NOTÍCIARIO
LABORATÓRIO DE RESTAURO
O Arquivo Público vinha procedendo a restauração de documentos, sob sua guarda, com um equipamento modesto, adquirido

pe-

la AAA/SC.
Agora, graças ao "Protocolo de Intenções", celebrado entre o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Adminis
tração, e o Ministério da Ciância e Tecnologia, representado

pelo

CNPq. - Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e TecnolOgi
co -, em 24 de junho de 1988, vai ser possível iniciar a modernização do Laboratório de Restauro, com a aquisição de equipamento.
A liberação de recursos na ordem de NCz$ 7.500,00

(sete

mil e quinhentos cruzados novos) possibilitará a aquisição de

uma

máquina obturadora de papeis, de grande importância na efetivação
dos serviços de restauro de documentos.

NOÇÕES DE PRESERVAÇÃO DOCUMENTAL
Como prioridade da Coordenadoria de Documentação e Publicações da Secretaria de Estado da Administração está a preservação
documental em todo o território catarinense.
Num primeiro instante produziu-se o Decreto n 2 1.444, de
23 de março de 1988, dispondo sobre a política estadual de
vos públicos e privados, complementado, em seguida, pela

arquirealiza-

ção de Cursos de "Técnicas de Arquivos Correntes".
Agora, dentro do "Protocolo de Intenções", assinado a 24
de junho de 1988, com o CNPq. realizar-se-á, em oito cidades -pólo,
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cursos de treinamento em restauração e preservação de documentos.
Tais cursos serão ministrados pela Assessora da Coordenadoria de Documentação e Publicações, Eliana Bahia, e terão a duração de 30 horas-aula, com trabalhos teórico-práticos,

obedecendo

programação analisada e aprovada pela Assessoria Técnica do Projeto,
indicada pelo CNPq., formada pelas Dra. Esther Caldas Bertoletti e
pela Técnica Maria Aparecida Vries Mársico, ambas da Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro.
Foram, pela sua importãncia cultural (por serem possuidoras de Arquivo e/ou Biblioteca), escolhidas como cidades-pólo: Joaçaba, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, Itajai, Laguna, Campos Novos e Florianópolis (Arquivo Público).
Alem da qualificação anunciada comprometeram-se as cidades-pólo a inscrever, nos cursos propostos, pessoas dos

municípios

limitrofes, que, assim, o desejassem.

O ARQUIVO PÚBLICO E A COMUNIDADE
Para melhor entrosar-se com a comunidade catarinense a Di
reção do Arquivo Público do Estado programou, para o corrente

ano

de 1989, uma série de atividades, destacando-se, entre elas, fazer
o escolar conhecer a finalidade do Arquivo.
Assim, num primeiro momento, a Direção do Arquivo Público
e a Assessoria da Coordenadoria de Documentação e Publicações

da

SEAD/SC, com a cooperação do Serviço de Comunicação do Governo Esta
dual, produziu um "folder" para a divulgação do Arquivo, sendo distribuído aos visitantes.

ANAIS DO III ENCONTRO DE ARQUIVOS CATARINENSES
Já estão à disposição dos interessados os Anais do 3 2 En
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contro de Arquivos Catarinenses e I 2 Painel de Arquivos

Sul-Brasi-

leiros, contendo todos os trabalhos alí apresentados, num volume de
125 paginas, com índices de autores e temático.
Tal publicação foi possível graças ao apoio financeiro do
CNPq. - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnolOgi
co.
É, pois, mais um elo que se estabelece com a

comunidade

arquivística catarinense e nacional.

ATITUDES DE DEFESA DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL CATARINENSE
A partir do Decreto

TI

Q 1.444, de 23 de março de 1988, dis

pondo sobre a política estadual de arquivos públicos e privados,

a

Coordenadoria de Documentação e PublicaçOes da Secretaria de Estado
da Administração, como gestora dessa política, tem procurado

nor-

tear uma ação, em todo o Estado de Santa Catarina, em defesa

do

seu património documental.
Como frutos dessa ação já se pode destacar atitudes que
muito honram a cultura catarinense, em defesa do nosso patrimônio documental.
Numa ação inédita a Prefeitura Municipal de Joinville, na
gestão Wittich Freitag, sob inspiração da então Diretora do Arquivo
Municipal, Prof 4 Raquel S. Thiago, baixou o Decreto n Q 5.944/88, de
14.11.1988, declarando de interesse público documentos

históricos

relacionados com as atividades da Colônia Dona Francisca.
Outra atitude digna de ser imitada foi a sanção da Lei n2
016/89, de 28 de fevereiro de 1989, pelo Prefeito Municipal de Itai
ópolis, Sr. Reginaldo Fernandes Luiz, criando o Arquivo Público
Histórico daquele Municípios.
Estas são atitudes dignas de registro e que merecem ser imitadas'
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A AAA/SC CELEBRA CONVÉNIO
A Associação dos Amigos do Arquivo Público do Estado
Santa Catarina - AAA/SC - celebrou contrato, a 3 de abril

de

Ultimo,

com a Junta Comercial do Estado - JUCESC -, visando a elaboração da
história da Junta Comercial do Estado.
Para tanto foram contratados bolsistas, graduados em História e em Biblioteconomia, para as tarefas de auxiliares de pesqui
sa, que serão supervisionados por técnicos, de nível superior,

do

Arquivo Público do Estado.
Os trabalhos deverão ser realizados em nove meses,

fin-

dos os quais deverá ser promovida uma exposição sobre o comercio ca
tarinense, neste século de existência da Junta Comercial, bem
elaborada uma "memória" daquela instituição.
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NCONTRO DE
UIVOS ATARINENSIS
AINE DE
IEBRASILIEIROS
AL

15 e 16 de setembro de 1988
Organizado por WALTER F. PIAllA
Apoio do

04Clifi a 19'1

— CONSELHO NACIONAL

DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Florianópolis
1988

ÁGORA
órgão de divulgação cultural da Associação dos Amigos do Arquivo
Público do Estado - AAA/SC -, que tem por finalidade promover o
aprimoramento administrativo, técnico e cultural do Arquivo

Pó-

bliéo do Estado de Santa Catarina.
Sociedade de pessoa juriddca registrada no Cartórió de Títulos
e Documentos da Comarca de Florianópolia, a 29.05.1985,
n 2 794, Livro A-15;

sob o

CGC n 2 78821519/0001-28;
Registro no MINC n 2 42000108/86-37;
Declarada de utilidade pública pela Lei Estadual n 2 6.649,
03.10.1985.

de

DIRETORIA
Presidente: Walter F. Piazza

l 2 Vice-Presidente: Leda Maria d'Avila da Silva Prazeres
2 2 Vice-Presidente: Ana Maria Soares Martins de Araújo
12 Secretário: Eliana Bahia
2 2 Secretário: vago
Tesoureiro: Heleno Pagliario Mendonça
2 2 Tesoureiro: Carlos Alberto Machado de Souza
1

Conselho Fiscal: Neusa Rosane Damiani Nunes
Maria Regina Boppre
Paschoal Apóstolo Pítsica
CAPA: Folha de rosto do livro "Memória histórica do extinto Regimento d'Infantaria de Linha da Província de Santa Catarina
de Manoel Joaquim de Almeida Coelho.
Endereço da AAA/SC: Rua Felipe Schmidt, 119 - Florianópolis - SC

