ARQUIVO HISTÓRICO DE CAMPOS NOVOS"DR.VALDEMAR RUPP"
HISTÓRICO E SITUAÇÃO ATUAL
por Eloizn Maria Baggio*
O Arquivo Histórico Or. Valdemar Rupp pertence a Casa do

Cultura

Coronel Gasparino Zorzi de Campos Novos, criado pelo Município atra
ves do Decreto ri cI 2.443 de 12 de abril de 1989, e mantido pela Pre
feitura Municipal, Eni.,-1 localizado no prédio sede do antigo Paçomunicipal de Campos Novos, unia construção do início do século

e

restaurada na gesto do atual Prefeito.

A organização do Arquivo Leve inicio no ano de 1989 tendo como Diretora e Supervisora a Professora Eloiza Maria Baggio, e a. Orienta
ção técnica do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina.
Seu acervo

e

composto de documentos, fotografias, mapas, livros,pu

blicaçães e jornais. Grande parte deste acervo

e

constituída

por

livros e papeis da administração municipal do começo do sáculo,ate
1960. As tarefas cumpridas neste tempo de funcionamento foram

as

seguintes:
Limpeza e verificação das condições dos documentos;
Separação dos mesmos por ano;
Separação por ordem cronológica crescente e por- assunto;
Limpeza e classificação de fotografias por ordem cronológica e
por assunto.
acervo do Arquivo Histórico Dr. Valdemar Rupp e do tipo manuscri
to, datilografado, impresso e iconográfico, sendo de caráter local
regional.
fundo principal

e

o Fundo Municipal, documentos produzidos

pela

Camara Municipal de vereadores, Superintendãncia Municipal e

Pre

fritura Municipal.
'Diretora responsável. pelo Arquivo Histórico Dr.Valdemar Rupp
51.

Conta ainda com dois fundos privados: Coronel Casparino Zorzi e Dr.
Valdemar Rupp. Conta também com reduzido fundo judiciário e com um
acervo iconográfico de 308 fotografias antigas e aproximadamente

5.000 coloridas

A

aluais.

produçao do Arquivo em sua curta existencia e a seguinte:
limpeza, encadernação e reparos de 16 livros;
índices já concluídos das administrações municipais de 1907

a

1972;
fotografias cotalogadas 308;
cursos realizados: 01 de restauração com a equipe do Arquivo Público de Florianópolis nesta Cidade;

02 cursos patrocinados pela Prefeitura Municí
pai para Bibliotecárias e Secretarias da rede municipal de ensino;
Estagiários: atualmente contamos com 03 estagiários da cadeira
de História da FUOC de Joaçaba;
Pesquisadores: atualmente contamos Lón, 02 graduados da Universidade Federal de Santa Catarina realizando pesquisa para tese de
mestrado;
Laboratório: contamos com pequeno labo.atórlo, modesto, mas que
vem atendendo à demanda da casa;
Contamos também com uma pequena oficina de encadernação,tambem modesta e precária, na qual realizamos 267 encadernações de folhas
de pagamento.
Temos tido muitas dificuldades mas também muitas conquistas e vit6
rias, porem,ainda se faz necessário um grande trabalho, muita cons
tância e dedlcaçà' o para que nosso Arquivo se torne uma realidade.

52

