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COMISSÃO ORGANIZADORA
Ana Maria Soares Martins de Araújo
Cleuza Regina Costa Martins
Helena Maria Corrêa de Sousa Pessi
Jeferson Antônio Martins
Lêda Maria d'Avila da Silva Prazeres
Luci Maria da Luz
Márcia Regina Fantini da Silva
Maria Cristina d'Eça Neves Luz da Conceição
Neusa Rosane Daniiani Mines
Sueli Maria Vanzuita Peto(
Talita de Almeida Telemberg Soares
Valéria Gouvêa Ghanem

Arquivo Público do Estado — AAA/SC

PROMOÇÃO E APOIO
Associação de Amigos do Arquivo Público do Estado de
Santa Catarina
Secretaria de Estado da Justiça e Administração
Diretoria de Administração Organizacional e Patrimonial do
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Blumenau
Fundação Casa Dr. Blumenau
Arquivo Histórico José Ferreira da Silva

INSTITUIÇÕES COLABORADORAS
Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB
Departamento de História e Geografia
Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores
de Bens Culturais - ACCR
Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina - IOESC
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Palavras do Presidente da Associação de Amigos do Arquivo Público do Estado Sr. Desembargador Norberto Ungaretti

a oportunidade em que se realiza, nesta hospitaleira e dinâmica cidade de Blumenau, o VI Encontro Catarinense de Arquivos, a
Associação de Amigos do Arquivo Público. feliz por haver podido colaborar para a realização do evento e dele participar. saúda efusivamente a todos os que, atendendo ao chamado dos organizadores. vieram prestigiar
este conclave.
O interesse que a iniciativa despertou, atraindo profissionais e pesquisadores inclusive de outros estados da federação, cuja presença os catarinenses festejam e de modo especial agradecem, bem demonstra a
importância dos trabalhos que aqui serão desenvolvidos e do intercâmbio
de idéias e experiências que também marcará estes dias, dias que certamente serão memoráveis, não apenas pelo instigante labor intelectual.
como igualmente pela convivência agradável e proveitosa que aproximará
uns dos outros, ensejando conhecimentos e, mais que isto, amizades.
Todos sabemos que. na sociedade e freqüentemente na própria administração pública. ainda não existe o desejável nível de consciência sobre o que significam os arquivos e quanto a defesa e conservação da
memória é valiosa até mesmo para que se preserve a identidade das pessoas, das lámilias, das comunidades, das associações. das empresas, das
instituições.
É possível reconhecer, entretanto, que a situação tem evoluído para
melhor, e já se registram trabalhos e iniciativas que representam alentadores sinais de mudança no tratamento que o problema recebe.
A mobilização dos estudiosos em apoio aos arquivos e a divulgação dos trabalhos da área, através de exposições. publicações. catálogos.
palestras. etc., tem sido de grande valia para que se compreenda melhor.

Arquivo Pu Tico do Estado — AAAJSC

Palavras do Presidente da Associação de Amigos do Arquivo Público do Estado Sr. Desembargador Norberto Ungaretti

sobretudo nos círculos decisórios, tanto em nível particular quanto em nível de governos, a

função

social e cultural dos arquivos, que

não são

mo-

rada de coisas mortas. mas. pelo contrário, fonte de vida e de
conhecimento, dado que a vida é continuidade e experiência a renovar-se
sempre. mas sem perder os elos que lhe dão sustentação e força.
A Associação de Amigos do Arquivo Público de Santa Catarina.
que vem cumprindo cota modéstia mas com fidelidade o papel que se
propôs desempenhar. inclusive editando, já há vários anos. a revista Ágora, de expressiva aceitação entre os interessados. renovando sua saudação
aos participantes deste VI Encontro Catarinense de Arquivos, renova
igualmente seus votos de que todos saiam daqui. ao final dos trabalhos,
enriquecidos no seu conhecimento e fortalecidos no seu entusiasmo.
Florianópolis. 14 de setembro de 1999.

Desembctrgador Norberio Unga•eiii
Presidorie
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