, Ivan, Claudio, André e Elisa.
Marcus Vinicius aparece na foto à direita, no canto esquerdo.

Aconteceu em São Paulo, entre os dias 5 e 8 do corrente, o Infoimagem 2004, evento
cujo objetivo é divulgar o GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos). Na edição
deste ano, o evento contou com mais de cem sessões técnicas, uma feira, apresentações de
casos etc. O Infoimagem, segundo maior evento internacional em seu gênero, é organizado
anualmente pelo CENADEM - Centro Nacional de Desenvolvimento do Gerenciamento da
Informação, referência nacional e internacional na área. Participaram do evento
representando a DGCON: Marcio Teixeira, Marcus Vinicius Domingues e André Freire.
Representando a DGTEC participaram: Lilliana Monteiro, Ivan Lindenberg, Flávio Maceira,
Elisa Vidal e Cláudio Blanco.

Serviço de malote de Rio Bonito
Começou a funcionar neste mês de outubro o serviço exclusivo de malote de Rio
Bonito, que atenderá as comarcas do 2º e do 11º NURCS (exceto Niterói, São Gonçalo e
Itaboraí). O malote será diário para as comarcas de 2ª entrância, o que permitirá o
desarquivamento de processos 24 horas após a solicitação. Já para as comarcas de 1ª
entrância ele funcionará duas vezes por semana.

Curtinhas

20 de outubro - Dia do Arquivista

Recall do Brasil - Foi renovado o contrato do
TJRJ com a Recall do Brasil para a realização de
serviços de arquivamento e desarquivamento. O
contrato é agora válido até setembro de 2005.
Informativo DGCON - A Diretoria Geral de
Gestão do Conhecimento lançará brevemente seu
próprio informativo. O DEGEA, além de colaborar com
matérias de interesse, como também farão as outras
diretorias que compõe a DGCON, irá também participar
da elaboração deste informativo.
Estanterias do Arquivo Central - A empresa
Bertolini sagrou-se vencedora da licitação referente à
compra das estanterias que serão instaladas nos
centros de informação do Arquivo Central. Este pregão
foi um sucesso para o TJRJ uma vez que foi obtido um
desconto de 23% sobre o valor previsto.

Em anos anteriores, o Dia do Arquivista foi
celebrado no DEGEA através dos eventos Avanços e
Desafios. Este ano, porém, sua comemoração foi
adiada para coincidir com a inauguração do Arquivo
Central, em São Cristóvão, prevista para dezembro.

Visita dos auditores ao DEGEA
Como parte do processo de certificação da 13ª Vara Cível da Capital, o DEGEA recebeu no último dia
19 a visita de auditores internos liderados por auditor externo contratado. A equipe recepcionou bem os
auditores e, após a visita, recebeu elogios.

Tabela de Temporalidade e Código de Classificação na intranet
O modo de disponibilização da Tabela de Temporalidade e do Código de Classificação de Documentos
do TJRJ na intranet será alterado nos próximos dias por iniciativa do DEGEA. Após a mudança, bastará
um clique do mouse para que as diversas seções destes dois documentos possam ser visualizadas pelo
usuário. Esta medida é importante por duas razões: para melhor atender o usuário, que não precisará
fazer consultas ao DEGEA, e também para evitar o custo de impressão de inúmeras cópias destes
manuais.

Informatização do SERCA
Chegaram ao SERCA, no
começo do mês corrente, oito
novos computadores munidos de
pistolas leitoras de códigos de
barras e impressoras
autenticadoras. Conforme
informado no último número do Conexão DEGEA, a
chegada destes equipamentos faz parte do projeto
de implantação do sistema ARQGER e da
conseqüente informatização total das rotinas de
arquivamento e desarquivamento no âmbito do
DEGEA. O próximo passo deste projeto acontece a
partir da semana que vem, quando terá início o
treinamento dos funcionários do DEGEA no sistema
ARQGER.

Aniversariantes de novembro
Saiba quem vai ficar mais velhinho no DEGEA
no mês que vem

02 - Elaine Souza (DIGED)
08 - Maria Helena Salles (Itaipava)
11 - Ronald Ross (SERCA)
21 - Marcio Ronaldo (DEGEA)
22 - Gilberto de Souza Cardoso (DIGED)

