Fundo Privado Urinei' Bornhausen:
urn valioso acervo no Arquivo Historie° de Rojai

I tera Lúcia de ~rega Pecego Emork*

Ex-Governador do estado de Santa Catarina. Irinett Bornhausen nasceu em [talai. a 25 de março de 1896. Fez os estudos primários em sua terra natal. Foi despachante aduaneiro, vereador e prefeito
eleito em 1930 e de 1935-1938. Foi uni dos fundadores do extinto Banco
Indústria e Com&cio de Santa Catarina S.A. - Banco Imo: !iniciador da
UDN - União Democrática Nacional em SC: Governador do estado no período de 1951-1956 e Senador da República de 1959-1967. Foi casado
com D. Maria (conhecida como D. Maneta) de quem houve: Paulo. Roberto e Jorge Konder Bornhausen. Faleceu em Itajaí a 1 1 de agosto de 1974.
O acervo iconogránco chegou ao Arquivo Histórico de Itajai, em
1989. através da doação da Família. Composto de 33 álbuns. estão tombadas cerca de 2.500 fotografias.
O acervo bibliográfico está composto de biografias. discursos e
mensagens políticas, fazendo parte da Biblioteca de apoio.
Quando da entrada no acervo iconográfico, foram seguidos Os passos:

Identificação: Feita através das legendas contidas em alguns álbuns. pelos historiadores Edson d'Avila e pelo Cel. Fuclides Simões de
Almeida, que na época foi ajudante de ordens do Gov. Irineu Bornhausen.
Tombamento/Indexação: Efetuou-se o tombamento cot

livro

próprio e posteriormente foi elaborada uma ncha de registro com maior
quantidade de dados

como:

resumo. local e data. dados da descrição fisi-
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ca. conservação. legibilidade, forma de aquisição e data de entrada. constando também as palavras-chaves para posterior indexação na ficha
unitênno, facilitando a busca do assunto e a rápida localização da fotografia.
3. Acondicionamento: Os álbuns foram mantidos em sua forma
original, somente identi licando-se as fotos e as que estavam separadas dos
álbuns (n° pequeno), utilizou-se o suporte de cartão neutro "velin salto"e
uni invólucro de poliéster, arquivadas em pastas de plástico "polionda".
Atendimento aos pesquisadores
Neste ano de 1996 está sendo comemorado à nível estadual o Centenário de nascimento do Gov. I rineu Bornhausen.
No mês de março iniciaram-se as pesquisas, ao mesmo tempo em
que foi emprestado à Assembléia Legislativa do Estado farto material bibliográfico e iconográfico para exposição naquele estabelecimento. Folhetos, santinhos, cartazes de propa ganda política, publicações do plano de
governo e fotografias foram incluídas.
O Arquivo Histórico de Itajai montou um projeto de atendimento
especial aos alunos da rede pública e particular de ensino de I°. 2° e 3°
graus, devido a Prefeitura Municipal ter instituído o Concurso Literário
Irineu Bornhausen: vida e obra.
Foram atendidos 91 pesquisadores e fornecido material de jornais,
livros, revistas, anuários, artigos, além de dar informações sobre o grande
político itajaiense.
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