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ENCERRAMENTO

Ao encerrarmos este IV Encontro de Arquivos
Catarinenses e II Painel de Arquivos Sul-Brasileiros, em meu

nome

e de toda a equipe da Coordenadoria de Documentação e Publicações
da Secretaria de Estado da Administração, Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, Associação de Amigos do Arquivo Público, Pre
feitura Municipal de Joaçaba, e Departamento de Cultura,

IMICIAftér ft Wed que contribuiram para a reallzajo

quero

deste evento.

Aos que vieram de outros Estados, como a Di
retora Municipal de São Paulo, Frot a Dra. Daise, a representante do
Nacional, Prof' Maria Isabel de Oliveira, que dentro de uma pers
pectiva que pretende valorizar estudos de natureza metodológica na
área de arquivologia, com uma proposta que questiona os procedimen
tos que vem sendo adotados no Brasil no âmbito dos arquivos públicos e privados.
Também os nossos cumprimentos à Direção do
Arquivo Público do Paraná, além dos representantes de outras insti
tuiçaes dos demais Estados.
Um agradecimento especial ao prof.

Walter

Fernando Piazza idealizador deste encontro, com sua luta para melhorar a política arquivística do nosso, Estado, face à problemática desenvolvida, quer analisar as formas de integração entre arquivos Estadual, Municipais e Privados, da criação do Decreto n2
1444, de 24 de março de 1988.
À Associação dos Amigos do Arquivo Público

em nome de nossa presidente Prof ; Maria Regina Boprre que não mediu esforços para a realização deste encontro, proporcionando
confecção dos nossos cartazes e também um micro-Onibus para

a
levar

todo associado que tivesse interesse de participar do nosso IV En
contro de Arquivos Catarinenses e II Painel Sul-Brasileiros, multo
obrigado
Ao Senhor David Mandryk do Departamento de
Cultura da Prefeitura de Joaçaba, que desde o início ficou entusiasmado com a ideia da realização do Encontro de Joaçaba, não me
diu esforços para sua realização, ribas° muito obrigado,
Enfim, um muito obrigado a todos aqueles que

nuvem mosco reses três Ê99 de intenso bilho, e ate 1992.
quando estaremos se Deus quiser em Itajai com o V Encontro, onde
serão debatidos subsídios para o debate teórico entre arquivistas,
reunir, os temas de grande importância para a área.
E continuaremos a caminhada, no intuito de

trilhar os caminhos do conhecimento, principalmente aqueles que
se aproximam das questões arquivísticas.

ELIANA BAHIA
COORDENADORA

