PERES JUNIOR, Vilmar.[ Arquivo Histórico Municipal de São José].
Fontes para o estudo da escravidão em São José.
O Acervo do Arquivo Público Municipal de São José deu origem a 5
fundos. Entre eles, o da Coletoria das Rendas da Cidade de São José, que
tinha como objetivo lançar, arrecadar, cobrar impostos e rendas provinciais.
Nas coletorias, os lançamentos de impostos sobre "escravos de oficio" entre
outros, eram feitos pelos respectivos coletores, seus escrivães e agentes.
Todos os "escravos de ofício" existentes ou que viessem para a Província
estavam sujeitos ao imposto pelo qual seus senhores eram obrigados a pagar.
Os documentos da coleção de escravos ( 1868- 1887) referem-se a
declarações sobre nascimento, falecimento, mudança de residência e
liberdade concedida, quadro de ingênuos, compra, venda, taxas de impostos,
relações de escravos, matrículas geral e especial (esses documentos referem
se às práticas administrativas normatizadas pela Lei n º 2040 de 28 de
setembro de 18 7 1-lei do vente livre e pelo art. 2º do Reg. nº 4835 de 1º
de dezembro de 187 1), oficies recebidos do inspetor da tesouraria de
fazenda da província e outros.
KRAUSE, Elda Wendhausen, ESTORK, Vera Lúcia de Nóbrega
Pecego. [ Fundação Genésio Miranda Lins/Arquivo Histórico de ltajaí].
Projeto "Centro de Documentação e Memória Histórica Genésio
Miranda Lins ".
A Fundação Genésio Miranda Lins mantenedora do Arquivo e do
Museu Histórico deltajaí, pretende informar aos participantes do IX Encontro
Catarinense de Arquivos a elaboração e execução do Projeto "Centro de
Documentação e Memória Histórica Genésio Miranda Lins", que consiste
na reforma da antiga casa de moradia e na construção de um anexo.
A antiga casa restaurada servirá de sede para a administração e a
pesquisa, enquanto que o prédio novo abrigará os acervos do Arquivo
Histórico e os laboratórios de restauração de documentos gráficos e história
oral.
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