NOTICIÁRIO
Nova Diretoria da AAA/SC
Em Assembleia Geral, realizada a 12 de

maio

deste ano de 1989, sob a presidência do Prof. Walter F. Piazza,
contando com a presença de todos os titulares da Diretoria,

assu-

miu a direção da AAA/SC a Prof a Maria Regina Boppre.
A nova Presidente possue longa

experiência,

quer no magistério, quer na administração cultural e assume a Pre
sidencia da AAA/SC com entusiasmo e de quem se espera realize uma
gestão dinâmica e profícua.
Na oportunidade o Prof. Walter F. Piazza cumprimentou todos os integrantes da Diretoria, renovando sua

con-

fiança na atuação da entidade, cuja frente esteve desde a fundação.

MEMÓRIA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
Cumprindo o explicitado na sua plataforma de
Governo "Rumo à nova sociedade catarinense", no tocante à preservação da memória histórica de Santa Catarina, o Governador

Pedro

Ivo determinou a dinamização da "Memória pública" do Estado.
A Secretaria de Estado da Administração,

atra

ves da Coordenadoria de Documentação e Publicações, para iniciar
a serie de publicações editou "Coronelismo urbano em Joinville- o
caso de Abdon Baptista", de autoria da Prof'- Raquel S. Thiago.
Tal publicação foi distribuída a todas as bibliotecas públicas municipais existentes no Estado, bem como a ou
tros organismos do Estado e fora dele.
Dando continuidade ao Projeto já está

sendo

editorada a obra da Prof a Maria Regina Boppre, "Eleições
diretas e os primórdios do coronelismo catarinense", com 248 páginas.
Pretende-se, desta forma, salientar o
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papel

político da sociedade catarinense, em seus diversos momentos his
toricos.

PROJETO DE VISITAS AO ARQUIVO

A fim de melhor relacionar o Arquivo

Públi-

co do Estado com a comunidade foi estabelecido o Projeto "Arquivo Público, procure a sua História, visite-o!", oferecido às escolas de 1 4 Grau da Grande Florianópolis.
No más de março p.p., foram efetuados contatos com a direção das Escolas.
No más de abril p.p., iniciaram-se as visitas pelos alunos das 3 4 e 4 i series da Escola "Santa Catarina",e
5 4 serie do Colégio "Coração de Jesus", totalizando 177

alunos

visitantes.
Nos meses de maio e junho face às avaliações
escolares não se registraram visitas.
Dar-se-à continuidade ao projeto em

apreço

no 2 2 semestre do corrente ano.

CURSOS DE NOÇÕES DE
PRESERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAPÉIS

Ministrados pela Assessora da Coordenadoria
de Documentação e Publicações, Eliana Bahia, Bibliotecária, com
cursos de especialização e larga experiência em restauração

de

papéis, foram realizados Cursos de Treinamento em Preservação Do
cumental, em verias cidades-pilo do Estado, com a duração de 30
(trinta) horas-aula, em regime intensivo.
A 22 de maio p.p., teve início em Itajal,con
tando com a cooperação da Fundação "Genesi° de Miranda Lins"

e

da Secretaria Municipal de Cultura, com a participação de 13 alu
nos.
Em prosseguimento, foi realizado outro
Campos Novos, onde se inscreveram 10, dos quais 8 terminaram

em
o

aprendizado e uma o terminará numa próxima etapa. Estre treinamento teve o apoio da Secretaria da Educação e Cultura daquele
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município, através do seu Arquivo Histórico.
Seguiu-se treinamento em São Bento do Sul,com
apoio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através

do

Arquivo Histórico Municipal, quando se Inscreveram 14 participantes, dos quais 12 concluiram os trabalhos teórico- práticos.
Em seguimento, realizou-se em São

Francisco

do Sul, com o apoio da Assessoria de Recursos Humanos do Departa
mento de Administração da Prefeitura daquele município,tendo, então, 11 inscritos, dos quais 9 chegaram ao final dos trabalhos.
Ato contínuo teve lugar em

Joaçaba, com o

apoio logístico da Biblioteca Pública Municipal, órgão da Direto
ria de Cultura daquele município, com 9 pessoas inscritas, havendo uma desistência,

e, assim, 8 concluíram o curso.
Realizou-se, em seguida, na cidade de Laguna,

com o apoio das Secretarias de Administração e de Cultura, Esporte e Turismo daquela municipalidade, com 14 inscritos e 12

con-

cluintes.
Finalmente, teve lugar a última estapa progra
mada, no Arquivo Público do Estado, com a participação de 10 pessoas.
Teve-se, assim, 72 concluintes, que estão ha.
bilitados à preservação documental.

VI SEMINÁRIO NACIONAL DE ARQUIVOS ESTADUAIS

Teve lugar, no período de 5 a 7 de junho p.p.,
na cidade de Porto Alegre, o Seminário em epígrafe.
A AAA/SC se fez presente, tendo produzido

um

texto sobre as atividades da área arquivística catarinense, notadamente no tocante à política estadual de arquivos públicos e pri
vados, cujo conteúdo esta estampado em outro local desta Revista

COOPERAÇÃO ENTRE A AAA/SC E A
ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS,
NÚCLEO DE SANTA CATARINA
Na reunião de 29 de junho próximo passado a
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Diretoria da AAA/SC, aceitou a cooperação oferecida pela Associa
ção dos Arquivistas Brasileiros, Núcleo de Santa Catarina, de for
ma que, a partir do próximo número desta Revista "AGORA", nela se
incluirão artigos e notas sobre arquivística.
Desta forma a articulação das duas entidades
visa reforçar o trabalho em prol da arquivistica catarinense.
CURSO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS
Com o apoio da AAA/SC, dentro do convênio celebrado entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq.- e a Secretaria de Estado da Administração,
foi realizado, no período de 31 de julho a 5 de agosto

próximo

passado, o curso em epígrafe, ministrado pela Prof § Maria Aparecida de Vries Mársico, chefe do Laboratório de Restauração da Bi
blioteca Nacional, RJ.
O curso em referencia foi ministrado ao pessoal

do

Arquivo Público do Estado, dividido em duas turmas de seis (6)
pessoas, cada uma,com uma carga horária de dezoito (18) horas-au
1 a.
Efetiva-se, pois, mais uma etapa no aperfeiçoamento do pessoal dedicado à preservação documental em nosso Esta
do.
AOS COLABORADORES
"AGORA" aceitarã trabalhos inéditos de colaboradores, que tratam de
asstamos ligados a Historia, Anadvistica e áreas afins.
Os originais enviados não poderão exceder a 15 páginas datl
lografadas, tamanho ofício, em espaço duplo.
Os trabalhos serão submetidos e apreciação do Conselho Edito
rial, que se reserva ao direito de publicã-los ou não.
Os originais não publicados serão devolvidos aos respectivos
autores.
Os autores receberão cinco (5) exemplares do fascículo em que
tiverem sido publicados seus artigos.
Endereço para envio de colaboraçães: ÃGORA - Associação dos
Amigos do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina - Rua
Felipe Schmidt, 119 - CEP 88.010 - Florianópolis - SC.
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