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PARA O ARQUIVO HISTÓRICO
Propósito
O Arquivo Histórico é o responsável por manter o passado para garantir o futuro do Al-Anon/ Alateen e
assim assegurar o propósito primordial – levar a mensagem de esperança a familiares e amigos de alcoólicos,
preservando todo material de ontem e de hoje.
Atividades
1. Coletar todo o material existente verificando:
a. importância histórica;
b. importância jurídica/legal;
c. correspondência de interesse histórico/financeiro/comercial;
d. fotografias de eventos importantes.
2. Verificar o que deve ser arquivado:
a. atas das reuniões;
b. Cadernos e Resumos das Conferências de Serviços Gerais;
c. material dos Seminários de Serviços Regionais e outros eventos importantes para o Al-Anon/Alateen
como um todo;
d. fitas de áudio e vídeo, CDs, DVDs e outros;
e. edições do Boletim Al-Anon – Informativo Nacional;
f. cartazes e lembranças de eventos considerados importantes;
g. recortes de jornais e revistas com importância para o Al-Anon, devidamente identificados.
Procedimentos úteis
1. Registrar e catalogar todas as pastas.
2. Colocar etiquetas nas pastas, por fora e por dentro, indicando o conteúdo, a fim de facilitar a busca do
material arquivado.
Cuidados especiais
1. O material deve ser guardado em pastas, caixas e álbuns que não contenham produtos ácidos e corrosivos.
2. Não utilizar material metálico como clips, grampos ou ferragens, bem como material de borracha.
3. O local do Arquivo Histórico deve ser seco e fresco.
4. A exposição do material arquivado deve ser feita de modo a preservar o anonimato de todos os membros
fotografados.
5. Todo cuidado necessário deve ser tomado para a prevenção de acidentes que danifiquem o material.
6. Todo material só poderá ser consultado no próprio local onde estão os arquivos.
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