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RESUMO

 Organização, descrição e disponibilização do acervo do jornal Divinópolis (1937-1948) é um projeto de pesquisa desenvolvido no Centro de Memória Profª. Batistina Corgozinho

da UEMG, unidade Divinópolis que tem como objetivo analisar, descrever e disponibilizar para o público o acervo e o catálogo descritivo dos exemplares do jornal. O jornal foi

publicado na cidade de Divinópolis entre os anos 1937 a 1948.

O trabalho de revisão e descrição de periódicos impressos possibilita a ampliação argumentativa, conceitual, afetiva, histórica e acadêmica da História de Divinópolis. O trabalho

foi desenvolvido através da pesquisa documental do periódico impresso e digitalizado situado no acervo do CEMUD.

A partir de todas as experiências obtidas na revisão e descrição de jornais antigos e preenchendo as fichas descritivas do CONARQ para constituição do banco de dados e do

portal “EmRedes” www.emredes.org.br vale salientar algumas questões: A

riqueza das informações contidas nos jornais antigos é de grande importância para comunidade de Divinópolis e região Centro-Oeste, e que essa riqueza só terá validade se

estiver ao alcance também de todas as pessoas. a catalogação é importante porque permite diversas intervenções e análises históricas e também acessar o registro deste

passado, perpetuando assim a memória. As catalogações, por isso são fundamentais para entidades mantenedoras de acervos. Facilitam o acesso às informações contidas nos

documentos, pois as organizam seguindo uma lógica comum a esse tipo de instituição.

E ainda contribui para o adensamento das pesquisas sobre a história de Divinópolis. Até o presente momento já analisamos os exemplares de 1937 a 1942, encerrando a sua

primeira fase. E analisamos os exemplares 1942 a 1943, já na segunda fase do jornal. Estamos construindo o instrumento de pesquisa. As principais temáticas abordadas no

periódico são comportamento social, literatura, cenário político e publicidades.
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